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Concerning the Arizal’s Fantastic Revelation

Hillel HaNasi a Nitzotz of Moshe Rabeinu 
Saw Pharaoh’s Skull Floating on the Water

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Beshalach 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

1 How could he say: “Ultimately, those who 
drowned you will be drowned”?  It is a fact that 
many kill and murder every day, who are not 
killed; they merely die in their own beds by the 
hands of Heaven.

2 Another difficulty: Hevel who was murdered by 
Kayin did not kill anyone.  Since he was the first 
person to be murdered, even though he did not 
murder others, it stands to reason that he was 
killed on account of some other transgression.  
If so, perhaps this skull also did not commit 
murder but was killed on account of another 
transgression.

3 Another difficulty: How did he conclude that 
“ultimately, those who drowned you will be 
drowned”?  That skull belonged to a wicked man, 
who deserved the death penalty for drowning 
others—as it states: “Because you drowned 
others, they drowned you.”  If so, the person who 
killed him does not deserve the death penalty.  

To answer these questions, the Midrash Shmuel proposes 
the following chiddush: It is possible to answer based on 
the teaching from our blessed sages that everything that 
is destined to transpire in a person’s life and after death 
is imprinted on his skull, whether it is for good or bad.  
Perhaps this “chacham” (Hillel HaNasi) saw imprinted on 
that skull: “Because you drowned others, they drowned 
you; and those who drowned you will be drowned 
eventually.”

The auspiciously approaching Shabbas Kodesh is called 
“Shabbas Shirah.”  This name commemorates the fact that we 
read Shiras HaYam in the weekly parsha, parshas Beshalach.  
Moshe Rabeinu and Bnei Yisrael sang this song after the incredible 
miracle of Krias Yam Suf—the splitting of the Red Sea.  Thus, it 
is fitting that we present to our royal audience a wonderful idea 
gleaned from the immaculate teachings of our master, the Arizal.  
Per his unique, sacred way, he reveals profound, esoteric facts 
that we are unfamiliar with.  On this occasion, he teaches us 
about a vision seen by Hillel HaNasi.  Let us refer to the Mishnah 
that records the sayings of Hillel (Avos 2, 6): 

דאטפת  על  לה  אמר  המים,  פני  על  שצפה  אחת  גולגולת  ראה  הוא  "אף 

אטפוך, וסוף מטיפיך יטופון"—

he also saw a skull floating on the water.  He said to 
it, “Because you drowned others, they drowned you; and 
those who drowned you will be drowned eventually.”  The 
Bartenura explains: You were wicked, tormenting human 
beings and drowning them in the river.  They measured 
you in the same way.  Ultimately, those who drowned you 
will be drowned, since they were not assigned to kill you; 
that is the function of Beis Din.  HKB”H delivered you to 
them (to drown you), because they (the Heavenly Court) 
arrange punishment through one who is guilty.  He is 
destined to hold them accountable for your death.  

Three Questions Posed by the Midrash Shmuel

Before delving into the fascinating vision seen by Hillel 
HaNasi, we will introduce three difficult questions posed by 
the Midrash Shmuel apropos this saying: 
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Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

speak to many sincere people who have made compromising 
decisions that they later regretted. They feel guilty. Often their 
guilt is a testament to their sincere nature. They can’t imagine 

that anyone would ever fall short, so falling short makes them a bad 
person. I would like to share a conversation that I have had several 
times. I hope it will be helpful for others.
 
Before I share my conversation, I want to confirm that guilt is positive 
and those that can make mistakes, sometimes very serious ones, 
without guilt, lack “something” and should discuss with their Rebbi 
the lack of guilt, and possibly insensitivity to others, that they have 
despite affiliating with the Torah world.
 
In this situation, the person that I was 
communicating with thought too much. 
He had been taught, correctly, that 
things matter and that our actions have 
consequences for us as well as for those 
affected by them. In his circumstance, his 
belief that things mattered did not give 
him peace and was causing him to be less 
productive because of what he had done.
 
Here’s the letter:
 
"I often tell people something contrary to what they expect and 
certainly contrary to what their teachers tell them. It is not that I am 
disagreeing with them. But sometimes, because we take what we are 
taught by our Rabbeim and Rebbitzens so seriously, we sometimes 
need balance, a balance that almost every teacher would agree to.
 
Not every thought that you think, even if it is a relevant one, needs 
to be addressed. Not every thought, even one that may decide your 

future, needs to be given closure. Sometimes, it is best to respond to 
yourself with these few words, “I’ll wait to see how it plays out”. (In 
this case, he wasn’t sure how his previous actions would affect and 
limit his future.)
 
The reason this is the right reaction is because (and this is another 
rule I made up) sometimes even if we made a decision, it does not 
affect our next step. We will still wake up, go to Yeshiva, etc. If that is 
the case, then why decide? All it will do is increase our anxiety.
 
Instead, saying to oneself, “I’ll wait to see how it plays out” doesn’t 
“force” me to commit to any position which also means I don’t 

have to decide how my past actions will 
affect who I can marry or whether I will 
go to Kolel or not. Those thoughts only 
succeed in making you feel guilty or just 
weird. Instead, it will play out and we will 
deal with it then. There’s no reason to 
feel locked into any box at this stage in 
your life.
 
If you appreciate the value of allowing life 
to take its course then you can say it to 

yourself over and over. Eventually, it will do two things:

1) It will lessen the stress, guilt, and anxiety, even if only a little. Your 
memories will be memories, not flashbacks, which make you feel like 
you are re-experiencing everything over and over again.
 
2) You will be able to become the best person you can which will 
make you confident that, in the next few years, you will make the 
best decisions you possible can and in doing so it will play out as best 
it can.

I
When We Should Not Feel Guilty By Rabbi Shmuel Gluck
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By Rabbi Shmuel Gluck

ashi explains the Posuk, Oz Yoshir - Then (Klal Yisroel) sang, 
as follows: Oz Keshero’o Haness, Olo B’libo Sheyoshir Shiro 
- Then, when they saw the miracle, they had an urge to sing 

Shira. The Shira was not pre-planned. It was a natural reaction to 
Hashem’s kindness.
 
This Rashi is meaningful to me because the typical Frum person 
has such a full schedule of responsibilities, both with our Mitzvohs 
and our family, that it is difficult for us to be spontaneous in our 
relationship with Hashem. It is not that we don’t have time to be 
spontaneous. It is that the pressure to fulfill our obligations makes it 
difficult, if possible, to connect to Hashem with our emotional side.

Many children complain that they are not seeing in their parents 
and possibly their Rabbeim any emotional investment. They see 
them attend Shacharis in a timely manner, fulfill all their Shabbos 
obligations, etc. but it is all being done on a schedule.
 
I understand that our children are not judging us fairly fair as they 
will find out when they have a family of their own. Nevertheless, they 
are making an accurate assessment on the quality of our service of 
Hashem. We should all work on the portion of our Avoda which 
results from being Olo B’libo. The Avoda which emerges from that 
spontaneous desire to appreciate or serve Hashem is exponentially 
more desired than anything else we do.

R

"...allow yourself to be imperfect 
(everyone else is) and, realizing that 
you are a blend of Guf and Neshomo, 

acknowledge that you have the 
ability to do great things..."

 
 

Parshas Beshalach 
Tu B'Shevat, Beshalach, and Rav Hirsch’s Preventive Medicine 

  
This article is being written as a zechus for our dear friend, Rabbi Shmuel Stauber zt”l, whose yahrzeit 
is Shabbos Parshas Bo. Reb Shmuel was an unbelievable source of growth and guidance for everyone 
who knew him, as an Imago therapist, baal darshan, baal machshavah, singer, baal tefillah, listener, 
and friend. He was a talmid of Rav Yaakov Yitzchok Ruderman zt”l .May his wife Rivkah, who coached 
with him, know only simcha and no more sorrow. 
  
Parshas Beshalach is always read around the time of Tu B’Shevat.  
  
Of course, there are several fascinating connections between Parshas Beshalach and Tu B’Shevat.  
  
Both involve water. 
  
Tu B'Shevat is the day when trees stop absorbing water from the ground andnow draw nourishment 
from their sap. Beshalach is theparsha containing Krias Yam Suf. 
  
Both involve wine. 
  
Many follow the special Tu B’Shevat Seder, established by the Arizal, with fruits and four cups of wine 
going from light, potential, to dark, blossomed. This seder parallels the Pesach Seder, which occurred six 
days before Krias Yam Suf. There is also a custom among certain chassidim to have a Seder on the 
seventh day of Pesach, the anniversary of Krias Yam Suf, with four cups of wine. (These 
wine Sedorim are chronologically 60 days apart and have another wine Seder in between - Purim!). 
  
Both involve fruits. 
  
The designation of the “new year for trees” is Tu B’Shevat. On Tu B’Shevat, we eat fruits to repair the 
sin of Adam, who ate from the Tree of Knowledge. 
  
The Medrash tells us that during Krias Yam Suf, each shevet passed through its own tunnel of clear 
water, with fruits and sweets available for the children in the clear dividing water walls that permitted 
each tribe to see and assist those near them. 
  
Both involve the esrog. How? 
  
On Tu B’Shevat, we daven for a beautiful esrog. Why? In order to fix another cheit, the sin of the trees 
which were commanded by Hashem during creation to be fruit trees which also give fruit, but only 
the esrog followed the instructions. 
  
Chazal tell us that the four letters of the word esrog, Alef, Sof, Reish and Gimmel, stand for emunah 
sheleimah, teshuvah sheleimah, refuah sheleimah, and geulah sheleimah. 
  
Parshas Beshalach connects to all four of these esrog aspects as well. 
  

habbos Parshas Beshalach is one of our titled Shabosos. It is 
titled Shabbos Shiros because the Krias Hatorah contains the 
Shira of Moshe and the Bnei Yisroel after Krias Yam Suf. We 

are accustomed to think that the Haftorah of Shiras Devorah just fits 
- Moshe sang Shira and Devorah sang Shira. However, the Gemara 
(Pesachim 118b) reveals a much more profound connection. Chazal 
Darshen that at Krias Yam Suf we hesitated to jump in being doubtful 
about the fate of the Mitzriyim. Maybe they too will enter and be 
allowed to exit on the other side just as we will. Kadosh Baruch Hu 
then told the Malach of the Yam to spit out the corpses on the shore. 
The Malach replied; can the Master ask the "Eved" to return the gift 
that He gave him? (We used to call this an Indian giver-I don't know 
why.)Hashem offered the Yam "Ribis", I'll return to you a time and a 
half of what you give back. The Malach replied; you are still my master, 
how can I ever come and demand my payment? Hashem then said that 
Nachal Kishon will be my  ערב- my co-signer to collect. Only then did 
the Yam Suf spit out the Mitzriyim. The time and a half, reports the 
Gemara , was that Pharaoh came with 600 chariots while Sisra came 
with 900 chariots and then Hashem commanded Nachal Kishon to 
give them up to the Yam Suf (Shoftim 4:21). This astounding parallel 
doesn't just make Shiras Devorah a fitting compliment to Shiras 
Moshe but reveals that Shiras Devorah was in fact the culmination, 
the final event of Shiras Moshe. Shiras Devorah was the conclusion 
Krias Yam Suf-Chelek Bais.

This window into fully appreciating Shiras Devorah as not being an 
isolated  נס  only visited by high school girls and the occasional man 
who realizes that his knowledge of  נביאים is deficient, allows us some 
fascinating research. Devorah is described as  לפידות נביאה אשת    a אשה 
 the wife of Lapidus. The Tanna D'Bei Eliyahu Rabbah (9) explains נביאה
how she was Zocheh to  נבואה. Lapidus was an  עם הארץ, ignorant of 
Torah and as a good wife she said to him I will make wicks and you 
will take them to the Mishkan in Shiloh so that you will connect with 
good people and be Zocheh to Olam Haboah. Lapidus made the 
wicks extra thick to produce more light and hence he is called Lapidus 
meaning torch. 

The Ahavas Yonason on the Haftorah (Reb Yonason Eibshutz) 
explains this based on the Gemara (Shabbos 22b) that says there was 
really no need for the  מנורה in the וכי לאורה הוא צריך -משכן - we existed by 
the 'אור ה for forty years in the Midbar, rather the מנורה is to show the 
world that the  שכינה rests on Yisrael. The answer leaves us wondering 
how it resolves the question. Says Reb Yonason, any Kohen that would 
enter the  משכן without any man-made light, would have to be able 
to see with the light of the  זיו השכינה. So the מנורה was there to avoid 
any unnecessary benefit from the זיו השכינה because in the משכן there 
was שכינה and the מנורה existence is testimony to that fact. Therefore, 
Devorah making wicks in order to publicize that שכינה is still with us in 
the משכן was herself Zocheh to שכינה in the form of מדה כנגד מדה - נבואה 
- classic Reb Yonason insight. (See also Baer Moshe in Sefer Shoftim 
4:4.)

The Chida (בשלח  - אנך  וחומת  ק:יט  לפי   points out that just as by (דבש 
Krias Yam Suf the women and Miriam sang, so too  ותשר דבורה, and by 
both שירות there was השראת השכינה and where there is אימתא דשכינה ליכא 
  רזנים and מלכים  which is why the קול אשה  and there is no issue of הרהור
(princes) could hear the song (Shoftim 5:3). 

The Chida also discloses another startling revelation ( דבש לפי ת:כט and 
 .that will help understand the scope of the incident (סדר הדורות עמ' מט'
Devorah received the  נשמה of  צפורה אשת משה and being that she was 
not present at Krias Yam Suf when everyone sang Shira, causing her 
much grief-ונצטערה- Hashem gave  נשמת צפורה another chance at singing 
Shira via  שירת דבורה. This was also a  שכר for צפורה for being the "Mohel" 
of her son thus enabling her to sing   ברוח הקודש the words בפרע פרעות 
  ברית associated with the פריעה  alluding to the Mitzvah of (4:2) בישראל 
 that points to the דעת זקנים מבעלי התוס'  We need to note the .( כתבי האר"י)
 בזכות numerically equals 8 because the Yam split "אז" starting with שירה 
 שירת Again we see how .לגוזר ים סוף לגזרים as it says in Tehilim (136) המילה 
 . משהשירת really is the concluding scene of the דבורה

Devorah summons Barak Ben Avinoam to join her in the battle against 
Sisera - ותשלח- sent a message (4:6). Mefarshim discuss who this Barak 
was, with some believing it was another name for Lapidus, Devorah's  
husband (see Radak). If he in fact was her husband, why were they 
not together, requiring   ותשלח. Radak's ASTONISHING answer is that 
since she began having  נבואה, she separated from her husband. We 
wonder as to why in the world such a thought would occur to her. But 
as we learned she was in fact   נשמת צפורה who in fact went through 
such a process with Moshe who separated from her when he got נבואה. 
She knew the procedure and she thought it could apply the other way 
around as well. 

Baruch Hashem we have established that שירת דבורה is the culmination 
of שירת משה but we are not done yet. In the שיר of Moshe it says; 
לאמר  ודור  which according to Ibn Ezra means ויאמרו  דור   שיר The .בכל 
of Devorah also has a (5:11) לאמר which according to  מעם לועז refers 
to Sanhedrin (91b) that states; ואמרו בעולם זוכה  הזה   כל האומר שירה בעולם 
 saying Shira here - meaning you are grateful and thankful for הבא 
all the  חסדים done to you - you can be Zocheh to be in that heavenly 
choir that praises Hashem in the עולם האמת. In fact the Zohar says that 
Devorah sings her Shira every day in גן עדן (see Sefer מה שהיה הוא שיהיה 
 תחית המתים future tense - proves - אז ישיר משה  Chazal teach that .(בשלח 
 לעיני כל - when the whole world and whoever was in the world ,מן התורה
 We all sang .גאולה  for the ultimate לעתיד לבא will sing the Shira of - חי
and  'אם ירצה ה we should all be Zocheh to sing again -בב"א.
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‘Salvations from the Kerestir’ – 'ישועות מקערעסטיר'  
This week I was able to go to the holy grave of R’ Yeshaya ben R’ Moshe of 
Kerestir. At the last minute I joined a group when two men who had bought 
tickets six months ago could not go, then, all I had to do was pay for the 
ticket and Baruch Hashem I went. The trip was full of hashgacha pratis to 
the smallest detail and I told myself that I would publicize it. 
The airline only allowed us to take one small bag. Any additional bag would 
cost 30 Euro. My sister, who travels frequently through Europe gave me her 
carry-on bag which she took on many flights and she never had a problem 
taking it on the plane. I was pleased with it and I went to the airport. There 
they told me that I could not take it on the plane as it was one-third larger 
than the allowed size. I told them that my sister travelled with it… 
They explained that this was a very cheap flight and the rules are different. 
Someone in the group said I should ask in the merit of R’ Yeshaya and 
perhaps there would be a miracle. We got to the gate and as they told me 
at check in, I was directed to another line to pay for the excess weight. I 
stood in line to pay and asked again in the merit of R’ Yeshaya and 
amazingly though I was standing to pay, they thought I was boarding, and 
they asked for my passport and ticket, I complied. At the last minute, he 
saw the bag and said I had to pay, I explained that they said it was within 
limits and he told me to board the plane without paying. Others, with bags 
smaller than mine were in line waiting to pay.  
In Kerestir, we sat to eat in R’ Yeshaya’s kitchen and the group leader asked 
the manager to tell us some stories about the Tzaddik as this was our first 
time here. He said, “Why tell stories of the past? This happened this week.” 
He told us about his gentile worker who this past Tuesday, asked for time 
off to take his wife to the hospital for surgery since they diagnosed her with 
the dreaded disease and they wanted to remove the tumor even though 
there was not much success with this operation. I asked him if he prayed 
for his wife by R’ Yeshaya, and he asked, “What, gentiles can also pray 
there?” I told him, “Absolutely!!! He helped gentiles when he was alive.” 
He went to pray and the next day he came back with tears in his eyes. 
Before the surgery, the surgeon took a new x-ray and saw that the tumor 
had shrunk, and he canceled surgery to wait and see. I asked where the 
man was?  And at that moment he walked in. He spoke Yiddish and he 
verified the story. We were happy and said that if the Tzaddik helps gentiles 
then surely he would help us. I conclude that on the return trip they did not 
stop me with the bag as they were too busy. 
The merit of the Tzaddik should protect us and all of Israel amein!!!        .כ.ה 
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Moshe led Israel to journey – ויסע משה את ישראל 
It is told regarding a number of Tzaddikim that they would 
not go to sleep if they had money in their possession. Their 
faith in HaKadosh Baruch Hu was so great that they were 
sure that just as He sent them their sustenance and all 
their needs today, so too He would send them their 
sustenance tomorrow. And so, every day they experienced 
miracles how HaKadosh Baruch Hu sent them their 
sustenance, and not only their sustenance but rather, all of 
their needs. 
After the spoils at the sea, the Torah states (15:22)  ויסע'
 Moshe caused Israel to journey’. Rashi‘ – משה את העם'
explains: ‘He moved them against their will, for the 
Egyptians had adorned their horses with ornaments of gold 
and silver and precious stones and pearls, and the Israelites 
were finding them at the sea and did not want to journey. 
The spoils at the sea were greater than the spoils taken 
from Egypt… therefore, Moshe had to move them against 
their will.’ The explanation for this is that the wicked 
Pharaoh took all his wealth with him and used it to adorn 
the horses. He then chased after the Children of Israel with 
these horses as if to say to them, ‘If you return to Egypt, all 
this wealth will be yours, and if not, with these horses will 
we go against you in battle.’ But the Children of Israel did 
not want to listen to Pharaoh, instead they cried out to 
Hashem. When the Creator saw this, He performed all the 
miracles at the sea and even gave them all the spoils at the 
end. 
Chazal say (Devorim Rabbah 4:5) ‘No one who listens to me 
loses out’ and elsewhere (Rambam Hilchos Matanos 
Aniyim 10:2) ‘a person never becomes poor from giving 
charity’. Why do Chazal have to tell us this? Because the 
yetzer comes to the person every day and tries to dissuade 
him with stories and arguments that it is in his best interest 
to hold on to his money and not give tzedakah, and also to 
make better use of his time and not spend time learning 
and doing good deeds. This is when we must remember 
the miracles at the splitting of the sea which teach us that a 
person never loses out when he acts appropriately, and not 
only that but, when a person overpowers the urge and 
does what is incumbent on him, he will ultimately benefit 
in this world and also in the World to Come. 

- Tiv HaTorah - Beshalach   

                                                                      לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    

For questions, comments, to purchase the Sefer “Parshah Pshetl”, or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha- Please email: ParshaPshetel@gmail.com  Thank you, Y. Schechter 

Reclining While Dining 
ויסב אלקים את העם  “ 13:18
דרך המדבר ים סוף, וחמשים  
  ”עלו בני ישראל מארץ מצרים
 “And Hashem took the 

people around toward the way of the 
Midbar to the Yam Suf, and the B’nei 
Yisroel were armed when they went up 
from Mitzrayim.” It says in 20:18 – שמות רבה 
 From here Chazal – ”ויסב אלקים את העם“
taught that even the poorest man in Klal 
Yisroel may not eat on Leil Pesach at the 
Seder, unless he reclines.  For so did 
Hakodosh Boruch Hu do for them when He 
took them out of Mitzrayim, as it says in the 
Posuk, “ ויסב אלקים.”   The word “ ויסב” here 
means that Hashem took Klal Yisroel – and 
it does not mean to “recline.”  How do we 
learn from the word, “ ויסב” in this Posuk, 
that each and every Yid must recline on Leil 
Pesach?    
 The Medrash is interpreting the 
word, “ ויסב” as the word, “הסיבה” – 
“reclining.” The Posuk means that 
Hakodosh Boruch Hu caused Klal Yisroel to 
be able to recline. (פירוש מהרז"ו)  The 
Medrash is telling us that being that Klal 
Yisroel were freed, they now had the 
opportunity to recline while dining, unlike 
slaves who must eat while standing on their 
feet, or walking from place to place.  (עץ יוסף) 
 Haggadah Shel Pesach “עבדים היינו” 
– This that we say the paragraph of “  עבדים
 after the four questions are asked is to ”היינו
address specifically the final of the four 
questions – as to why on the night of Pesach 
do we eat while reclining.  The other three 
questions asked are answered later on in 
the Haggadah.  “  ,עבדים היינו לפרעה במצרים
ויוציאנו ד' אלקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ואילו  

בותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו  לא הוציא הקב"ה את א
 We were“ – ”ובני בנינו משעבדים לפרעה במצרים
slaves of Paroah in Mitzrayim, and Hashem 
took us out of there with a strong hand and 
an outstretched arm.  And if Hakodosh 
Boruch Hu had not taken our fathers out of 
Mitzrayim, then we, our children, and our 
children’s children would have remained 
enslaved to Paroah in Mitzrayim.”  
Hakodosh Boruch Hu redeemed Klal 
Yisroel from Mitzrayim against the will of 
Paroah.  Hakodosh Boruch Hu could have 
taken Klal Yisroel out of Mitzrayim without 
doing it forcefully.  He could have made 
Paroah decide that of his own free will, he 
will free Klal Yisroel.  Had that occurred, 
there would be a lingering feeling of 
indebtedness that Klal Yisroel would feel 
they owe to Paroah for allowing them to 
leave.  Klal Yisroel would have never been 
truly free because of that debt of gratitude 
they would have felt they owed Paroah 
forever.   Hakodosh Boruch Hu forced 

Paroah to let Klal Yisroel leave, and 
therefore Klal Yisroel are only beholden to 
Hakodosh Boruch Hu – and no one else.  
The answer to the fourth question as to why 
we recline on Leil Pesach is because we 
were slaves to Paroah, and Hakodosh 
Boruch Hu forcefully took us out.  We 
recline as a sign of royalty, for we are fully 
independent sons of the Melech Malchei 
Hamlachim, Hakodosh Boruch Hu. ('מעשי ד) 
 It says in Shemos Rabbah 20:18 
that we learn from the Loshon of “ ויסב אלקים” 
that even the poorest man in Klal Yisroel 
reclines on Leil Pesach.  What is the 
connection to this Posuk that would cause 
Klal Yisroel to recline on Leil Pesach?  It 
says in the Sefer 'מעשי ד (see above) that 
Hakodosh Boruch Hu forcefully took us out 
of Mitzrayim, and we were therefore not 
indebted to Paroah or the Mitzriyim in any 
way – and that is why we recline on Leil 
Pesach.  While Hakodosh Boruch Hu did 
take us out forcefully, perhaps one would 
think that we may still have some 
indebtedness to them, for we see that 
Paroah escorted us out, and that the 
Mitzriyim graciously loaned us their 
valuables.  In order for there to be 
absolutely no indebtedness to the 
Mitzriyim, “ויסב אלקים” – Hakodosh Boruch 
Hu took us out on a circuitous route through 
the Midbar, which caused the Mitzriyim to 
reconsider their position, and ultimately 
chase after Klal Yisroel.  Klal Yisroel were 
stuck between the Yam Suf in front of them, 
and the Mitzriyim chasing them from 
behind.  Hakodosh Boruch Hu performed a 
miracle, and saved Klal Yisroel by splitting 
the Yam.  Klal Yisroel certainly no longer 
owed anything to the Mitzriyim, and their 
only indebtedness was and is to Hakodosh 
Boruch Hu.  It is because Hakodosh Boruch 
Hu took Klal Yisroel on a circuitous route, 
which caused Klal Yisroel to have no 
indebtedness to the Mitzriyim, and that is 
why we recline on Leil Pesach – for we are 
sons of the Melech Malchei Hamlachim, 
Hakodosh Boruch Hu – with no 
indebtedness to anyone else.  ( באר יוסף) 
 “And Hashem took the people 
around toward the way of the Midbar to the 
Yam Suf, and the B’nei Yisroel were armed 
when they went up from Mitzrayim.”  The 
Rokeach says that Hakodosh Boruch Hu 
said that if He were to bring Klal Yisroel 
straight into the Land of Eretz Yisroel, they 
would have immediately worked the fields 
and the vineyards, and they would not have 
learned Torah.  Therefore, Hakodosh 
Boruch Hu took them through the Midbar 
for forty years, where they ate the holy food, 
the Mon, and drank water from the miracle 

well, for the Torah was only given to those 
who ate the Mon. Perhaps there is a Remez 
to these words of the Rokeach when the 
Torah says here, “וחמשים” which can be 
translated as fifty, referring to the fifty days 
Klal Yisroel prepared to be Mekabel the 
Torah Hakdosha.  It was in the Zechus that 
Klal Yisroel would be Mekabel the Torah at 
the end of the fifty days, that they were 
Zoche to leave Mitzrayim.  Hakodosh 
Boruch Hu took Klal Yisroel out of 
Mitzrayim in the Zechus of the Torah, and 
He took them through the Midbar so that 
they would not be busy with matters of 
Gashmiyos, and instead they would focus 
on the learning of the Torah Hakdosha.  
 (נחל קדומים)
וחמשים עלו בני ישראל מארץ  “ 13:18 
 The Zohar Hakodosh says that – ”מצרים
while this word is read “וחמושים” which 
means “armed,” it is written as “ וחמשים” 
which means “fifty.”  This is to teach us that 
Klal Yisroel were Zoche to leave Mitzrayim 
in the Zechus of Binah, the Binas Hatorah, 
which has “fifty” gates.  Anshei Kneses 
Hagdolah were Mesaken in the Tefilah of 
מלפנים  “ ,that we say the words ,נשמת כל חי
 ,It appears that the word  ”.ממצרים גאלתנו
 עץ חיים  is extra.  It says in the Sefer ”מלפנים“
in Sha’ar Hazivugim that there is a 
difference between “ מלפניך” and “בינה   ”.לפניך 
is called, “'מלפני ד” for it means that it is 
extremely close to the inside of the Shem 
Havayah, however, מלכות is called “ 'לפני ד” 
which is in front of Tiferes.  Based on this, 
we can understand the Loshon of “  מלפנים
 in the – ”מלפנים “ that it was – ”ממצרים גאלתנו
Zechus of בינה – the fifty levels of Binas 
Hatorah, that Klal Yisroel were Zoche to be 
redeemed from Mitzrayim. (בניהו על התורה)  
 Reclining is a sign of royalty, as 
that is the way that royalty would eat.  The 
Torah is telling us here that not only did 
Hakodosh Boruch Hu take Klal Yisroel out 
of Mitzrayim so that they are no longer 
slaves to Mitzrayim, but He took them out 
to be His, to be princes – true royalty, the 
children of the King of all kings.  Hakodosh 
Boruch Hu “ ויסב” took them on a certain 
route in order to completely cut their 
connection and indebtedness to Mitzrayim, 
so that they would remain royalty forever.  
Thus, the Medrash tells us that even the 
poorest Yid in Klal Yisroel must recline on 
Leil Pesach, for each and every one of us 
must know that no matter what our 
situation is, we must know that we are all 
princes, sons of the Melech Malchei 
Hamlachim, Hakodosh Boruch Hu.  May we 
be Zoche to live up to this great position of 
distinction, and be proud to be the princes 
of Hakodosh Boruch Hu.   

Parashas Beshalach פ"שת חלשבתשרפ
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Pharaoh approached, Bnei Yisrael raised their eyes and behold! 
Egypt was journeying after them, and they were very frightened; 

Bnei Yisrael cried out to Hashem. (14:10)
Did it have to be this way? Finally, after 210 years of brutal 

enslavement, the Jews were leaving. It was a happy day, but it did 
not last very long. A few days later, when the Jews were standing at 
the banks of the Red Sea, suddenly Pharaoh and his minions were 
chasing after them. Understandably, the nation broke out in all-
consuming fear followed by their audible crying to Hashem. We 
return to our opening question: Did it have to be this way? Chazal
(Shemos Rabbah 21:5) ask this and give a simple, but profound, 
explanation: Hashem desires the prayers of His children. They 
present a penetrating analogy, comparing Klal Yisrael with a young 
maiden in distress. Her cries were heard by the king, who came and 
overpowered her attackers. The king was impressed with the 
maiden’s character and sought her hand in marriage. All went well 
for a few weeks, until the king realised that his wife hardly ever 
spoke. In order to provoke her cries (once again), he went to “hire a 
thief.” He gathered a group of “thieves” to frighten his wife. All this 
for one purpose: to get his wife to cry out to him. Likewise, Hashem 
was used to the Jews crying out to Him. Once they were liberated, it 
all came to a stop. To alleviate this “problem” and satisfy His desire 
to hear their cry, He sent Pharaoh and his men after them.

Are we to accept the notion that once liberated, the Jews 
abandoned their prayers? Horav Baruch Dov Povarsky, Shlita, 
explains that Klal Yisrael certainly did not cease praying to Hashem. 
It is just that they no longer prayed in the same manner as they had 
before. As long as a person does not sense that, without Hashem, he 
has absolutely no chance of resolving his present issue, his prayer is 
incomplete. We are used to exhausting every avenue of salvation, 
among them, praying to Hashem. This is our error. One who does 
not pray on a regular basis to Hashem, as if He were the only avenue 
of salvation, does not offer a complete/perfect prayer. This is what 
Hashem sought. He is not the last resort. He is the only resort.

The Rosh Yeshivah quotes Horav Yeruchem Levovitz, zl, who 
explains Chazal’s statement (Berachos 10a), “Even if the blade of a 
sharp sword rests on a person’s neck, he should not refrain from 
begging for mercy.” The simple p’shat, explanation, is that even at 
such a last-ditch moment, when all indications are that one has no 
chance for salvation, he should still pray, because, even at such an 
impossible moment, Hashem can come to the rescue.

Rav Yeruchem explains that he should pray because now
his prayer is different. Now, he sees the end. Now he sees and 
realises that his only hope is Hashem. Such a prayer is unique; it is 
real, because now he is acknowledging that only Hashem can save 
him. Veritably, he has prayed often and hard, with devotion and 
passion, but it was not the same as in the present. He is up against 
the proverbial wall. He has no source of hope, other than Hashem. 
He knows that this is crunch time; the sword is pressing against his 
throat. When he prays now, it is from the very bottom of his heart, 
from where he should have prayed all along, but did not, because he 

relied on the doctors, the medicines, the bankers, everyone but the 
only One Who can truly help him – Hashem. 

This is how we must daven: as if we have no other hope, 
but Hashem. Sadly, we rely on Hashem only when all other hope has 
been exhausted. If we would only think of Hashem first, instead of 
last, we would never give up hope, because when it comes to 
Hashem, we always have hope. For a Jew, giving up hope is not an 
option. 

The following vignettes underscore the notion that one 
should never give up hope and that when, despite all odds, one 
perseveres, he/she should be lauded. When Thomas Edison invented 
the light bulb, it was after unsuccessfully having tried 2,000 
experiments. A young reporter asked him how it felt to have failed 
2,000 times. The inventor thought for a moment and replied,
“Actually I have never failed. I invented the light bulb. It just 
happened to be a 2,000 step process.”

A school teacher had a student early in his career who was 
troublesome and disruptive. He bullied other students and helped 
himself to whatever they had in their lockers. Finally, as a last resort, 
he was suspended a number of times. The teacher was wont to have 
the class memorise famous inspirational sayings. He had the 
students repeat them back to him at roll call. Among them were, “If 
you see the obstacles, it is an indication that you have lost sight of 
the goal.” (One who is goal-oriented focuses on his goal and ignores 
the obstacles as if they were not there.) “There is no failure except in 
no longer trying.” While the troublesome student continually 
complained about school, it was this routine about which he 
complained the most. The breaking point came when the principal 
could no longer tolerate his attitude towards the suspensions. This 
time the suspension was final. He was expelled.

Fast-forward five years. The student who had been such a 
problem appeared one afternoon at school and proceeded to his old 
classroom in search of the teacher. Meekly, he entered the room as 
the teacher was preparing to go home: “Hello. I just wanted you to 
know that I have turned around my life. When I was expelled, I had 
not yet reached the bottom. This came a year later, when my various 
antics led to juvenile detention and then progressed to adult prison. 
One day, I became so disgusted with myself that I took the razor 
blade way out of my troubles. As my life slowly ebbed out, I 
suddenly recalled the dumb quote you had me write one day: ‘There 
is no failure except in no longer trying.’ Then it suddenly all made 
sense to me. As long as I was alive, I was not a failure, but, if I 
allowed my life to end, I would most certainly leave this world a 
dismal failure. So, with my remaining strength, I called for help. That 
was the beginning of my new life. Thank you!”

The yetzer hora, evil inclination, thrives when we throw in 
the towel. He wants us to give up hope. It makes his “job” that much 
easier, because we do it for him. Early on in our spiritual journey, the 
yetzer hora presents a negative image of the journey, making it 
appear terribly compelling. I came across the following story which 
should make us all think. 

A Jew came to a certain town with the intention of 
collecting tzedakah, charity. The man was an eloquent and dynamic 
speaker, impressing even the rav of the community. After the 
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Topple the Mighty 
Cedars 

“The Children of Israel cried out to 
Hashem (Shemos 14:10).” The Medrash 
Tanchuma quotes a verse in Yishaya 
(41:14), “Fear not, O worm of Yaakov.” 
Why are the Jewish people compared to a 
worm? A worm only has one weapon – 
his mouth. Yet, with this mouth he 
can topple the mighty cedar tree. A 
cedar tree is so strong that even the 
largest animals cannot knock it 
down. Along comes the little 
worm, and eats the bark of the 
tree. Around and around he 
eats, until a ring of bark is 
gone. The mighty cedar 
tree is dead. It is only a 
matter of time until it rots and 
falls. The nations of the world 
are compared to the cedar. 
When they overpower the 
Jewish people, we do 
teshuva (repentance) and 
cry out to Hashem. He hears our prayers, 
as the verse states, “From there you will 
seek Hashem, your G-d, and you will find 
Him” (Devarim 4:29). 

The Chofetz Chaim writes that we are 
not saved from many of the troubles that 
befall us. Why? Because we do not cry 
out to Hashem. We do not increase our 
prayers to Him. If we would only beseech 
Him with prayers, our requests would not 
go unanswered. 
 
Kinderlach . . . 
We know that this is a time of danger for 
the Jewish people. However, we can be 
very optimistic. Because we have the secret 
weapon. It is more powerful than all of the 
planes, tanks, missiles, and bombs put to-
gether. We have the words of tefillah 
(prayer). They go straight to Hashem’s ears. 
Put extra kavannah (concentration) into 
your daily prayers. Make special requests in 
the places that they are permitted. Say Te-
hillim whenever you can. You can help to 
save us. You are our secret weapon. 
 

Mitzvos Are Forever 
“What did you get?” 
“That Mitzri gave me all of his gold jew-
elry.” 
“I got a sack of silver coins.” 
“We’re rich! After all of these years of 
slave labor in Mitzraim, we are finally 
getting what we deserve.” 
“Where is our leader Moshe? Why isn’t 
he taking spoils?” 

     

“Moshe took the bones of Yosef with 
him” (Shemos 13:19). The Tosefta (Sota 
4:2) relates that the entire nation was 
busy gathering spoils from Mitzraim. Ex-
cept for Moshe. He was busy with mitz-
vos. He was fulfilling Yosef’s directive to 
take his bones up out of Mitzraim. As the 
verse states, “The chochom leiv (wise of 
heart) will take good deeds” (Mishle 
10:8). The Malbim explains this verse to 

mean that a person is constantly strug-
gling with his yetzer hora. He 
wants to do mitzvos, which are 

good for him, yet his yetzer tries 
to trick him into doing aveyros 
(sins). A wise hearted man 
overcomes this desire. One 
only takes what he truly 

wants, and the chochom leiv 
truly wants mitzvos. 
Therefore, he takes them. 

The Keli Yakar offers a 
fascinating explanation of 

the words of the verse, 
“(Moshe took the bones of 

Yosef) with him”. What does a person 
take with him into the next world? Not 
his money. Nor his property. Only his 
mitzvos. That is the only thing that stays 
with him forever. Moshe took this mitz-
vah with him into eternity. Perhaps this is 
why Hashem presented Moshe with this 
particular mitzvah at that point in time. 
Because caring to the needs of the de-
parted reminds us of that day when we 
will all be judged for our mitzvos. The 
Jewish people needed a reminder of what 
was truly valuable, at a time when they 
were chasing after the fleeting pleasures 
of this world. 
 
Kinderlach . . . 
What makes a person truly rich? Gold? 
Silver? Diamonds? Land? Wrong on all 
counts. Mitzvos are the most valuable 
thing that a person can own. Who is a 
chochom leiv (wise hearted person)? One 
who takes mitzvos. Where does he take 
them? Along with him into the next world. 
Mitzvos are forever. 
 

The Seichel Rules
Hashem created man with two compet-
ing forces. On the one hand, a person has 
emotions and desires. Opposing this are 
his intelligence and seichel (common 
sense). The emotions are very powerful. 
They want to rule a person, and make 
him use his intelligence to seek wealth, 
power, and honor. The seichel objects. It 
recognizes the emmes. It strives to rule 
the emotions, thereby using them to serve 
Hashem and come close to Him. Which 
side has the upper hand? Who will win? 

Rav Meir Simcha of Dvinsk, in his sefer 
Meshech Chochma (on parashas Bo) 
shares a fascinating insight into this deep 
subject. The Jewish people stood at the 
Yom Suf, surrounded with danger on all 
sides. What should they do? “Tell the 
Children of Israel that they shall travel 
(forward into the sea)” (Shemos 14:15). A 
person cannot live in water; however, the 
seichel saw that Hashem wanted them to 
plunge into the yom. Nachshon Ben 
Aminidav, the Prince of the tribe of Ye-
huda led the way. He let his seichel rule 
his emotions. With complete faith, he 
went into the yom, a place where no 
person could live, following the Will of 
Hashem. His tribe followed, as did all of 
Klal Yisrael. They all crowned their seichel 
as ruler over their emotions by following 
Hashem’s command. This ultimate act of 
mesirus nefesh (self-sacrifice) that 
stemmed from emunah forever crowned 
our seichel as ruler over our emotions. 
We achieved eternal freedom from the 
grip of the lower forces. 

This idea provides the answer to a very 
bothersome question. Why do we con-
tinue to celebrate Pesach as z’man chei-
ruseinu (time of our freedom)? The free-
dom that we achieved from Mitzraim was 
relatively short-lived. We lived in Eretz 
Yisrael under our own rule for approxi-
mately 800 years until Nebuchadnezzer 
expelled us, beginning a series of exiles, 
pogroms, inquisitions, and subjugation that 
continue to this very day! Is that freedom? 
“Yes!” says Rav Meir Simcha. The nations 
may rule over us physically, but they will 
never usurp the rule of our seichel over 
our emotions. As the evening prayers state, 
“He took the nation of Israel out (of Mitz-
raim) to eternal freedom.” Therefore, even 
a poor man must eat reclining at the 
Pesach Seder. That is the way free people 
eat, and he is free. The plunge into the sea 
liberated his soul forever. 
 
Kinderlach . . . 
Hashem tests us. Temptations are all 
around. We want to nap when we should 
be learning. We want to daydream when 
we should be praying. We are tempted to 
eat things that we should not. Our yetzer 
hara pushes us to get angry, take revenge, 
or make fun of someone. How can we 
overcome him and do the right thing? Just 
remember the Yom Suf. Your great great 
great...grandfather walked straight into 
the cold water, following the will of 
Hashem. He put the koach (strength) into 
your neshama (soul) to do the same. Day-
dream in the middle of prayer? Forget it! I 
am following Hashem. Get angry? Impos-
sible! Move onward into the yom. That 
yetzer can’t touch me. I am forever free. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS BESHALACH 
RECEIVING THE MANNA IS NOT ALWAYS A REFELCTION OF HASHEM'S HAPPINESS WITH YOUR AVODAH 

 
If someone was to ask you which miracle of Moshe Rabbeinu would you deem as his greatest miracle that he performed 
on behalf of Am Yisrael, what would be your response? You are going to be very surprised how the Ibn Ezra's responded 
to this question. He writes that the greatest miracle of Moshe is the manna which came in his merit and from where the 
Yidden in the desert were sustained. Firstly, the miracle of the manna possessed many miracles in one. For example it 
would taste like any food one can desire, all the food of the manna was edible and nutritional and therefore it became 
totally absorbed into the body without any wastage, one could not leave it over for the next day for then it would rot and 
be full of worms etc. The second aspect that makes the manna an extraordinary miracle is the fact that the miracle lasted 
for forty years in the desert which the Ten Makkos or the Kerias Yam Suf cannot claim.  
 
If one wants to go even deeper than this he will discover that the miracle of the manna lasted all the way up to the time 
of Yirmiyahu Hanavi when he chastised the people for not learning Torah and they responded they have to make 
parnassah. Yirmiyah took out the jar of the miracle manna and showed it to the people and said as Rashi writes (Shmos 
16,32) 
   

 תנצנצ םהל איצוה סנרפתנ ןכיהמ הרותב קוסענו ונתכאלמ חיננ םירמוא םהו הרותב םיקסוע םתא ןיא המל םחיכומ והימרי היהשכ והימרי ימיב - םכיתורודל 
:ויאריל ןוזמ ןיכהל םוקמל ול שי ןיחולש הברה םכיתובא וסנרפתנ הזב .ואר אלא 'אנ אל ועמש 'ה רבד ואר םתא םהל רמא ןמה  

  
There is yet another interpretation on the word of םכיתרדל  that it refers to the generation of Moshiach's arrival. Aliyahu 
Hanavi will display the jar of the manna in order to usher in the new providence of Hashem which will demonstrate to Am 
Yisrael and its nature will be miraculous and supernatural, as it was before and during the exodus of Am Yisrael from 
Mitzrayim. So in essence, the manna miracle has the longest longevity of anything else. 
 
The parsha of the manna is printed in many siddurim after the Tefilas Shacharis. The reason given is that this parsha 
teaches that Hashem is the one who gives parnassah and one merely makes his hishtadlus to be a vessel to receive it. 
Everyday before we go out to work, we must remind ourselves who is really the parnassah provider and who already 
decreed upon us how much we will earn every day of the year no matter how hard we try. 
 
We would like to suggest another reason why it is important to say this parsha at least once in a while according to the 
commentary of the Chasam Sofer. The passuk says  
 

)ד וט תומש( אל םא יתרותב ךליה ונסנא ןעמל  
 
The giving of the manna is a test whether they will comply with my Torah or not. There is a dispute amongst the Rishonom 
in defining exactly what the test of the manna phenomenon was. The Chasam Sofer describes the test in relationship to 
the manna as follows. Even during the tragic event of worshipping the Aigel Hazahav the manna still came down as usual. 
Seeing this, Am Yisrael could have rationalized that the making and worshipping of the Aigel was not deemed a rebellion 
against Hashem (as the meforshim explain that their intention was not for the purpose of avodah zarah). They could have  

 

 












      
                

             
              
              



 


           


            

              
             



              

                


             





         

                
  








                







             

               
              

              











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

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

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

The following is his passionate 
request to learn his works.  

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

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

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


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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PARSHAS  BESHALACH

TH I S  M OT Z E I  S H A B B O S !

FEB 8, 2020
AT 8:30 PM



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

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

F E B R U A RY  8 ,  2 0 2 0  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 :

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 

Rabbi Yitzchok Tzvi Schwarz
Y E S H I VA  O H E L  T O R A H  &  M O N S E Y  N I G H T  S E D E R  M A G G I D  S H I U R

TH I S  M OT Z E I  S H A B B O S !
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habbos Parshas Beshalach is one of our titled Shabosos. It is 
titled Shabbos Shiros because the Krias Hatorah contains the 
Shira of Moshe and the Bnei Yisroel after Krias Yam Suf. We 

are accustomed to think that the Haftorah of Shiras Devorah just fits 
- Moshe sang Shira and Devorah sang Shira. However, the Gemara 
(Pesachim 118b) reveals a much more profound connection. Chazal 
Darshen that at Krias Yam Suf we hesitated to jump in being doubtful 
about the fate of the Mitzriyim. Maybe they too will enter and be 
allowed to exit on the other side just as we will. Kadosh Baruch Hu 
then told the Malach of the Yam to spit out the corpses on the shore. 
The Malach replied; can the Master ask the "Eved" to return the gift 
that He gave him? (We used to call this an Indian giver-I don't know 
why.)Hashem offered the Yam "Ribis", I'll return to you a time and a 
half of what you give back. The Malach replied; you are still my master, 
how can I ever come and demand my payment? Hashem then said that 
Nachal Kishon will be my  ערב- my co-signer to collect. Only then did 
the Yam Suf spit out the Mitzriyim. The time and a half, reports the 
Gemara , was that Pharaoh came with 600 chariots while Sisra came 
with 900 chariots and then Hashem commanded Nachal Kishon to 
give them up to the Yam Suf (Shoftim 4:21). This astounding parallel 
doesn't just make Shiras Devorah a fitting compliment to Shiras 
Moshe but reveals that Shiras Devorah was in fact the culmination, 
the final event of Shiras Moshe. Shiras Devorah was the conclusion 
Krias Yam Suf-Chelek Bais.

This window into fully appreciating Shiras Devorah as not being an 
isolated  נס  only visited by high school girls and the occasional man 
who realizes that his knowledge of  נביאים is deficient, allows us some 
fascinating research. Devorah is described as  לפידות נביאה אשת    a אשה 
 the wife of Lapidus. The Tanna D'Bei Eliyahu Rabbah (9) explains נביאה
how she was Zocheh to  נבואה. Lapidus was an  עם הארץ, ignorant of 
Torah and as a good wife she said to him I will make wicks and you 
will take them to the Mishkan in Shiloh so that you will connect with 
good people and be Zocheh to Olam Haboah. Lapidus made the 
wicks extra thick to produce more light and hence he is called Lapidus 
meaning torch. 

The Ahavas Yonason on the Haftorah (Reb Yonason Eibshutz) 
explains this based on the Gemara (Shabbos 22b) that says there was 
really no need for the  מנורה in the וכי לאורה הוא צריך -משכן - we existed by 
the 'אור ה for forty years in the Midbar, rather the מנורה is to show the 
world that the  שכינה rests on Yisrael. The answer leaves us wondering 
how it resolves the question. Says Reb Yonason, any Kohen that would 
enter the  משכן without any man-made light, would have to be able 
to see with the light of the  זיו השכינה. So the מנורה was there to avoid 
any unnecessary benefit from the זיו השכינה because in the משכן there 
was שכינה and the מנורה existence is testimony to that fact. Therefore, 
Devorah making wicks in order to publicize that שכינה is still with us in 
the משכן was herself Zocheh to שכינה in the form of מדה כנגד מדה - נבואה 
- classic Reb Yonason insight. (See also Baer Moshe in Sefer Shoftim 
4:4.)

The Chida (בשלח  - אנך  וחומת  ק:יט  לפי   points out that just as by (דבש 
Krias Yam Suf the women and Miriam sang, so too  ותשר דבורה, and by 
both שירות there was השראת השכינה and where there is אימתא דשכינה ליכא 
  רזנים and מלכים  which is why the קול אשה  and there is no issue of הרהור
(princes) could hear the song (Shoftim 5:3). 

The Chida also discloses another startling revelation ( דבש לפי ת:כט and 
 .that will help understand the scope of the incident (סדר הדורות עמ' מט'
Devorah received the  נשמה of  צפורה אשת משה and being that she was 
not present at Krias Yam Suf when everyone sang Shira, causing her 
much grief-ונצטערה- Hashem gave  נשמת צפורה another chance at singing 
Shira via  שירת דבורה. This was also a  שכר for צפורה for being the "Mohel" 
of her son thus enabling her to sing   ברוח הקודש the words בפרע פרעות 
  ברית associated with the פריעה  alluding to the Mitzvah of (4:2) בישראל 
 that points to the דעת זקנים מבעלי התוס'  We need to note the .( כתבי האר"י)
 בזכות numerically equals 8 because the Yam split "אז" starting with שירה 
 שירת Again we see how .לגוזר ים סוף לגזרים as it says in Tehilim (136) המילה 
 . משהשירת really is the concluding scene of the דבורה

Devorah summons Barak Ben Avinoam to join her in the battle against 
Sisera - ותשלח- sent a message (4:6). Mefarshim discuss who this Barak 
was, with some believing it was another name for Lapidus, Devorah's  
husband (see Radak). If he in fact was her husband, why were they 
not together, requiring   ותשלח. Radak's ASTONISHING answer is that 
since she began having  נבואה, she separated from her husband. We 
wonder as to why in the world such a thought would occur to her. But 
as we learned she was in fact   נשמת צפורה who in fact went through 
such a process with Moshe who separated from her when he got נבואה. 
She knew the procedure and she thought it could apply the other way 
around as well. 

Baruch Hashem we have established that שירת דבורה is the culmination 
of שירת משה but we are not done yet. In the שיר of Moshe it says; 
לאמר  ודור  which according to Ibn Ezra means ויאמרו  דור   שיר The .בכל 
of Devorah also has a (5:11) לאמר which according to  מעם לועז refers 
to Sanhedrin (91b) that states; ואמרו בעולם זוכה  הזה   כל האומר שירה בעולם 
 saying Shira here - meaning you are grateful and thankful for הבא 
all the  חסדים done to you - you can be Zocheh to be in that heavenly 
choir that praises Hashem in the עולם האמת. In fact the Zohar says that 
Devorah sings her Shira every day in גן עדן (see Sefer מה שהיה הוא שיהיה 
 תחית המתים future tense - proves - אז ישיר משה  Chazal teach that .(בשלח 
 לעיני כל - when the whole world and whoever was in the world ,מן התורה
 We all sang .גאולה  for the ultimate לעתיד לבא will sing the Shira of - חי
and  'אם ירצה ה we should all be Zocheh to sing again -בב"א.
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‘Salvations from the Kerestir’ – 'ישועות מקערעסטיר'  
This week I was able to go to the holy grave of R’ Yeshaya ben R’ Moshe of 
Kerestir. At the last minute I joined a group when two men who had bought 
tickets six months ago could not go, then, all I had to do was pay for the 
ticket and Baruch Hashem I went. The trip was full of hashgacha pratis to 
the smallest detail and I told myself that I would publicize it. 
The airline only allowed us to take one small bag. Any additional bag would 
cost 30 Euro. My sister, who travels frequently through Europe gave me her 
carry-on bag which she took on many flights and she never had a problem 
taking it on the plane. I was pleased with it and I went to the airport. There 
they told me that I could not take it on the plane as it was one-third larger 
than the allowed size. I told them that my sister travelled with it… 
They explained that this was a very cheap flight and the rules are different. 
Someone in the group said I should ask in the merit of R’ Yeshaya and 
perhaps there would be a miracle. We got to the gate and as they told me 
at check in, I was directed to another line to pay for the excess weight. I 
stood in line to pay and asked again in the merit of R’ Yeshaya and 
amazingly though I was standing to pay, they thought I was boarding, and 
they asked for my passport and ticket, I complied. At the last minute, he 
saw the bag and said I had to pay, I explained that they said it was within 
limits and he told me to board the plane without paying. Others, with bags 
smaller than mine were in line waiting to pay.  
In Kerestir, we sat to eat in R’ Yeshaya’s kitchen and the group leader asked 
the manager to tell us some stories about the Tzaddik as this was our first 
time here. He said, “Why tell stories of the past? This happened this week.” 
He told us about his gentile worker who this past Tuesday, asked for time 
off to take his wife to the hospital for surgery since they diagnosed her with 
the dreaded disease and they wanted to remove the tumor even though 
there was not much success with this operation. I asked him if he prayed 
for his wife by R’ Yeshaya, and he asked, “What, gentiles can also pray 
there?” I told him, “Absolutely!!! He helped gentiles when he was alive.” 
He went to pray and the next day he came back with tears in his eyes. 
Before the surgery, the surgeon took a new x-ray and saw that the tumor 
had shrunk, and he canceled surgery to wait and see. I asked where the 
man was?  And at that moment he walked in. He spoke Yiddish and he 
verified the story. We were happy and said that if the Tzaddik helps gentiles 
then surely he would help us. I conclude that on the return trip they did not 
stop me with the bag as they were too busy. 
The merit of the Tzaddik should protect us and all of Israel amein!!!        .כ.ה 
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Moshe led Israel to journey – ויסע משה את ישראל 
It is told regarding a number of Tzaddikim that they would 
not go to sleep if they had money in their possession. Their 
faith in HaKadosh Baruch Hu was so great that they were 
sure that just as He sent them their sustenance and all 
their needs today, so too He would send them their 
sustenance tomorrow. And so, every day they experienced 
miracles how HaKadosh Baruch Hu sent them their 
sustenance, and not only their sustenance but rather, all of 
their needs. 
After the spoils at the sea, the Torah states (15:22)  ויסע'
 Moshe caused Israel to journey’. Rashi‘ – משה את העם'
explains: ‘He moved them against their will, for the 
Egyptians had adorned their horses with ornaments of gold 
and silver and precious stones and pearls, and the Israelites 
were finding them at the sea and did not want to journey. 
The spoils at the sea were greater than the spoils taken 
from Egypt… therefore, Moshe had to move them against 
their will.’ The explanation for this is that the wicked 
Pharaoh took all his wealth with him and used it to adorn 
the horses. He then chased after the Children of Israel with 
these horses as if to say to them, ‘If you return to Egypt, all 
this wealth will be yours, and if not, with these horses will 
we go against you in battle.’ But the Children of Israel did 
not want to listen to Pharaoh, instead they cried out to 
Hashem. When the Creator saw this, He performed all the 
miracles at the sea and even gave them all the spoils at the 
end. 
Chazal say (Devorim Rabbah 4:5) ‘No one who listens to me 
loses out’ and elsewhere (Rambam Hilchos Matanos 
Aniyim 10:2) ‘a person never becomes poor from giving 
charity’. Why do Chazal have to tell us this? Because the 
yetzer comes to the person every day and tries to dissuade 
him with stories and arguments that it is in his best interest 
to hold on to his money and not give tzedakah, and also to 
make better use of his time and not spend time learning 
and doing good deeds. This is when we must remember 
the miracles at the splitting of the sea which teach us that a 
person never loses out when he acts appropriately, and not 
only that but, when a person overpowers the urge and 
does what is incumbent on him, he will ultimately benefit 
in this world and also in the World to Come. 

- Tiv HaTorah - Beshalach   
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 כי אשב בחשך ה' אור לי 
When I sit in darkness Hashem is a light for me 

It is the nature of man that when the Shechina of Hashem openly 
shines on a person, the person feels the elevated status and level as 
the sun shining on a clear day. This is not so in times of downfall. 
Then everything seems like the darkness of night and he sees no light 
due to the hiddenness. But the Torah teaches us the opposite (13:21) 
 Hashem went before them by day‘ – 'וה' הלך לפניהם יומם בעמוד ענן'
in a pillar of cloud’ – when He is with them in the category of day – 
elevation and illumination – we consider Him as just a cloud, but 
 and by night in a pillar of fire to give‘ – 'ולילה בעמוד אש להאיר להם'
them light’ – when it is categorized as night, Hashem accompanies 
him with a pillar of fire to glorify and guard him and light it for him. 
This is the purpose of our avodah in this world – especially when 
there is little light, we must be elevated from the darkness to serve 
Hashem with feeling. 'כי אדם לעמל יולד' – ‘For man is born to 
weariness’ (Iyov 5:7), Everyone must toil in this world and 
praiseworthy is the one who chooses to toil in Torah and receives his 
full reward in this world and the World to Come. The more difficult 
his learning and desire to learn is for him, the greater his reward, as 
one of the Amoraim said about himself ‘the Torah that I learned in 
anger stayed with me’ (Yalkut Shimoni Koheles Remez 988). Do not 
be concerned with falling since this is the way of the world. Just the 
opposite, from there the only way is up as it states (Mishlei 24:16)  כי'
 For though the tzaddik may fall seven times, he‘ – שבע יפול צדיק וקם'
will arise’ but the wicked will not rise up from falling as it states 
(Tehillim 20:9) 'המה כרעו ונפלו' – ‘they slumped and fell, they remain 
fallen but 'ואנחנו קמנו ונתעודד' – ‘we arose and were invigorated’. 

 וייראו העם את ה' ויאמינו בה' 
The people feared Hashem and they had faith in Hashem 

The order in the posuk teaches us that the first thing in the service of 
Hashem is fear [awe] ''ראשית חכמה יראת ה' – ‘the beginning of 
wisdom is the fear of Hashem’ (Tehillim 111:10). Once the person has 
Fear of Heaven then he can be involved in Torah and other mitzvos 
and he can fulfill the mitzvah of faith in Hashem as brought in the 
Gemara (Shabbos 31a) ‘Anyone who has acquired Torah knowledge 
but not fear of Heaven is compared to the treasurer who has been 
handed the keys to the inner chamber but not the keys to the outer 
chamber. How can he gain entrance? 
Thus, העם את ה''ראו י'וי  – ‘the people feared Hashem’ – through all 
they have witnessed in the greatness of Hashem and His wonders 
and how the Egyptians were punished at the sea, the Children of 
Israel were filled with fear of Hashem which led to ''ויאמינו בה' – ‘and 
they had faith in Hashem’. It was only through this that faith was 
accomplished. Were it not for the fear, the person would believe in 
Hashem but it would still not be prevented from sinning despite his 
faith. Only if there is fear of Heaven, then his faith will bring him to 
complete avodah.  

 המשלים פרשיותיו עם הציבור
One who completes the parsha with the community  

By way of a hint we can learn from here the obligation to learn 
shnayim mikra v’echad Targum – as brought in the Gemara (Berachos 
8b) ‘Whoever completes the Torah portion with the congregation 
merits that his days and years are prolonged.’ We see with older men 
who finished the parsha every week, lived long healthy lives. The 
word 'שמות' is an acronym for ם''שנים מקרא ואחד תרגו . 
This is hinted at (13:18) מצרים'שים עלו בני ישראל מארץ 'וחמו  – ‘The 
Children of Israel were armed when they went up from Egypt’, that 
is, by learning Chumash they merited leaving Egypt and living long 
good lives. 
 
 

יוןסואל תביאנו לידי נ  
Do not bring us into the power of challenge 

 
)יג:יז(ץ פלשתים כי קרוב הוא אלקים דרך ארולא נחם    

G-d did not lead them by way of the land of the Philistines 
because it was near (13:17) 
In the beginning of our parsha, the Torah describes the Nation of 
Israel leaving the land of Egypt after the miracles and wonders 
that Hashem did for them – the plagues were an epidemic for 
Egypt and a cure for Israel. We are told that Hashem did not lead 
Israel by way of the land of the Philistines despite this being the 
shortest route from Egypt to the Land of Israel – for this very 
reason – since it was so close then the way back to Egypt would 
also be close and if there would be a battle or something else that 
would cause them to run back to Egypt which happened several 
times when they were in the desert – which caused them to take a 
long, roundabout way. 

Do not enter a dangerous place – לא  להיכנס למקום סכנה 
It is well-known that half of the tribe of Ephraim fled Egypt before 
the right time of the redemption and they were punished as it says 
(Tehillim 78:9) 'בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב' – ‘The 
sons of Ephraim, though armed archers, retreated on the day of 
battle’ (see Rashi, Radak). The Philistines killed them when they 
tried to enter the promised land flowing with milk and honey that 
Hashem Yisbarach promised their forefathers. Therefore, the 
posuk hints that Hashem did not want to take the Children of 
Israel by way of the Philistines, so that they not go and be 
reminded that the Philistines killed those of the tribe of Ephraim. 
Israel would be aroused to enter into battle to avenge them and 
this will cause them to be like Egypt. 
This is hinted at 'כי אמר אלקים פן ינחם העם בראתם מלחמה' – ‘For 
G-d said, “Perhaps the people will reconsider when they see a war, 
and they will return to Egypt”’ – they will see the war of the 
Philistines and Ephraim – and this will make them ‘return to Egypt’ 
– therefore, they went the long way and did not enter challenge 
and downfall there. 
To distance from the possibility of sin – להתרחק מאפשרות חטא 

This is what the Torah is coming to hint and teach us – that a 
person should not put himself in a challenging situation where he 
has to make a choice. Rather, he should try as much as possible to 
distance from sin, not even an easy challenge which can still bring 
him to sin as said by Dovid HaMelech (Tehillim 1:1) stance from 
sin, not even an easy challenge which can still bring him to sin as 
said by Dovid HaMelech (Tehillim 1:1)  לא הלך אשר איש ה'אשרי
 Praiseworthy is the man that‘ – בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד'
did not follow the counsel of the wicked, and did not stand in the 
path of the sinful’, that is, he did not enter or stand at all in a 
challenging place which in itself is very dangerous for who protects 
the one who has not stumbled? It is brought down in the Gemara 
(Shabbos 13a, Pesachim 40b, Avodah Zarah 58b et al) ‘”Go away! 
Go away!” we say to the Nazir, “Go around! Go around! Do not 
approach the vineyard!”’ That is, we warn the nazir not to come 
near and bring himself close to the vineyard even though he is 
confident that he will not eat or taste from it. Still, the holy Chazal 
warn him to go around the vineyard and not be challenged at all, 
who knows what the result would be otherwise? We also request 
in Shacharis חטא ולא לידי עבירה ועוון ולא לידי י 'ואל תביאנו לא ליד
 Do not bring us into the power of error, nor into the power‘ – נסיון'
of sin and transgression, nor into the power of challenge’, we do 
not want to enter into a duel with the yetzer hara which wants us 
to stumble. 
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Concerning the Arizal’s Fantastic Revelation

Hillel HaNasi a Nitzotz of Moshe Rabeinu 
Saw Pharaoh’s Skull Floating on the Water

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Beshalach 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

1 How could he say: “Ultimately, those who 
drowned you will be drowned”?  It is a fact that 
many kill and murder every day, who are not 
killed; they merely die in their own beds by the 
hands of Heaven.

2 Another difficulty: Hevel who was murdered by 
Kayin did not kill anyone.  Since he was the first 
person to be murdered, even though he did not 
murder others, it stands to reason that he was 
killed on account of some other transgression.  
If so, perhaps this skull also did not commit 
murder but was killed on account of another 
transgression.

3 Another difficulty: How did he conclude that 
“ultimately, those who drowned you will be 
drowned”?  That skull belonged to a wicked man, 
who deserved the death penalty for drowning 
others—as it states: “Because you drowned 
others, they drowned you.”  If so, the person who 
killed him does not deserve the death penalty.  

To answer these questions, the Midrash Shmuel proposes 
the following chiddush: It is possible to answer based on 
the teaching from our blessed sages that everything that 
is destined to transpire in a person’s life and after death 
is imprinted on his skull, whether it is for good or bad.  
Perhaps this “chacham” (Hillel HaNasi) saw imprinted on 
that skull: “Because you drowned others, they drowned 
you; and those who drowned you will be drowned 
eventually.”

The auspiciously approaching Shabbas Kodesh is called 
“Shabbas Shirah.”  This name commemorates the fact that we 
read Shiras HaYam in the weekly parsha, parshas Beshalach.  
Moshe Rabeinu and Bnei Yisrael sang this song after the incredible 
miracle of Krias Yam Suf—the splitting of the Red Sea.  Thus, it 
is fitting that we present to our royal audience a wonderful idea 
gleaned from the immaculate teachings of our master, the Arizal.  
Per his unique, sacred way, he reveals profound, esoteric facts 
that we are unfamiliar with.  On this occasion, he teaches us 
about a vision seen by Hillel HaNasi.  Let us refer to the Mishnah 
that records the sayings of Hillel (Avos 2, 6): 

דאטפת  על  לה  אמר  המים,  פני  על  שצפה  אחת  גולגולת  ראה  הוא  "אף 

אטפוך, וסוף מטיפיך יטופון"—

he also saw a skull floating on the water.  He said to 
it, “Because you drowned others, they drowned you; and 
those who drowned you will be drowned eventually.”  The 
Bartenura explains: You were wicked, tormenting human 
beings and drowning them in the river.  They measured 
you in the same way.  Ultimately, those who drowned you 
will be drowned, since they were not assigned to kill you; 
that is the function of Beis Din.  HKB”H delivered you to 
them (to drown you), because they (the Heavenly Court) 
arrange punishment through one who is guilty.  He is 
destined to hold them accountable for your death.  

Three Questions Posed by the Midrash Shmuel

Before delving into the fascinating vision seen by Hillel 
HaNasi, we will introduce three difficult questions posed by 
the Midrash Shmuel apropos this saying: 
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All of a Person’s Iniquities  
Are Recorded on His Forehead

It appears that we can explain the meaning of the Midrash 
Shmuel by referring to the Reishis Chochmah (Sha’ar HaYirah 
9), who cites the Zohar hakadosh (Acharei 76a):

Come and See.  If a person transgresses precepts of 
the Torah, the Torah ascends and descends and makes 
impressions on his face.  Thus, heavenly and earthly 
creatures will gaze upon him, and they will all pour 
curses on his head.  We have learned that those eyes of 
Hashem that travel and wander throughout the world 
to fathom the ways of mankind, they all raise their eyes 
and gaze on the face of that person and see them.  They 
will all lament over him, “Shame!  Shame! Woe to him in 
Olam HaZeh and woe to him in Olam HaBa.  

The Reishis Chochmah offers a suggestion to avoid this 
predicament: If he sinned, he should cry and have the 
tears pass over his countenance until the impression 
is removed.  I heard that it is also beneficial to pass the 
tears over his forehead, since the iniquities are recorded 
on the forehead, as per the passuk (Yechezkel 9, 4): “And 
mark a sign on the foreheads of the men . . .”  Apparently, 
he is referring to the exposition in the Gemara (Shabbas 
55a): אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים« 

 תיו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים תיו של דם

 HKB”H said to Gavriel, “Go mark  כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה«.
a tav of ink on the foreheads of the tzaddikim, so that the 
angels of destruction will have no power over them; and 
on the foreheads of the reshaim a tav of blood, so that 
the angels of destruction will have power over them.”  

In his sefer Aderes Eliyahu (Vayechi), the great Ben Ish 
Chai applies this idea to explain a passage in the Midrash 
(B.R. 93, 10) related to the passuk (Bereishis 45, 2): ויתן את« 

ולא יכלו אחיו לענות אותו«  he wept aloud . . . But—קולו בבכי וגו‹ 
his brothers could not respond to him.  

»אבא כהן ברדלא אמר, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה... יוסף קטנן 
של שבטים היה, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, הדא הוא דכתיב ולא יכלו אחיו 

לענות אותו כי נבהלו מפניו, לכשיבוא הקב«ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, 

שנאמר (תהלים נ-כא) אוכיחך ואערכה לעיניך, על אחת כמה וכמה«.

Abba Kohen Bardela said: Woe is to us the day of 
judgment!  Woe is to us the day of rebuke!  . . . Yosef was 
the youngest of the shevatim; yet, they could not bear his 
rebuke . . .  All the more so, when HKB”H will rebuke each 
and every one of them for their culpability in the matter-
 as it says (Tehillim 50, 21): “I will rebuke—«לפי מה שהוא«-
you and lay it clearly before your eyes!”  

He interprets the Midrash as follows: Le’asid La’vo, 
HKB”H will hold each individual accountable מה  »לפי 

 in accordance with what is inscribed on his—שהוא«
forehead.  Accordingly, He will not require witnesses that 
a person sinned, since everything he did is inscribed on his 
forehead.  In this manner, the Midrash Shmuel reconciles the 
difficulties mentioned above.  Hillel HaNasi knew that the 
skull he saw was from a man who drowned at sea, because 
he had drowned others, because he saw inscribed on the 
forehead of the skull: “Because you drowned others, 
they drowned you; and those who drowned you will be 
drowned eventually.”

A Wonderful Explanation from the Arizal  
Concerning the Skull Floating on the Water

It is with great pleasure that we will now explore together 
the words of the Arizal in Sha’ar Ma’amarei Razal on this 
Mishnah in Pirkei Avos.  As per his usual, esoteric, sacred 
way, he provides us with an interpretation in keeping with 
the notion of (Tehillim 25, 14): »ליראיו ה‹   the secret—»סוד 
of Hashem is revealed to those who fear Him.  With his 
interpretation, all three questions posed by the Midrash 
Shmuel will be reconciled magnificently.  

Additionally, the Arizal reconciles why Rabeinu 
HaKadosh—who redacted the Mishnayot—opened with the 
words »הוא  he also.  This implies that someone else—»אף 
also saw that skull on the water.  Had only Hillel seen the 
skull, the words »אף הוא« could have been dispensed with; or 
the Mishnah could have said specifically that Hillel saw the 
skull, mentioning his name explicitly, as it is mentioned in 
the other sayings.  

The Arizal explains this Mishnah based on his teaching 
in Sha’ar HaGilgulim (Introductions 34 and 36) that the 
neshamos of Moshe Rabeinu and Hillel HaNasi emanate from 
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a single source.  Therefore, we find several parallels between 
the two of them: 1. Moshe Rabeinu was the King of Yisrael 
and Hillel the Elder was the Nasi (Prince) of Yisrael.  2. They 
both lived precisely 120 years.  3. They were both famous for 
their exemplary modesty.  The Arizal (ibid.) points out that 
when Moshe ascended to the heavens to receive the Torah, 
HKB”H alluded this connection to him.  Let us refer to the 
Gemara (Shabbas 89a): 

»בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב«ה שהיה קושר כתרים לאותיות 
אמר לפניו כלום יש עבד שנותן שלום לרבו.  משה אין שלום בעירך.  אמר לו 

אמר לו היה לך לעזרני מיד אמר לו ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת«.

When Moshe ascended to the heavens, he found 
HKB”H attaching crowns to the letters (the decorative 
extensions that adorn letters in a sefer Torah).  He said to him 
(HKB”H to Moshe), “Moshe, are there no greetings in your 
town?”  (Why did you not greet Me?) He (Moshe) replied to 
Him, “Is there any servant who greets his master?”  He 
(HKB”H) said to him, “You should have at least offered 
Me support.”  (Rashi: You should have wished Me success 
in My endeavors.)  Immediately, he (Moshe) said to Him 
(Bamidbar 14, 17), “And now, may the strength of my Lord 
be magnified as You have spoken.”  The Arizal asserts that 
HKB”H alluded to Moshe that he and Hillel share the same 
neshamah with the words »ל‹עזרני ל‹ך   whose first—»ה‹יה 
letters spell הל«ל.  

The Megaleh Amukos on Vaeschanan (74) teaches us 
something fascinating concerning this association between 
Moshe and Hillel.  On three occasions, HKB”H alludes to Moshe 
that his tefilah was accepted with the name Hillel spelled in its 
complete form including the letter “yud”—1 :היל״ל. (Shemos 4, 
 and it will be that he will be—»והיה ה‹וא י‹היה ל‹ך ל‹פה« :(16
a mouth for you.  The first letters of the last four words form 
the name היל«ל, with whom the halachah accords throughout 
Torah she’b’al peh, the Oral Law.  2. (Bamidbar 8, 2): א‹ל« 

 in reverse היל«ל here the final letters spell—מו‹ל פנ‹י המנור‹ה«
order.  3. The concluding words of the Torah: מש‹ה לעינ‹י כ‹ל« 

  .היל«ל the final letters spell—ישרא‹ל«

Let us now return to the Arizal’s interpretation of Hillel 
HaNasi’s vision in Sha’ar Ma’amarei Razal.  Here are his 
sacred words: 

דאטפת  על  לה  אמר  המים,  פני  על  שצפה  אחת  גולגולת  ראה  הוא  »אף 
הלל  כי  שהודעתיך  במה  הוא‹  ›אף  אומרו  הנה  יטופון.  מטיפיך  וסוף  אטפוך, 

ולכן היה עניו כמותו  הזקן הוא ניצוץ אחד מנשמת משה רבינו עליו השלום, 

וגם חי ק«ך שנה כמותו.

ואמנם זאת הגולגולת היא של פרעה הרשע, וכמו שראה אותה משה רבינו 

בני  את  דאטפת  על  לה  היא ואמר  היא  כי  וידע  לראותה  הלל  חזר  כן  ע«ה, 

ישראל במים, כמו שאמר הכתוב כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אטפוך.

וחזר הלל לדבר עם בני ישראל ולא עם הגולגולת, ואמר להם כך, לא די פרעה 

אמנם כמו כן כל שאר אומות העולם אשר יטיפוך  שהטיפוהו על אשר הטיפוך, 

ויזיקו אותך, גם הם יענשו כמו פרעה, וזהו מה שאמר וסוף מטיפיך יטופון«.

He finds the language »הוא  ,he, too”—perplexing“—»אף 
as mentioned above.  For, it implies that someone else also 
saw the floating skull.  He provides an explanation based on 
the fact that Hillel the Elder was a spark from the neshamah 
of Moshe Rabeinu, a”h.  As such, he was humble, just like 
Moshe, and he lived 120 years, just like Moshe.  

Seeing as this skull belonged to the wicked Pharaoh, it 
was already seen by Moshe Rabeinu.  Hence, when Hillel saw 
it, he recognized it.  This prompted him to say to Pharaoh’s 
skull: Because you drowned Bnei Yisrael in the water—as 
recorded in the passuk (Shemos 1, 22), “Every male child 
born you will throw into the river”—they drowned you.  

Then Hillel resumed speaking with Bnei Yisrael rather 
than with the skull.  He said to them thusly: Not only was 
Pharaoh drowned for drowning you, but the same will 
happen to all of the other nations of the world that will 
drown you or harm you.  They, too, will be punished, just 
like Pharaoh.  This is the implication of his statement: “And 
those who drowned you will be drowned eventually.”

The Wonderful Lesson Learned from Pharaoh’s 
Skull-- Every Rasha Will Eventually Be Punished 

through Reincarnation

As a loyal servant in the presence of his master, I would 
like to expand on the remarks of the Arizal.  I will endeavor 
to explain why HKB”H arranged for Hillel, a spark of Moshe’s, 
to see Pharaoh’s skull floating on the water.  Additionally, 
I would like to explain the chiddush in Hillel’s declaration: 
“Because you drowned others, they drowned you; and 

Parshas Beshalach 5780 | 3



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

Parshas Beshalach 5780 | 4

those who drowned you will be drowned eventually.”  We 
will refer to a passuk in this week’s parsha (ibid. 14, 28): 
אחריהם הבאים  פרעה  חיל  לכל  הפרשים  ואת  הרכב  את  ויכסו  המים   »וישובו 

אחד«. עד  בהם  נשאר  לא   The waters came back and they  בים 
covered the chariots and the horsemen of the entire 
army of Pharaoh, who were coming behind them in the 
sea—there remained not a one of them.  

We find the following comment in the Da’as Zekeinim 
authored by the Tosafists: “There remained not a one 
of them”; however, one of them did remain—namely 
Pharaoh.  And that which is written in sefer Tehillim 
(106, 11): “Not one of them was left”—means from his 
people.  The source for this idea is found in the Mechilta 
parshas Beshalach (6): רבי נחמיה אומר חוץ מפרעה, עליו הכתוב אומר« 

 )שמות ט-טז( ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר

  .Rabbi Nechemiah said: Except for Pharaoh  שמי בכל הארץ«.
Of him the Torah says (Shemos 9, 16): “Because this, I 
have left you standing, in order to show you My power 
and so that My name may be declared throughout the 
world.”  Thus, we learn that HKB”H spared Pharaoh, so that 
he would tell the entire world about the miracles of “yetzias 
Mitzrayim.”  

According to this scenario, Pharaoh, the King of Mitzrayim, 
who ordered the children of Yisrael to be drowned, was not 
punished measure-for-measure—“midah k’neged midah—
along with the other Egyptians (who drowned in the sea).  
The reason being so that he would recount the incredible 
miracles to the rest of the world.  Nevertheless, this is very 
surprising and difficult to comprehend.  Why wasn’t Pharaoh 
punished measure-for-measure?

In truth, per the explanation of the Arizal, everything 
works out very nicely.  Yes, Pharaoh himself remained alive 
to spread the name of Hashem and His glory throughout the 
world.  After his demise, however, HKB”H brought him back 
into this world as a “gilgul”—a reincarnation—during the 
lifetime of Hillel HaNasi.  On that occasion, HKB”H punished 
him “midah k’neged midah”; he drowned just like the 
children of Yisrael he ordered to be drowned.  

At this juncture, we can better appreciate the way 
Rabeinu HaKadosh recorded the profound sayings of Hillel 
HaNasi in the Mishnah: “He also saw a skull floating on 

the water.”  Let us explain.  In Mitzrayim, Moshe saw that 
Pharaoh was spared, so that he would spread the name of 
Hashem throughout the world by recounting the miracles of 
the exodus.  In similar fashion, “he also”—referring to Hillel 
HaNasi, a spark of Moshe’s—“saw one skull”—namely, the 
skull of Pharaoh.  Of him, it was said: “There remained 
not a one of them.”  As explained, this was interpreted as 
saying that one of them did remain—Pharaoh.  So, later, in 
the times of Hillel, he saw one “gulgolet” (skull)—alluding 
to the “gilgul” of Pharaoh, who was ultimately punished by 
drowning in the sea.  

Now, Hillel wished to reinforce Yisrael’s emunah in 
the concept of reward and punishment.  So, “he said” to 
Pharaoh’s skull: “Because you drowned others, they 
drowned you.”  Hillel informed Pharaoh that he was spared 
in Mitzrayim for a purpose—to spread the glory of Hashem; 
nevertheless, he eventually received his just punishment.  
HKB”H returned him to this world as a gilgul to be punished 
by drowning—“midah k’neged midah.”  

Then, Hillel turned his attention to Yisrael of his generation, 
who suffered at the hands of the wicked Romans.  He reassured 
them that at some point in the future, HKB”H would avenge 
them.  To demonstrate his point, he showed them the skull of 
Pharaoh floating on the water.  He was teaching them the vital 
lesson that HKB”H does not show their enemies and oppressors 
leniency.  On the contrary: “Those who drowned you will 
be drowned eventually.”  All of those who drowned Jews or 
killed them in other, various ways, may have died seemingly 
natural deaths in that particular lifetime.  Eventually, however, 
HKB”H will bring them back as “gilgulim”—reincarnations—
and they will be punished “midah k’neged midah” for all the 
evil they wrought.  

The Skull of Pharaoh Was Decapitated  
from the Rest of His Body

After much consideration, I would like to add a precious 
point of my own.  As we have learned, it was ordained from 
above for Hillel HaNasi to see “a skull floating on the 
surface of the water.”  As explained, it was the skull of 
Pharaoh; however, he was not shown the spinal column or 
the other bones that attach to the skull.  This was clearly a 
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wonderful example of divine supervision.  Let us refer to a 
passuk in parshas Yisro.  When Moshe names his son, the 
Torah explains (Shemos 18, 4): ושם האחד אליעזר כי אלקי אבי בעזרי« 

 ,and the name of the other was Eliezer—ויצילני מחרב פרעה«
for the G-d of my father came to my aid, and he saved 
me from the sword of Pharaoh.  Rashi comments: When 
Datan and Aviram revealed the matter of the Egyptian 
(whom Moshe had killed), and he (Pharaoh) sought to kill 
Moshe, his neck became (hard) like a pillar of marble.

This teaches us that the wicked Pharaoh intended to 
decapitate Moshe.  He was unsuccessful, because Moshe’s 
neck became as hard as marble.  Now, we know that with 
respect to the goyim, HKB”H associates their evil thoughts 
and intents with actual deeds.  Accordingly, Pharaoh deserved 
to be punished not only for drowning the children of Yisrael 
but also for attempting to decapitate Moshe.  Therefore, 
when Pharaoh reincarnated into a goy, who was drowned in 
the sea in the times of Hillel, he, too, was decapitated.  Thus, 
he was thoroughly punished for both of his crimes.  

Based on the explanation of the Arizal, we can now reconcile 
all three of the questions posed by the Midrash Shmuel:

Question 1: How could he say: “Ultimately, those who 
drowned you will be drowned”?  It is a fact that many kill 
and murder every day, who are not killed; they merely 
die in their own beds by the hands of Heaven.  This is, 
in essence, the chiddush of Hillel HaNasi.  HKB”H brings 
those reshaim, who died seemingly of natural causes, back in 
another gilgul to punish them “midah k’neged midah”—just 
like He did with Pharaoh.

Question 2: Hevel who was murdered by Kayin did 
not kill anyone . . . it stands to reason that he was killed 
on account of some other transgression.  If so, perhaps 
this skull also did not commit murder but was killed 
on account of another transgression.  In light of the 
Arizal’s explanation, this is also not problematic.  After all, 
Hillel HaNasi, a spark of Moshe, recognized via his “ruach 
hakodesh” that that skull belonged to a man who was a gilgul 
of Pharaoh.  He had drowned at sea “midah k’neged midah” 
for drowning the children of Yisrael in Mitzrayim.  

Question 3: How did he conclude that “ultimately, those 
who drowned you will be drowned”?  That skull belonged 
to a wicked man, who deserved the death penalty for 
drowning others—as it states: “Because you drowned 
others, they drowned you.”  If so, the person who killed 
him does not deserve the death penalty.  According to the 
Arizal, Hillel was not addressing the skull but rather all of 
Yisrael.  He was teaching them that HKB”H would punish all 
of their wicked enemies in future gilgulim, “midah k’neged 
midah,” just as he punished Pharaoh in another gilgul.  

The First Letters of "ה'וא י'היה ל'ך ל'פה" Spell Hillel

It is with great pleasure that we can now add a fascinating 
tidbit.  The Megaleh Amukos on Vaeschanan (74) comments 
of this explanation of the Arizal.  The Arizal taught us that 
because Hillel HaNasi was a spark from the neshamah of 
Moshe Rabeinu, they shared three things in common: Just 
like Moshe was a king, humble and lived 120 years; so, too, 
Hillel was a nasi, humble and lived 120 years.  

The Megaleh Amukos adds that they shared one more 
thing in common.  Moshe Rabeinu merited delivering the 
written law—Torah she’b’chsav—to Yisrael.  Similarly, 
Hillel HaNasi merited delivering the halachos of the oral 
law—Torah she’b’al peh—to Yisrael.  As we know, in most 
instances, the halachah accords with Beis Hillel and not Beis 
Shammai.  HKB”H alluded this to Moshe with the statement 
(Shemos 4, 16): "והיה ה'וא י'היה ל'ך ל'פה"—and it will be that 
he will be a mouth for you.  For, as pointed out above, the 
first letters of this statement spell היל"ל.  This statement 
refers to the mouth, alluding to the fact the halachah accords 
with Hillel specifically in Torah she’b’al peh.  These are his 
sacred comments.  

Based on our current discussion, we can add a very nice 
insight to his sacred comments.  We can explain the reason 
HKB”H alluded this secret to Moshe when he sent him to 
take Yisrael out of Mitzrayim.  HKB”H says to Moshe (ibid. 
חזקה, :(19 ,3 ביד  ולא  להלוך  מצרים  מלך  אתכם  יתן  לא  כי  ידעתי   "ואני 

ואחרי בקרבו  אעשה  אשר  נפלאותי  בכל  מצרים  את  והכיתי  ידי  את   ושלחתי 

 I know that the king of Mitzrayim will not  כן ישלח אתכם".
allow you to go, and not with a mighty hand.  I shall send 
forth My hand and I shall strike Mitzrayim with all My 
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wonders that I shall perform in its midst and after that 
he will send you out.  

Of course, HKB”H knew all along that Pharaoh would 
remain alive even after all of the other Egyptians drowned 
at Krias Yam Suf.  As explained, it was necessary for him to 
tell the whole world about the miracles and wonders that 
transpired in Mitzrayim.  This prompted us to ask: Why 
wasn’t the wicked Pharaoh punished “midah k’neged midah” 
for ordering the children of Bnei Yisrael to be drowned in the 
Nile?  Hence, HKB”H provided the remedy in advance of the 
ailment by revealing to Moshe that Hillel would determine 
the halachos in Torah she’b’al peh.  

For, according to what is recorded in Torah she’b’chsav, 
Pharaoh did not drown in the sea.  He remained alive, as it 
is written: “On account of this, I have left you standing, in 

order to show you My power and so that My name may 
be declared throughout the world.”  Yet, Pharaoh would 
reincarnate in the times of Hillel HaNasi, a spark from the 
neshamah of Moshe, and drown as dictated by the principle 
of “midah k’neged midah.”  At that time, Hillel would merit 
seeing the skull of Pharaoh floating atop the water and 
inform all of Yisrael in Torah she’b’al peh what he said to 
Pharaoh: “Because you drowned others, they drowned 
you.”  In other words, Hillel told Pharaoh that he was being 
punished measure-for-measure.  Then, to encourage Yisrael 
and provide them with moral support, he said to them: 
“Ultimately, those who drowned you will be drowned.”  
In other words, rest assured that HKB”H will mete out 
punishment to the reshaim for their evil deeds and will give 
the tzaddikim just reward for their good deeds.

 In honor of my father and mother, Dr. and Mrs. Claude Bloch, and the continuing memory 
 of their parents, Jana (Beller) and Jacques Schupf, a'h, and Lucie (Blum) and Edgard Bloch, a'h.

With thanks to Rabbi Friedman and Dr. Fox, Philippe Bloch, Brookline, Massachusetts

Family Madeb for the 

Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 
Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  

of their wonderfull parents, children and grandson
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

speak to many sincere people who have made compromising 
decisions that they later regretted. They feel guilty. Often their 
guilt is a testament to their sincere nature. They can’t imagine 

that anyone would ever fall short, so falling short makes them a bad 
person. I would like to share a conversation that I have had several 
times. I hope it will be helpful for others.
 
Before I share my conversation, I want to confirm that guilt is positive 
and those that can make mistakes, sometimes very serious ones, 
without guilt, lack “something” and should discuss with their Rebbi 
the lack of guilt, and possibly insensitivity to others, that they have 
despite affiliating with the Torah world.
 
In this situation, the person that I was 
communicating with thought too much. 
He had been taught, correctly, that 
things matter and that our actions have 
consequences for us as well as for those 
affected by them. In his circumstance, his 
belief that things mattered did not give 
him peace and was causing him to be less 
productive because of what he had done.
 
Here’s the letter:
 
"I often tell people something contrary to what they expect and 
certainly contrary to what their teachers tell them. It is not that I am 
disagreeing with them. But sometimes, because we take what we are 
taught by our Rabbeim and Rebbitzens so seriously, we sometimes 
need balance, a balance that almost every teacher would agree to.
 
Not every thought that you think, even if it is a relevant one, needs 
to be addressed. Not every thought, even one that may decide your 

future, needs to be given closure. Sometimes, it is best to respond to 
yourself with these few words, “I’ll wait to see how it plays out”. (In 
this case, he wasn’t sure how his previous actions would affect and 
limit his future.)
 
The reason this is the right reaction is because (and this is another 
rule I made up) sometimes even if we made a decision, it does not 
affect our next step. We will still wake up, go to Yeshiva, etc. If that is 
the case, then why decide? All it will do is increase our anxiety.
 
Instead, saying to oneself, “I’ll wait to see how it plays out” doesn’t 
“force” me to commit to any position which also means I don’t 

have to decide how my past actions will 
affect who I can marry or whether I will 
go to Kolel or not. Those thoughts only 
succeed in making you feel guilty or just 
weird. Instead, it will play out and we will 
deal with it then. There’s no reason to 
feel locked into any box at this stage in 
your life.
 
If you appreciate the value of allowing life 
to take its course then you can say it to 

yourself over and over. Eventually, it will do two things:

1) It will lessen the stress, guilt, and anxiety, even if only a little. Your 
memories will be memories, not flashbacks, which make you feel like 
you are re-experiencing everything over and over again.
 
2) You will be able to become the best person you can which will 
make you confident that, in the next few years, you will make the 
best decisions you possible can and in doing so it will play out as best 
it can.

I
When We Should Not Feel Guilty By Rabbi Shmuel Gluck
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By Rabbi Shmuel Gluck

ashi explains the Posuk, Oz Yoshir - Then (Klal Yisroel) sang, 
as follows: Oz Keshero’o Haness, Olo B’libo Sheyoshir Shiro 
- Then, when they saw the miracle, they had an urge to sing 

Shira. The Shira was not pre-planned. It was a natural reaction to 
Hashem’s kindness.
 
This Rashi is meaningful to me because the typical Frum person 
has such a full schedule of responsibilities, both with our Mitzvohs 
and our family, that it is difficult for us to be spontaneous in our 
relationship with Hashem. It is not that we don’t have time to be 
spontaneous. It is that the pressure to fulfill our obligations makes it 
difficult, if possible, to connect to Hashem with our emotional side.

Many children complain that they are not seeing in their parents 
and possibly their Rabbeim any emotional investment. They see 
them attend Shacharis in a timely manner, fulfill all their Shabbos 
obligations, etc. but it is all being done on a schedule.
 
I understand that our children are not judging us fairly fair as they 
will find out when they have a family of their own. Nevertheless, they 
are making an accurate assessment on the quality of our service of 
Hashem. We should all work on the portion of our Avoda which 
results from being Olo B’libo. The Avoda which emerges from that 
spontaneous desire to appreciate or serve Hashem is exponentially 
more desired than anything else we do.

R

"...allow yourself to be imperfect 
(everyone else is) and, realizing that 
you are a blend of Guf and Neshomo, 

acknowledge that you have the 
ability to do great things..."
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In regard to the guilt you described, I want to offer you what is a 
Torah thought. I mention this because it will sound like a common-
sense speech which may not work because most of us are not 
interested in common sense when we are hurting. Since, it seems, you 
are inherently a Torah-based person who, like many of us, has cracks 
in your armor, you will give value to how the Torah tells us to react.
 
You write to me as if you have become an expectation of the rule, 
someone who, through his actions, has positioned himself outside of 
the “inner circle”. Once you have been “excluded” from the circle, 
you believe, you no longer deserve the privileges offered to those 
inside the circle. This simply is not true. Your challenge is believing 
this. Allow me to tell you a very cool story. It’s only cool because it 
has a happy ending.
 
I once spoke to a girl who also wouldn’t meet me and her problem 
was that she was a very Frum girl. She was actually a Hebrew teacher 
in a Chassidishe school. Her only problem was that she used to do a 
specific terrible Aveiro with complete strangers. When she was ready 
to change, she insisted that she could not do Teshuva. She insisted 
that she had excluded herself from the inner circle of Klal Yisroel.
 
I responded to her that she should not be Frummer than our 
Chachomim. What she did was terrible, really terrible. Nevertheless, 
there’s a process by which you do teshuva and then “move on”, 
referring back to what you did only during the Yomim Noroim.

I then opened a Reb Moshe which responds to her exact situation. 
Wisely, she followed what it says in Reb Moshe’s Teshuva and moved 
on. It ended up as a happy story because she did straighten out, 
eventually marrying a Choshuve young man who, many years later (at 
least 10), is still in Kolel.
 

You don’t get excluded from a group based on yesterday’s actions, 
even if your regret is tainted by a desire to reminisce. It just doesn’t 
happen.
 
Here’s another Torah thought which you just have to believe. (I can 
gladly send you sources and scan pictures of those Seforim that 
discuss this.) Whether you see yourself in a positive light or not is 
really a personal position, not a Torah one. You can choose to dislike 
Toyotas and no one can stop you, but you can’t say that it is a position 
based on an absolute truth. The same is true in your preference for 
Coke or Pepsi.
 
You can choose to think poorly of yourself, but that decision, a 
personal one, is no different than anyone plagued by poor self-esteem. 
While you may say that this is different (isn’t it always?) because you 
have a valid reason to think poorly of yourself, all people with poor 
self-esteem can list a litany of reasons to support their belief that 
they are “no good”.
 
The Torah perspective is that there is a concept of Gadlus Ho’odom 
which describes the potential of the individual, despite our humble 
physical body which brings inherent weakness and, yes, causes us 
to make many bad decisions resulting from our weak bodies. Our 
Neshomo is still lofty, and can and will emerge victorious, but only if 
we focus on our Neshomo and not on our Guf.
 
So, wrapping up for tonight, do not allow yourself to wallow in self-
pity and failure. Get up, allow yourself to be imperfect (everyone 
else is) and, realizing that you are a blend of Guf and Neshomo, 
acknowledge that you have the ability to do great things (and are 
probably downplaying some great things that you are already doing) 
and move forward."
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Introducing the Daf Yomi Companion to Agados of Shas

Rabbi Shmuel Gluck is well-known for his life lessons and insights into the human personality.  All of his teachings 
are based on the classic Torah sources. Many of his insights are gleaned from the Gemara, particularly the Agadeta.

With this in mind, Rabbi Gluck has created an invaluable resource for those learning the Daf or for anyone else who 
may be interested in this material.

The Daf Yomi Companion begins at the very beginning of Shas (B'rachos 2A) and provides a running commentary, 
in English, of much of the agadic material found throughout Shas.

There is no cost for the Daf Yomi Companion.
However, it is by subscription only. You can subscribe or unsubscribe at any time.

Please subscribe by emailing daf@areivim.com and writing 'Subscribe'. It's as simple as that.

Enjoy this sample:  

מסכת ברכות דף לה עמוד ב
 דורות ראשונים עשו תורה קבע

The definition of Keva, the primary part of one's day, is not defined solely by the percentage of time spent learning Torah and 
earning a living. It is also defined by which is a primary responsibility and which is secondary. 
 
Some of my friends learn a small part of their day. Nevertheless, they never miss even if it means learning past midnight. Torah, 
to them, is Keva. Others try to fit learning in but find themselves missing because of their daily pressures. Torah, to them, is 
secondary and to others, it is merely incidental, a social activity. While many of us can’t learn all day, we can all do what we can 
to ensure that our learning is a primary responsibility. 
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Parshas Beshalach 
Tu B'Shevat, Beshalach, and Rav Hirsch’s Preventive Medicine 

  
This article is being written as a zechus for our dear friend, Rabbi Shmuel Stauber zt”l, whose yahrzeit 
is Shabbos Parshas Bo. Reb Shmuel was an unbelievable source of growth and guidance for everyone 
who knew him, as an Imago therapist, baal darshan, baal machshavah, singer, baal tefillah, listener, 
and friend. He was a talmid of Rav Yaakov Yitzchok Ruderman zt”l .May his wife Rivkah, who coached 
with him, know only simcha and no more sorrow. 
  
Parshas Beshalach is always read around the time of Tu B’Shevat.  
  
Of course, there are several fascinating connections between Parshas Beshalach and Tu B’Shevat.  
  
Both involve water. 
  
Tu B'Shevat is the day when trees stop absorbing water from the ground andnow draw nourishment 
from their sap. Beshalach is theparsha containing Krias Yam Suf. 
  
Both involve wine. 
  
Many follow the special Tu B’Shevat Seder, established by the Arizal, with fruits and four cups of wine 
going from light, potential, to dark, blossomed. This seder parallels the Pesach Seder, which occurred six 
days before Krias Yam Suf. There is also a custom among certain chassidim to have a Seder on the 
seventh day of Pesach, the anniversary of Krias Yam Suf, with four cups of wine. (These 
wine Sedorim are chronologically 60 days apart and have another wine Seder in between - Purim!). 
  
Both involve fruits. 
  
The designation of the “new year for trees” is Tu B’Shevat. On Tu B’Shevat, we eat fruits to repair the 
sin of Adam, who ate from the Tree of Knowledge. 
  
The Medrash tells us that during Krias Yam Suf, each shevet passed through its own tunnel of clear 
water, with fruits and sweets available for the children in the clear dividing water walls that permitted 
each tribe to see and assist those near them. 
  
Both involve the esrog. How? 
  
On Tu B’Shevat, we daven for a beautiful esrog. Why? In order to fix another cheit, the sin of the trees 
which were commanded by Hashem during creation to be fruit trees which also give fruit, but only 
the esrog followed the instructions. 
  
Chazal tell us that the four letters of the word esrog, Alef, Sof, Reish and Gimmel, stand for emunah 
sheleimah, teshuvah sheleimah, refuah sheleimah, and geulah sheleimah. 
  
Parshas Beshalach connects to all four of these esrog aspects as well. 
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First, the posuk (17:12) states in regard to the battle with Amaleik that Moshe remained with his hands 
in faithful prayer - “yodov emunah.” Second, Hashem instructed Moshe to have the Bnei Yisroel turn 
back before Pi Hachiros, which literally means “mouth of freedom.” Hachiros is begematria teshuvah, 
which fits well with Rashi’s explanation that Hashem wanted to make Paroh incorrectly believe that it 
was the power of the avodah zara, rather than the teshuvah, that forced the Bnei Yisroel to return. 
Third, the posuk states, “Ani Hashem Rofecha.” Fourth, the entire process of Krias Yam Suf was part of 
the geulah.   
  
Both involve healing. How? 
  
It is interesting that the section in Beshalach that discusses “Ani Hashem Rofecha,” which follows the 
incident of the bitter waters of mara, is perek 15, which is the gematria of Yud Kei, and posuk 26, which 
is the gematria of the Name of Hashem. The posuk states, “And Hashem said if you only listen closely to 
the Voice of Hashem your G-d, and do that which is upright in His eyes, and give ear to His 
commandments and keep all His laws, then all the illnesses (machalah) that I placed upon the Mitzri I 
will not place upon you, because I am Hashem Rofecha (your Healer).” 
  
There are several beautiful thoughts to share on these words. 
  
Chazal tell us that value of asher, meaning that, is 501, the same as detzach adash b’achav, the first 
letters of the ten makkos.   
  
Rebbeinu Bachya says that this shows that none of the diseases that came with the makkos struck 
the Yidden.  
  
The sefer Nachal Kedumim explains that the yeitzer - begematria 300 - causes illness. Hashem 
is aish (fire) - begematria 301 - as is his Torah. 301 is also the value of rofecha. Therefore, the fire of 
Torah overcomes the yeitzer, leading to rofecha. He also says that Hashem is our doctor and prescribes 
Torah and mitzvos. 
  
The Vilna Gaon says that Tehillim 66, the kappitel related to Parshas Beshalach, is the Shir Shel 
Yom Shishi for Pesach, leading up to day seven, the splitting of the sea. Possuk 6 of kappitel 66 states, 
“Hofach yam leyabasha - Hashem transformed the sea into dry land.” 
  
In light of the above, it is quite fascinating that the value of these three words, “hafach yam 
leyabasha” is 502, which is the value of asher with the kollel. 
  
The Baal Haturim points out from the Rokeach that the letters of the word machlah can be rearranged to 
spell the words halechem, the bread, and hamelach, the salt. Chazal teach in Maseches Bava 
Metzia (107b) that 83 types of gall bladder related diseases - 83 is thegematria of machalah - are 
nullified by eating bread with salt and water, hinted at by the next posuk, which mentions springs of 
water.  
  
Rav Hirsch analyzes the word machalah b y 
bringing poesukim from Shmuel 22:8, Tehillim 23:35, Devorim 29:21 and Mishlei 23:35 to stress that it 
refers to other things besides bodily illness, including general existence, mental illness or worry, and 
punishment. He provides a lengthy discussion of mishpatim, mitzvos and chukim in the posuk cited 
above regarding Hashem Rofecha, stating that those laws which restrict and limit our sensuality and our 
free choice run the greatest risk of being neglected theoretically and disregarded practically. 
  
Rav Hirsch concludes with a powerful “healing” message about healing medicine: 
  
“Hashem does not allow people or states to endure without consideration for mishpatim, mitzvos, and 
chukim, since, without them, they go to ruin, and degenerate physically and socially, and so, keeping 
the Divine law is the most preventative medicine against physical and social evil.”     
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Parashas Beshalach פ"שת חלשבתשרפ
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Pharaoh approached, Bnei Yisrael raised their eyes and behold! 
Egypt was journeying after them, and they were very frightened; 

Bnei Yisrael cried out to Hashem. (14:10)
Did it have to be this way? Finally, after 210 years of brutal 

enslavement, the Jews were leaving. It was a happy day, but it did 
not last very long. A few days later, when the Jews were standing at 
the banks of the Red Sea, suddenly Pharaoh and his minions were 
chasing after them. Understandably, the nation broke out in all-
consuming fear followed by their audible crying to Hashem. We 
return to our opening question: Did it have to be this way? Chazal
(Shemos Rabbah 21:5) ask this and give a simple, but profound, 
explanation: Hashem desires the prayers of His children. They 
present a penetrating analogy, comparing Klal Yisrael with a young 
maiden in distress. Her cries were heard by the king, who came and 
overpowered her attackers. The king was impressed with the 
maiden’s character and sought her hand in marriage. All went well 
for a few weeks, until the king realised that his wife hardly ever 
spoke. In order to provoke her cries (once again), he went to “hire a 
thief.” He gathered a group of “thieves” to frighten his wife. All this 
for one purpose: to get his wife to cry out to him. Likewise, Hashem 
was used to the Jews crying out to Him. Once they were liberated, it 
all came to a stop. To alleviate this “problem” and satisfy His desire 
to hear their cry, He sent Pharaoh and his men after them.

Are we to accept the notion that once liberated, the Jews 
abandoned their prayers? Horav Baruch Dov Povarsky, Shlita, 
explains that Klal Yisrael certainly did not cease praying to Hashem. 
It is just that they no longer prayed in the same manner as they had 
before. As long as a person does not sense that, without Hashem, he 
has absolutely no chance of resolving his present issue, his prayer is 
incomplete. We are used to exhausting every avenue of salvation, 
among them, praying to Hashem. This is our error. One who does 
not pray on a regular basis to Hashem, as if He were the only avenue 
of salvation, does not offer a complete/perfect prayer. This is what 
Hashem sought. He is not the last resort. He is the only resort.

The Rosh Yeshivah quotes Horav Yeruchem Levovitz, zl, who 
explains Chazal’s statement (Berachos 10a), “Even if the blade of a 
sharp sword rests on a person’s neck, he should not refrain from 
begging for mercy.” The simple p’shat, explanation, is that even at 
such a last-ditch moment, when all indications are that one has no 
chance for salvation, he should still pray, because, even at such an 
impossible moment, Hashem can come to the rescue.

Rav Yeruchem explains that he should pray because now
his prayer is different. Now, he sees the end. Now he sees and 
realises that his only hope is Hashem. Such a prayer is unique; it is 
real, because now he is acknowledging that only Hashem can save 
him. Veritably, he has prayed often and hard, with devotion and 
passion, but it was not the same as in the present. He is up against 
the proverbial wall. He has no source of hope, other than Hashem. 
He knows that this is crunch time; the sword is pressing against his 
throat. When he prays now, it is from the very bottom of his heart, 
from where he should have prayed all along, but did not, because he 

relied on the doctors, the medicines, the bankers, everyone but the 
only One Who can truly help him – Hashem. 

This is how we must daven: as if we have no other hope, 
but Hashem. Sadly, we rely on Hashem only when all other hope has 
been exhausted. If we would only think of Hashem first, instead of 
last, we would never give up hope, because when it comes to 
Hashem, we always have hope. For a Jew, giving up hope is not an 
option. 

The following vignettes underscore the notion that one 
should never give up hope and that when, despite all odds, one 
perseveres, he/she should be lauded. When Thomas Edison invented 
the light bulb, it was after unsuccessfully having tried 2,000 
experiments. A young reporter asked him how it felt to have failed 
2,000 times. The inventor thought for a moment and replied,
“Actually I have never failed. I invented the light bulb. It just 
happened to be a 2,000 step process.”

A school teacher had a student early in his career who was 
troublesome and disruptive. He bullied other students and helped 
himself to whatever they had in their lockers. Finally, as a last resort, 
he was suspended a number of times. The teacher was wont to have 
the class memorise famous inspirational sayings. He had the 
students repeat them back to him at roll call. Among them were, “If 
you see the obstacles, it is an indication that you have lost sight of 
the goal.” (One who is goal-oriented focuses on his goal and ignores 
the obstacles as if they were not there.) “There is no failure except in 
no longer trying.” While the troublesome student continually 
complained about school, it was this routine about which he 
complained the most. The breaking point came when the principal 
could no longer tolerate his attitude towards the suspensions. This 
time the suspension was final. He was expelled.

Fast-forward five years. The student who had been such a 
problem appeared one afternoon at school and proceeded to his old 
classroom in search of the teacher. Meekly, he entered the room as 
the teacher was preparing to go home: “Hello. I just wanted you to 
know that I have turned around my life. When I was expelled, I had 
not yet reached the bottom. This came a year later, when my various 
antics led to juvenile detention and then progressed to adult prison. 
One day, I became so disgusted with myself that I took the razor 
blade way out of my troubles. As my life slowly ebbed out, I 
suddenly recalled the dumb quote you had me write one day: ‘There 
is no failure except in no longer trying.’ Then it suddenly all made 
sense to me. As long as I was alive, I was not a failure, but, if I 
allowed my life to end, I would most certainly leave this world a 
dismal failure. So, with my remaining strength, I called for help. That 
was the beginning of my new life. Thank you!”

The yetzer hora, evil inclination, thrives when we throw in 
the towel. He wants us to give up hope. It makes his “job” that much 
easier, because we do it for him. Early on in our spiritual journey, the 
yetzer hora presents a negative image of the journey, making it 
appear terribly compelling. I came across the following story which 
should make us all think. 

A Jew came to a certain town with the intention of 
collecting tzedakah, charity. The man was an eloquent and dynamic 
speaker, impressing even the rav of the community. After the 
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speech, which he delivered to a full house, the fellow asked the rav
if he would accompany him as he went from door to door to raise 
money for the poor. Having the community’s rav alongside him 
would elevate his standing in the eyes of the people, and this 
esteem would translate into more funds. The rav consented.

People were generous, opening up their hearts and their 
cheque books, with sums that had been unheard of in the past. After 
the first few people, the rav took this Jew into a dark, isolated alley 
and grabbed him by the lapels of his jacket. He said to him angrily, 
“What is this scam? If you do not immediately tell me the truth 
about yourself, I will make sure that you will not leave this alley on 
your own volition.”

The fellow begged the rav to put him down. He agreed to 
confess and to tell the whole truth. “I am actually a meshumad, 
apostate, who reneged my Jewish heritage and joined the church. I 
worked my way up and became a priest. I was collecting for my 
church. I do not understand where I slipped up. I was so careful. 
How did you see through my ruse?”

The rav laughed and replied, “Actually, you were perfect. 
You did not slip up at all. You had me completely fooled. This is not 
the first time that I have collected money in this community. 
Whenever a serious situation has risen in which money was sorely 
needed, I went from door to door pleading with people. What 
bothered me today was the size of the cheques. When I went for 
money, I was lucky to obtain ten dollars from the extremely wealthy. 
Yet, those same people gave hundreds! They were literally throwing 
their money at you! It was then that it dawned on me. If this was 
such a worthwhile cause, where was the yetzer hora? Why was he 
not preventing our success? That is when it hit me: You are 
collecting for him, the yetzer hora. He wants you to succeed in 
raising Jewish money for your church. This is why he is even helping 
you to succeed.”

What is the lesson from this vignette? We learn that when 
we get the urge to give up, it is the yetzer hora encouraging our 
downfall. He wants us to give up and stop climbing. As long as we 
keep on climbing, we are still in the fight. When we stop fighting, we 
have lost the war.

םימהועקביוהברחלםיהתאםשיו
And He turned the sea to damp land and the water split. (14:21)

The Midrash (Socheir Tov 114) states that the waters of the 
Red Sea split when they saw arono shel Yosef, the coffin of Yosef, 
which was being transported to Eretz Yisrael for burial. At first, the 
waters remained in place, despite the presence of Moshe Rabbeinu, 
Aharon HaKohen and all of Klal Yisrael. Only after the waters took 
note of the presence of Yosef’s coffin did they “agree” to split. David 
HaMelech immortalised this tete-a-tete in Tehillim (114:3), Hayam 
raah va’yanoss, “The sea saw and fled.” “What did the sea see? It 
saw arono shel Yosef.” What was it about Yosef’s coffin that 
motivated the sea to “acquiesce” to change the course of nature?

The Ksav Sofer (quoted by Horav Yehudah Tzedakah, zl) 
offers an insightful explanation. The sar shel yam, the angel in 
charge of the sea, was not prepared for the change in nature which 
Hashem had set in motion during Creation. He asked, “Why should I 
split the sea? Should nature be changed just because Klal Yisrael is in 
danger? Should they go to war with the Egyptians and be allowed to 
win?” Why change maaseh Bereishis, an act of Creation?

At first glance, the angel’s argument is quite sensible and 
practical. Moshe, however, countered that the Jewish people, having 
been “guests” of the Egyptians during the hunger that occurred at 
the time of Yaakov Avinu, could not be ingrates and make war with 

the Egyptians. A debt of gratitude is a firm and demanding 
responsibility, regardless of the character of the benefactor.

The angel asked, “Who is to say that Klal Yisrael is unable
to fight due to a compelling debt of gratitude owed to the 
Egyptians? Perhaps they are simply too lazy to fight.” His attitude 
changed as soon as he saw Yosef’s aron. He now had clear, 
unabashed proof that gratitude played an overwhelming role in 
Jewish life. How was this evinced from Yosef?

The Ramban asks why Yosef was forced to run (like a guilty 
person) from Potifar’s wife? He could have easily overpowered her 
and taken back his garment. He had no reason to run and leave his 
garment in her hands. All this achieved was to make him appear as if 
he were an intruder with unholy intentions who had been caught 
red-handed. Ramban explains that he could not make her appear as 
the evil aggressor (that she was), because he was grateful to her for 
the hospitality she had shown him when she welcomed him into her 
home.

We see now why Yosef’s aron (or, rather, Yosef) made such 
an impression on the angel. Yosef could have easily maintained his 
pristine reputation by smearing Potifar’s wife and exposing her for 
the immoral woman that she was. What prevented him from doing 
this was his sense of hakoras hatov, gratitude. The angel now 
desisted, because he saw that the Jewish people adhere strongly to 
hakoras hatov. It is part of their natural heritage, a legacy passed on 
through the generations. Thus, he “allowed” nature to be altered via 
the splitting of the Red Sea.

םירצמלעםימהובשיוםיהלעךדיתאהטנהשמלא'דרמאיו
Hashem said to Moshe, “Stretch out your hand over the sea, and the 

water will go back over Egypt. (14:26)
Upon perusing the narrative surrounding the splitting of 

the Red Sea, we are confronted with a difficulty. Why did Hashem 
involve Moshe? Why was his participation in the splitting necessary? 
Hashem smote the Egyptian firstborn by Himself: no messenger, no 
angel. Why should this be different? In this situation, we find 
Hashem instructing Moshe to raise up his staff and stretch out his 
hand over the sea, so that it would split. Undoubtedly, it was 
Hashem Who split the sea. Why then was Moshe involved? Horav 
Nissim Yagen, zl, explains that herein lies a profound insight. If we 
were to ask a simple person “Who is greater, a man or an angel?” 
the immediate reply would be, an angel. This is however not true. 
An angel does not possess the ability to make choices. He serves at 
the will of Hashem. Bechirah chafshis, the ability to choose freely, is 
not an option for an angel. An angel can neither build nor destroy. 
He does what he is told to do. He is an agent who does not act of his 
own volition.

A person, however, may do what he wants. He can do the 
right thing or act inappropriately. He can build and destroy, give life 
and, Heaven forbid, take life. He has the G-d- given ability to do what 
he wants, act as he pleases. An angel is an agent; a man is free. 
Hashem could easily split the sea and have the Jews walk through on 
dry land. He wanted, however, to demonstrate to all the world and 
for all posterity the koach, power, of a tzaddik, righteous Jew. The 
entire structure of (what we call) nature shuddered from Moshe. 
Thus, Hashem told Moshe, “You do not require My assistance. You 
can go at it alone. You can raise your staff and split the sea!” When 
Moshe came to the banks of the Red Sea, the saro shel Yam, angel in 
charge of the sea, confronted Moshe and challenged him. He did not 
want the sea to split. He contended, “You carry out the will of 
Hashem, as do I. Hashem’s will is that the sea should remain whole, 
with its current running consistently. It should not be altered. Why 
should I listen to you?”
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It was a standoff between Moshe and the angel until the 
angel saw arono shel Yosef, the coffin of Yosef HaTzaddik. At that 
point, Hashem intervened and declared, Yanuss mipnei ha’nass, “Let 
it (the sea) run from the one (Yosef) who ran (from the wife of 
Potifar).” When the sea (itself) perceived how a young, handsome 
man did not fall prey to the blandishments of Potifar’s wife, a 
woman who had done everything within her ability to entice the 
young Yosef into a sinful liaison, it was reasonably impressed. This 
brought the sea to make a powerful observation: Tzaddikim, the 
righteous, have the ability to control/lord over nature. If Yosef was 
able to alter the natural proclivity toward this woman, to rise above 
his natural desires and quell his urge to be with her, then it (the sea) 
could override its “nature” and split itself for the Jews. Thus, 
Hashem had Moshe raise his staff over the sea in order to 
demonstrate that a tzaddik who is mosheil b’rucho, rules over his 
spirit, has the power to “dry up” the Red Sea. From this instance, 
future generations learn to appreciate the power of a tzaddik.

םכתאיתלכאהרשאםחלהתאואריןעמלםכיתרדלתרמשמל
רבדמב

It shall be a keepsake for your generations, so that they will see the 
food with which I fed you in the wilderness. (16:32)
Throughout the entirety of the human experience on this 

earth, no phenomenon is remotely comparable to the manna.
Hashem fed an entire nation for forty years in a wilderness that 
provided no hope of sustenance. We did receive the slav, quail, from 
Hashem, but, when one peruses the narrative, it seems that the 
quail was not a basic necessity for survival. The manna was the Jew’s 
staple.

Hashem commands us to pattern our lives after those who 
ate the manna, the ochlei mann. Furthermore, Moshe Rabbeinu
instructed Aharon HaKohen to place the tzintzenes ha’mann, a jar of 
manna, before the Testimony, Luchos, in the Kodesh Ha’Kedoshim, 
Holy of Holies, as a keepsake for generations. This was so that later 
in time, during the generation of Yirmiyahu Ha’Navi, it would be 
shown to Klal Yisrael as a lesson to demonstrate the level of 
bitachon, trust, in the Almighty that was evinced by the Nation then, 
and what was expected of the Nation today – and for all time.

The manna experience defined Klal Yisrael as the nation of 
the Torah. It was a prerequisite for Kabbalas haTorah, the receiving 
of the Torah. If we could not pass the litmus test of the manna, then 
we were not yet ready to accept and cherish the Torah. Why is this? 
How did the manna experience refine us to prepare us for Kabbolas 
haTorah?

Horav Yisrael Belsky, zl, explains that one of the primary 
messages of the manna is bitachon, trust in Hashem. We must be 
confident in our belief that Hashem will provide and care for our 
needs. Without this sense of trust, we are lacking in our ability to 
receive the Torah and make it our guide for life. Indeed, this is how 
we survived in the wilderness. Every morning, our ancestors went 
out in search of their sustenance. When they retired at night, 
nothing was left: no food, no snacks, absolutely nothing. The manna
did not fall by the door of their tents. They had to go out with their 
pots and collect it. It was a nice walk, roughly twelve kilometers, a 
significant distance. The Jew who did not undertake this endeavour 
went hungry. This was his hishtadlus, endeavouring.

The Rosh Yeshivah contends that this relationship between 
hishtadlus and parnassah was to continue even after the manna
ceased to descend from Heaven. The Jews would quickly realise that 
the bread they would eat/the sustenance from which they would 
survive, might appear to be the by-product of the earth from which 
it grows (actually the wheat from which it is made), but 
wheat/bread does not grow on its own. Hashem makes it grow, but 

man must plow, sow, weed, pray for rain and harvest the crop. 
Trusting that Hashem is the only Source of sustenance is the primary 
lesson of the manna. The hishtadlus we expend is a vital part of our 
bitachon. This principle has guided us throughout the generations. 
We do not sit back and expect it to “just happen.” We are mishtadel, 
endeavor, each individual in his own unique manner. Tefillah, prayer, 
is a critical component of hishtadlus. Prayer transforms an activity 
into hishtadlus. It is the power source for the hishtadlus. Seeds do 
not grow simply because they are placed into the ground. Hashem 
allows them to grow. We must pray to Him to activate this process.

Without bitachon, we struggle to maintain our 
commitment to Hashem during difficult times. Imagine locking down 
one’s field for an entire year during the Shemittah, seventh year, 
when all land is to lie fallow (in Eretz Yisrael). Three times a year, we 
went up to Yerushalayim on a pilgrimage to the Bais HaMikdash. 
During this time, we brought maaser, tithe, Bikurim, first fruits, and 
fulfilled many mitzvos. We spent and spent, but Who took care of 
our fields, our families? Hashem. This is bitachon. This is how a Jew 
lives and survives.

As I write this, I read the pasuk again and noted the word, 
ha’echalti, I fed. Hashem did not just provide, He fed us. This is how 
we should view our daily sustenance: Hashem is feeding us, just like 
our mothers did when we were infants. We are unable to eat on our 
own. We must be fed. Hashem feeds us. So, when we pick up a piece 
of bread, cake, any form of food, the brachah, blessing, that we 
recite is a critical part of the eating dynamic. We bless Hashem Who 
is now about to feed us. 

Think about that.

Va’ani Tefillah
הליפתעמוש'דהתאךורב

Boruch atah Hashem Shomea tefillah.

The Chasam Sofer (Shut, Orach Chaim 16 – quoted by 
Horav Shimon Schwab) explains that the entire concept of tefillah, 
prayer – whereby we/humans speak to Hashem and He responds by 
answering our tefillos – is nothing short of a neis nistar, hidden 
miracle. Hashem communicates with a human being either directly, 
or through the means of a malach, angel, or through the experience 
of nevuah, prophecy. 

While a navi is on the level to have a dialogue with Hashem, 
we, mere mortals, are only on the level of monologue, during which 
we speak/petition and Hashem responds. The vehicle for this is 
tefillah, which is another example of neis nistar.

Rav Schwab explains how the fact that Hashem hears our 
tefillos and responds in kind is a hidden miracle. Otherwise, the 
concept of praying for Hashem’s help is completely ludicrous. He 
explains this with a simple, but thought-provoking, analogy. An 
individual who is critically ill is undergoing serious surgery 
performed by surgeons who are certainly not G-d-fearing Jews. They 
could be anything from secular to atheist. In another room, a 
member of the patient’s family is reciting Tehillim so that the surgery 
should have a positive outcome. If the efficacy of the tefillah were 
not a miracle, it would be totally ludicrous to recite Tehillim with the 
hope that the Tehillim should cause the secular doctors to perform 
at their peak. Tefillah allows a person to sit at home and pray for 
positive results. 

This is a miracle.
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PPaarraasshhaass  BBeesshhaall llaacchh  
In loving memory of Devora Bas Aharon o”h  Mrs. Doris Weiner  A Woman of Valor 

Topple the Mighty 
Cedars 

“The Children of Israel cried out to 
Hashem (Shemos 14:10).” The Medrash 
Tanchuma quotes a verse in Yishaya 
(41:14), “Fear not, O worm of Yaakov.” 
Why are the Jewish people compared to a 
worm? A worm only has one weapon – 
his mouth. Yet, with this mouth he 
can topple the mighty cedar tree. A 
cedar tree is so strong that even the 
largest animals cannot knock it 
down. Along comes the little 
worm, and eats the bark of the 
tree. Around and around he 
eats, until a ring of bark is 
gone. The mighty cedar 
tree is dead. It is only a 
matter of time until it rots and 
falls. The nations of the world 
are compared to the cedar. 
When they overpower the 
Jewish people, we do 
teshuva (repentance) and 
cry out to Hashem. He hears our prayers, 
as the verse states, “From there you will 
seek Hashem, your G-d, and you will find 
Him” (Devarim 4:29). 

The Chofetz Chaim writes that we are 
not saved from many of the troubles that 
befall us. Why? Because we do not cry 
out to Hashem. We do not increase our 
prayers to Him. If we would only beseech 
Him with prayers, our requests would not 
go unanswered. 
 
Kinderlach . . . 
We know that this is a time of danger for 
the Jewish people. However, we can be 
very optimistic. Because we have the secret 
weapon. It is more powerful than all of the 
planes, tanks, missiles, and bombs put to-
gether. We have the words of tefillah 
(prayer). They go straight to Hashem’s ears. 
Put extra kavannah (concentration) into 
your daily prayers. Make special requests in 
the places that they are permitted. Say Te-
hillim whenever you can. You can help to 
save us. You are our secret weapon. 
 

Mitzvos Are Forever 
“What did you get?” 
“That Mitzri gave me all of his gold jew-
elry.” 
“I got a sack of silver coins.” 
“We’re rich! After all of these years of 
slave labor in Mitzraim, we are finally 
getting what we deserve.” 
“Where is our leader Moshe? Why isn’t 
he taking spoils?” 

     

“Moshe took the bones of Yosef with 
him” (Shemos 13:19). The Tosefta (Sota 
4:2) relates that the entire nation was 
busy gathering spoils from Mitzraim. Ex-
cept for Moshe. He was busy with mitz-
vos. He was fulfilling Yosef’s directive to 
take his bones up out of Mitzraim. As the 
verse states, “The chochom leiv (wise of 
heart) will take good deeds” (Mishle 
10:8). The Malbim explains this verse to 

mean that a person is constantly strug-
gling with his yetzer hora. He 
wants to do mitzvos, which are 

good for him, yet his yetzer tries 
to trick him into doing aveyros 
(sins). A wise hearted man 
overcomes this desire. One 
only takes what he truly 

wants, and the chochom leiv 
truly wants mitzvos. 
Therefore, he takes them. 

The Keli Yakar offers a 
fascinating explanation of 

the words of the verse, 
“(Moshe took the bones of 

Yosef) with him”. What does a person 
take with him into the next world? Not 
his money. Nor his property. Only his 
mitzvos. That is the only thing that stays 
with him forever. Moshe took this mitz-
vah with him into eternity. Perhaps this is 
why Hashem presented Moshe with this 
particular mitzvah at that point in time. 
Because caring to the needs of the de-
parted reminds us of that day when we 
will all be judged for our mitzvos. The 
Jewish people needed a reminder of what 
was truly valuable, at a time when they 
were chasing after the fleeting pleasures 
of this world. 
 
Kinderlach . . . 
What makes a person truly rich? Gold? 
Silver? Diamonds? Land? Wrong on all 
counts. Mitzvos are the most valuable 
thing that a person can own. Who is a 
chochom leiv (wise hearted person)? One 
who takes mitzvos. Where does he take 
them? Along with him into the next world. 
Mitzvos are forever. 
 

The Seichel Rules
Hashem created man with two compet-
ing forces. On the one hand, a person has 
emotions and desires. Opposing this are 
his intelligence and seichel (common 
sense). The emotions are very powerful. 
They want to rule a person, and make 
him use his intelligence to seek wealth, 
power, and honor. The seichel objects. It 
recognizes the emmes. It strives to rule 
the emotions, thereby using them to serve 
Hashem and come close to Him. Which 
side has the upper hand? Who will win? 

Rav Meir Simcha of Dvinsk, in his sefer 
Meshech Chochma (on parashas Bo) 
shares a fascinating insight into this deep 
subject. The Jewish people stood at the 
Yom Suf, surrounded with danger on all 
sides. What should they do? “Tell the 
Children of Israel that they shall travel 
(forward into the sea)” (Shemos 14:15). A 
person cannot live in water; however, the 
seichel saw that Hashem wanted them to 
plunge into the yom. Nachshon Ben 
Aminidav, the Prince of the tribe of Ye-
huda led the way. He let his seichel rule 
his emotions. With complete faith, he 
went into the yom, a place where no 
person could live, following the Will of 
Hashem. His tribe followed, as did all of 
Klal Yisrael. They all crowned their seichel 
as ruler over their emotions by following 
Hashem’s command. This ultimate act of 
mesirus nefesh (self-sacrifice) that 
stemmed from emunah forever crowned 
our seichel as ruler over our emotions. 
We achieved eternal freedom from the 
grip of the lower forces. 

This idea provides the answer to a very 
bothersome question. Why do we con-
tinue to celebrate Pesach as z’man chei-
ruseinu (time of our freedom)? The free-
dom that we achieved from Mitzraim was 
relatively short-lived. We lived in Eretz 
Yisrael under our own rule for approxi-
mately 800 years until Nebuchadnezzer 
expelled us, beginning a series of exiles, 
pogroms, inquisitions, and subjugation that 
continue to this very day! Is that freedom? 
“Yes!” says Rav Meir Simcha. The nations 
may rule over us physically, but they will 
never usurp the rule of our seichel over 
our emotions. As the evening prayers state, 
“He took the nation of Israel out (of Mitz-
raim) to eternal freedom.” Therefore, even 
a poor man must eat reclining at the 
Pesach Seder. That is the way free people 
eat, and he is free. The plunge into the sea 
liberated his soul forever. 
 
Kinderlach . . . 
Hashem tests us. Temptations are all 
around. We want to nap when we should 
be learning. We want to daydream when 
we should be praying. We are tempted to 
eat things that we should not. Our yetzer 
hara pushes us to get angry, take revenge, 
or make fun of someone. How can we 
overcome him and do the right thing? Just 
remember the Yom Suf. Your great great 
great...grandfather walked straight into 
the cold water, following the will of 
Hashem. He put the koach (strength) into 
your neshama (soul) to do the same. Day-
dream in the middle of prayer? Forget it! I 
am following Hashem. Get angry? Impos-
sible! Move onward into the yom. That 
yetzer can’t touch me. I am forever free. 
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Reclining While Dining 
ויסב אלקים את העם  “ 13:18
דרך המדבר ים סוף, וחמשים  
  ”עלו בני ישראל מארץ מצרים
 “And Hashem took the 

people around toward the way of the 
Midbar to the Yam Suf, and the B’nei 
Yisroel were armed when they went up 
from Mitzrayim.” It says in 20:18 – שמות רבה 
 From here Chazal – ”ויסב אלקים את העם“
taught that even the poorest man in Klal 
Yisroel may not eat on Leil Pesach at the 
Seder, unless he reclines.  For so did 
Hakodosh Boruch Hu do for them when He 
took them out of Mitzrayim, as it says in the 
Posuk, “ ויסב אלקים.”   The word “ ויסב” here 
means that Hashem took Klal Yisroel – and 
it does not mean to “recline.”  How do we 
learn from the word, “ ויסב” in this Posuk, 
that each and every Yid must recline on Leil 
Pesach?    
 The Medrash is interpreting the 
word, “ ויסב” as the word, “הסיבה” – 
“reclining.” The Posuk means that 
Hakodosh Boruch Hu caused Klal Yisroel to 
be able to recline. (פירוש מהרז"ו)  The 
Medrash is telling us that being that Klal 
Yisroel were freed, they now had the 
opportunity to recline while dining, unlike 
slaves who must eat while standing on their 
feet, or walking from place to place.  (עץ יוסף) 
 Haggadah Shel Pesach “עבדים היינו” 
– This that we say the paragraph of “  עבדים
 after the four questions are asked is to ”היינו
address specifically the final of the four 
questions – as to why on the night of Pesach 
do we eat while reclining.  The other three 
questions asked are answered later on in 
the Haggadah.  “  ,עבדים היינו לפרעה במצרים
ויוציאנו ד' אלקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ואילו  

בותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו  לא הוציא הקב"ה את א
 We were“ – ”ובני בנינו משעבדים לפרעה במצרים
slaves of Paroah in Mitzrayim, and Hashem 
took us out of there with a strong hand and 
an outstretched arm.  And if Hakodosh 
Boruch Hu had not taken our fathers out of 
Mitzrayim, then we, our children, and our 
children’s children would have remained 
enslaved to Paroah in Mitzrayim.”  
Hakodosh Boruch Hu redeemed Klal 
Yisroel from Mitzrayim against the will of 
Paroah.  Hakodosh Boruch Hu could have 
taken Klal Yisroel out of Mitzrayim without 
doing it forcefully.  He could have made 
Paroah decide that of his own free will, he 
will free Klal Yisroel.  Had that occurred, 
there would be a lingering feeling of 
indebtedness that Klal Yisroel would feel 
they owe to Paroah for allowing them to 
leave.  Klal Yisroel would have never been 
truly free because of that debt of gratitude 
they would have felt they owed Paroah 
forever.   Hakodosh Boruch Hu forced 

Paroah to let Klal Yisroel leave, and 
therefore Klal Yisroel are only beholden to 
Hakodosh Boruch Hu – and no one else.  
The answer to the fourth question as to why 
we recline on Leil Pesach is because we 
were slaves to Paroah, and Hakodosh 
Boruch Hu forcefully took us out.  We 
recline as a sign of royalty, for we are fully 
independent sons of the Melech Malchei 
Hamlachim, Hakodosh Boruch Hu. ('מעשי ד) 
 It says in Shemos Rabbah 20:18 
that we learn from the Loshon of “ ויסב אלקים” 
that even the poorest man in Klal Yisroel 
reclines on Leil Pesach.  What is the 
connection to this Posuk that would cause 
Klal Yisroel to recline on Leil Pesach?  It 
says in the Sefer 'מעשי ד (see above) that 
Hakodosh Boruch Hu forcefully took us out 
of Mitzrayim, and we were therefore not 
indebted to Paroah or the Mitzriyim in any 
way – and that is why we recline on Leil 
Pesach.  While Hakodosh Boruch Hu did 
take us out forcefully, perhaps one would 
think that we may still have some 
indebtedness to them, for we see that 
Paroah escorted us out, and that the 
Mitzriyim graciously loaned us their 
valuables.  In order for there to be 
absolutely no indebtedness to the 
Mitzriyim, “ויסב אלקים” – Hakodosh Boruch 
Hu took us out on a circuitous route through 
the Midbar, which caused the Mitzriyim to 
reconsider their position, and ultimately 
chase after Klal Yisroel.  Klal Yisroel were 
stuck between the Yam Suf in front of them, 
and the Mitzriyim chasing them from 
behind.  Hakodosh Boruch Hu performed a 
miracle, and saved Klal Yisroel by splitting 
the Yam.  Klal Yisroel certainly no longer 
owed anything to the Mitzriyim, and their 
only indebtedness was and is to Hakodosh 
Boruch Hu.  It is because Hakodosh Boruch 
Hu took Klal Yisroel on a circuitous route, 
which caused Klal Yisroel to have no 
indebtedness to the Mitzriyim, and that is 
why we recline on Leil Pesach – for we are 
sons of the Melech Malchei Hamlachim, 
Hakodosh Boruch Hu – with no 
indebtedness to anyone else.  ( באר יוסף) 
 “And Hashem took the people 
around toward the way of the Midbar to the 
Yam Suf, and the B’nei Yisroel were armed 
when they went up from Mitzrayim.”  The 
Rokeach says that Hakodosh Boruch Hu 
said that if He were to bring Klal Yisroel 
straight into the Land of Eretz Yisroel, they 
would have immediately worked the fields 
and the vineyards, and they would not have 
learned Torah.  Therefore, Hakodosh 
Boruch Hu took them through the Midbar 
for forty years, where they ate the holy food, 
the Mon, and drank water from the miracle 

well, for the Torah was only given to those 
who ate the Mon. Perhaps there is a Remez 
to these words of the Rokeach when the 
Torah says here, “וחמשים” which can be 
translated as fifty, referring to the fifty days 
Klal Yisroel prepared to be Mekabel the 
Torah Hakdosha.  It was in the Zechus that 
Klal Yisroel would be Mekabel the Torah at 
the end of the fifty days, that they were 
Zoche to leave Mitzrayim.  Hakodosh 
Boruch Hu took Klal Yisroel out of 
Mitzrayim in the Zechus of the Torah, and 
He took them through the Midbar so that 
they would not be busy with matters of 
Gashmiyos, and instead they would focus 
on the learning of the Torah Hakdosha.  
 (נחל קדומים)
וחמשים עלו בני ישראל מארץ  “ 13:18 
 The Zohar Hakodosh says that – ”מצרים
while this word is read “וחמושים” which 
means “armed,” it is written as “ וחמשים” 
which means “fifty.”  This is to teach us that 
Klal Yisroel were Zoche to leave Mitzrayim 
in the Zechus of Binah, the Binas Hatorah, 
which has “fifty” gates.  Anshei Kneses 
Hagdolah were Mesaken in the Tefilah of 
מלפנים  “ ,that we say the words ,נשמת כל חי
 ,It appears that the word  ”.ממצרים גאלתנו
 עץ חיים  is extra.  It says in the Sefer ”מלפנים“
in Sha’ar Hazivugim that there is a 
difference between “ מלפניך” and “בינה   ”.לפניך 
is called, “'מלפני ד” for it means that it is 
extremely close to the inside of the Shem 
Havayah, however, מלכות is called “ 'לפני ד” 
which is in front of Tiferes.  Based on this, 
we can understand the Loshon of “  מלפנים
 in the – ”מלפנים “ that it was – ”ממצרים גאלתנו
Zechus of בינה – the fifty levels of Binas 
Hatorah, that Klal Yisroel were Zoche to be 
redeemed from Mitzrayim. (בניהו על התורה)  
 Reclining is a sign of royalty, as 
that is the way that royalty would eat.  The 
Torah is telling us here that not only did 
Hakodosh Boruch Hu take Klal Yisroel out 
of Mitzrayim so that they are no longer 
slaves to Mitzrayim, but He took them out 
to be His, to be princes – true royalty, the 
children of the King of all kings.  Hakodosh 
Boruch Hu “ ויסב” took them on a certain 
route in order to completely cut their 
connection and indebtedness to Mitzrayim, 
so that they would remain royalty forever.  
Thus, the Medrash tells us that even the 
poorest Yid in Klal Yisroel must recline on 
Leil Pesach, for each and every one of us 
must know that no matter what our 
situation is, we must know that we are all 
princes, sons of the Melech Malchei 
Hamlachim, Hakodosh Boruch Hu.  May we 
be Zoche to live up to this great position of 
distinction, and be proud to be the princes 
of Hakodosh Boruch Hu.   
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PARSHAS BESHALACH 
RECEIVING THE MANNA IS NOT ALWAYS A REFELCTION OF HASHEM'S HAPPINESS WITH YOUR AVODAH 

 
If someone was to ask you which miracle of Moshe Rabbeinu would you deem as his greatest miracle that he performed 
on behalf of Am Yisrael, what would be your response? You are going to be very surprised how the Ibn Ezra's responded 
to this question. He writes that the greatest miracle of Moshe is the manna which came in his merit and from where the 
Yidden in the desert were sustained. Firstly, the miracle of the manna possessed many miracles in one. For example it 
would taste like any food one can desire, all the food of the manna was edible and nutritional and therefore it became 
totally absorbed into the body without any wastage, one could not leave it over for the next day for then it would rot and 
be full of worms etc. The second aspect that makes the manna an extraordinary miracle is the fact that the miracle lasted 
for forty years in the desert which the Ten Makkos or the Kerias Yam Suf cannot claim.  
 
If one wants to go even deeper than this he will discover that the miracle of the manna lasted all the way up to the time 
of Yirmiyahu Hanavi when he chastised the people for not learning Torah and they responded they have to make 
parnassah. Yirmiyah took out the jar of the miracle manna and showed it to the people and said as Rashi writes (Shmos 
16,32) 
   

 תנצנצ םהל איצוה סנרפתנ ןכיהמ הרותב קוסענו ונתכאלמ חיננ םירמוא םהו הרותב םיקסוע םתא ןיא המל םחיכומ והימרי היהשכ והימרי ימיב - םכיתורודל 
:ויאריל ןוזמ ןיכהל םוקמל ול שי ןיחולש הברה םכיתובא וסנרפתנ הזב .ואר אלא 'אנ אל ועמש 'ה רבד ואר םתא םהל רמא ןמה  

  
There is yet another interpretation on the word of םכיתרדל  that it refers to the generation of Moshiach's arrival. Aliyahu 
Hanavi will display the jar of the manna in order to usher in the new providence of Hashem which will demonstrate to Am 
Yisrael and its nature will be miraculous and supernatural, as it was before and during the exodus of Am Yisrael from 
Mitzrayim. So in essence, the manna miracle has the longest longevity of anything else. 
 
The parsha of the manna is printed in many siddurim after the Tefilas Shacharis. The reason given is that this parsha 
teaches that Hashem is the one who gives parnassah and one merely makes his hishtadlus to be a vessel to receive it. 
Everyday before we go out to work, we must remind ourselves who is really the parnassah provider and who already 
decreed upon us how much we will earn every day of the year no matter how hard we try. 
 
We would like to suggest another reason why it is important to say this parsha at least once in a while according to the 
commentary of the Chasam Sofer. The passuk says  
 

)ד וט תומש( אל םא יתרותב ךליה ונסנא ןעמל  
 
The giving of the manna is a test whether they will comply with my Torah or not. There is a dispute amongst the Rishonom 
in defining exactly what the test of the manna phenomenon was. The Chasam Sofer describes the test in relationship to 
the manna as follows. Even during the tragic event of worshipping the Aigel Hazahav the manna still came down as usual. 
Seeing this, Am Yisrael could have rationalized that the making and worshipping of the Aigel was not deemed a rebellion 
against Hashem (as the meforshim explain that their intention was not for the purpose of avodah zarah). They could have  
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easily reasoned that since Hashem did not withhold this "miraculous" daily treat, He must not be upset with us at all 
because He understood our pure motivations. Obviously, Hashem will not change nature for reshaiim by giving them the 
daily manna, if their avodah was undesirable. 
 
Yet when Moshe Rabbeinu came down from Har Sinai with the Luchos and he broke them in front of their eyes, they 
immediately did teshuvah and they mourned. They stripped themselves of their crowns that they received for declaring 

עמשנו השענ  (Shmos 32,4) a statement that proclaimed that we are no longer worthy of wearing them. What could have 
easily blocked their response of immediate teshuvah and remorse over the Aigel, could have been the continuous flow of 
the manna even during the time that they sinned. The manna for them was a gigantic test whether Am Yisrael will choose 
Hashem and the words of Moshe even in their present state of worshipping the Aigel, or will they rather choose the 
testimony of the manna which was an indicator that they were fulfilling the ratzon of Hashem all along, and therefore 
there is no remorse for what we are doing and no reason to listen to chastisement of Moshe. BaruchThey passed the test 
of the manna. 
 
Material success can be intoxicating and blinding. If the money making deals keep coming and the income rises 
astronomically, one is prone to fall into a delusion that he must be finding favor in the eyes of Hashem both in his 
spirituality and middos, for otherwise why would Hashem go overboard with the flowing success.  With such a thought 
process, one will fail to make a self introspection and take inventory on his shortcomings for he feels that if Hashem would 
be disappointed in his values and ambitions He would for sure withhold from him the high degree of success in materialism 
that he achieves. However, from the manna we are taught that his extraordinary success in business is like the manna. 
Even if the manna keeps coming down it doesn't mean that one is living with spiritual correctness and refinement םדא ןיב 

םוקמל םדא ןיבו וריבחל . Material success can be only a test. It is very possible that if one fails the test, the test and the 
money will be taken away as there is no longer a need for it.  
 
One should read the parsha of the manna before he goes out to the business world for then he will realize that even if he 
succeeds in materialistic growth, it could nevertheless could be like the manna. Don't justify your poor conduct and lack 
of spiritual and character growth, from the barometer of your wealth and success. Your manna can keep falling even when 
your state of ruchniyus is also falling. It could all be a test. 
 
Am Yisrael called it ןמ However, the .(Shmos 16,15)  ןמ  can also stand for the acronym ןויסנ ןוזמ  that not only is it sustenance 
but it is also a ןויסנ  a test as we explained with the interpretation of the Chasam Sofer. אוה המ ועדי אל יכ  the people did 
not know which was its primary purpose ןוזמ ןויסנ , , or both. Success is a tremendous test. Take a successful person in the 
material arena. Will he readily accept mussar from a Rav or friend or will it fall on deaf ears since he thinks that he already 
has Hashem's stamp of approval through his success in finances or his children who are exceptional Bnei Torah? It all 
depends whether he views his success as a gift from Hashem, a nisayon, or a vote of confidence from Hashem that he is 
deserving of such reward for his impeccable conduct with Hashem. The truth is that every individual possesses his personal 
test with his ןמ . It is called ינמ  (money) My Mon ןמ After all the gematriah of  . ןמ  is 90 the letter of קידצ . A mistaken 
successful ןמ  can give you the illusion that you are a tzadik. The way to avoid this trap is to make a cheshbon hanefesh 
frequently and not allow success to rob you blind from achieving the real success of life which is tikkun Adam. 
 

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

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

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

The following is his passionate 
request to learn his works.  

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

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

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


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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 עלי הדף
 תפילה עניני

 ל"ז והנה, ש"עי) א"ה ד"פ ברכות' (בירו' המבו רצון היהי הודאת תפלות שלש כל קודם לומר דנכון' א סימן ריש ל"הבה' כ.א. עומדין אין' פ ברכות
  מאפילה שהוצאתני' וכו לפניך אני מודה לומר לאדם צריך בשחר הבריות על משתנה שהיום פ"ג כנגד אמר נ"רשב תפילות' ג למדו ומאיכן שם' הירו

 ההודאה שזה תפלות' ג תקנו ולכן להודות צריך אדם אלו דברים שעל אלא ב"המ' כדכ אלו נוסחאות לומר שחייבים הכונה שאין ואפשר' וכו לאורה
.  ב). ט"מ' תשו א"ח נוטה ודעת שם' לירו רבנו ביאור מתוך. (להזהר ראוי ז"ע הזהיר ב"שהמ אחר אמנם, זה השמיטו שהפוסקים ש"וא אלו דברים על

,  אחרת ברכה אמר שכבר כיון ישתבח ברכת הפסיד לא אם' א, דברים' ג לברר יש: תשובה. יעשה מה יוצר ברכת והתחיל ישתבח לומר שכח: שאלה
  אם' ב, ז"פסוד ברכת בזה מקלקל שאין' ומבו ת"וברה תפילין וברכת יצר אשר ז"פסוד באמצע לברך שמותר ד"י ב"י דין א"סנ הלכות בשונה' מבו וזה
  לברך מותר אם שיפסידנה ברכה. ג, ע"ש אחר עד ימתין אם ישתבח ברכת יפסיד כ"וא א"שא' ב דין ב"סנ ה"בשו' מבו וזה ע"ש אחר ישתבח לברך יכול
  ישתבח ברכת רבה לאהבה יוצר בין כאן יאמר ז"ולפ, כ"אח שיפסידנה כיון הפרקים בין רעמים ברכת שיברך' ח דין ו"סס ה"בשו' מבו וזה הפרקים בין

  )  שם ברכות ג"ח השדה שיח(                                                                           . ט"י דין א"סנ ה"שו' עי' לפני פסוקים איזה כ"ג שיאמר ואפשר

 
 

 יפה מראה
 )ז"ט ג"י( ֵעיֶניך ֵּבין ּוְלטֹוָטֹפת ָיְדָכה ַעל ְלאֹות ְוָהָיה

 
תקלה ועקב, בא פרשת שעבר לשבוע שייך המדור: המערכת הערת
 .הרבים לתועלת השבוע אותו מביאים ואנו, נשמט טכנית
יש האם, התפילין בקיפול ההגההנ כיצד, מרן את שאלו
התפילין מונח שבו) הקופסא( הנרתיק על הקשר את להניח

קופסת את השאלה בשעת למרן והראנו. לנרתיק מתחת או
ומרן, לנהוג יש בדיוק כיצד, דעתו את שיראה כדי התפילין
ולא הנרתיק על הקשר את להניח שצריך באצבעו הראה

 .מתחתיו
אותו הניח איש שהחזון שאומרים מה אודות למרן שאלנו
לקוראנו כ"יש". (שקר" ואמר הגיב ומרן לנרתיק מתחת
)והעובדא התמונה את ששלח, א"שליט הנאמן

 .  התפילין את לקפל יש כיצד ומדגים, השואל שבידי התפילין בקופסת מביט א"שליט מרןבתמונה:
 .מטבעותה בקופסת שמאל בצד להבחין וניתן, לנכדים חנוכה מעות לחלק נוהג בו בזמן, החנוכה בימי צולמה התמונה: אגב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הכולל בתוכו   תרשים זה מתוך קונטרס מיוחד
את שושלת בית רבינו הגר"ח קניבסקי 

 ,שליט"א ולמעלה בקודש

הופיע בחוברת מיוחדת שי"ל  הקונטרס 
של   השבוע לרגל השמחה השרויה במעונו

בת  נישואי נכדתו רבינו שליט"א בשמחת 
 ,לבנו הגרי"ש שליט"א

יחיאל  י"ל ע"י סב החתן הרה"ג ר'  הקונטרס
ושלת ובו מפורט שמיכל שטרן שליט"א 

והבאנו  וייחוס שני המשפחות לדורותיהם 
 .מתוך החוברת קצר כאן תרשים

יהי רצון שיזכו להקים בית נאמן בישראל על  
 אדני התורה והיראה לתפארת כל המשפחות.

 "בזכות תשב"ר
 מקיימים את העולם"

השבוע מתקיימת מגבית גדולה עבור ת"ת תשב"ר
אשר מרן רבינו שליט"א עומד בנשיאותו בבני ברק

ניניו למדויו ודבהכוונתו, וכידוע שבני רבינו, נכו
כאשר :אפיזודה מעניינת  ולומדים בת"ת, נביא כאן
הכניס את בנו אברהם מרן שר התורה שליט''א

ישעיהו לחיידר, מרן שליט"א הביא את הילד בעצמו.
בני גילו בכה. מרן רבי חיים -הילד כמו אחרים 

שליט"א שאל אם הוא יכול להישאר בכיתה ללמוד,
כדי שנוכחותו תגרום לילד להירגע? המלמד רבי

ך שיש זצ"ל השיב שבאשר לבכי מנסיונו כעבורובר
יה להרבזמן קצר זה חולף. ולעצם ההצעה, קשה יה

מהילדים ומהלימוד.-שורר בכיתהללמוד שכן הרעש 
בחינת הלימודמאך מרן שר התורה שליט"א השיב ש

אין אצלו הבדל אם הוא לומד בבית, או בכולל 'חזון
ה הוא לאלבין לימוד בפינה בכיתה, בכל מקראיש', 

שומע שום הפרעה... משום כך למה שלא יישאר כדי
ד נענה ברצון, במשךשהילד יירגע. כמובן שהמלמ
רה שליט"א יושב ולומדתקופה, היה מרן שר התו

ה כזה יכלו לראות רקמחז. בפינת הכתה בחידר..
 ילדים בתלמוד תורה תשב"ר...

 המגבית מתקיימת השבוע בימים רביעי וחמישי,
 הרוצים להיות שותפים במגבית חשובה זו  

 053-3145900יפנו למס':  
גולדשטוףבברכה מרובה יצחק 

 עניני ברכות
ופרי' ז מין לפניו ישש. 

,שהחיינו עליו לברך שצריך
מיןת.  ?לברך יקדים מה על
 '.ז

במקור כ"מש נפסק האםש. 
מריחו שנהנה שפרי חיים
פרי על קדימה דין לו יש

לא ב"המת.  ?מריח שאינו
 .מביא

ופרי בננה לפניו יש אםש. 
ס"שי כיון נאמר האם, העץ
ע"בפה ברכתו בננה דעל
בננה על קודם שיברך נכון
?פוסקים שאנו כמו א"בפה

 .א"בפה פסקו הפוסקים ת.
החשוב מין לפניו היו אםש. 

ומין בריאות מטעמי אצלו
,הטעם מצד אצלו החביב
.טעם ת. ?לברכה קודם מה
לברך עדיפות יש האםש. 
לאשכול המחובר ענב על

הענבים כל דנחשב
עץ י"ע אחד כגוף שבאשכול
גדול כפרי ונראה המחברם

ת. ?שנתלש מענב יותר
 .שלא מסתבר

שהחיינו מברכים האםש. 
 ?מרוסק פרי על
 .שמברכים כמדומהת. 

)דרך אכילה(

 
 

 ענף עץ אבות
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 פנינים על הפרשה
 

ז"ברהמ אחריו מברכין שהיו מבואר' ב ח"מ בברכות )טו ,טז( "'ה נתן אשר הלחם הוא"
'לי קרי ולהכי הסעודה עליו וקבעו כלחם מזין' והי לחם תכונות לו שהיו משום והיינו
הטעמים לכל משתנה' הי המן שהרי( לחם לטעם כשנתכוונו דוקא זה אם ע"ויל. לחם

ולא פירות תכונת לו' הי פירות לטעם כיונו אם אבל לחם תכונת כל לו' הי ואז )שכוונו
מ"הנ רק כפת מזין' הי תמיד ד"א כפת מזין' הי לא אז כי ז"ברהמ אחריו לברך צריכין היו

והוא( בהעלתך' בפ י"רש כ"ממש' ראי להביא ויש. בו הרגישו טעם איזה הטעם לענין
מפני' כו והאבטיחים הקשואין מינים' מה חוץ הטעמים לכל משתנה' הי שהמן) מספרי
בטעם ורק לחם תכונת תמיד לו' והי נשתנה לא שהתכונה נימא ואם למניקות שקשה
מזיק לבד טעם דהרגשת לומר ודוחק( למניקות קשה' הי למה כ"א אחר טעם הרגישו
לא ולכן ההוא מין תכונת לו' הי שחשבו מין דכל נראה ולכן' א ה"ע יומא' ועי) למינקת
ח"כ' סי ח"או א"החזו מרן קושיית ל"י ובזה, עינינו המן אל בלתי' הראי על אלא נתלוננו

'הי דבאמת ל"די מיד כנתעכל ל"והו באיברים נבלע הא ז"ברהמ המן על ברכו איך ד"סק
יכלו ולכן באיברים נבלע ואז עיכול שיעור עד באיברים מיד נבלע ולא לחם תכונת כל לו

(טעמא דקרא)                                                                                                            .עליו לברך שפיר

 בשלח פר' 373 'גיליון מס

 שביעית שנה"פ תש

 
 

יוצא לזכות ולהחלמתו  זה גליון
 במהרה  לידידינו החשוב

 צבי בן גולדה
 נבקש לומר פרק תהילים לזכותו

ט"ו בשבט
 ש"ב כדברי לאילן ה"ר בשבט' בא ה"ר ריש' מתני

'  א ד"י' לק' ובגמ, בו עשר בחמשה אומרים ה"ב
 רוב ויצאו הואיל הוקבע בשבט ו"ט דזמן' אמרי
  הגשמים דזמן משום המאירי' וכ. שנה גשמי
  אדר שבט טבת האחרונים חדשים' בג עיקרן
  כ"דא ע"וצ שנה גשמי רוב יצאו בשבט ו"ט נמצא
'  ב ד"י ה"ר ח"ר' ובפי, ה"ר בשבט ז"ט לקבוע ל"הו

 מתחילין שאז בחשון ז"מי שחושב ראיתי
  סימן זה שאז ניסן שיצא עד הגשמים על להתענות

  לקבוע ל"הו ז"דלפ מדויק אינו החשבון ז"וג, קללה
  ושמא, זה לחשבון שנה גשמי רוב שאז בשבט' ט

 . ע"וצ החודש באמצע מסוים זמן לעשות רצו
 )וקטניות ה"ד ל"בה ב"ה ש"ממע א"פ אמונה דרך(

 עלי שי"ח 
 

אשר לא זכה לזש"ק, ויהי רצון שיעמוד לו לזכות דברי  ,ל"זצ קרלבך שמואל בן שלמה יצחק רבי הגאון רבינו תלמיד של מפנקסיו אישיות רשימות
 )  נ"לע הדברים מסירת על א"שליט יחיאל רבי הגאון לאחיו נתונה תודתנו( א"שליט מרן רבינו במחיצת ולשמוע לשאול, לראות שזכה ממה תורה אלו שהשאיר

 י"א פרק
בתוך להדליק האם, מאד צפוף המדרגות וחדר לעורף חלון ולא ר"לרה) הנראה חלון(' חזית' אין] ישראל גבורי רחוב[ ברק בבני, חנוכה בהלכות שאלה  

 .ותסתדרו המדרגות בחדר והשיב, א"הרמ כדעת הבית
דכך. טפח השיב, נמוך מהו ושאלוהו, ננסת ישא לא וננס גבוהה ישא לא גבוה הגמרא דברי את הביא – ממנו גבוהה ישא האם נמוך בחור: שאלו  

 .הענין לפי והכל – טפח בגובה שהיה במדרש ומובא נמוך שהיה שכתוב נבוכדנצר אצל מצינו
להקל דיש והשיב, כבונה אסור או כמלבוש להרכיבם מותר בשבת האם בלעדיהם לאכול ויכול תותבות שיניים לו שיש אדם. 
ושלו חס והשיב, נשק להחזקת בקורס להיות מותר לאשה האם.' 
מוקצה השיב, מבצע עבור ממתקים של ריקות שקיות אסיפת מהו. 
ליפול והמנהג ב"במ מחלוקת שזה הביא – אפים נפילת עם תחנון אומרים האם הישיבה להיכל מחוץ בכספת שנמצא ת"ס. 
ענה – 70- מגיל למעלה באשה מדובר ,אותה לעזוב או לשכנעה האם ,רוצה ולא כימותרפיה טיפול לעבור שצריכה ע"ל חולה אשה על שאלתי 

 .טובתהל שזה לה להסביר, ר"מו
זה בלי וגם מזה שיאכל להיות יכול ראשית: ענה – במעשרות חייב האם בלבד הדלקה של לשימוש אלא לאוכלו רוצה ואינו לאכילה הראוי זית שמן  

 .במעשרות חייב לאכילה ראוי שזה זה עצם
להגעיל ועדיף, אפשר טוב ניקוי אחר – בפסח בו להשתמש מותר האם לחם עליו להניח בו שהשמוש קטנים חורים עם טהור מכסף העשוי מגש  

 .אותו
הרב אשכנז כמנהג מניח היה סבו אבל ספרד כמנהג מניח שאביו לו התברר ח"י בן ובהיותו אשכנז כמנהג היד על התפילין מגלגל הוא, בחור שאל  

  מיוצאי שאינם גם גדול טלית הלבישו אביו שאל, כ"אח, כמוך: הרב ענה – בנו את להנהיג איך שואל עתה היום עד שנהג ממה ישנה שלא לו פסק
 ללובשו – מצוה בר עכשיו שנעשה בנו עם לנהוג איך, גדול טלית לבש לא מהבחורים אחד שאף מפני הוריד בישיבה כ"ואח כהנים הם אלא אשכנז

 אנחנו גם הוסיף א"שליט י"הגרש בנו[ עושה שהוא כמו – בנו את ללמד איך, נוהג הוא וכך התפילין על אחת ברכה לברך אביו מנהג ,שאל עוד, ג"ט
 ].כן נוהגים

שבועמשך הל ישאר והשאר לברך כדי הרבה לעשות והשיב, הצורך כפי קצת לעשות או חלה הפרשת על לברך כדי חלות הרבה ,לעשות עדיף מה. 
הדבר אותו - ענה, החנוכיה את יניח צד לאיזה סגור תמיד אחד וחלק כפול הנפתחת דלת. 
חשש יש וגם כסף הרבה עולה זה שני ומצד, אבטחה להניח רוצים הישיבות' בא, נוף בהר הכנסת בבית הנורא הפיגוע בעקבות ם-בי האסונות אחרי 

  להתחזק צריך' וגו עיר ישמור לא' ה אם אבטחה בהעמדת חיוב אין – ענה, להם ראויים שאין בדברים השומר עם ישוחחו הפנאי בעת שהבחורים
 .בתפילה

הענין לפי הכל, לא למה מבינים הם אם – תשובה? וזוהר קבלה דברי להם לומר וראוי מותר האם ופוסקים ס"מש רחוקים שעדיין רחוקים בקירוב. 
שייעשה – ענה, ה"ע חשש יש או לחבריו גדולה ומסיבה סיום שיעשה טוב האם משניות הרבה שלומד ילד. 
כן –ר"מו ענה הזמן ובזבוז וההשקעה הטרחה כדאי האם באוטובוס יסעו שלא כדי פרטית במכונית בניו את לוקח אחד. 
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ם הילד שלו יצא לתרבות רעה, כל סוגי הייסורים שיש בעול
ה' אוהב אותך,  –, וכו' הזה, יש לו חובות, יש לו פרנסה

אחת, ואע"פ כן הוא רוצה  והוא יכול לעזור לך בשניה
  שאתה תעבור את זה, כי הוא אוהב אותך!

אז מה אתה צריך להגיד? "...רבונו של עולם! אני מאמין 
 זה מצוין!". מעביר אותיבך! תודה על כל מה שאתה 

ממשיכים, יש אבא שאין לו צער שיש לבן שלו צער? "כ אח
 אין כזה אבא. אז אבא שבשמיים יש לו צער יותר מהצער

 שלי!

הבנאדם הצער שלו זה כלום, בסדר הוא עובר צער, אבל כי 
אבא שהילד שלו עובר איזה  צער, ואי ואי ואי, מה האבא 

 עובר, איזה צער! פי כמה!

"...אז בורא עולם, אבא שבשמיים, יש לך צער ממה שאני 
עובר, ואתה יכול בשניה אחת לתת לי את הישועה, השניה 

הזו אתה יכול! ואתה יכול  הזו! מה זה בשבילך! השניה
 לסבול צער כי אתה אוהב אותי!".

אז לא תגיד לו תודה? הוא מוכן להצטער בשביל שלך יהיה 
 טוב!

וכי יש אבא שלא רוצה שהבן שלו יהיה לו כל הישועות 
שבעולם? זיווג, ילדים, פרנסה, שיהיה בריא, לא יהיה לו 

אבא  דיבוק, חרדות, יש כזה אבא? אין כזה אבא! בטח לא
 שבשמיים!

אבא שבשמיים רוצה שלא יהיו לך הייסורים, רוצה! אז 
ולמרות כל זאת הוא מוותר על הרצון שלו כי הוא אוהב 

כי הוא יודע שזה הכי טוב בשבילך מה שאתה עובר!  אותך!
 אז לא  אז לא תגיד לו תודה? בטח! 

יש אבא בעולם הזה שלא ישמח שיש לבן שלו ישועה? כי 
ין! בטח לא אבא שבשמיים! אבא יש כזה אבא? א

שבשמיים ישמח אם תהיה לך ישועה! כי הוא יודע שאתה 
, אז עכשיו עבור את מה שאתה צריך לעבורצריך עכשיו ל

 זה נקרא אמונה.

לאותה אישה, את האמת צריכים להגיד: תזרקי אמרתי 
ילי להאמין את השכל שלך, ואת כל השאלות שלך, ותתח

 רון אף.בה'! ואז לא יהיה עליך ח

אל שדי יתן לכם רחמים, שתזכה לרחמים כפי השכל ואז 
 שלך. שתהיה בריא, ולא יהיו לך חרדות, ותהיה לך פרנסה.

פעמים שעברתי נסיונות קשים בחיים, אמרתי כמה 
לקב"ה: "רבונו של עולם אני לא רוצה כלום! רוצה רק 

רוצה רק  אמונה! לא רוצה שום דבר בעולם הזה!
 אמונה!!".

אני לא בא להגיד לך תודה כי אני " –צריך להחליט אדם 
רוצה איזו ישועה, אני לא רוצה שום דבר, ולא רוצה שום 
ישועה! רוצה אמונה! שאני יאמין בך! שאתה אוהב אותי! 
וצר לך בצער שלי! ואתה רוצה בהצלחה שלי, ואתה תשמח 
בהצלחה שלי, ולמרות זאת ככה אתה רוצה, ואני מאמין 

 תודה בשמחה!בך ואומר לך 

 זה מה שאני רוצה רק להגיד לך תודה בשמחה! וזה מהאז 
 שאני רוצה! אני רוצה את האמונה!"

עולם יודע אם באמת האמונה קבועה בלב שלך או בורא 
לא, ולכן הוא רוצה שתעשה כל יום התבודדות כזו, ותגיד 

תודה חצי שעה כל יום, ואח"כ תגיד שמונה פעמים מזמור 
מצמצם ואומר להגיד רבע שעה תודה  לתודה. מה שאני

פעמים מזמור לתודה, זה למקרים קלים, אבל  8ואח"כ 
אדם שיש לו מקרה קשה כמו האישה הזו או מי שיש לו 
מקרה קשה, כמו בעיות נפשיות קשות, אז זה לא מספיק 
לו רבע שעה, צריך חצי שעה תודה, ועוד שמונה פעמים 

אתה באמת ומתי שה' יתברך יראה שמזמור לתודה. 
לכן מה שאתה צריך  אתה תראה את הישועה.מאמין, 

ת זה רק אמונה! אין לי שאלות, שום דבר אני לא לרצו
רק שאני אחיה באמונה! רק לחיות באמונה, זה  –רוצה 

מה שאני רוצה! רק לראות כמה אתה אוהב אותי בורא 
עולם! שאתה מוכן להצטער! ולוותר על הרצון שלך, ועל 
השמחה שלך, בשביל שאני אגיע לתיקון שלי! בשביל שאני 
  אגיע לאמונה! שהיא התכלית שבשבילה באנו לעולם הזה.

ת. הרי אין ייסורים בלא עוון, אם כן נוספעכשיו, יש שאלה 
צריכים לחפש מהו העוון. אז למה מי שאומר תודה נהיה 
לו כבר המתקה? כי העיקר זה שאדם יעשה תשובה על 

 האמונה.

אחרי שאדם אמר תודה ונושע, הוא צריך לבוא שכמובן 
לבורא ולחפש: "רבונו של עולם אני רוצה לדעת על איזה 

". אבל גם אם אדם לא הספיק עוון באו לי הייסורים!
בה על לעשות תשובה כמו שצריך, עצם זה שהוא עשה תשו

 האמונה זה העיקר.

כשאדם חי בתודה הוא נכנס לגן עדן בעולם הזה. יש בעולם 
הזה גם גן עדן, רק לא רואים אותו. וכשאדם מתחיל להגיד 

 תודה הוא נכנס לגן עדן.

 אולה שלמה.אז יהי רצון שכולם יזכו לאמונה שלמה, וג
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דבר מה שרבנו כותב שהעיקר הוא האמונה, בתורה ואותו 
וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק ח' חלק שני: "...

את עצמו באמונה. כי יש סובלי חלאים, שיש להם מכות 
מפלאות, והם סובלים החלאים רק בשביל נפילת 

"והפלא ה' את מכתך  האמונה, בבחינת )דברים כ"ח(:
מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים". 'ונאמנים' 
דיקא, כי הם באים על ידי פגם אמונה, כי על ידי נפילת 
האמונה באים מכות מפלאות, שאין מועיל להם לא 

לא תפילה אפילו! מתפללים יום  –..." רפואות ולא תפלה
מה כן מועיל  –" ולא זכות אבות."... –ולילה, ולא מועיל! 

 להם? לתקן את האמונה.

רואים שהדבר שהכי הרבה מביא לאדם את החרון אף אז 
עליו זה קלקול האמונה, נפילת האמונה, זה מה שמביא 

 .לאדם את החרון אף

זרה, קלקול האמונה! כי קלקול האמונה זה בחינת עבודה 
 ככה כותב רבנו הקדוש.

ומי ששאל את עכשיו עכשיו שאלו אותי שאלה קשה מאוד, 
, והוא ממש ליווה את המקרה מכיר אותו, ממש מקרוב

 הזה.

שאח שלה נעלם, לא יודעים איפה הוא נקבר ולא  אישה,
של יודעים כלום. אז עשתה סיאנס והורידה את הנשמה 

אח שלה, סיפר להם מה קרה איתו, איפה הוא וכו'. טוב. 
פעם שניה עשתה עוד פעם סיאנס, והורידה עוד פעם את 
הנשמה של אח שלה, ירדה נשמה של רשע, רשע מרושע 

כולה, ממש שעבר על כל התורה  שאין גבול לרשעות שלו,
. ויותר מעשר שנים היא סובלת ויתעבר באישה הזו -רשע 

שאף אחד לא ידע מה זה  סבל, ייסורים נוראים מאוד...
כמובן שניסו, לקחו  הייסורים האלו, אף אחד מעם ישראל.

, עשר אותה לכל מיני מקומות להוציא לה את הדיבוק
 שנים של סבל.

סיאנס יש על עונש כרת, זה כמו שאדם אוכל ביום לעשות 
 .כיפורים

והיא מבינה, היא עשתה עוון חמור, היא צריכה לכפר,  טוב,
בסדר! אבל כמה? כמה היא תסבול? זה בלתי נסבל הסבל 

 שלה.

בדיוק עוד  איך לחזק אותה. שאלה טובה. שאלו אותי,אז 
מישהי שאלה, שאח שלה קרה לו משהו נורא, ואמרה 
להורים שלה שיגידו תודה. והם לא מבינים איך אפשר 
להגיד תודה על כזה סובל נורא ואיום, סבל מתמשך. הרבה 
שואלים את השאלה הזו, תהיה הגיוני, תהיה על הקרקע, 

שסובל להגיד לו 'אין לך באמת, מה, אפשר להגיד לבנאדם 
אפילו הוא מבין  אמונה'? הבנאדם סובל! סבל נורא ואיום!

 וזו שאלה קשה מאוד.שהוא עשה עוון, 

אדם עשה תשובה, והשתדל, עד מתי הוא יסבול? אותה כי 
אחת שסיפרנו עליה עשתה תשובה ועשתה שינוי ממש 
מהותי בחיים שלה, אז מה? מה תגיד לבנאדם? גם סבלה 

איפה  ם, גם עשתה תשובה, נו אז מה אתה רוצה?ייסורי
 הרחמנות של ה'?

 . היא מאוד חשובהוהתשובה 

כון, מה שהיא תשאל היא צודקת, ויש עוד הרבה שאלות נ
. וה' יתברך ישתבח שמו אבל ה' גם צודקשאפשר לשאול. 

לעד, איך אדם צריך לבוא ולהגיד תודה לה' יתברך? ככה 

והסברתי ואני אמשיך להסביר, כמו שעכשיו אני מסביר 
שה' יזכה אותנו שכל עם ישראל וכל העולם יזכו להאמין 

 בה' באמת.

לבורא עולם: "אבא שבשמיים,  אדם צריך לבוא ולהגיד
אבא!", זה קודם כל! אתה רוצה להגיד תודה? תדבר עם 
אבא! אתה רוצה לבקש, אתה יכול להגיד 'הקב"ה' או 

ה אתה יכול להגיד, אבל 'רבונו של עולם', מה שאתה רוצ
 כשאתה בא להגיד תודה, תגיד 'אבא'.

"...אבא שבשמיים, הרי דבר ראשון אתה אבא. יש אבא 
בעולם שלא אוהב את הילדים שלו? יש כזה אבא? אין. 

 ובטח שלא אבא שבשמיים!".

ה' אוהב  –כי זה צריכים לדעת, אני חוזר ומסביר, שא' 
 אותך! זה א'!

 ה' מאמין בך! וגם

שאמרתי שהשלמות של האמונה, ההתחלה של  כמו
 שאתה צריך להאמין בעצמך! –האמונה 

זה צריך להאמין בעצמך? שהמהות שלך זה רק טוב, ומה 
אותך:  וזה שהיצר הרע שיכנעואתה רוצה לעשות רק טוב! 

"אין לך תורה! אין לך מצוות! אין לך תפילה! גם 
  התבודדות אין לך!", זה דיבורים של היצר הרע...

שמקשיב ליצר הרע ולא מאמין בעצמו אז אין לו ואדם 
 והכל סגור לו. אמונה בה', ולכן הוא רק הולך ומתדרדר,

ה' אוהב אותך, ומאמין בך, ולכן גם  –האמונה מתחילה 
ויודע אמין בעצמך. כי ה' יתברך מאמין בך, אתה צריך לה

שאתה נשמה טהורה, יודע שהמהות שלך האמיתית זה 
 רק לעשות טוב, הרצון שלך האמיתי זה רק לעשות טוב.

והיצר הרע אומר לך: "לא! אתה רע! אתה רק רוצה לעשות 
אין לך שום תקנה! אתה  רע! אתה לא שווה כלום!

 ...אבוד!..", רק 'אין' ורק 'אתה רע'

למי אתה תאמין? ליצר הרע, או לצדיק שמלמד אותך אז 
תאמין  מלמד אותך שתאמין בעצמך! מה זה נקרא אמונה?

 לעשות טוב וה' יתברך מאמין בך!בעצמך שאתה רק רוצה 

יתברך יודע שהרע זה לא שייך לך. הרע זה הרע זה שה'  וה'
 נתן בעולם ואתה צריך להתמודד איתו.

בשביל שתוכל להתמודד איתו אתה צריך להאמין אבל 
 !בעצמך שזה לא אתה

אם אתה מתחיל לחשוב שהרע זה אתה, אין לך עם מי כי 
להתמודד, כי אתה כבר חושב שהרע זה אתה. אבל לא, אני 

 הטוב, ויש רע, ואני צריך להתמודד עם הרע.

ואז שאתה מתחיל לשמוח ולהאמין בעצמך, אז אתה יכול 
, אני לא רוצה את הרע הזה, תן רבונו של עולםלהתפלל: "

לי כח להתגבר על הרע הזה! אני רוצה ללמוד תורה! 
 להתפלל!", ואז אתה שמח, ויכול להתפלל, לבקש, לרצות!

זו האמונה! קודם כל להאמין שה' אוהב אותך והוא 
 ואתה צריך להאמין בעצמך. מאמין בך!

ך, ומאמין אבא, אוהב אותך, ולמרות שהוא אוהב אותאז 
בך, הוא החליט שאתה צריך לעבור כאלו ייסורים, שאדם 
אין לו זיווג, הוא חולה, נכנס בה דיבוק, מה שאדם עובר, 
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אם הקב"ה  וכי הבנאדם מבין יותר טוב מהקב"ה?!מה, 
החליט שרחמנות של הבנאדם הזה זה כך וכך, שיהיה לו 

אתה מבין יותר  אז מה אנחנו מבקשים?, כך וכך ייסורים
למה שלא תתבטל לקב"ה, ותגיד לו: טוב מהקב"ה? 

"הקב"ה, אמנם אני מבין כך וכך, ואני רוצה כך וכך, אבל 
אני מתבטל לשכל שלך. אם זה מה שגזרה חכמתך שאני 

תודה! מקבל את זה באהבה  –צריך לעבור כאלו ייסורים 
אמנם הרבה "? ומאמין שזה רחמנות, בלי להבין! מאמין!

להבין אח"כ. אבל בזמן  פעמים שאדם מאמין נותנים לו גם
הייסורים, אף אחד לא יכול להבין איך זה רחמנות. לכן 
בזמן הייסורים תמיד אמרתי רק להאמין, אף פעם לא 
אמרתי להבין. אמרתי רק שאם אדם זוכה והוא באמת 

 מאמין באיזה שהוא שלב הוא גם יבין.

עוד פעם, נחזור לשאלה, אנחנו מדברים פה על בורא אז 
עולם, שלפי דעתו הכי טוב בשבילך והכי רחמנות בשבילך 
זה הייסורים האלה, לפי דעתו של בורא עולם, זה לא 
עכשיו איזה בנאדם. ואתה בא, בנאדם, ואומר לבורא: 
"תשמע, לפי דעתי, תרחם עליי, ותתן לי הכל כמו שאני 

 מבין שזה רחמנות".

 .ויש כאן שאלה קשה מאוד

החונן לאדם דעת, ישתבח שמו לעד, חנן אותי בתירוץ 
ומאוד חשוב מאוד, חשוב מאוד מאוד להכניס את  נפלא.

 האמת הזו בעולם.

. ומה שבורא עולם, כים לדעת, שיש חוקים בעולם הזהצרי
, ברא את העולם ומנהיג את העולם עם חוקים גשמיים

שם מים על האש והם  לדוגמא אחד מהחוקים, כשאדם
רותחים, הוא לא יבוא ויגיד לחבר שלו: "מה אתה אומר? 
שמתי את המים על האש, מה אתה אומר, ירתחו?!", או 
אחד יבוא ויגיד: "כבוד הרב, מה אתה אומר? אתה מבטיח 
לי, אם אני שם מים על האש הם ירתחו? יש לך כח להבטיח 

 כזה דבר?!".

עם חוקים, ומנהיג את איזה שאלה? ה' ברא את העולם 
העולם עם חוקים, וה' לא משנה את החוקים אם אין איזה 

ככה תמיד החוקים עובדים תמיד,  צורך רוחני לתכלית.
אוטומטי. אדרבא, ראינו צדיקים, שניסו לשנות את 

 החוקים והקב"ה העניש אותם.

זוג, כמו הסיפור המפורסם על הבעל שם טוב, שבאו אליו 
שבדרך הטבע לא יכלו להביא ילדים, אין! והבעש"ט גזר 
שיהיו להם ילדים, והוא נענש, הענישו אותם מהשמיים, 
"למה אתה צריך לשנות?! מה יש עכשיו לשנות את הטבע?! 
הזוג הזה לא צריך להביא ילדים, מה יש בזה? מה זה 
קריעת ים סוף, שצריכים לשנות את חוקי הטבע?! וכי יש 

 ".רך רוחני, לתכלית?!בזה צו

לעומת זאת רבי חנינא בן דוסא, שראה את הבת שלו 
עצובה בליל שבת, שאל אותה מה קרה, אמרה לו שהיא 
שמה בכוס של הנר במקום בקבוק של שמן, בקבוק של 
חומץ. אז אמנם השמן צף, והנר דולק, אבל תכף שיגמר 
השמן ותגיע הפתילה לחומץ יתכבה הנר, ויהיה לנו חושך, 
אז אני עצובה...". אמר לה אבא שלה: "מה, מה את דולקת 
בכלל?! מי שאמר לשמן שידלוק, יאמר לחומץ שידלוק!". 
וככה היה שהחומץ דלק כל השבת. למה? כי היה פה צורך 
רוחני, שיהיה אור בשבת. אז רבי חנינא בן דוסא, שהיה 
כולו אמונה, יכל לפעול את השינוי הטבע הזה, כי היה לזה 

 צורך רוחני! !צורך

 .אם אין צורך? צדיקים שגזרו לשנות את הטבע נענשואבל 

אז זה בגשמיות, זה דרך הטבע, יש חוקי טבע שהבורא 
 חקק בבריאה.

ובורא  ואותו דבר גם ברוחניות, יש חוקי טבע רוחניים!
עולם מנהיג את העולם בחוקים רוחניים, שכתובים 

יתברך מנהיג ככה ה'  בתורה! כתוב בתורה חוק? זה חוק!
 את העולם!

ללא עוון, זה חוק! אין דבר כזה  חוק שאין ייסוריןיש 
שמישהו סובל בעולם הזה בחינם. אמנם הגמרא בברכות 
אומרת שיש ייסורים בלא עוון, אלו ייסורים של אהבה. 
שיש כאלו צדיקים, שלמרות שאין להם עוון, ה' רוצה לתת 
להם יותר שכר, אז הוא נותן להם ייסורים שעל ידי 

 לו עוד שכר.הייסורים, שיקבלו אותם באהבה, יקב

, ואם הם זה רק צדיקים גמורים שאין להם שום עווןאבל 
רוצים הם יכולים להגיד מה שכתוב בגמרא 'לא הם ולא 

 , והם מיד הולכים.שכרם'

אם אדם יש לו עוון, יכול להגיד מליארד פעמים 'לא הם 
 ולא שכרם' וזה רק יתגבר...

ך יש ל –מי שיש לו כן עוונות אז הוא צריך לדעת לכן 
 ייסורים? יש לך עוון. זה חוק.

אם אדם יעשה תשובה, על ידי זה נמחק העוון, וממילא אז 
 הכל מסתדר לו.

ל פה ]בתורה ס"ב הנ"ל[ לא מדברים שאדם עשה אב
תשובה, פה רק אדם תיקן את האמונה, ועל ידי זה הוא 

 זוכה להנצל מהייסורים.

כי  העיקר זה האמונה!ה פה בשבילי הוכחה עצומה שוז
קלקול האמונה זה שורש כל העוונות! לכן ברגע שאדם 
מתקן את האמונה, והוא מאמין בה', ממילא נמתק החרון 
אף ונמשך עליו רחמנות, וכמו שאמר רבנו רחמנות כמו 

 שאנחנו מבינים.

? כי כל מה שאמרנו שהקב"ה כל הייסורים אצלו זה ולמה
א רבנו ל זה כשהבנאדם לא תיקן את האמונה!רחמים, 

אמר שסתם בורא עולם ימסור בידינו את הרחמים, למרות 
שיש לאדם קלקול האמונה בורא עולם יתן לו את הרחמים 

 וכו', לא!

כתב הרחמנות של הבורא נמשכת רק כשאדם תיקן רבנו 
 את קלקול האמונה!

העוון הכי חמור בעולם זה קלקול האמונה, וכשאדם כי 
אף. כי החרון אף בא תיקן את האמונה כבר אין עליו חרון 

 .בגלל קלקול האמונה

שרבנו כותב שאדם חולה, הוא מביא פדיון, ועל ידי כמו 
הפדיון הוא מתרפא. איך? בנאדם חולה! אז רבנו מביא 
שכאדם הוא חולה, אז יש עליו דין, יש בתי דין בשמיים 
שדנו אותו שהוא צריך לקבל עונש. אבל בבית דין של מעלה 

ה עד יום פלוני, ויתרפא רק על ידי דנו אותו שיהיה חול
אדם פלוני, ורק על ידי סם פלוני, ועד שלא יזדמנו הכל 
יחד, היום שקבעו בשמיים, והבנאדם הרופא שקבעו 
בשמיים, והתרופה שקבעו בשמיים הוא לא יכול 

 להתרפאות".

אבל כשאדם עושים לו פדיון אז אין עליו כבר דין! וכשאין 
מים ואז הוא יכול להתרפאות עליו דין נמשכים עליו רח

 אפילו בלחם ומים.
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איזה מרוקאי ואשתו נסעו. אשתו אומרת לו: "ז'וז'ו, 
תדליק את ה'ווייז'!", אמר לה: "בשביל מה?! אני מכיר 
את הדרך, בע"פ אני יודע". אחרי כמה דקות אמרה לו עוד 

ה'ווייז'!", אמר לה: פעם: "נו, בבקשה ז'וז'ו, תדליק את 
"אמרתי לך, זאת דרך שכמה פעמים כבר נסעתי בה!". 
אחרי כמה דקות עוד פעם: "ז'וז'ו! בבקשה! תדליק את 
ה'ווייז'!", שאל אותה: "תגידי מה את כל כך רוצה שאני 
אדליק את ה'ווייז'?!", אמרה לו: "אני כל כך נהנית 

 .�😊�לשמוע שמישהי אומרת לך מה לעשות!" 

שקל בכיס,  10לחשבון שואל את יוסי: "יש לך המורה 
שקל. כמה כסף  5ואתה מבקש מאבא שלך שיתן לך עוד 

יש לך עכשיו בכיס?", אמר לו: "אפס". אז המורה אמר: 
"אני רואה שאתה בכלל לא מונח בחומר...", אמר לו: 

 �😊�"אני בחומר מונח רק אתה לא מכיר את אבא שלי" 

מאוד מאוד, שהחונן בעזרת ה'. יש שאלה קשה מאוד 
לאדם דעת, יחון אותנו שנזכה למצוא תירוץ לשאלה 

 הקשה הזו. התשובה לשאלה הזו זה ממש גאולה.

רבנו הקדוש כותב בתורה ס"ב חלק שני, רבנו מביא, על 
"אלה מסעי בני ישראל" )במדבר הפסוק בספר במדבר: "

ל"ג(. איתא במדרש )עין בלקוטי קמא סי' מ' בשם ס' 
ות( שמסעי בני ישראל, דהינו הנסיעות עשרה מאמר

שבני ישראל נוסעין ממקום למקום, הם מכפרין על אלה 
", היינו אלקיך ישראל, הינו על פגם עבודה זרה.

שהמדרש אומר ש'אלה' מכפרים על 'אלה'. כי עם ישראל 
נכשלו בעוון נורא מאוד, במה שעשו את העגל, ואמרו עליו 

זה נקרא עבודה זרה.  'אלה אלוקיך ישראל', וכו', וכל
והמדרש אומר ש'אלה מסעי בני ישראל', היינו הנסיעות 
שעם ישראל נוסעים ממקום למקום על ידי זה מתכפר 

 להם העוון של פגם עבודה זרה.

כי אפלו כשאין עובדין עבודה זרה, יש כותב רבנו: "...
פגם עבודה זרה, כי קלקול האמונה היא גם כן בחינת 

מובא )בשם הבעל שם טוב( על עבודה זרה, וכמו ש
פסוק )דברים י"א(: "וסרתם ועבדתם אלקים אחרים", 
שתכף כשסרים מהשם יתברך הוא בחינת עבודה זרה, 

נתכפר העוון  –" ועל ידי הנסיעות של ישראל נתכפר.
 החמור של עבודה זרה.

'וכל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם' "....
מה גורם  –" בפרש"י שם(.)ספרי, פרשת ראה והובא 

שהבורא יכעס? לפי מה שרבנו מלמד אותנו, מספיק קלקול 
האמונה. זה כבר גורם שיש חרון אף, שזה פירושו שהקב"ה 

 כועס.

וכמו  –..." נמצא כשנתכפר פגם עבודה זרה כנ"ל"
נמתק החרון "... –שלמדנו, שזה נתכפר על ידי הנסיעות 

ן אף, ודאי שיש ז"א שיש חרו – "אף, ונמשך רחמנות.
רחמנות, רק שלא רואים את הרחמנות של ה' יתברך. אבל 

 כשנמתק החרון אף, נמשך רחמנות.

עכשיו, רבנו כותב חידוש, שמעורר שאלה קשה. רבנו 
ועקר רחמנות הוא בבחינת )בראשית מ"ג(: כותב: "...

'לכם' דיקא. הינו שהשם  -"ואל שדי יתן לכם רחמים" 
" , שימסר את הרחמנות בידינו.יתברך יתן לנו הרחמנות

שזה אומר, שהרחמנות בידינו, ואנחנו נחליט בדיוק איך  –
 אנחנו רוצים שהקב"ה ירחם עלינו.

כי אצלו יתברך יכול להיות, שגם כותב: "...ורבנו 
כמו  –" החולאת הקשה וכל היסורין הם הרחמנות שלו

 שכל הזמן אנחנו מדברים על זה, שכל מה שה' עושה הכל
 טוב, הכל זה רחמנות!

כי בודאי כל מה שהשם יתברך עושה להאדם, אפלו "...
יסורין קשים, הכל הוא רק רחמנות. אבל אנו מבקשים, 

ולמה? דבר ראשון  –..." שיתן וימסר בידינו את הרחמנות
לא מבינים!  –" כי אין אנו מבינים הרחמנות שלו"... –

זה הכל אנחנו מאמינים! מאמינים שכל מה שה' עושה 
רחמנות, מאמינים! אבל יכולים להבין? אף אחד לא יכול 
להבין שההוא שאין לו זיווג, ההוא אין לו ילדים, ההוא 
חולה, אף אחד לא יכול להגיד 'טוב, אני מבין שזה 
רחמנות!', לא! אנחנו מאמינים. ולכן אנחנו אומרים 
לקב"ה: "תשמע, תמסור את הרחמנות בידיים שלנו. למה? 

 נו לא מבינים את הרחמנות שלך, לא מבינים!".כי אנח

וגם אין אנו יכולין לקבל "... –אז זה דבר ראשון. דבר שני 
אדם שיש לו ייסורים  –..." אותו הרחמנות שלו הנ"ל

 קשים, קשה לו לקבל את הרחמנות של ה'.

רק שהשם יתברך יתן בידינו את הרחמנות, שאנחנו "...
חמנות בפשיטות, בעצמנו נרחם עלינו, ואצלנו הר

שאדם יהיו לו ילדים,  –" להתרפא מן החלי וכיוצא בזה.
 ותהיה לו פרנסה, ילדים צדיקים, וכו'.

ראשי תבות: אל שדי יתן  -וזהו ישראלרבנו כותב: "...
לכם רחמים, כנ"ל, כי הרחמנות נעשה על ידי מסעי בני 

". יופי, עד פה, למדנו תורה בליקוטי מוהר"ן. ישראל כנ"ל:
 ה קצרה, קטנטונת, למדנו אותה בחסדי ה'.תור

 יש פה שאלה, מה השאלה?אבל 
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חיים במסגרת-פרק טז' 
בנושא  להצליח  ביותר  החשובים  הגורמים  אחד 
החינוך-הביתי בכלל, ובנושא החינוך-הביתי לחוקים 
ומסגרת בפרט, הוא העקביות. חוסר עקביות, הוא 
אחד משורשי הבעיה מדוע איננו מצליחים בעבודה 

עם חוקים וגבולות.

ההסבר הוא: כי אפילו הורה שיודע את מלאכת 
עקביות  ואין  במידה  להתחנך,  מעוניין  וילדו  החינוך 
וכאשר  הילד,  בנפש  כלום  כמעט  נפעל  לא  אזי 

ההפנמה חסרה, עיקר יסוד ההרגל והחינוך חסר. 

עקביות, מתנה או עבודה

אתם בוודאי מכירים את המשפטים המפורסמים 
לי  "אין  נקבה)  בלשון  שהם  מראש,  לי  (סלחו  של: 
כבר  אני  רוצים,  שאתם  מה  "תעשו  כוח"   כבר 
מותשת"  "אין מה לעשות, הילדים כבר מכירים את 
החולשה שלי"  "קשה לי לעמוד על המילה שלי, יש 
"אני מתחילה בדבר  בעיה של חוסר עקביות"   לי 
לא  אך  מחליטה,  אמנם  "אני  מסיימת"   ולא  מה 

דורשת תמיד את הביצוע"...

סוגי  לשני  שאמר:  חינוך  מאיש  פעם  שמעתי 
אנשים יש "עקביות". הראשון, קיבל אותה במתנה: 
שקיבל  או  עקביות,  תכונת  עם  נולד  פשוט  הוא 
באמצעות  מההורים,  "בווריד"  צעיר  בגיל  אותה 
החינוך שלהם בבית. השני, יצטרך לעבוד קשה כדי 

להשיג אותה. 

מעשה בגברת א.

שימו לב! בארצנו הקטנה יש מאות מכוני גמילה 
יותר, מכוני הרזיה. כל חודש  ובכמות רבה  מעישון, 
עיתון  בכל  אלו.  בנושאים  חדשים  ספרים  יוצאים 
ארצי או מקומי, נוכל לראות כמעט על דף כן דף לא, 
פרסום של שיטת דיאטה או גמילה מעישון. האם 
נוכל ללמוד מכך על הצלחת השיטות?! לגמרי לא. 
שיטות  הצלחת  על  מלמדים  אינם  המכונים,  ריבוי 
ההצלחה  ועל  הפונים"  "כישלון  על  אלא  הטיפול, 
"חוסר  את  המנצלים  המכונים  בעלי  של  העסקית 

תקופה  מידי  שעוברים  המטופלים,  של  העקביות" 
לשיטה חדשה.

 הנה דוגמא: גב' א. התחילה דיאטה בקול רעש 
גדול במכון "הרזיה בטוחה". לאחר שלושה שבועות 
פוגשת אותה ציפי חברתה ושואלת: "נו, איך הולכת 
הדיאטה במכון" ... "אל תשאלי איזה טעות עשיתי, 
חבל שהתחלתי שם. הם סתם רמאים הבטיחו לי 
לרדת שלוש קילו כבר בשבוע הראשון, חכמה גדולה 
קיבלתי תפריט רעב, אם הייתי שומרת את כל מה 
שהיה כתוב לי, הייתי מתה מרעב, אז הפסקתי את 
רמאים.  "באמת  רמאים"...  ממש  שלהם,  הדיאטה 
אבל את יודעת, שכנה שלי תמי, נרשמה ב"מרזים 
מהר" ברחוב החלוץ, ותוך שבועיים היא הורידה שני 
קילו"... "מה את אומרת?! אולי ארשם לשם, יש לך 
את המספר שלהם..." סוף הסיפור הוא שגברת א. 
ממשיכה להשמין, אע"פ שכבר עברה 5 מכונים ו-6

שיטות ובכולם היא לא הצליחה לרזות. מה קרה?! 
בחוסר  אלא  להרזיה,  במכונים  לא  היא  הבעיה 
ללא  לרזות-אך  רוצה  היא  א.  גברת  של  העקביות 

מאמץ ועקביות.

היום, זה היום.

להיות עקבי ו"לדבוק במטרה" זה, עניין של אופי, 
או הכרה ברורה בחשיבות העניין.  כלל לא משנה 
מה החלטת, החשוב הוא איך אתה "מיישם" את 
אלא  העיקר  הוא  המדרש  לא  שהרי  ההחלטה, 
אני  "מהיום  להיות:  יכולה  ולכן ההחלטה  המעשה! 
בדיאטה"- מהיום זה עכשיו לא מחר, מהיום אדאג 
לסדר את כל התשלומים בזמן, מהשבוע אכניס את 
בנושא  העקביות  כל  וכמובן  הצפירה,  לפני  השבת 
החינוך הביתי, כהרגל להרים את הצלחות מהשולחן 
בסיום הסעודה, לצחצח שיניים מדי לילה, או להרגיל 
את הילדים להכין מערכת לפני שעולים לישון ולא 
בבוקר בלחץ כששומעים את הצופר של ההסעה... 

השעון של דני

עם  ילד  הוא  עקביים,  להורים  בבית  שחי  ילד 
מסודרים  בד"כ  החיים שם  כי  בעיות,  של  מינימום 

עקביות  עם  חיים  כי  להפנים:  עלינו  ומאורגנים. 
ושונים  נפרדים  חיים  שני  הם  עקביות,  ללא  וחיים 
אחד  תלמיד  על  מספרים  מהשני.  האחד  לגמרי 
יום להכין שעורי בית. כל  שהיה שוכח כמעט מידי 
יום היה תירוץ חדש, המורה ניסה את כל השיטות 
המקובלות- שיחות, מבצעים, פרסים, עונשים, זימוני 
המורה  עזר.  לא  כלום  אך  סילוקים,  ואפילו  הורים 
הבין, שהבעיה היא חוסר סדר, לילד אין בבית לו"ז 
וכל אחד עושה מה שהוא רוצה.  משיחה  מתוכנן 
הוא  לבית  מגיע  הוא  שכאשר  התברר,  הילד  עם 
זורק את התיק בכניסה, לוקח איזה חטיף מהארון 
ורץ לשחק עד הערב כשהשכנים כבר סוגרים את 
לעלות  לו  שקוראת  אמו  של  מהצעקות  החלונות 
והרגלים  זמנים  אין  שלילד  הבין,  המורה  הביתה. 
לעשיית מטלות וכאשר הוא חוזר בערב, כבר מאוחר 
ולכן הוא שוכח. המורה הסיק מסקנה: חבל על כל 
המבצעים והעונשים- הילד פשוט לא מאופס! ואז 
וכיוון את  יד  לילד שעון  לו רעיון, המורה קנה  עלה 
השעון-מעורר לשעה שש בערב. "דני, כשתשמע את 
השעון מצלצל, תדע שעכשיו כבר שש וצריך לחזור 
נרדם  ולא  כמעט  המורה  שעורים!"  ולהכין  הביתה 
כל הלילה, בציפייה לראות איך מחר תוכניתו תניב 
פירות ותלמידו יגיע סוף כל סוף עם השיעורים.  אך 
למחרת, דני מיודענו שוב לא הכין שיעורים. המורה 
היה מבולבל לגמרי ולא הבין מה קרה: "שכחת את 
השעון בכיתה?" "לא המורה, הוא היה על היד" "אז 
אולי לא שמעת את הצלצול?" "לא המורה, דווקא 
שמעתי, הוא צלצל הרבה זמן" "אז למה לא הכנת 
צריך  הצלצול  מה  שכחתי  "המורה,  שיעורים???"  

להזכיר לי!!!".

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

בדיחות הדעת

אתמול בערב עברתי ליד בית קברות וראיתי 
כמה צעירים עומדים בשער. שאלתי אותם מה 
מפחדים  נורא  שהם  ענו  הם  פה?  עושים  הם 
ומנסים לקבל אומץ להכנס לבית קברות בחושך. 
אמרתי להם שאני מבין אותם וגם אני כשהייתי 
בחיים פחדתי להכנס לבית קברות. מעולם לא 

ראיתי מישהו רץ ובורח במהירות כזו.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

ילדון חידודון

רצופות  מילים  חמש  מכיל  בפרשתינו  פסוק 
שמתחילות באותה האות?, ועוד בפרשתנו רצף 

של חמש מילים בנות שתי אותיות כל אחת?
(אשת  ואלישבע  נחשון  של  אביהם  עמינדב  וארא:  פרשת  תשובה 
אהרן) היה אבי אבותיו של המלך דוד (רות ד כ-כב) ושל כל הכהנים 

הגדולים מלבד אהרן הכהן (שמות ו כג)

הזוכה: מ. חייט, באר שבע.

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ָהֵארּוַע ַהּמֹוִחי ֶׁשָהַפ ְלֵארּוַע ְמַׂשֵּמַח
ל"ע  ִקֵּבל  ּוִמְצֹות,  ִמּתֹוָרה  ָרחֹוק  ים  ִׁשּׁשִ ְּכֶבן  ְיהּוִדי 
ֵארּוַע מִֹחי ְוִהְתַעֵּור ר"ל. ּוַבְּזַמן ֶׁשָהָיה ַּבַמָּּצב ַהָּקֶׁשה 
ִּבְסכּום ָעצּום,  ַלּפַֹעל  ַּגם הֹוָצָאה  ַהִמְסֵּכן  ִקֵּבל  ַהֶּזה, 
ַיְסִּפיק  א  ֶזה  ְוַגם  ְרכּוׁשֹו,  ָּכל  ֶאת  ָלַקַחת  ֶׁשִאְּימּו 

ִלְגמֹר לֹו ֶאת ַהחֹובֹות... 

הּו נֹוָרא. ה' ִרֵחם ָעָליו, ְוַאַחד  הּוא ָנַפל ְלִדָּכאֹון, ַמּׁשֶ
ַהִּדיְסק  ֶאת  לֹו  ָנַתן  ַמָּצבֹו,  ֶאת  ֶׁשָרָאה  ַהַּתְלִמיִדים 

'ַּתְפִסיק ְלִהְתַּבְכֵין'. הּוא ִהְתִחיל ִלְׁשמַֹע 
ַאַחת,  ַּפַעם  אֹותֹו  ָׁשַמע  ַהִּדיְסק.  ֶאת 
ִהְתִחיל   ָּכ ְוַאַחר  אֹותֹו,  ָׁשַמע  ְוׁשּוב 
ר ַּבִּדיְסק,  ַּגם ָלִׁשיר ְקָצת ִעם ָהַרב ֶׁשּׁשָ
ְוָאז ִהְתִחיל ְלהֹודֹות ַלה', ְוָכ ָׁשַמע ֶאת 
ֶּבֱאֶמת  ְוִהְתִחיל  ָוׁשּוב,  ׁשּוב  ַהִּדיְסק 
 ָּכ  – ַהִּיּסּוִרים  ַעל  ּוְלהֹודֹות  ִלְׂשמַֹח 
ַאֲחֵרי  ְרצּופֹות.   ָׁשעֹות  ַּכָּמה   ְּבֶמֶׁש
ַּכָּמה ָׁשעֹות ָּכֵאֶּלה, הּוא ִהְתָּפֵרץ ִּבְבִכי 
ּוִבְתִפָּלה ֶׁשה' ִיְסַלח לֹו ִויַרֵחם ָעָליו, ְוהּוא 

מֹוֶדה לֹו ַעל ַהּכֹל, ֲאָבל ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשַּיֲעזֹר לֹו ְּבַמָּצבֹו, ַוה' 
ָׁשַמע ְּתִפָּלתֹו, ְוַנֲעָׂשה לֹו ֵנס ֶׁשִהְתַרֵּפא ֵמִעְּורֹונֹו, ּוָבא 
ֵאָליו ִמיֶׁשהּו ְוָנַתן לֹו ְּבַמָּתָנה ֶאת ָּכל ַהְּסכּום ְלַכּסֹות 
ְוַנְזִּכיר ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבָאָדם ָרחֹוק ִמּתֹוָרה  ֶאת ָּכל ַהחֹוב! 
ּוִמְצֹות, ֶׁשִהְרהּוֵרי ְתׁשּוָבה, ֵהם ָּדָבר ָרחֹוק ִמֶּמּנּו ְמאֹד. 

ַא ֶזה ַמְרֶאה ּכָֹחּה ֶׁשל הֹוָדָאה ַלה' ֵמעֶֹמק ַהֵּלב.

ִנָּסיֹון  ְקָצת  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָחד  ָּכל  ִלְלמֹד   ָצִרי ּוִמֶּזה 
ְּבַפְרָנָסה, ִּבְׁשלֹום ַּבִית, אֹו ְסָתם מּול ַעְצמֹו, ִמָּיד הּוא 

ַמְתִחיל ַלֲחׁשֹב: "ָלָּמה?! אּוַלי ה' א אֹוֵהב אֹוִתי? אּוַלי 
ה' ׂשֹוֵנא אֹוִתי! ָלָּמה עֹוֵבר ָעַלי ָמה ֶׁשעֹוֵבר ָעַלי?! ָמה 
ֶזה  ִּבְׁשִביל  ָעִׂשיִתי!"  ֲאִני  ִהְתַּפַּלְלִּתי!  ֲאִני  ֲהֵרי  ָקָרה?! 

ָּבָאה ַהּתֹוָרה ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשָהִעָּקר ֶזה ָהֱאמּוָנה.

ְלַהֲחִזיק  ְוֶאְפָׁשר  ַּבַחִּיים,  ִנְסיֹונֹות  עֹוֵבר  ֶאָחד  ָּכל 
ַּבִּנְסיֹונֹות ַרק ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה. ֵל ְלבֹוֵרא עֹוָלם, ַׁשֵּתף 
 ַּתְחזֹר ֵאָליו. ַאָּתה ְיהּוִדי, ה' ָּבַחר ְּב ,אֹותֹו ַּבַּצַער ֶׁשְּל
ְוָנַתן ְל ֶאת ַהּתֹוָרה, ַאָּתה ַחָּיב ָלֶלֶכת ְלִפי ַהּתֹוָרה. 
ַמֲעִניׁש  ַאָּתה   ,אֹוְת ַמֲעִניׁש  ֶׁשה'  א  ֶזה   ?ֵּתֵל א 
 ֶׁשְּל ַהָּיד  ֶאת  ָׂשם  ַאָּתה   !ַעְצְמ ֶאת 
ָּבֵאׁש.  ֵיׁש ֲהמֹון ָמה לֹוַמר ַעל ַהִּנְסיֹונֹות 
ְוָכל  ְוֵתַדע, ַּתֲחִזיק ֶּבֱאמּוָנה  ַהַחִּיים,  ֶׁשל 
ִּתְתַחֵּזק   .אֹוְת ָיִרים  ִנָּסיֹון  ָּכל  ִמְבָחן, 
ִעם  ֶׁשְּתַדֵּבר  ְיֵדי  ַעל  ַּבִּנָּסיֹון,  ְוַתֲעמֹד 
ַעל  ּתֹוָדה  ֶׁשַּתִּגיד  ְיֵדי  ַעל  עֹוָלם,  ּבֹוֵרא 
ְוָאז  ֶּבֱאמּוָנה,  ַּתֲחִזיק  ַרק  ָּתִמיד.  ַהּכֹל, 
ִנָּסה  ֶׁשה'  ִנְסיֹונֹות  ַרק  ֶׁשַהּכֹל  ִּתְרֶאה 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָאָדם,  ָּכל  ִיְלַמד  ּוִמֶּזה   .אֹוְת
עֹוֵבר ָעָליו ִנָּסיֹון, ֶׁשֹּלא ְיַצֶּפה ְלָהִבין ֲאִפּלּו 
ֵען ַעל ָהֱאמּוָנה  ִּבְקֵצה ִׂשְכלֹו ַמּדּוַע ֶזה ְלטֹוָבה, ַרק ִיּׁשָ
ִּבְלַבד, ְוָכ יּוַכל ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ֶאת ה' ְּבָכל ַמָּצב, ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ַיְמִּתיק ֶאת ָּכל ַהִּדיִנים ְוִיְזֶכּה ִלְראֹות ַעִין ְּבַעִין 

ֶאת ַהְּיׁשּוָעה ְוַהּטֹוָבה.

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

בלי קנאה ותחרות (חלק ב')
תקציר: שמי נתן, סיפרתי שמעולם לא זכיתי במבצעים והגרלות, זה מקשה עלי 

מאוד וגורם לי להתנקל לחבר שלי- איציק, עד הטלפון שלו, בו הוא שואל אותי למה 
אני מציק לו.

"ֲאִני  י:  ָאַמְרּתִ לֹו.  ַלֲענֹות  ָמה  י  ָיַדְעּתִ לֹא 
ֶלפֹון. י לֹו ֶאת ַהּטֶ ְקּתִ ִמְצַטֵער", ְוִנּתַ

ִאיִציק  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ׁשּוב.  ִצְלֵצל  ֶלפֹון  ַהּטֶ
ָהֶעְלּבֹונֹות  ל  ּכָ ַעל  ַקּלּות  ּבְ ר  ְלַוּתֵ הֹוֵלְך  לֹא 
ַאל אֹוִתי ִאיִציק:  ָעִתי, ׁשָ י ּבֹו. ְלַהְפּתָ ֵהַטְחּתִ ׁשֶ
ָחֵבר  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ה  ַאּתָ זֹאת  ָכל  ּבְ "אּוַלי 
ֲאִני  ַמן?  ַהּזְ ל  ּכָ אֹוִתי  ְלַהֲעִליב  ְמקֹום  ּבִ י  ּלִ ׁשֶ
ְרֶצה.  ּתִ ה ׁשֶ ּמָ ֶטר ּכַ ֶהִליקֹוּפְ ֵחק ּבַ ן ְלָך ְלׂשַ ֶאּתֵ

ים". ּקִ ִלי ַמְמּתַ ּבְ

י. ְמּתִ י ְמאֹד, ֲאָבל ִהְסּכַ ִתּ ַּיׁשְ ִהְתּבַ

א ֵאֶליָך". "טֹוב", ָאַמר ִאיִציק, "ָאז ֲאִני ּבָ

ַיַחד  ּבְ ַחְקנּו  ׂשִ ָבר  ּכְ ּקֹות  ּדַ ר  ֶעׂשֶ ְלַאַחר 
ֶטר.  ַהֶהִליקֹוּפְ ִעם  ִית  ַהּבַ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ְרָחָבה  ּבָ
ל  ּכָ ְמאֹד.  ֶנֱהֵניִתי   . בֹוּהַ ּגָ ַמְמִריא  ׁש  ַמּמָ הּוא 
ִאיִציק,  ּבְ י  ַגְעּתִ ּפָ ׁשֶ ֶזה  ַעל  י  ִהְצַטַעְרּתִ ְך  ּכָ

ה  ּמֶ ּבַ אֹותֹו  ף  ּתֵ ְלׁשַ ַחָּיב  ֲאִני  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ
ָרה. ּקָ ׁשֶ

ִלְפּגַֹע  ָרִציִתי  ּלֹא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ "ִאיִציק, 
ֲאִני  יֹוֵדַע...  ה  ַאּתָ ִלְפָעִמים...  ׁשּוט  ּפָ ָך?  ּבְ
הּו  ֶ ַמּשׁ ִלים  ְמַקּבְ ְּיָלִדים  ׁשֶ ּכְ א  ְמַקּנֵ ְקָצת 
ה  ה ִלי... ַאּתָ ַהְגָרָלה ַוֲאִני לֹא... ֶזה ָקׁשֶ ָיֶפה ּבְ

ֵמִבין..."

סֹוֵלַח  "ֲאִני  ְוָאַמר:  ְכֵתָפיו,  ּבִ ְך  ָמׁשַ ִאיִציק 
ְתאֹום.  י ָמה ָקָרה ְלָך ּפִ ֱאֶמת לֹא ֵהַבְנּתִ ְלָך. ּבֶ
ו ֲאִני ֵמִבין ַהּכֹל. ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה ְלַגּלֹות  ַעְכׁשָ

ְלָך סֹוד".

ְרֶאה  יס. "ּבֹוא ּתִ ְנָקס ֵמַהּכִ ִאיִציק הֹוִציא ּפִ
י ּפֹה". ַתְבּתִ ָמה ּכָ

ה,  ַרּבָ ַסְקָרנּות  ּבְ ְנָקס  ַהּפִ ֶאת  י  ַתְחּתִ ּפָ
ְיכֹוִלים  ָבר  ּכְ סֹודֹות  'ֵאילּו  ְלַעְצִמי:  י  ְבּתִ ְוָחׁשַ

ְכַתב  ּבִ ָרִאיִתי  ְוָאז  ּפֹה?'  תּוִבים  ּכְ ִלְהיֹות 
תּוב:  ּכָ רּור,  ּבָ ָיד 

ת  ַמ י ׁשִ ְר "
ת  ֹו ד ֹו ּת ַה
"ּתֹוָדה  ַלה'": 

ִמיד  ּתָ ה  ַאּתָ ׁשֶ
ְולֹא  ִלי  ּדֹוֵאג 
לּום";  ּכְ ִלי  ָחֵסר 
ְלָך  ה  ַרּבָ "ּתֹוָדה 

ם  ּלָ ּכֻ ה' ַעל ֶזה ׁשֶ
ַהְגָרלֹות  ּבְ זֹוִכים 

טֹוב  ֲהִכי  ֶזה  לֹא.  ַוֲאִני 
ַלה'  "ּתֹוָדה  ִביִלי";  ׁשְ ּבִ
ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ לֹוֵמד  ֲאִני  ׁשֶ
ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ְוָדָבר"...

המשך בשבוע הבא

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

ְכַתב  ּבִ ָרִאיִתי  ְוָאז  ּפֹה?'  תּוִבים 
תּוב:  ּכָ

ת  ַמ
ת  ֹו
ֹוָדה 

תִמיד 
ְולֹא 
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כמשפחת  ורוממה  דגולה  משפחה  בקרב 
עולם,  צדיקי  של  דורות  העמידה  אשר  אביחצירא, 
כל  בהם  וכלולים  הוא  בריך  בקודשא  היו  שאדוקים 
מעלות טובות ודרכי החסידות. בקרב משפחת מרן 
המיוחד  הרביעי  בנו  בן-  נולד  אבוחצירא  יעקב  רבי 
כשאר אחיו ובני המשפחה הקדושה אשר כל אחד 
הוא כיחיד ומיוחד. שמו בישראל נקרא יצחק, והעיד 
עליו אביו הקדוש כי נתעברה בו בבנו זה, ניצוץ מנשמת 
רבי יצחק לוריא אשכנזי, האר"י הקדוש. ולא לחינם  
כאשר גדל מעט  נמשכה נפשו של הנער הצעיר רבי 
שלמדו  אחיו  משאר  בשונה  הנסתר.  ללימוד  יצחק 
יעקב  רבי  אביהם  בהוראת  יותר,  מאוחר  בגיל  זאת 
אבוחצירא. הנער הצעיר גילה בקיאות גדולה בתורת 
הקבלה וב"עץ חיים" וב"שמונה שערים". והיה לפלא 
בעני כל רואיו. הערכה רבה רחש לו אביו, ואירע פעם 
בעת ברכת הלבנה עת יצאו הכל לחפשה ולבקשה 
בשמים והיא נעלמה כי הייתה מכוסה בעננים. ציוה 
כבן  אז  שהיה  יצחק  רבי  הצעיר  בנו  על  יעקב  רבי 
שמונה שנים בלבד להורות ללבנה שתתגלה. הפנה 
הילד הרך מבט תמים כלפי שמיא וציווה על הלבנה 
התגלתה  בלבד  ספורים  רגעים  בתוך  להתגלות. 
אשר  הנוכחים  כל  לתדהמת  הדרה  במלוא  הלבנה 
כך  "אם  והתרגשות.  שמחה  ברב  הלבנה  על  ברכו 
בגיל צעיר, הרי נועד הוא לגדולות", עבר הרחש בקהל 
בהיותו  היום.  בבוא  בגדולתו  לראותו  וציפו  הנוכחים 
כבן תריסר שנים התעכב רבי יצחק מלהגיע לשיעורו 
את  יעקב'  ה'אביר  שלח  הקדוש.  אביו  של  הקבוע 
אחד מתלמידיו לחפש את רבי יצחק, שמא העמיק 
התלמיד  מצאו  הגג.  בעליית  מתבודד  והוא  בעיונו 

כשהוא שקוע בכתיבה, פלגי זיעה נוטפים ממנו ועיניו 
זולגות דמעות. בעודו מתחבט אם להפריע לילד, קם 
וירד מן  יצחק ממקומו, הכניס את הנייר לכיסו  רבי 
העלייה אל השיעור. קידם  ה'אביר יעקב' את פני בנו 
יום  מדי  כדרכו  לבוא  לא הקדים  בתמיה, מפני מה 
יצחק, כי  ביומו ובמה היה עסוק עד כה. השיב רבי 
נשאו לבו לכתוב פיוט ולבקשת אביו הקריא את כל 
'אעופה אשכונה'. האזין   הנודע בשמו  תיבות הפיוט 
 : הלומדי  לעבר  והפטיר  תומו  עד  לפיוט  יעקב  רבי 
מה  כל  על  ובקדושתו  בעמקותו  עולה  הזה  "הפיוט 
יצחק  רבי  הוסיף  הבאות  בשנים  היום"  שלמדנו 
ביחד  נקבצו  חלקם  קדושים,  פיוטים  כמה  וחיבר 
בית אביחצירא בספר  צדיקי  יתר  פיוטיהם של  עם 
'יגל יעקב', כמו כן חיבר ספרים רבים: אלף  הקדוש 
המגן, לב טהור, השבת הגדול, זבח צדק, שערי בינה, 
כתר תורה, שרביט הזהב. פטירתו הייתה פתאומית 
כשחלף  ממסעותיו  באחת  זה  היה  מאוד.  וכואבת 
בדרכו על פני העירה תולאל בלוויית משמשו ושומר 
חמוש, בדרכם תקפו אותם חוליית שודדים רוצחים. 
הללו פתחו בקרב קצר עם השומר ובקרב זה נורה 
למות רבי יצחק אבוחצירא והוא כבן נ"ב שנים בלבד. 
משמשו והשומר הצליחו להימלט על נפשם בהביאם 
את הבשורה המרה אל בני השפחה האבילה. ביום 
עירה  באותה  קבורתו  מקום  תרע"ב.  בשב"ט  י"ד 
הסמוכה למקום הרצחו. זכה רבי יצחק שכל חייו חי 
זמנו להיפטר מן העולם גם  וכשהגיע  ה',  על קידוש 
זכות הצדיק נצר למשפחת  אז נהרג על קידוש ה'. 
קדושים, וזכות תורתו הקדושה תהא למגן וצינה עלינו 

ועל כל ישראל לפעול את הגאלה השלימה בב"א.

לאורם נלך
רבי יצחק אבוחציראהילולא דצדיקיא

י"ד שבט
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רימון של נס
קט  בבית  לו  מרוד אשר התגורר  עני  יהודי  היה  נחום, 
אשר בחצרו הקטנה צמח לו עץ רימונים אחד בודד. במשך 
השנה כולה הוא היה יושב ולומד ומתפלל  בצל ענפי העץ 
העבים. כאשר הפירות היו מבשילים לא היה קץ לשמחת 
נחום ומשפחתו. הם היו אוכלים מן הפרות ומתפרנסים 
היה  זה  רימונים  עץ  וטריים.  עסיסיים  רימונים  ממכירת 
"שלושת  תקופת  הגיעה  כאשר  לפרנסתם.  טוב  שליח 
נחום  עסיסיים.  בפירות  מלא  כבר  העץ  היה  השבועות" 
ומשפחתו היו ממתינים בסבלנות עד לאחר שחלפו ימי בין 
המיצרים. אז, הם היו יוצאים אל העץ, קוטפים מפירותיו 
המתוקים וב"שבת נחמו" מברכים ברכת שהחיינו ומודים 

על  העולם  לבורא 
הרימונים  שני  הפירות. 
נשמרו  ביותר  הטובים 
לנחום ומשפחתו, האחד 
והשני  השנה,  לראש 
לטו בשבט, ראש השנה 
של  לרימונים  לאילנות. 
נחום יצא שם טוב בכל 
וגויים  יהודים  הסביבה, 
לרכוש  כדי  לחצרו  נהרו 
ב"ה  אמנם,  מפרותיו. 
פרנסה הייתה לו לנחום 
לכלכל את בני ביתו כדי 
עם  אך  היומיום.  מחיית 
ביתו הבכורה  הגיעו של 
כי  הוא  הבין  לפרקה, 
דישמיא  לסיעתא  זקוק 
את  להשיג  כדי  גדולה 

הסכום לנדוניה.

זקוק  בה  זו  בשנה  ודווקא  וקרבה,  הלכה  תמוז  עונת 
פירות,  מלהניב  העץ  עצר  כפליים,  בכפלי  לפרנסה  הוא 
כשענפיו שמוטים למטה. עברו ימי שלושת השבועות, טו 
באב כבר בפתח ופירות אין. "מוישהלה" הוא קרא לבנו 
בין העלים איזה  וטפס על העץ, אולי תגלה  "בוא  הקטן, 
רימון מסתתר"? אברהמ'לה מיהר לטפס על העץ כשהוא 
ולפתע קרא בקול שמח: "אבא,  ועלים,  מזיז לצד ענפים 
מצאתי רימון! והנה עוד אחד, ועוד אחד"! הוא ירד מן העץ 
ובידיו 'שלל' של שלושה רימונים עסיסיים ויפים. "תודה לה' 
על חסדו הגדול" אמר נחום. "מעולם לא ראיתי רימונים 
יפים כאלו". כשקרבו ימי אלול, החלו מתדפקים על דלתו 
של נחום יהודים החפצים לרכוש רימונים, אך הוא נאלץ 
להשיב את פניהם ריקם. "נותרו לי רק שני רימונים" הוא 
הסביר. "על אחד מהם נברך בראש-השנה ונבקש שירבו 
זכויותינו כרימון. את השני נאכל בט"ו בשבט ראש השנה 
לאילנות, ונברך את עצי הפרי. אני מצטער, אך אולי תנסו 
בשנה הבאה" הוא אמר, והם  הצטערו בצערו איחלו לו 

יבול טוב יותר בשנה החדשה.

משפחת  בבית  בודד  רימון  עם  חלף-עבר  השנה  ראש 
נחום. אחריהם הגיעו ימי הדאגה.  אשתו החלה  לדאוג: 
יהיה על בתם שהגיע לפרקה? היא החלה להפציר  מה 
בבעלה שיצא לחוץ לארץ כדי לעורר את רחמי היהודים 
ולקבץ נדבות. לאחר הפצרות רבות נעתר נחום לבקשתה. 
לדרך.   ויצא  חגי תשרי, ארז את מטלטליו  לאחר שחלפו 
קושטא  לעיר  שהגיע  עד  וכפרים,  עיירות  דרך  עבר 
הגדולה. היה זה בליל ט"ו בשבט. את דרכו עשה היישר 
ממעט  ולאכול  ללון  תכנן  שם  המקומי,  בית-המדרש  אל 
המזון שהיה ברשותו. מיד כשנכנס הוא הבחין שהיהודים 
מודאגים במיוחד ומשוחחים בינם לבין עצמם. "מה קורה 
כאן", התעניין ושאל וקיבל את התשובה. בנו של הסולטן 

חלה במחלה אנושה, אביו החליט כי היהודים קיללו אותו. 
בנו.  לרפואת  להתפלל  עליהם  תנאי:  בפניהם  הציב  הוא 
אם עד תאריך מסויים בנו לא יבריא, כל היהודים יגורשו 
לרפואת  זהו המועד האחרון  ט"ו בשבט,  העיר. מחר,  מן 
הגיעה. קהל רב התקבץ  והישועה טרם  בנו של הסולטן 
בבית הכנסת כדי להתפלל ולומר פרקי תהילים לרפואת 
בן הסולטן, ולביטול הגזירה. נחום התיישב אף הוא  לומר 
המקומי.  אליו השמש  ניגש  כשלפתע  כולם,  עם  תהילים 
"כן,  המופתע:  נחום  נשאל  ישראל"?  מארץ  אתה  "האם 
קדוש.  יהודי  הוא  שלנו  "הרב  נחום.  שאל  ידעת"?  כיצד 
בבית- הקודש  ארץ  של  ריח  מריח  הוא  כי  אמר  הוא 

לחדרון  נחום  את  הוביל  השמש  עמי".  נא  בוא  המדרש. 
קטן, שם ישב הרב, ישיש 
ובעל הדרת פנים.  מופלג 
פנים  במאור  שאל  הוא 
שלום  "מה  נחום:  את 
הקודש"?  בארץ  היהודים 
כי  לעצמי  מתאר  "אני 
ריח  את  מריח  הרב 
ישראל  מארץ  הרימון 
אמר- ברשותי"  אשר 

שאל נחום. "יש לך רימון 
שאל  ישראל"?  מארץ 
הרב בקול נרגש. "כן, רבי" 
זה הרימון   " נחום.  השיב 
מעץ  לי  שנותר  היחיד 
הרימונים שברשותי, אשר 
במיוחד  שמרתי  אותו  
ליל  הערב,  בשבט.  לטו 
נברך  בע"ה  בשבט  טו 
השנה  ראש  לרגל  עליו 
לי  יהיה  לכבוד  לאילנות. 
קפץ  הישיש  הרב  זה".  מרימון  לאכול  יתכבד  הרב  אם 
העולם שלח  "בורא  ידיו.  בשני  נחום  וחיבק את  ממקומו 
מסכנת  הקדושה  הקהילה  את  להציל  כדי  לכאן  אותך 
הגירוש המרחפת עליה". נחום הביט ברב בחוסר הבנה 
מוחלט כאילו ציפה להסבר, וזה לא אחר לבוא. "אתמול 
ישבתי והתעמקתי בספרים הקדושים על סודות הפירות" 
סיפר לו הרב. "משום מה, המילה "רימונים" שבה ועלתה 
יודע  מול עיני. הבנתי כי כאן נעוץ הפתרון... "האם אתה 
הרב  המשיך  רימונים"?  המילה  של  התיבות  ראשי  מה 
בוא  מהרה"!  יביא  נחום  ובנו  מלך  "רפואת  בהתרגשות. 

עמי, חיש מהר, לארמון הסולטן. אסור לנו לאבד זמן"!

לגשת  הרב  מיהר  מהמתרחש  מבולבל  עדיין  כשהוא 
בזריזות אל ארמון הסולטן. הם הוכנסו מיד פנימה, שם 
מצאו את הסולטן מיואש ובוכה. "הכנס אותנו לחדר בינך" 
ומיד"!  תיכף  אותו  נרפא  אנו  השם  "בעזרת  הרב  אמר 
במיטה מלכותית שכב הנסיך הצעיר, חיוור וללא כל סימן 
חיים. נחום הוציא את הרימון מהעטיפה ונתן אותו לרב. 
וסחט מחצית מן הרימון  הרב חתך את הרימון לשניים, 
לתוך כוס קטנה. את המיץ טפטף לשפתותיו של החולה 
הנוכחים,  כל  ולתדהמת  חרישית  תפילה  לוחש  כשהוא 
פתח החולה את עיניו! חיש מהר הבחינו הנוכחים כיצד 
הרב  של  ידיהם  את  נישק  הסולטן  והולך.  מבריא  הנסיך 
הזקן ונחום. "הצלתם את בני" – אמר – "לעולם לא אשכח 

לכם זאת" כמובן שציידם במתנות לרב.

לנחום  הרב  אמר  לברכה"  השארתי  השני  החצי  "את 
כשיצאו את בית הסולטן, והם מיהרו לשוב ולבשר ליהודי 
מיד  ביתו  אל  נחום  כשחזר  להם.  הנס שאירע  על  העיר 
לאחר ט"ו בשבט, חזר כשהוא מלא בכסף ומתנות לרב. 
את ביתו חיתן בשמחה ובכבוד.  ולשנה הבאה חזר העץ 

למיטבו כשהוא שוב מלא בפירות  טריים וטובים.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

וכל אישה  ו"בגן השלום",  "בריתי שלום"  העיניים 
שבו  נשים"  "חכמות  הספר  את  ללמוד  צריכה 
וכל אחד ואחת צריכים  יש פרק בנושא צניעות. 
נזכה  רק  אם  וליישם.  לקיים  להתפלל  להתחיל 
על  לעבוד  מהיום  מתחילים  שאנחנו  להחליט 
תיקון הברית – אנחנו נחזור לחיות בגן עדן, גן עדן 
מקרבת  ועונג  בשפע  פרנסה  בזוגיות,  אושר  של 
אלוקים. תיקון ושמירת הברית זו עבודה יומיומית 
ביום  שעה  חצי  תקדישו  אישית.  תפילה  של 
שינוי,  תראו  ובוודאי  הברית  תיקון  על  לתפילה 
הצניעות,  ועל  העיניים  את  לשמור  תצליחו  גם 
וגם תזכו ברווחים העצומים שזוכים להם על ידי 
תיקון הברית. יש כאלה שאומרים שחצי שעה זה 
הרבה, אבל אם אתה מסתכל על הרווחים: זיווג 
הגון לך ולילדים שלך, שלום בית וזוגיות טובה, עונג 
בעבודת ה' ואפילו פרנסה! לא שווה להשקיע חצי 
שעה ביום בשביל כל זה? אפילו על פרנסה לבד 
לך  יש  כאן  אבל  יום,  בכל  שעות  משקיע  אתה 
אפשרות להשקיע רק חצי שעה ובזכותה תזכה 
ובזמן ומועט, כך שתרוויח  לפרנסה בסיבה קלה 
הרבה יותר זמן וגם תזכה לברכת ה' בכל מעשי 

ידיך!

קריעת ים סוף – קל או קשה?
השבוע  לפרשת  ביותר  שמתאים  מסר  וזה 
שלנו. בפרשת השבוע אנו קוראים על קריעת ים 
פרשת  נמצאת  זה  אחרי  ומיד  הים  ושירת  סוף 
ארבעים  ישראל  עם  את  וכלכל  פרנס  שה'  המן 
שנה במדבר ללא שום השתדלות גשמית. וחז"ל 
ים  כקריעת  אדם  של  מזונותיו  מלמדים שקשים 
זה קשה  ים סוף  סוף. אז צריכים להבין, קריעת 
או קל? והתשובה היא, שלקרוע את הים זה לא 
קשה, אלא זה פשוט בלתי אפשרי. אז מה קרה? 
איך בכל זאת נקרע הים? "הים ראה וינוס", מה 
שהים  חז"ל  אומרים  לנוס?  לו  שגרם  הים  ראה 
וזה מה שגרם  הצדיק  יוסף  ארונו של  ראה את 

לו לנוס.

לשמירת  והמופת  הסמל  הוא  הצדיק  יוסף 
הברית. הים ראה את הזהירות הגדולה של יוסף 
מעֵבירה, הים ראה את העמידה של יוסף בניסיון 
ואת הבריחה הגדולה שלו במסירות נפש מאשת 
פוטיפר כמו שכתוב "וינוס וייצא החוצה" – ובשכר 
אותה ִניָסה ובריחה של יוסף, זכינו לכך שהים נס 

ונקרע בפני בני ישראל.

בשבילך   – הברית  תיקון  לך  יש  שכאשר  יוצא 
קריעת ים סוף זה דבר טבעי ומתבקש, זה קורה 
בלתי  פשוט  זה  הברית  תיקון  בלי  אבל  בקלות. 
הברית  תיקון  בלי  הפרנסה.  בדיוק  וכך  אפשרי. 
זה בלתי אפשרי, אתה רץ ורץ ורץ ותמיד נמצא 
ידי תיקון הברית הפרנסה רצה  בפיגור. אבל על 

ורודפת אחריך.

פתאום  הזה,  המסר  את  מבינים  כאשר 
כי  בריבוי השתדלות,  תועלת  קולטים שאין שום 
ישנה  הים.  את  לקרוע  תוכל  לא  שתשדל  כמה 
בטוחה  סגולה  שהיא  בלבד  אחת  השתדלות 
לפרנסה והיא: תיקון הברית. על ידי תיקון הברית 
ולכן על  נייר,  יותר קל מלקרוע דף  לקרוע ים זה 
אדם  לבן  מעופפת  הפרנסה  הברית  תיקון  ידי 
בימים קדושים אלה  רצון שנזכה  יהי  ציפור.  כמו 
זה  ובזכות  הברית  ובשמירת  בתיקון  להתחזק 

נזכה לכל  ההשפעות ולכל הברכות.

בברכת שבת שלום ומבורך.

<<



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

חוש השמיעה

שלוש פעמים נזכר בתנ"ך מלחמת עמלק בישראל. 
כשיצאנו  בשלח,  פרשת  בפרשתנו,  ראשונה  פעם 
ישראל,  לארץ  כניסתנו  לפני  שנייה  פעם  ממצרים. 
על  כשנתבקש  שאול,  מלכות  בזמן  שלישית  פעם 
ידי שמואל להשמיד את עמלק. והנקודה המעניינת 
והמרתקת בהקשר זה היא, שבכל שלושת הפעמים 
הוא נזכר בהקשר של חוש השמיעה, עמלק קשור 

לאוזניים!  

פעם ראשונה כתיב ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל 
ִזָּכרֹון  זֹאת  ְּכתֹב  מֶׁשה  ֶאל  ה'  ַוֹּיאֶמר  ִּבְרִפיִדם... 
ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשַע..  יוצאים ממצרים, והאויב 
המושבע שלנו יוצא למתקפה, והקב"ה אומר למשה 
לכתוב בספר את מה שעתיד להיות במערכה נצחית 
זו, והוא גם אומר לו להעביר ליהושע מסר בעל פה, 
דרך האוזניים, הכתיבה והקריאה לא מספיקים כאן, 
אחד  כל  שהוא  יהושע,  בעמלק,  להילחם  בשביל 
מאתנו, כל מי שמגדיר עצמו תלמיד של משה רבנו, 

חייב לשמוע,  לפתח יכולת הקשבה.  

בפעם השניה מגיע עמלק כשהוא שומע שישראל 
 מתעצמים לפני כניסתם לארץ ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל
ֲעָרד יֵׁשב ַהֶּנֶגב ִּכי ָּבא ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶר ָהֲאָתִרים.... ַוִּיְׁשַמע 
ִיְׂשָרֵאל.. גם כאן נזכר חוש השמע כנושא  ה' ְּבקֹול 
מרכזי בפרשיה, עמלק שומע על התעצמות ישראל, 
בישראל,  להילחם  כדי  באוזניים  משתמש  הוא 

גודל  את  להבין  מתעוררים  ישראל  כך  ובעקבות 
הצרה וצועקים לעזרה שמייצרת להם גלגל הצלה. 

עמלק  מלחמת  נזכרת  בו  השלישית  הפעם 
במקרא, והיא גם הפעם המרכזית, זו הפרשיה של 
פסוק.  בכל  כמעט  מככב  השמע  חוש  שם  שאול, 
זה מתחיל עוד בבסיס סיפור ההמלכה, שם נאמר  
שאול  ְּבָׁשְמעֹו..."  ָׁשאּול  ַעל  ֱאִהים  רּוַח  "ַוִּתְצַלח 
והקשבתו  ישראל  מבזה את  העמוני  שומע שנחש 
שפע  עליו  הממשיכה  רוח  בו  מעוררת  העמוקה 
מבקשים  ישראל  הבא  בשלב  גבורה.  של  אלוהי 
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  ְׁשמּוֵאל  ַוֹּיאֶמר  נענה  והקב"ה  מלך 
ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ְבקְֹלֶכם, והוא מתרה בהם עם קבלת 
הבקשה ִאם ִּתיְראּו ֶאת ה' ַוֲעַבְדֶּתם אֹתֹו ּוְׁשַמְעֶּתם 
ְּבקֹלֹו ְוא ַתְמרּו ֶאת ִּפי ה' יהיה לכם טוב, ְוִאם א 
מפורש,  רואים  מרורים,  תאכלו  ה'  ְּבקֹול  ִתְׁשְמעּו 
תעמיקו,  תתבוננו,  תקשיבו,  בשמיעה.  תלוי  שהכל 
יהיה טוב, תהיו אטומים, ערלי אוזניים, יבואו צרות. 

וכך היה. אחרי ששאול טועה ומרחם על עמלק, 
ִּדְבֵרי ה'. טעית,  מגיע שמואל ואומר לו ְׁשַמע ְלקֹול 
שגית, א ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה', חשבת לרצות אותי על 
הקשבתך  הדבר,  כך  לא  באמת  אך  אלי,  דיבורך 
ְלַהְקִׁשיב  טֹוב,  ִמֶּזַבח  ְׁשמַֹע  ִהֵּנה  יותר  לי  חשובה 

ֵמֵחֶלב ֵאיִלים.

מדוע  פלאי,  עניין  יתבאר  אלו  הקדמות  פי  על 
"אוזני  נקרא  בפורים  לאכול  נוהגים  אותו  המאכל 

עמלק,  של  בנו  בן  הוא  כידוע  האגגי  המן  המן", 
ביותר  הגדול  שהפגם  לנו,  מודיעה  והמסורת 
הוא  עמלק  האיזון,  בהפרת  הוא  עמלק  שעושה 
האיזון  את  ומפר  המציאות  את  המרעיש  התדר 
כדי  אותו,  אוכלים  אנחנו  בפורים  באוזניים.  התלוי 
לפרמט את התוכנה שלנו שנוכל להתחיל להקשיב 
מחדש לקולו של מרדכי היהודי ששומעו הולך בכל 

המדינות.

 דינים הנוגעים לט‘‘ו בשבט
בתפוצות  שנהגו  למנהג  שורש  יש  האם 
ישראל להרבות בט"ו בשבט באכילת מיני 

פירות של אילנות?

בספרים  ומוזכר  קודש  בהררי  יסודתו  זה  מנהג 
רבים. כך מובא בספר שבט מוסר (פרק ט“ז) ורבינו חיים פלאג‘י 
בספרו מועד לכל חי (סימן ל‘ אות ז‘) ועוד וכמה טעמים בדבר: 

השנה  ראש  שהוא  ע“י  שיזכרו  כדי 
שיתברכו  עליהם  ויתפללו  לאילנות 
עמוד  י,,א  דף  קל“א  (סימן  פז  אדני  הפירות. 
ד‘), וחזון עובדיה (עמ‘ א‘) בשם תשובת הגאונים. 

שיזכור שהיום ראש השנה לאילנות 
וערלה  ומעשרות  תרומות  לעניין 
הגרי“מ  כתב  כן  זה.  ביום  שתלויים 

טיקוצ‘ינסקי (לוח ארץ ישראל – חודש שבט).

יותר  מעלה  יש  פירות  באילו 
גדולה לערוך את שלחן הט“ו בשבט?

יש הנזהרים להרבות במיני פירות של ארץ ישראל, 
ומעשרות  תרומות  של  הדינים  שייכים  אלו  שבפירות 
וערלה וזו מעלת פירות ארץ ישראל. (לוח ארץ ישראל – שם).

ומה  מסוכרים,  הפירות  על  מברכים  מה 
מברכים על פירות מיובשים? 

יש הבדל בין פירות מיובשים שטעם הפרי נשאר 
בפרי ורק מייבשים אותו, בזה יש לברך את הברכה 

מסוכרים  פירות  אבל  אדמה,  או  עץ   – לו  הראויה 
כגון – בננה צ‘יפס, מנגו, קיווי, קוקוס (חטיף) וכדומה, 
ברכתם שהכל, מכיוון שאין להם טעם בפני עצמם, 
אלא מייבשים אותם לחלוטין עד אשר אין להם טעם 
ולכן  וריח  טעם  חומרי  לתוכם  ומזריקים  כלל,  וריח 
ברכתם שהכל. (כך שמעתי מפי הגאון הרב יעקב יוסף זצ“ל) 

בני  כל  יחד עם  עורכים את השלחן  אם 
את  לברך  מכבדים  מי  את  המשפחה 

הברכות?

פרי  על  מברך  אחד  שכל  נוהגים 
אחד, האיש מברך על החיטה על שם 
(תהלים  ישביעך"  חיטים  "חלב  הפסוק 
בריוח,  מזונות  לו  שיהיה  כדי  קמ"ז) 

כדכתיב  הגפן  על  מברכת  והאשה 
והבן  קכ"ח),  (שם  פוריה"  כגפן  "אשתך 
מברך על הזית – "בניך כשתילי זיתים 
סביב לשלחנך" (שם), רימון ואגוז יתן 
לאכול  להם  שיתן  [הכוונה  לבנותיו 
המינים],  שבעת  על  בירכנו  כבר  שהרי  ראשונות, 
ותפוח  פנימה", דבש  "כל כבודה בת מלך  על שם 
יתן לתינוקות, על שם "תחת התפוח עוררתיך" (שיר 
השירים). כן כתב בספר מועד לכל חי (סימן ל' אות ז'). 

מתולעים,  פירות  בדיקת  לגבי  הדין  מה 
אם איני רואה את התולעת האם מותר לי 

לאכול את הפרי ללא בדיקה?

מן  בדיקה  הצריכים  רבים  פירות  ישנם  כיום 
ובין בפירות טריים  התולעים, בין בפירות מיובשים, 

או פיצוחים וכדומה, ועל כן יש להתייעץ עם הרבנים 
וכיצד  לבדוק  צריכים  פירות  אלו  ההלכה"  ב"קו 
בדיקת  על  מאד  להזהיר  המקום  וכאן  בודקים, 
שהוא  בתולעים  שמוחזקים  והירקות  הפירות 
לאוין  חמשה  חייב  תולעת  שהאוכל  חמור  איסור 
תולעת  וגם  כ"ד),  (דף  פסחים  בגמרא  כמו שמבואר 
קטנה שנראית רק בעיון רב אסורה, לכן עדיף למעט 
באכילת פירות ולא לעבור על איסורי תורה. (על פי 

הספר מועד לכל חי סימן ל' אות ט') 

ולבדקו  לפותחו  יש  תולעים  חשש  בו  שיש  ופרי 
קודם לברכה, שמא התליע הגרעין או ניקב ונמצא 

שבירך לבטלה. ספר חסידים (סימן תתמ"ט)

האתרוג  באכילת  שיש  הסגולה  מה 
שבירכנו עליו בסוכות בט"ו בשבט?

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

סימן תרס"ד אות ט"ו)

האם מברכים על אכילת אתרוג שהחיינו?

שפרי  מכיון  שהחיינו  האתרוג  על  לברך  אין 
יכול  אלא  לשנה,  משנה  מתחדש  אינו  האתרוג 
להתקיים כמה שנים על העץ ולכן אין ניכר חידושו. 
שו“ת הלכות קטנות חלק א‘ (סימן רל“ג) בפרט לפי מנהגינו 

בברכת  שהחיינו  האתרוג  על  לברך  נוהגים  שאנו 
כעת  שהחיינו  לברך  לנו  שאין  בסוכות,  הנענועים 

בשעת אכילתו.

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*

ֶׁשל  ַהְּזַמן  ֶׁשַּמֲעַלת  ַאְנֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו  ְמָבֲאִרים  ָהיּו 
ֲחצֹות ַלְיָלה ִעְנָינֹו ָקדֹוׁש הּוא ְּכָבר ִמְּתִחַּלת ַהְּבִריָאה, 
ִּכי  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ְלֻחְרַּבן  ְּבַדְוָקא   ַׁשָּי ִעְנָיָנּה  ְוֵאין 
ְּכָבר ִּביֵמי ַאְבָרָהם ֶנֱאַמר ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה ְוכּו'. 
ּוִבְקִריַעת ַים סּוף ֶנֱאַמר ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה. ְוֵכן ָּדִוד 
ַלְיָלה ָאקּום  ְּכָבר ָאַמר ֲחצֹות  לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו   ַהֶּמֶל
ִּכי  קיט).  (תהלים   ִצְדֶק ִמְׁשְּפֵטי  ַעל   ְל ְלהֹודֹות 
ֵעת ָקדֹוׁש ְונֹוָרא הּוא ֵמֵראִׁשית ַהְּבִריָאה ּוִביסֹוָדּה, 
ָּכֶזה  ָרצֹון  ֵעת  ִּבְזַמן  ַהְּתִפָּלה  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ּוֵמֲחַמת 
ָאז  ְלִהְתַּפֵּלל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ִּתְּקנּו 
ַּבֲאִמיַרת ַהִּתּקּון ֲעבּור ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְלַבֵּקׁש 
ָאז ַעל ַהָּדָבר ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ֶׁשהּוא ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ֵמָחָדׁש. ִּכי ָאז ְסֻגַּלת ַהְּזַמן ֶׁשִּיְתַקְּבלּו ָּכל ַהְּתִפּלֹות. 
ְוַעל ֵּכן ָצִרי ָלקּום ּוְלִהְתעֹוֵרר ַלֲעִריַכת ַהִּתּקּון ַאף 
ָאז  ִּכי  ּוְבָיִמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ָּבֶהם ַּתֲחנּון...  ְּבַׁשָּבת 
ִּבְסֻגַּלת ַהְּתִפָּלה  ְוָאז  ְּביֹוֵתר  ַהַּנֲעָלה  הּוא ֵעת ָרצֹון 

ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּביֹוֵתר (שיש"ק ו – שנג).

פנינים
חסידות ברסלב
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פתרון התעלומה
אף אחד לא מגרש אותך

נפלא,  רעיון  בעלון  כאן  הבאתי  שבועיים  לפני 
לי  ואמר  יהודי  אלי  ניגש  המאמר  פרסום  ולאחר 
אותו  שהעסיקה  שאלה  עבורו  פתר  הזה  שהרעיון 

כבר כמה שנים.

איך  הייתה,  השאלה  הרעיון.  על  בקצרה  אחזור 
שיהיה  רצונו  וכל  טוב  שכולו  שהבורא  להיות  יכול 
טוב לנברא – מגרש את האדם מגן עדן?! והתשובה 
היא שבעצם הבורא לא גירש את האדם אלא רק 
בגן  שהוא  מהידיעה  דעתו  הסיח  כלומר  "טריד", 
עדן. מדוע? מכיוון שכאשר האדם היה בגן עדן הוא 
ולהתמקד  לו  שהיה  הטוב  מכל  להתעלם  החליט 
כנגד  במידה  נענש  לכן  ממנו,  שנמנע  היחיד  באילן 
מידה, שהוא תמיד יהיה מסובב בטרדות שלא יניחו 
לו לראות את הגן עדן שהוא נמצא בו. יוצא שעיקר 
הניסיון של האדם בעולם הזה הוא להתעלות מעל 
כל הטרדות והחסרונות, ואז הוא פשוט מוצא את 
עצמו בגן עדן כבר בעולם הזה, לא חסר לו כלום, 
הוא שמח ומתענג. ניגש אלי היהודי עם העלון ביד 
"כבוד הרב, במאמר  לי:  ואמר  על המאמר  הצביע 
הזה הסברת לי שאלה שמנקרת במוחי כבר שנים".

התעלומה
כמה  יש  שלהם  במשפחה  לי:  מספר  הוא  וכך 
האחים  אברכים.  וחלקם  עובדים  חלקם  אחים, 
מצאת  למחייתם  מאוד  קשה  עובדים   – העובדים 
ואילו האחים האברכים  הנשמה,  עד צאת  החמה 
את  ומזכים  ומלמדים  לומדים  בכולל  היום  כל 
יכול להיות  הרבים. והוא לא מצליח להבין איך זה 
ומרווחות,  גדולות  דירות  יש  האברכים  שלאחים 
ואפילו מצליחים להחזיק רכב ויש להם ברכה גדולה 
שהאחים  בעוד   – עושים  שהם  מה  בכל  ועצומה 
העובדים גרים בדירות קטנות וצפופות, אף פעם לא 
מרוצים ממה שיש להם, מלאים תלונות, טרודים עד 

מעל הראש בפרנסתם ובכל זאת בקושי סוגרים את 
החודש.

כמה  לאחר  השאלה  אצלו  התעצמה  לאחרונה 
חתונות במשפחה, שבעוד האחים האברכים חיתנו 
את ילדיהם בנחת ובשמחה – אצל האחים העובדים 
ובפניקה  גדול  בלחץ  התקבלו  וחתונה  אירוסין  כל 
מההוצאות העצומות. הוא עצמו חשב כמה פעמים 
התורה,  בלימוד  ולהוסיף  מעבודתו  מעט  להפחית 
אבל הוא דחה את המחשבות האלה כי חשב שהן 
לא מעשיות שהרי אין סיכוי שהוא יוכל להסתדר עם 
פחות מהמשכורת הנוכחית שלו. הוא אמר לי שהוא 
האמין שיש ברכה מיוחדת מה' לעמלי התורה, ובכל 
זאת הוא היה רואה את המציאות הזאת כבר שנים 
יכול  זה  איך  להבין  מסוגל  היה  לא  ועדיין  ארוכות 

להיות, איך זה קורה בפועל.

הפתרון
כתבתי  שבו  המאמר  את  קרא  הוא  כאשר  אך 
לו  חסר  ולא  עדן  בגן  נמצא  באמת  אדם  שהבן 
הטרדות  רק  זה  לו  שיש  היחידה  וההפרעה  כלום, 
אז   – לו  שחסר  חושב  רק  שהוא  והחשבונות 
על  המחשבות  שכל  הבין  הוא  הכול.  הבין  הוא 
הפרנסה, המחשבות שכל הפרנסה תלויה אך ורק 
בהשתדלות שלך – הן הן הטרדות, ובלעדיהן החיים 

הם באמת גן עדן.

ולכן הוא ואחיו העובדים שמונחים בעומק הטרדות 
והחשבונות – באמת עוקרים את עצמם בידיים מהגן 
עדן שלהם; ואילו אחיו האברכים שסילקו מעצמם 
את כל הטרדות – הם חיים בגן עדן. הוא סיכם את 
דבריו ואמר לי שהמאמר הזה בעצם הסביר לו את 

מציאות החיים שלו ושל האחים שלו.

איש  "כל  במפורש:  הרמב"ם  אומר  כך  ובאמת 
ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו 
מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה 

ופרק  האלוקים,  שעשהו  כמו  ישר  והלך  ה',  את 
מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני 
ה'  ויהיה  קודשים  קודש  נתקדש  זה  הרי   – האדם 
חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעולם 

הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכוהנים ללויים..."

זאת אומרת אדם שמצליח להתנער מהחשבונות 
זוכה  אכן   – ה'  ולעבודת  לתורה  חייו  את  ומקדיש 

שלא יחסר לו כלום, כל מה שיצטרך יהיה לו.

רווח נוסף
לכבוד ימי השובבי"ם דיברנו בשבועות האחרונים 
תיקון  ידי  על  להם  שזוכים  מהרווחים  חלק  על 
ומתיקות  ועונג  בית,  שלום  הזיווג,  מציאת  הברית: 
שקשור  נוסף  רווח  על  נדבר  והשבוע  ה'.  בעבודת 
ישירות לתיקון הברית שהוא: שפע בפרנסה. ומקור 
הדברים הוא כבר בזוהר הקדוש שאומר שאם מי 
שזורק פירורי לחם מביא על עצמו עניות – כל שכן 
מי שזורק פירורים של המוח שלו, שזה מרמז לפגם 

הברית.

את  שמשגעות  הטרדות  על  מדברים  כאשר  כי 
לדעת  צריכים  עדן,  מהגן  אותו  ומוציאות  האדם 
אדם  הבן  את  ש"משגעת"  הראשית  שהטרדה 
פגם  היא  עדן  הגן  את  ממנו  וגוזלת  הזה  בעולם 
שטרדת  אומר  נחמן  רבי  מזה,  ויותר  הברית. 
הפרנסה היא רק העונש על פגם הברית, יוצא שמי 
להשתחרר  יוכל  לא  הברית  תיקון  על  עובד  שלא 
ולחיות בגן עדן! וכך  מעול טרדות הפרנסה ולחזור 
תאוות  של  התיקון  "עיקר  מוהר"ן:  בליקוטי  מובא 
ממון, הוא על ידי ברית. וכשמתקן בריתו, אי אפשר 

ליפול לתאוות ממון".

זה הזמן
לתיקון  לזכות  הזמן  זה  השובבי"ם  בימי  ועכשיו 
הברית. וזה שייך הן לגברים והן לנשים, כי הברית 
היא הקשר והנאמנות שלנו לקדוש ברוך הוא ולבני 
ובנות הזוג שלנו. כל גבר צריך ללמוד את הספרים 
ושמירת  הברית  תיקון  בנושא  לגברים  שכתבתי 

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

16:4217:5618:35ירושלים

16:5817:5718:32תל אביב

16:5017:5618:33חיפה

17:0117:5818:36באר שבע

גליון 659
י"ג שבט תש"פ

המשך בעמוד 3

מאמר

ראש הישיבה

יום „',
י"ז בט (12/02/20)

ייב "חוט ל חס„"
מו‡ל הנבי‡ 13

בעה 20:30

יום ‡',
י"„ בט (09/02/20)

בי כנס "רינ יר‡ל" 
כיכר מומי

בעה 20:00

יום ה',
י"ח בט (13/02/20)

בי כנס ע" חללי ˆה"ל 
המעפילים פינ המˆו„ה 

בעה 21:30

ירולים מ חולוןבי

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

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

פרשת בשלח | שבת שירהבס"ד בר"ה 
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 פ"שת חששב תשרפ | ד

משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

אלו  בדברים  הקב"ה  לו  שרמז  מה  ובין  לעזרני", 

בראשי תיבות הלל שהוא הניצוץ של משה. עוד 

"ועתה  להקב"ה:  משה  שהשיב  מה  ביאור  צריך 

יגדל נא כח אדני כאשר דברת", מהו העזר שחשב 

משה לעזור בכך להקב"ה כביכול.

שביאר  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

ה"מגלה עמוקות" על ואתחנן )אופן עד( כי בפסוק 

כח  נא  יגדל  "ועתה  להקב"ה:  משה  שהשיב  זה 

הנשיא  הלל  על  התפלל  דברת",  כאשר  אדני 

לשמו,  י'  אות  הקב"ה  לו  שיוסיף  שלו  הניצוץ 

אדנ"י,  בגימטריא  הל"ל  כי  כאן  רמוז  זה  וענין 

ומשה ביקש: "יגדל נא כח אדני", שיגדיל הקב"ה 

מלא,  "הילל"  י'  אות  לו  להוסיף  "הלל"  של  שמו 

לכן האות י' בתיבת "יגדל" היא י' רבתי, לרמז על 

גידול שמו של הלל באות י'.

על פי האמור מגלה לנו ה"מגלה עמוקות" ענין 

למשה  הקב"ה  רמז  מקומות  בשלשה  כי  נפלא, 

)שמות  א.  י':  הילל מלא  שתפלתו נתקבלה שיקרא 

תיבות  ראשי  ל'פה",  ל'ך  י'היה  ה'וא  "והיה  ד-טז(: 

היל"ל שהלכה כמותו בתורה שבעל פה. ב. בפרשת 

המנור'ה"  פנ'י  מו'ל  "א'ל  ח-ב(:  )במדבר  בהעלותך 

התורה:  בסיום  ג.  היל"ל.  למפרע  תיבות  סופי 

"מש'ה לעינ'י כ'ל ישרא'ל", סופי תיבות היל"ל.

 חעושם הזה השכה כחית השש 
שמדתם בסד

רחש לבי דבר טוב לברר מקחו של צדיק דברי 

משה  שהתפלל  הענין  מהו  עמוקות",  ה"מגלה 

שיוסיף הקב"ה את האות י' לשמו של הלל, איזו 

תועלת יש בכך. זאת ועוד, לברר מהו המקור של 

האות י' שהוסיף הקב"ה לשמו של "הלל" שנקרא 

"הילל", על פי המבואר ב"שער הגלגולים" לרבינו 

שרשו  היה  הזקן  הלל  כי  לד(  )הקדמה  האריז"ל 

חסד,  ובעל  גדול  עניו  היה  לכן  החסד,  ממדת 

הגבורה  ממדת  שרשו  היה  הזקן  שמאי  ואילו 

והדין לכן היה קפדן גדול.

ילמד  לעולם  יוסף,  רבי  "אמר  ה.(:  )סוטה  בגמרא 

הרים  כל  הניח  הקב"ה  שהרי  קונו,  מדעת  אדם 

ועוד  זאת  סיני".  הר  על  שכינתו  והשרה  וגבעות 

הוא  חכם  אם  המתייהר  "כל  סו:(:  )פסחים  שנינו 

מצד  הלל  בית  זכו  לכן  ממנו".  מסתלקת  חכמתו 

ענוותנותם לקבוע הלכה כמותם. 

)שמו"ר  במדרש  שמבואר  מה  עוד  נקדים 

סיני  מהר  כשירד  הוד  לקרני  זכה  משה  כי  מז-ו(, 

מטיפת דיו שנשארה בקולמוסו: "עד שהיה כותב 

ראשו,  על  והעבירו  קימעא  נשתייר  בקולמוס, 

)שמות לד-כט(  לו קרני ההוד, שנאמר  נעשו  וממנו 

ומשה לא ידע כי קרן עור פניו".

תשא  כי  פרשת  הקדוש  החיים"  ה"אור  וכתב 

מה  פי  על  המדרש,  בכוונת  נפלא  ביאור  )שם( 

"והאיש  יב-ג(:  )במדבר  משה  על  הקב"ה  שהעיד 

משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה". 

והנה בתורה כתוב "ענו" חסר י' במקום "עניו" מלא 

משה  רצה  לא  ענוותנותו  מגודל  כי  לומר  ויש  י'. 

לכתוב שהוא "עניו" מלא אלא "ענו" חסר.

הנה כי כן זהו ביאור המדרש שנשתייר קצת דיו 

במילת  כתב  שלא  י'  מהאות  משה  של  בקולמוסו 

"עניו", וממנה נעשו לו קרני הוד. ויש להוסיף עוד 

כי האות י' בצורתה, בהיותה קטנה מכל האותיות, 

הרי היא רומזת על מדת הענוה שאדם מחזיק עצמו 

קטן מכל בני אדם, לכן כתב משה מילת "ענו" חסרה 

י' להורות שלא היה עניו בבחינת אות י'.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

"ועתה יגדל נא כח אדני",  שהתפלל משה רבינו: 

שהחסיר  י'  באות  הלל  של  שמו  הקב"ה  שיגדיל 

י'  אות  המבואר  שכפי  "עניו",  ממילת  משה 

כדי  ענוה,  על  רמז  היא  האותיות  מכל  הקטנה 

תהיה  זה  ידי  ועל  כמשה  עניו  יהיה  הלל  שגם 

בקשת  רבינו  משה  מילא  ובכך  כמותו,  הלכה 

הל"ל,  תיבות  ראשי  ל'עזרני"  ל'ך  "ה'יה  הקב"ה 

את  הקב"ה  שינהיג  כדי  כמותו,  הלכה  שיקבע 

העולם הזה במדת החסד.

לפי זה מצינו חידוש גדול ב"קדושת לוי" )ליקוטים 

ד"ה שירו לה' שיר חדש(, כי מטעם זה בעולם הזה הלכה 

כבית הלל שמדתם חסד ולא כבית שמאי שמדתם 

העולם  שאין  א-א(  )בראשית  רש"י  שפירש  כמו  דין, 

פט- )תהלים  כתוב  וכן  הדין,  במדת  להתקיים  יכול 

יבנה", אבל לעתיד לבוא  "כי אמרתי עולם חסד  ג(: 

העולם  ויתנהג  העולם  מן  הרע  היצר  כשיתבטל 

במדת הדין תהיה הלכה כבית שמאי.

הנה כי כן ירווח לנו להבין מה שביאר האריז"ל, 

ל'עזרני",  ל'ך  "ה'יה  למשה  הקב"ה  שאמר  מה  כי 

שהקב"ה  היות  כי  הל"ל,  תיבות  בראשי  לו  רמז 

חפץ חסד הוא, ולכן הקדים מדת הרחמים למדת 

הדין, כי אין העולם מתקיים במדת הדין, והרי ידוע 

מה ששנינו בגמרא )ב"מ נט:( כי מאז שניתנה תורה 

כי  כמי  הלכה  לקבוע  היא  בשמים  לא  לישראל, 

אם על ידי חכמי התורה בארץ, לכן ביקש הקב"ה 

ממשה שכביכול יהיה לו לעזר לקבוע בעולם הזה 

הלכה כהלל שמדתו חסד.

השכה כחית השש משום שהיו ענוים

שהתפלל  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

אדני",  כח  נא  יגדל  "ועתה  מיד:  רבינו  משה 

שיוסיף הקב"ה אות י' לשמו של הלל, על פי מה 

ששנינו בגמרא )עירובין יג:(:

"שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו 

אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו, 

יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים 

הן, והלכה כבית הלל. ]שואלים בגמרא[ וכי מאחר 

בית  זכו  מה  מפני  חיים,  אלקים  דברי  ואלו  שאלו 

]על כך באה התשובה[  הלל לקבוע הלכה כמותן, 

מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית 

ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי  שמאי, 

הקב"ה  עצמו  המשפיל  שכל  ללמדך  לדבריהן... 

מגביהו, וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילו".

ויש לבאר הקשר בין ענוותנותם של בית הלל 

ששנינו  מה  פי  על  כמותם,  הלכה  שנקבע  למה 
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מבואר מזה כי פרעה הרשע רצה לערוף את 

צווארו  כי  הצליח  שלא  אלא  משה,  של  ראשו 

נעשה קשה כעמוד של שיש, וידוע כי אצל גוים 

נמצא  למעשה,  מצרפה  הקב"ה  רעה  מחשבה 

מה  על  רק  לא  עונש,  לקבל  צריך  היה  שפרעה 

אלא  תשליכוהו",  היאורה  הילוד  הבן  "כל  שגזר: 

משה.  של  ראשו  את  לערוף  שפעל  מה  על  גם 

לכן סיבב הקב"ה שנתגלגל פרעה בתקופתו של 

הלל הנשיא ניצוץ משה, בגוי שהטביעו אותו בים 

וגם ערפו את ראשו, וכך קיבל את שני העונשים 

שהיה ראוי להם בשלימות.

של  הביאור  פי  על  כי  ונראה  הבה  עתה 

הקושיות  שלש  כל  ליישב  עינינו  יאירו  האריז"ל 

של ה"מדרש שמואל":

יטופון',  מטיפיך  'וסוף  אמר  "איך  א':  קושיא 

אשר  ורוצחים  הורגים  כמה  יום  בכל  מעשים  כי 

אינם נהרגים, רק מתים על מיטתם בידי שמים". 

לפי דברי האריז"ל הרי זהו בעצם החידוש שגילה 

לנו הלל הנשיא, שהקב"ה מביא אותם הרשעים 

אותם  להעניש  כדי  בגלגול,  מיטתם  על  שמתו 

מדה כנגד מדה כפי שעשה לפרעה.

קושיא ב': "הא הבל שנהרג מקין לא הרג אדם 

אחר... אך נהרג מסתמא על שום עון אחר, אם כן 

עון  ונהרג על  כן לא הרג  גם  זאת הגולגולת  אולי 

אחר". לפי דברי האריז"ל אין כאן קושיא, שהרי 

ברוח קדשו  הניצוץ של משה הכיר  הלל הנשיא 

שגולגולת זו היא מאדם שהיה הגלגול של פרעה, 

שטבע בים מדה כנגד מדה מה שהטביע את ילדי 

ישראל במצרים.

מטיפיך  ש'סוף  יודע  היה  "מנין  ג':  קושיא 

רשע,  מאיש  היתה  הגולגולת  שזו  כיון  יטופון', 

שאמר  וכמו  אחרים  שהטיף  לפי  מיתה  ומחויב 

שהרגו  שמי  נמצא  כן  אם  אטפוך',  דאטפת  'על 

אינו חייב מיתה". לפי דברי האריז"ל לא אמר כן 

לכל  אמר  אלא  פרעה,  גלגול  שהיתה  לגולגולת 

ישראל כי כמו שהעניש הקב"ה את פרעה בגלגול 

מדה כנגד מדה, כן יעניש הקב"ה את כל הרשעים 

בגלגולים שונים מדה כנגד מדה.

 רה'וא י'היה ש'ך ש'פהר
 "אשי תיחות הישש

הנה מה טוב ומה נעים להוסיף פרפרת נאה, 

על  עמוקות"  ה"מגלה  שהביא  מה  בזה  לבאר 

הלל  כי  הנ"ל,  האריז"ל  דברי  עד(  )אופן  ואתחנן 

הושוו  לכן  רבינו,  משה  של  הניצוץ  היה  הנשיא 

וחי  אדם  מכל  ועניו  מלך  היה  משה  דברים,  בג' 

ק"ך שנה, וכן הלל היה נשיא ועניו מכל בני דורו 

וחי ק"ך שנה.

מוסיף על כך ה"מגלה עמוקות" השוואה נוספת, 

שבכתב  תורה  למסור  רבינו  משה  שזכה  כמו  כי 

למסור  משה  ניצוץ  הנשיא  הלל  זכה  כן  לישראל, 

לישראל את ההלכות בתורה שבעל פה, שהרי ברוב 

וזהו  שמאי.  כבית  ולא  הלל  כבית  הלכה  המקומות 

"והיה  ד-טז(:  )שמות  באומרו  למשה  הקב"ה  שרמז 

ודקדק  היל"ל,  תיבות  ראשי  ל'פה"  ל'ך  י'היה  ה'וא 

תהיה  שהלכה  דייקא,  לפה"  לך  יהיה  "הוא  לומר 

כמותו בתורה שבעל פה. אלו דבריו הקדושים.

ונראה להוסיף תבלין לדבריו הקדושים, לבאר 

כששלח  זה  סוד  למשה  הקב"ה  שרמז  הטעם 

מה  פי  על  ממצרים,  ישראל  את  להוציא  אותו 

כי  ידעתי  "ואני  ג-יט(:  )שם  למשה  הקב"ה  שאמר 

לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה, 

ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאותי 

אשר אעשה בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם".

ידע,  אחרית  מראשית  המגיד  הקב"ה  אמנם 

ים סוף כשיטבעו המצרים בים ישאר  כי בקריעת 

פרעה בחיים, כדי שיספר לכל העולם על הניסים 

קושיא  תתעורר  הרי  ואז  במצרים,  והנפלאות 

עצומה היכן כאן העונש מדה כנגד מדה, על מה 

שגזר פרעה הרשע להשליך את כל ילדי בני ישראל 

ליאור, לכן הקדים הקב"ה תרופה למכה כשגילה 

"והיה ה'וא י'היה ל'ך ל'פה", ראשי תיבות  למשה: 

היל"ל שיקבע את ההלכות בתורה שבעל פה.

בתורה  שכתוב  מה  לפי  כי  אמת  הן  מעתה 

בים, אלא נשאר בעולם  שבכתב לא טבע פרעה 

כמו שכתוב: "ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור 

הארץ",  בכל  שמי  ספר  ולמען  כוחי  את  הראותך 

יתגלגל  משה  ניצוץ  הנשיא  הלל  של  בזמנו  אבל 

הלל  ויזכה  מדה,  כנגד  מדה  במים  ויטבע  פרעה 

פני  על  שצפה  פרעה  של  הגולגולת  את  לראות 

פה  שבעל  בתורה  ישראל  לכל  ויודיע  המים, 

מדה  אטפוך"  דאטפת  "על  לפרעה:  שאמר  מה 

"וסוף  לישראל:  חיזוק  יוסיף  ועוד  מדה,  כנגד 

להעניש  הקב"ה  הוא  נאמן  כי  יטופון",  מטיפיך 

שכר  ולתת  הרעים  מעשיהם  על  הרשעים  את 

לצדיקים על מעשיהם הטוב.

 הקחרה שהשאי" את פ"עה חביים כדי שיספ" נפשאות ה', 
החיא אותו חגשגוש כדי שיקחש עונשו ויטחע חים

 השקב הנשגח שאפישו ה"שעים המתים עש מיטתם
 עתידים שהתגשגש ושקחש את עונשם חעושם הזה 

 מגשה עמוקות: רוהיה ה'וא י'היה ש'ך ש'פהר,
 "אשי תיחות הישרש שהשכה כמותו חתו"ה שחעש פה

 הקחרה "מז כי השש יפ"סם חתו"ה שחעש פה שהקחרה
 העניש את פ"עה חגושגושת שצפה עש פני המים

בענין מה שהבאנו בשם רבינו האריז"ל ב"שער 

הגלגולים" )הקדמה לד ולו( שהלל הנשיא היה הניצוץ 

על  להעלות  טוב  מה  בעתו  דבר  רבינו,  משה  של 

דבר  כי  )שם(  האריז"ל  שהוסיף  מה  מלכים,  שלחן 

זה רמז הקב"ה למשה עצמו בעלותו למרום לקבל 

את התורה, כמו ששנינו בגמרא )שבת פט.(:

להקב"ה  מצאו  למרום,  משה  שעלה  "בשעה 

שהיה קושר כתרים לאותיות ]התגין שיש בספר 

למשה[,  ]הקב"ה  לו  אמר  האותיות[,  על  תורה 

משה אין שלום בעירך. אמר לפניו כלום יש עבד 

לך  היה  ]הקב"ה[  לו  אמר  לרבו.  שלום  שנותן 

לעזרני ]רש"י: "לומר תצלח מלאכתך"[, מיד אמר 

לו ]משה להקב"ה )במדבר יד-יז([ ועתה יגדל נא כח 

רמז  כאן  כי  האריז"ל  מבאר  דברת".  כאשר  אדני 

"ה'יה  הקב"ה למשה שהוא נשמת הלל באומרו: 

ל'ך ל'עזרני" ראשי תיבות הל"ל.

מהו  ביאור,  צריכים  האריז"ל  דברי  אמנם 

לך  "היה  ממשה  הקב"ה  של  בקשתו  בין  הקשר 

חיאו" דח"י הא"יזרש: ה'יה ש'ך ש'עז"ני "אשי תיחות השש



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 פ"שת חששב תשרפ | ח

ביאורו  ולפי  ליראיו",  ה'  "סוד  כה-יד(:  )תהלים 

שמואל"  ה"מדרש  של  הקושיות  ג'  כל  יתיישבו 

בדרך מרווח כפי שיתבאר לפנינו.

מה  האריז"ל  מיישב  כך  על  בנוסף  אולם 

זו:  רבינו הקדוש מסדר המשניות משנה  שפתח 

"אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים". 

וצריך ביאור מה שאמר "אף הוא", משמע שהיה 

עוד אדם שראה גולגולת זו, כי אם הלל לבד ראה 

גולגולת זו, היה לו לומר: "הוא ראה גולגולת אחת 

שצפה", או להזכיר את שמו של הלל בפירוש כפי 

גולגולת  ראה  "הלל  המאמרים:  בשאר  שהזכירו 

אחת שצפה על פני המים".

שהביא  מה  פי  על  זו  משנה  האריז"ל  מבאר 

ב"שער הגלגולים" )הקדמה לד ולו(, כי שתי הנשמות 

אחד,  משורש  הן  הנשיא  והלל  רבינו  משה  של 

רבינו  משה  א.  ביניהם:  השוואות  כמה  מצינו  לכן 

היה מלך ישראל והלל הזקן היה נשיא ישראל. ב. 

משה רבינו חי ק"ך שנה והלל הנשיא חי ק"ך שנה. 

ג. משה רבינו היה עניו מכל אדם והלל היה גם כן 

עניו מכל בני דורו. לפי זה מבאר האריז"ל משנה זו 

בלשון קדשו בתוספת ביאור בסוגריים:

פני  על  שצפה  אחת  גולגולת  ראה  הוא  "אף 

המים, אמר לה על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך 

יטופון. הנה אומרו 'אף הוא' ]וקשה מי עוד ראה. 

הזקן  הלל  כי  שהודעתיך  במה  הענין[  ביאור  אך 

הוא ניצוץ אחד מנשמת משה רבינו עליו השלום, 

ולכן היה עניו כמותו וגם חי ק"ך שנה כמותו.

ואמנם זאת הגולגולת היא של פרעה הרשע, 

הלל  חזר  כן  ע"ה,  רבינו  משה  אותה  שראה  וכמו 

יוצדק הלשון  ]ועל כך  וידע כי היא היא  לראותה 

אותה  ראה  הלל  שאף  גולגולת",  ראה  הוא  "אף 

לה  ]הלל[  ואמר  משה[,  אותה  שראה  כמו 

]לגולגולת של פרעה[, על דאטפת את בני ישראל 

הבן  כל  א-כב(  )שמות  הכתוב  שאמר  כמו  במים, 

הילוד היאורה תשליכוהו, אטפוך.

עם  ולא  ישראל  בני  עם  לדבר  הלל  וחזר 

הגולגולת, ואמר להם כך, לא די פרעה שהטיפוהו 

אומות  שאר  כל  כן  כמו  אמנם  הטיפוך,  אשר  על 

העולם אשר יטיפוך ויזיקו אותך, גם הם יענשו כמו 

פרעה, וזהו מה שאמר וסוף מטיפיך יטופון".

 השקב הנשגח מגושגושת פ"עה
שכש "שע יענש חסוף חגשגוש

גלימתו  בשולי  אחיזנא  מאריה  קמיה  כעבדא 

של האריז"ל, לבאר הטעם שסיבב הקב"ה כי הלל 

ניצוץ משה ראה את הגולגולת של פרעה צפה על 

פני המים. זאת ועוד מה חידש הלל הנשיא באומרו: 

פי  על  יטופון",  וסוף מטיפיך  "על דאטפת אטפוך, 

בהם  נשאר  "לא  עליו:  נאמר  שבמצרים  פרעה  של 

עד אחד", אבל אחד נשאר שהוא פרעה, והנה כאן 

"גולגולת אחת", גלגול פרעה שהיה אחד  ראה הלל 

שנשאר וקיבל את עונשו להיטבע בים.

ישראל  אמונת  את  לחזק  שביקש  הלל  לכן 

פרעה  של  ]לגולגולת  לה  "אמר  ועונש,  בשכר 

שצפה על פני המים[, על דאטפת אטפוך", אמנם 

את  שתספר  כדי  בחיים  פרעה  נשארת  במצרים 

החזיר  דבר  של  בסופו  אבל  הארץ,  בכל  ה'  שם 

עונשך  את  שתקבל  כדי  בגלגול,  הקב"ה  אותך 

בטביעה מדה כנגד מדה.

וכאן פנה הלל אל כל ישראל שסבלו מעולם 

שידעו  לחזקם  וביקש  הרומאים,  של  הקשה 

לכן  נקמתם,  את  לנקום  הקב"ה  שעתיד  נאמנה 

על  שצפה  פרעה  של  הגולגולת  את  להם  הראה 

פני המים, שנתגלגל בעולם כדי שיקבל את עונשו 

בטביעה מדה כנגד מדה, לכן פנה אל כל ישראל 

שילמדו מזה לקח נשגב שאין הקב"ה ותרן, אלא 

את  שהטביעו  אלה  כל  יטופון",  מטיפיך  "וסוף 

ישראל והרגו אותם בכל מיני מיתות, אפילו אם 

בגלגול זה מתו על מיטתם, אבל בסופו של דבר 

מדה  אותם  ויעניש  בגלגול,  הקב"ה  אותם  יביא 

עם  שעשה  כמו  שעשו,  מה  כל  על  מדה  כנגד 

הגולגולת של פרעה.

גושגושת פ"עה שנע"פה משא" הגוף

לבאר  יקרה,  נקודה  להוסיף  דרכי  חשבתי 

הטעם שהראו מן השמים להלל הנשיא: "גולגולת 

היתה  המבואר  כפי  אשר  המים",  פני  על  שצפה 

לו גם את השדרה  ולא הראו  הגלגול של פרעה, 

ושאר העצמות המחוברות לגולגולת, כי גם בזה 

פי  על  פרטית,  השגחה  של  נפלא  חשבון  היה 

שם  את  משה  שקרא  יתרו  בפרשת  שכתוב  מה 

אלקי  כי  אליעזר  האחד  "ושם  יח-ד(:  )שמות  בנו 

רש"י:  ופירש  פרעה".  מחרב  ויצילני  בעזרי  אבי 

"כשגילו דתן ואבירם על דבר המצרי וביקש להרוג 

את משה, נעשה צווארו כעמוד של שיש".

 משנה: ראף הוא "אה גושגושת אבת שצפה עש פני המים, 
אמ" שה עש דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך יטופוןר

 א"יזרש: השש הנשיא שהיה הניצוץ שש משה "חינו
 "אה את הגושגושת שש פ"עה שצפה עש פני המים

 השש אמ" שפ"עה: רעש דאטפתר, עש שהטחעת חמצ"ים ישדי יש"אש
 ראטפוךר חגשגוש זה מדה כנגד מדה

 אב" כך הסתוחח שיש"אש שבזקם: רוסוף מטיפיךר, 
כש ה"שעים שה"עו שך ריטופוןר יקחשו את עונשם

"וישובו המים  יד-כח(:  )שמות  מה שכתוב בפרשתנו 

ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים 

אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד".

בעלי  לרבותינו  זקנים"  ב"דעת  ופירשו 

אחד  אבל  אחד,  עד  בהם  נשאר  "לא  התוספות: 

תהלים  בספר  דכתיב  והא  פרעה,  והוא  נשאר 

)מזמור קו-יא( אחד מהם לא נותר, היינו מכל עמו". 

ו'  )פרשה  בשלח  פרשת  במכילתא  הדבר  מקור 

מפרעה,  חוץ  אומר  נחמיה  "רבי  המים(:  וישובו  ד"ה 

עליו הכתוב אומר )שמות ט-טז( ואולם בעבור זאת 

ספר  ולמען  כוחי  את  הראותך  בעבור  העמדתיך 

השאיר  שהקב"ה  מבואר  הרי  הארץ".  בכל  שמי 

את פרעה בחיים, כדי שיספר בכל הארץ הניסים 

של יציאת מצרים.

שגזר  מצרים  מלך  פרעה  כי  זה  לפי  נמצא 

עין  למראית  נענש  לא  ישראל,  ילדי  להטביע 

שאר  שטבעו  כפי  במים  לטבוע  מדה  כנגד  מדה 

המצרים, הן אמת שהסיבה לכך היא כדי שיספר 

מצרים,  יציאת  של  הגדולים  הניסים  הארץ  בכל 

כאן  היכן  עומדת  במקומה  עדיין  הפליאה  אך 

העונש מדה כנגד מדה.

על  הכל  האריז"ל  של  הביאור  לפי  אמנם 

עצמו  שפרעה  אמת  הן  כי  בשלום,  יבוא  מקומו 

הארץ,  בכל  ה'  שם  את  שיספר  כדי  בחיים  נשאר 

אבל אחרי מיתתו הביאו הקב"ה שוב בגלגול בזה 

של  הניצוץ  הנשיא  הלל  של  בתקופתו  העולם, 

משה רבינו, ואז הענישו הקב"ה שטבע במים מדה 

כנגד מדה על מה שגזר להטביע ילדי ישראל.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שסידר רבינו הקדוש במשנה את דבריו העמוקים 

של הלל הנשיא:

פני  על  שצפה  אחת  גולגולת  ראה  הוא  ""אף 

שפרעה  במצרים  ראה  שמשה  כמו  פירוש,  המים". 

כדי  הצילו  שהקב"ה  אלא  בים,  טבע  מצרים  מלך 

שיספר את שמו בכל הארץ, כך "אף הוא" הלל הנשיא 

הגולגולת  היינו  אחת",  גולגולת  "ראה  משה  ניצוץ 
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פ"שת חששב תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בשלח תש"פ

כך:  על  העצה  חכמה"  ה"ראשית  והביא 

פניו עד  ויעביר הדמעות על  "שאם חטא שיבכה 

שיעבור הרושם, ואני שמעתי שטוב גם כן להעביר 

העוונות,  נכתבים  במצח  כי  מצחו,  על  הדמעות 

כענין )יחזקאל ט-ד( והתוית תו על מצחות האנשים 

וגו'". כוונתו על מה שדרשו על כך בגמרא )שבת 

לך  לגבריאל,  הוא  ברוך  הקדוש  לו  "אמר  נה.(: 

שלא  דיו  של  תיו  צדיקים  של  מצחן  על  ורשום 

ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים 

תיו של דם כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה".

הגה"ק ה"בן איש חי" בספרו "אדרת אליהו" 

צג-י(  )ב"ר  המדרש  מאמר  בזה  מפרש  ויחי(  )פרשת 

על הפסוק )בראשית מה-ב(: "ויתן את קולו בבכי וגו' 

ולא יכלו אחיו לענות אותו".

הדין  מיום  לנו  אוי  אמר,  ברדלא  כהן  "אבא 

שבטים  של  קטנן  יוסף  התוכחה...  מיום  לנו  אוי 

הדא  בתוכחתו,  לעמוד  יכולים  היו  ולא  היה, 

נבהלו  כי  יכלו אחיו לענות אותו  ולא  הוא דכתיב 

מפניו, לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי 

ואערכה  אוכיחך  נ-כא(  )תהלים  שנאמר  שהוא,  מה 

לעיניך, על אחת כמה וכמה".

יוכיח  לבוא  שלעתיד  בזה,  הכוונה  וביאר 

שהוא",  מה  "לפי  ואחד  אחד  כל  את  הקב"ה 

שלא  נמצא  מצחו,  על  שרשום  מה  לפי  כלומר 

שעשה  מה  כל  כי  שחטא,  עדים  להביא  יצטרכו 

רשום על המצח. הנה כי כן זהו שמיישב ה"מדרש 

שמואל", מנין ידע הלל הנשיא שגולגולת זו היא 

כי  אחרים,  שהטביע  משום  בים  שטבע  מאדם 

"על  הגולגולת:  מצח  על  כתוב  היה  שכך  ראה 

דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך יטופון". 

 חיאו" נשגח שש "חינו הא"יזרש
חגושגושת שצפה עש פני המים

יחד,  גם  נעים שבת אחים  ומה  טוב  הנה מה 

האריז"ל  רבינו  בדברי  ולהשתעשע  להתבונן 

אבות  בפרקי  המשנה  על  רז"ל"  מאמרי  ב"שער 

בבחינת  בקודש  כדרכו  זו  משנה  שמפרש  הנ"ל, 

מטיפיך  ש'סוף  יודע  היה  מנין  קשה,  עוד  ג. 

רשע,  מאיש  היתה  הגולגולת  שזו  כיון  יטופון', 

ומחויב מיתה לפי שהטיף אחרים וכמו שאמר 'על 

אינו  שהרגו  שמי  נמצא  כן  אם  אטפוך',  דאטפת 

חייב מיתה".

"המדרש  מחדש  הללו  קושיות  ליישב  כדי 

"ואפשר לתרץ עם מה שאמרו חכמינו  שמואל": 

ז"ל, שבגולגולת האדם חקוק כל מה שעתיד לבוא 

עליו בחייו ואחר מיתה, אם טוב ואם רע, ואפשר 

שזה החכם ]הלל הנשיא[ הכיר באותה הגולגולת, 

שהיה רשום בה ]דברים אלו[ על דאטפת אטפוך 

וסוף מטיפיך יטופון".

עש מצבו שש אדם נ"שמים כש העוונות

"על  שאמר  זה  שדבר  כוונתו  לפרש  ונראה 

המחובר  המצח  על  חקוק  היה  אטפוך"  דאטפת 

כמו  העבירות,  כל  שם  שנרשמים  לגולגולת 

)שער היראה פ"ט( בשם  שהביא ה"ראשית חכמה" 

הזוהר הקדוש )פרשת אחרי עו.(:

ֵמי אוַֹרְייָתא,  ְתגָּ ָעַבר ַעל פִּ א ֲחֵזי, ַהאי ַמאן דְּ "תָּ

יִמין  ר ָנׁש ְרשִׁ בַּ יּה בְּ א ְוַעְבָדא בֵּ ָקא ְוַנְחתָּ אוַֹרְייָתא ַסלְּ

הּו  ְוֻכלְּ ֵאי,  ְוַתתָּ ֵאי  ִעלָּ יּה  בֵּ לּון  כְּ ִיְסתַּ דְּ ִגין  בְּ ַאְנּפוֹי,  בְּ

ל ִאיּנּון ֵעיֵני ה'  יּה.  ְוָתאָנא, כָּ ָדן ְלָווִטין ַעל ֵרישֵׁ אוֹשְׁ

א,  ְבֵני ָנשָׁ ע אוְֹרחוֹי דִּ ָעְלָמא ְלִמְנדַּ אִטין בְּ ַאְזִלין ְושָׁ דְּ

ר  בַּ ַההּוא  דְּ ַאְנּפוֹי  בְּ ִלין  כְּ ּוִמְסתַּ ַעְייִנין  ַזְקִפין  הוֹן  כֻּלְּ

ְתִחין ָעֵליּה ַווי ַווי. ַווי ֵליּה  הּו פַּ ָנׁש ְוָחָמאן ְלהּו, ְוֻכלְּ

ָאֵתי". ָעְלָמא דְּ ַהאי ָעְלָמא, ַווי ֵליּה בְּ בְּ

בתרגום ללשון הקודש:

"בא וראה, מי שעובר על דברי תורה, התורה 

כדי  בפניו,  רישומים  באדם  ועושה  ויורדת  עולה 

שופכים  וכולם  ותחתונים,  עליונים  בו  שיסתכלו 

ה'  עיני  אותן  כל  ולמדנו,  ראשו.  על  קללות 

שהולכות ומשוטטות בעולם לדעת דרכם של בני 

אותו  בפני  ומסתכלים  עינים  זוקפים  כולן  אדם, 

איש ורואים אותן, וכולם פותחים עליו ווי ווי, אוי 

לו בעולם הזה, ואוי לו בעולם הבא".

שבת קודש הבאה עלינו לטובה נקראת "שבת 

פרשת  בפרשתנו  בה  שקוראים  שם  על  שירה", 

שרו  ישראל  ובני  שמשה  הים,  שירת  את  בשלח 

על הנס הגדול של קריעת ים סוף. ובכן דבר בעתו 

נשגב  רעיון  מלכים  שלחן  על  להעלות  טוב,  מה 

שכדרכו  האריז"ל,  רבינו  של  הטהורה  ממשנתו 

שלא  וטמירים  עמוקים  ענינים  לגלות  בקודש 

שמעתם אוזן, הוא מגלה לנו את המחזה שראה 

הלל הנשיא, כמו ששנינו במשנה בין המאמרים 

של הלל הנשיא )אבות פרק ב משנה ו(:

פני  על  שצפה  אחת  גולגולת  ראה  הוא  "אף 

המים, אמר לה על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך 

אטפוך,  דאטפת  "על  הרע"ב:  ופירש  יטופון". 

בנהר,  ומציפן  הבריות  את  ומלסטם  היית  רשע 

ובאותה מדה מדדו לך. וסוף מטיפיך יטופון ]אלה 

מסור  הדבר  היה  שלא  יוטבעו[,  אותך  שהטביעו 

בידן  מסרן  והקב"ה  דין,  לבית  אלא  להרגך  בידם 

חייב,  ידי  על  חובה  שמגלגלין  אותך[  ]שיטביעו 

ועתיד הוא אחר כך לתבוע מהן מיתתך".

ששש שאשות שש הרמד"ש שמואשר

הלל  של  הנפלא  בחזיון  שנתעמק  לפני 

בבית  היום  כל  יושב  היותו  אף  שעל  הנשיא, 

כי  השמים  מן  נסתבב  בתורה,  ועוסק  המדרש 

פני  על  שצפה  אחת  גולגולת  "ראה  הוא  דוקא 

שמואל"  ה"מדרש  שהקשה  מה  נקדים  המים", 

על מאמר זה שלש שאלות קשות, הנה הדברים 

בלשון קדשו:

כי  יטופון',  'וסוף מטיפיך  איך אמר  "קשה  א. 

מעשים בכל יום כמה הורגים ורוצחים אשר אינם 

נהרגים, רק מתים על מיטתם בידי שמים.

הרג  לא  מקין  שנהרג  הבל  הא  קשה  ועוד  ב. 

אדם אחר, וכיון שנמצא שהראשון נהרג הוא, אף 

שהוא לא הרג את אחרים, אך נהרג מסתמא על 

שום עון אחר, אם כן אולי זאת הגולגולת גם כן לא 

הרג ונהרג על עון אחר.

חיאו" הגישוי הנפשא שש "חינו הא"יזרש

 השש הנשיא שהיה הניצוץ שש משה "חינו
"אה את הגושגושת שש פ"עה שצפה עש פני המים
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פסוקה וברורה לפנינו למען השלום.
ז"ל  הרמב"ם  למד  הלכתא  האי  ומתוך 
חנוכה'  נר  'הדלקת  מצות  גם  לבטל  כן  כמו 
בשביל 'שלום בית', על אף שנר חנוכה היא 
הלכות  )רמב"ם  מאוד"  עד  חביבה  "מצוה 
חנוכה פ"ד הי"ב(, מכל מקום נלמד מסוגיא 
זו,  חביבה  מצוה  לדחות  השלום'  ש'גדול  זו 

וכן את מצות 'קידוש היום'. 
)פ"ד  חנוכה  בהלכות  הרמב"ם  לשון  וזה 
או  חנוכה,  ונר  ביתו  נר  לפניו  "היה  הי"ד(: 
נר ביתו קודם, משום  וקידוש היום,  נר ביתו 
שלום ביתו. שהרי השם נמחק לעשות שלום 
בין איש לאשתו. גדול השלום, שכל התורה 
ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר )משלי 
ג, יז( דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום" 

עכ"ל הזהב.
דוחה  בית'  'שלום  שענין  וברורה  פסוקה  הלכה  אפוא  לפנינו 
שמו  את  למחות  מורה  ובעצמו  בכבודו  יתברך  והשם  הכל, 
וכל התורה כולה  בין איש לאשתו,  הקדוש כדי לעשות שלום 

ניתנה רק כדי לעשות שלום בעולם )גיטין נט:(.
שמו  את  מוחה  בעצמו  הקב"ה  אם  איש,  החזון  סיים  לפיכך, 
בשביל השלום, אף אני מוחה ומוחק כמה כרכים חשובים של 
ספר 'חזון איש', כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, ואין לך דבר 

בעולם גדול מן השלום.
רבי חצ'קל הצדיק סבר וקיבל, אך עדיין המשיך והקשה לפני 

החזון איש:
שאלות  גם  הרב  לפני  ובאים  שנכנסים  הרואות  עינינו  הלא 
פשוטות, שאין בהם שום קשר לשלום בית. כידוע שהיו שואלים 
לפניו ומתייעצים עמו הרבה גם בענייני העולם, ובצרכי פרנסה 

ורפואה וכיוצא. 
על כך ענה לו החזון איש, הלא ידוע מר ומפורסם כאיש חכם! 
הנה באם רוצה אני לסייע בענייני שלום בית, צריכים בני הזוג 
והצלחתם,  חייהם  ענייני  מכל  לי  שאיכפת  ולהיווכח  לראות 
יאבדו  חייהם  צרכי  לשאר  כראוי  מתייחס  שאינני  יראו  ובאם 
שלום  ולעשות  עמהם  להתעסק  אוכל  לא  ושוב  בי,  האימון 
השלום,  מידת  סביב  והולך  סובב  הכל  כן  אם  נמצא  ביניהם... 
שבשביל זו המידה הנני מוסר את נפשי, אפילו כשצריך לפעמים 

לוותר מלימוד התורה בשביל השלום!
-< • >-

ממונסי  הגדול  הרב  עומד  המופלא,  המעשה  זה  כל  טיב  את 
נפעם  עמד  משסיים   – הספרים..  עקד  בבית  בשקיקה  וקורא 
מן  עתה  זה  עליו  שהאירה  ההשגחה'  'טיב  לנוכח  ומשתומם 

השמים!
לימודיו,  לצורך  ספרים  לרכוש  כדי  כאן  נכנס  הוא  הלא 
כל  את  ולתמיד  אחת  לעזוב  בלבבו,  נחושה  כשהחלטתו 
העסקנות הזו בענייני השלום, כדי שיוכל לשבת במנוחה ושלוה 
בעסק התורה! – והנה מן השמים פותחים לפניו בספר הראשון 
שרצון  איש,  החזון  רבינו  של  ברורה  הוראה  באקראי,  שפתח 

לוותר  ויש  מהחלטתו,  הגמור  בהיפוך  הוא  ממנו  יתברך  השם 
מלימוד תורתו כדי לעשות שלום בין איש לאשתו!

השכנת  בעסק  והמשיך  החלטתו,  את  הרב  שינה  אתר  על 
השלום בעולם לכל מקום שנקרא, גם כאשר לפעמים היה זה 
"גדול השלום, שכל  כי אכן  לימודו. –  כרוך על חשבון שעות 
התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, כד"א דרכיה דרכי נעם וכל 

נתיבותיה שלום".
-< • >-

פעם התעסק מרן החזון איש זצוק"ל רבות בענין 'שידוך' מסוים, 
שהתגלעו בו קשיים שונים, ולאחר טרחות מרובות שטרח אותו 
טובה  בשעה  גמר  לידי  השידוך  את  להביא  זכה  בדבר,  צדיק 

ומוצלחת!
דעתו  על  שניהם  סמכו  הצדדים  לשני  קרוב  איש  החזון  בהיות 
כל  נדברו  האחרון  בערב  דבר.  כל  ישק  פיהו  ועל  הרחבה, 
הצדדים יחדיו לסגור 'ווארט' בביתה של הכלה כנהוג, בראשותו 
של ה'שושבין' הראשי שהוביל את כל המהלך ה"ה רבינו החזון 

איש בכבודו ובעצמו.
של  מביתו  הרחק  לא  ברק  בני  בעיר  היה  הכלה  של  ביתה 
וביקש הרב שבהגיע השעה כשיהיו מוכנים בדבר  החזון איש, 
ישלחו את בניהם אחי הכלה, שהיו בחורים צעירים, לקרוא לו 

להשתתף עמהם בשמחה.
השעה היעודה הגיעה, הצדדים סיימו 'לסגור' את כל הפרטים 
במדוקדק  ונוסח  נכתב  פרטיו  כל  על  ההסכם  כתב  ביניהם, 
לרווחת כל הצדדים, בני המשפחה כבר התכנסו יחדיו, ותיכף 
אל  הקדוש  רבינו  את  להביא  החשובים  הבחורים  את  שלחו 

השמחה. 
קודש  נאווה  לביתו  רבה  בשמחה  הגיעו  הצעירים  הבחורים 
של  חדרו  דלת  על  קלות  נקשו  פנימה,  נכנסו  הם  רבינו,  של 
זוג  לפניו  שיושבים  ראו  הדלת  את  קמעא  וכשפתחו  הצדיק, 
זקנים מתושבי העיר ומשוחחים עמו, והחזון איש עם כל גדלותו 

העצומה יושב ועונה במתינות על כל שאלותיהם.
משהכניסו ראשם מעט מבעד הפתח, הבחין בהם החזון איש, 
והורה להם באצבעו הק' להמתין מעט עד שיסיים את שיחתו 

עם הזקנים.
נעמדו להם אפוא הבחורים בפתח החדר והמתינו 
השיחה  תוכן  לאוזנם  מגיע  והנה  רבינו,  כמצות 
עם  הזוג  בני  עכשיו  שמנהלים  הזאת  'החשובה' 
רבם של ישראל. הסתבר שהם רצו לפתוח בבני 
תפירה  צרכי  לממכר  קטנה  'סדקית'  חנות  ברק 
וכדומה, והם התייעצו עתה עם הרב כמה עליהם 
פתיחת  בשביל  מוצר  מכל  מתחילה  לרכוש 

החנות...
וכמה  שואלת:  הזקנה  את  הבחורים,  שמעו  וכך 

'סיכות תפירה' צריך להזמין לחנות?
הדרוש,  במספר  ונוקב  בשלוה  עונה  והרב 
כשהבעל הזקן כותב ברוב חשיבות על גבי פנקסו, 

את מספר הסיכות שציווה הרב להזמין.
וכמה  צמר  חוטי  כמה  ממשיכות:  והשאלות 
חוטי כותנה? כמה מחטים וכמה כפתורים? כמה 
רוכסנים וכמה גומיות? – וכן על זה הדרך... כשעל כל שאלה 
עונה הרב ו'פוסק' בארך רוח, והבעל מכין על שולחנו של גדול 

הדור 'דף הזמנה' מפורט לכל צרכי הסדקית...
החדר  בפתח  רוח  בקוצר  עומדים  הבחורים  התארכה,  השעה 
וממתינים, אבל השיחה לא מסתיימת כלל... מסתבר שלזקנים 

הללו יש את כל הזמן שבעולם...
הבחורים הצעירים כבר החלו להילחץ, הלא האורחים כולם 
לקריאת  הרב  של  בהדרו  היכנסו  לקראת  וממתינים  יושבים 
השידוכין  קנין  את  לערוך  רוצים  כבר  והכלה  החתן  ה'תנאים', 

כנהוג, והכל נעצר בשביל כמה צרכי סדקית של זוג זקנים...
לאחר שעה ארוכה סיימו הזקנים סוף סוף את שיחתם, החזון 
הכלה  אחי  הבחורים  עם  יצא  ותיכף  לשלום,  בירכם  איש 

להשתתף בשמחה הגדולה.
בדרכם אל השמחה, פתח החזון איש ואמר: 

לבטח תתפלאו עלי, שישבתי עם הזקנים הללו בבירור ופירוט 
דעו לכם  עלי... – אך  מצרכי הסדקית, כשכל הציבור ממתין 
שזוג זקנים אלו הינם 'ניצולי שואה' מסכנים שחרב עליהם כל 
עולמם, בניסיוני להחיות את רוחם ולהחזירם אל מסלול החיים 
שידכתי ביניהם למזל טוב, לא לפני שהבטחתי ללוותם בעזרה 

גם בענין פרנסתם! 
שלום הבית איתן, נאלצתי לשבת  ולייצב את  ועתה כדי לבנות 
הסדקית  חנות  פתיחת  של  הקטנים  הפרטים  כל  על  עמהם 

לפרנסתם, ובכך נמצינו מעמידים בית נוסף בישראל!
ומן הדין גם כל הציבור שהמתין עלי בשמחה, חייבים אף הם 
במצות גמילות חסדים זו לניצולי השואה, ואין הם שונים ממני 
שפנו  אחר  למעשה  קיימתיה  שאני  אלא  המצוה,  חובת  בעצם 
אלי ועלו לביתי, והם קיימוה במה שהמתינו עלי, שהנני כשליח 

הציבור בדבר זה.
זה  הקמת  שזכות  הנאמנה,  בברכתו  איש  החזון  סיים  בטוחני, 
הבית תעמוד להם לחתן ולכלה דנן, שבסייעתא דשמיא יבנו גם 
הם את ביתם בהצלחה גדולה בכל פרטיהם וענייניהם ברוחניות 

ובגשמיות, ובכל משאלת לב לטובה!

  

  הודעה משמחת
   יספרסדרת להשיג ניתן הננו להודיע כי 

 
 

  
 

  
  

  

  
    

  ושאר ספרי רבינו ספרים אלו

 ניתן להשיג בחנויות הספרים

  טיב התחזקות
  עינים חסד   כיבוד אב  שמחה  תורה 

 ב' כרכים מקומות הקדושים  ב' כרכיםעבודת השי"ת 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

500

טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה
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זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►
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'ישועות מקערעסטיר'
בן  ישעיה  ר'  של  הקדוש  לציונו  לנסוע  השבוע  זכיתי 
האחרון  ברגע  לקבוצה  הצטרפתי  מקרעסטיר,  משה  ר' 
לאחר ששני חברים שקנו את הכרטיסים לפני כחצי שנה 
בפרוטות ממש והם לא יכלו לטוס, אז כל מה שהייתי צריך 

לשלם היה את הכירטוס על שמי ויצאנו לדרך ב"ה.
עד  פרטיות  בהשגחות  רצופה  הייתה  הנסיעה 
את  לשתף  בליבי  ואמרתי  ביותר  הקטנים  לפרטים 

הציבור בחלקם כאשר יתיר הקולמוס...
הודיעו בקבוצה כי מאחר ומדובר בטיסת 'ויזר' זולה אין הם 
מתירים להעלות כי אם תיק קטן מאוד וכל חריגה מהגודל 

המותר ילווה בתוספת כספי של שלושים יורו...
היד  תיק  לי את  נתנה  אירופה  ברחבי  אחותי שטסה הרבה 
שלה שאתו היא מרבה לטוס ואמרה לי כי מעולם לא נתקלה 
יד הזה על המטוס בקווי אירופה.  בבעיה לעלות עם התיק 
שמחתי על התיק והגעתי אתו לשדה התעופה. בשדה אמרו 
הזה  התיק  עם  לעלות  לי  יאפשרו  לא  כי  הקבוצה  חברי  לי 
להם  הסברתי  המותר...  מהגודל  שלוש  פי  שהוא  למטוס 
שמדובר  לי  הסבירו  הם  אך  וכו'...  זה  עם  טסה  שאחותי 
בטיסות זולות יותר וכאן הנוהל שונה, אחד החברים הוסיף 
שאבקש בזכות ר' ישעיה בן ר' משה ואז אולי יהיה לי נס...

שאמרו  וכפי  למטוס  העלייה  לפני  האחרונה  לעמדה  הגענו 
יתרת  עבור  לשלם  ע"מ  אחרת  לעמדה  אותי  הפנו  מראש  לי 
ר'  בזכות  שוב  ובקשתי  התשלום  בעמדת  עמדתי  הכבודה... 
לעמדת  צמוד  קרה,  מכל  המופלא  והנה  משה,  ר'  בן  ישעיה 
שאני  חשב  והפקיד  למטוס  מעבר  עמדת  עוד  היה  התשלום 
וכרטיס  הדרכון  את  ממני  וביקש  למטוס  לעלות  בתור  עומד 
לפני  רגע  מבוקשו,  את  והגשתי  תמים  עצמי  עשיתי  הטיסה, 

שעברתי הוא שם לב לגודלו של התיק ואמר כי עלי לשלם...
ושילח  לי  לי שזה הגודל המתאים, הוא קרץ  לו שאמרו  הסברתי 
אותי למטוס ללא עמלת תשלום, כל זה בעוד שחברים אחרים עם 

מזוודות קטנות יותר עוכבו ושילמו את המחיר.
הקרוב  ישעיהל'ה  ר'  של  במטבח  לאכול  ישבנו  בקרעסטיר, 
יותר לציון ומנהיג הקבוצה ביקש ממנהל המטבח לספר כמה 
להם  שזו  רבים  אנשים  שישנם  מכיוון  הצדיק  על  סיפורים 
הפעם הראשונה אצל הצדיק... הוא הגיב: "למה לספר סיפורים 
הגוי  על  וסיפר  סיפור מהשבוע...   לכם  ואספר  בואו  מהעבר? 
ועליו  ביום שלישי שעבר מאחר  חופש  שעובד אצלו שביקש 
שמצאו  מכיוון  דחוף  לניתוח  החולים  לבית  אשתו  את  לקחת 
אצלה את המחלה הידועה והם רוצים לנסות להוציא את הגידול 
את  שאלתי  הניתוח...  להצלחת  גדולים  סיכויים  שאין  למרות 
הגוי אם כבר הלך להתפלל בציון של ר' ישעיל'ה עבור אשתו, 

ובתגובה שאל הגוי: "מה, גם גויים יכולים להתפלל שם?"
בטח!!! עניתי לו בביטחה, הלוא גם בחייו הושיע את הגויים...

הניתוח  לפני  כי  וסיפר  בדמעות  חזר  למחרת  להתפלל,  הלך  הוא 
ואם  הגידול התכווץ מאוד  כי  וראה  צילום חדש  עשה הפרופסור 
יקרה  ולראות מה  זה מתכווץ באופן לא מובן אזי שכדאי לחכות 
הגוי?  היכן  המנהל  את  שאלתי  הניתוח..."  את  וביטל  בהמשך 
את  תחקרתי  תיכף  ישבנו,  בו  למקום  הגוי  נכנס  דיבור  כדי  ותוך 
ובדמעות חמות מהתרגשות סיפר את  הגוי שדיבר אידיש שוטף 
פועל  לגויים  אם  כי  ואמרנו  מאוד  שמחנו  כולנו  הטרי...  הסיפור 

הצדיק מופתים על אחת כמה וכמה על בני עמו...
אסיים רק כי בדרך חזרה ארצה אמרו לי כולם כי הם נוקשים ביותר 

ואין סיכוי לעבור את הביקורת עם המזוודה...
בליבי תכננתי לשלם אך בכל זאת ניסיתי בזכות הצדיק... קשרתי 
כאשר  הביקורת  את  עברתי  ופשוט  צעיף  בעזרת  לגב  התיק  את 
ואותי  כבודה קטנה בהרבה  עוצרים אנשים עם  ומשמאלי  מימיני 
כאילו לא ראו... זכות הצדיק תגן עלינו ועל כל ישראל אמן ואמן!!!

בעל המעשה: כ.ה.
|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים גדול השלום!

כאן, דדרשינן סמוכין בשתי פרשיות הללו, שכן  ה"כלי יקר"  כתב 
בבני  הריב  שהתחרחר  שאחר  חשניה.  את  והביאה  גררה  האחת 
ישראל, ונעדרה האחדות והשלום ביניהם, זה גרם להביא עליהם 
'גדול השלום' שבזכותו מוגנים ישראל ושמורים מן  כי  את עמלק. 

האויבים הקמים עליהם, וכאשר יש ביניהם 
מסה ומריבה נופלת חומת שמירתם.

)בתוה"ד(: "עמלק – כל  וזה לשון הכלי יקר 
והיה  ה',  עם  שלמים  ישראל  שהיו  זמן 
כלל.  להם  יכול  לא  אז  ביניהם,  שלום  גם 
על  ומריבה  במסה  אותם  ראה  וכאשר 
כי  ביניהם.  מריבה  שהיה  ישראל,  בני  ריב 
היו  כולם  תורה  מתן  שקודם  החניות  כל 
רש"י  ובמחלוקות, כמו שפירש  בתרעומות 
בפרשת יתרו )להלן יט, ב(. ועל נסותם את ה', 
שהיו מריבים גם עם ה'. אז מצא לו עמלק 

פתח פתוח ומקור נפתח, ויבוא עמלק להוסיף טומאה על טומאתם 
וכו'".

"ובעבור זה יוכל להילחם בהם, כי אז רפו ידיהם מכל וכל, כי אין 
להם הצלה על צד הנס שהיה סר ה' מעליהם. וגם אין להם הצלה 

טבעית, שאיש את רעהו יעזורו, שהרי חלק ליבם זה מזה".
בני  ריב  על  ומריבה  מסה  ההוא  המקום  שם  'ויקרא  נאמר  "לכך 
'ויבוא  ומיד  אין',  אם  בקרבנו  ה'  היש  ה'  את  נסותם  ועל  ישראל 
'פרידים',  אותיות  רפידים  כי  ברפידים',  ישראל  עם  וילחם  עמלק 
פרידים  מיני  שני  ידי  על  כי  תליא,  בהא  והא  ידים'.  'רף  ואותיות 
רפיון  לידי  באו  שביניהם  לבבות  ופירוד  ה'  מאת  שנפרדו  אלו 
ידים וכו'. וכן המן שבא מזרע עמלק בא על ישראל בטענות אלו, 
באומרו )אסתר ג, ח( 'ישנו עם אחד מפוזר ומפורד', דהיינו מפוזר 
גרם  שהמסה  הלוי  בית  ]ועיין  השכינה".  מן  ומפורד  מרעהו,  איש 

להמריבה עי"ש מתק דבריו[.
למדנו כאן מעלת אחדות ישראל יחדיו כאיש אחד בלב אחד, כי 
להכין בו "כלי מחזיק ברכה לישראל" )שלהי מס'  'גדול השלום' 
 – חזק!  יאמר  ולאחיו  יעזורו  רעהו  את  איש  כאשר  יב(,  ג,  עוקצין 
לא כן כשיש מחלוקת ושנאת חינם הרי זה מביא את כל החורבנות 
רח"ל. לפיכך יש להתחזק במידת 'טיב השלום', ואתה שלום וביתך 

שלום וכל אשר לך שלום! )ש"א כה, ו(.
-< • >-

אחד מגדולי הרבנים בעיר מונסי שבארצות הברית, התפרסם כאיש 
מומחה להשכנת שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו. אל כל 
מקום בעולם שנקרא להשכין שלום ולהשקיט אש המחלוקת היה 
נוסע במסירות נפש, ומן השמים היו מסייעים בידו תדיר, ויצא שמו 

לתהילה כאיש השלום!
רבה  ברכה  לראות  וזכה  זה,  במקצוע  עוסק  היה  בשנים  עשרות 
בעמלו. אך בהגיעו לשנות הזקנה, ימי שנותנו שבעים שנה, החליט 
ממנו  שגזלה  מחמת  הקודש.  מלאכת  מלאכתו  את  לעזוב  בדעתו 
הרבה שעות יקרות, כשנצרך להתבטל מתורתו ולהתעסק ביישוב 
אדם  בין  להשלים  תחבולות  והמצאת  לאשתו,  איש  שבין  הדורים 
לחבירו. וכן זמן רב של 'שעות טיסה' ממקום למקום, כאשר נקרא 
 – ישראל.  בני  בין  השלום  ולהסדיר  לפשר  רחוקות  למדינות  גם 
לפיכך הגיע להחלטה שלעת זקנתו צריך הוא יותר לעסוק בתורה 
מלאכת  את  ולהשאיר  ומקדם,  מאז  חייו  משוש  היא  אשר  הק' 

השלום לעסקנים ורבנים אחרים.
ואכן הפסיק להיענות לפניות הרבות שהגיעו אליו להשכנת השלום, 

והכניס את עצמו כל כולו בתלמוד תורתו באהבה ובשמחה. 
ונפש חפצה בעמלה  נכנס בלב  ימים, הרב הגאון  חלפו כשבועיים 
הלכתית  בשאלה  לברר  שנצרך  עמוקה  אחת  בסוגיא  תורה,  של 
בבירור  נחוצים  ספרים  כמה  לו  שחסרים  גילה  והנה  בה.  שעסק 
הסוגיא, לפיכך יצא ערב אחד אל 'בית מסחר הספרים', כדי לחפש 

לו את הספרים הנחוצים בתלמודו.
והנה בהיכנסו אל חנות הספרים הגדולה והחל מתהלך בין הדוכנים 
לאחרונה  שיצא  חדש  ספר  עינו  צדה  הקודש,  ספרי  של  הרבים 
וכשפתח  בית',  'שלום  בענייני  העוסק  ספר  בדיוק  זה  היה  לאור. 

מעט את הספר ועלעל בו אנה ואנה, המציא השם יתברך לנגד עיניו 
מעשה אחד מופלא ומיוחד.

הספר  דפי  בין  הגאון  הרב  שמצא  המעשה  אותו  טיב  דבר  וכה 
שבחנות הספרים:

-< • >-
והתפרסם  נודע  זצוק"ל  איש  החזון  מרן 
בישראל – מלבד בגאונותו העצומה והנוראה 
ומטיב  טוב  נאמן  כצדיק  גם   – הק'  בתורה 
לעמו. דלתו היתה תדיר פתוחה בפני כל שואל 
ומבקש, ורבים היו נוהרים לביתו הדל שבעיר 
'בני ברק' יצ"ו, שם בחדרו הקט היו שואלים 

עצה וברכה מאת איש האלקים.
]כיום נהפך בית קדשו לתלמוד תורה 'תשב"ר' 
על טהרת הקודש, כאשר לא השאיר אחריו 
בנים, ונהפך אותו בית תל תלפיות לתלמידים, 
ובאותו חדר מקודש ישנה כיתת לימוד של ילדים קטנים קדושים 

וטהורים, שבזכות הבל פיהם העולם קיים![.
איש,  החזון  רבינו  של  המופלאה  סבלנותו  ומפורסמת  ידועה 
כשקיבל את כל הנכנס לפניו בסבר פנים יפות, ובהארת פניו לקראת 
כל אדם שפנה לבקש את עצתו ועזרתו. על פי רוב הורה למייחלים 
את פניו לשבת על הכיסא שלידו, ושעה ארוכה היו מציעים עם בני 
ישראל לפניו את כל ספקותיהם ולבטיהם, והגאון הקדוש שנקרא 
בדורו 'חכימא דיהודאי', היה ברוב חכמה ופקחות מייעץ בכל דבר 

וענין על פי 'דעת תורה' שחנן ה' בקרבו.
בהזדמנות אחת נפגש החזון איש עם הרב הגאון הצדיק רבי יחזקאל 
אברמסקי זצוק"ל, גאב"ד לונדון הבירה, בעל מחבר תוספתא "חזון 
חצ'קל  רבי  ביקש  בשיחתם  סלבודקא.  ישיבת  ראש  יחזקאל", 
פליאה  שהיתה  בהנהגתו  אחת  שאלה  איש  החזון  בפני  להעלות 

בעיניו.
ביומו  יום  מדי  הנה  בשאלתו,  יחזקאל'  ה'חזון  פתח  רבינו,  ילמדנו 
זה  כל  והרי  ולברכה,  לעצה  ביתו  אל  רבים  יהודים  ובאים  עולים 
'גוזל' מן הרב זמן יקר עד מאוד, שעה ארוכה יושב הרב ומקבל את 
הציבור, ומייעץ לכל אחד לפי עניינו. – לכאורה היה גדול וחשוב 
יותר לעסוק בתורתו הקדושה באותה שעה, ובכך היה כלל ישראל 
לדורות  לישראל  שיעמדו  איש"  "חזון  כרכים  כמה  עוד  'מרוויח' 
עולם! – וכבר ידענו שתורתו של החזון איש איננה כלימוד בעלמא, 
בחיצוניות ובשטחיות... רק מכניס עצמו כל כולו לבו ונפשו עד לשד 
נפש  במסירות  לברר  בה,  שעוסק  הסוגיא  עמקי  בתוככי  עצמותיו 
עצומה כל פרט ופרט בדיוק עד הסוף, הן בסברא והבנה שלמה, 

והן בהעלאת 'הדינים העולים' תמיד הלכה למעשה!
אין ספק שתורה קדושה וטהורה כזו מחזיקה את העולם, ומגינה על 
עם בני ישראל יותר מכל משמר. ואם כן למה מניח רבינו כל שעות 
סיים   – ישראל?  עמך  בצרכי  להתעסק  כדי  תורתו  מלימוד  הללו 

רבי חצ'קל את שאלתו הנוקבת.
ענה ואמר לו רבינו החזון איש:

נכון הדבר שהעסק הזה של 'קבלת קהל'  הסכת ושמע היטב, הן 
אנשים  עם  יושב  שאני  הזמן  עיקר  אבל  רב,  זמן  ממני  וגוזל  לוקח 
ונכנס עמהם אל עובי הקורה, הוא בענייני שלום בית! ובענין זה הנני 
כמעלת  מעלה  ואין  השלום'  'גדול  כי  היקר,  מזמני  הרבה  מקדיש 
הדבר  שהוא  תורתי  מלימוד  גם  מבטל  הנני  שבשבילה  השלום, 

החשוב ביותר בעולם.
מפורשת  בגמרא  ערוכה  מסוגיא  איש,  החזון  המשיך  דידי,  וחילא 
לפנינו בפרק החליל )סוכה נג:(: "נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו, 
שנכתב  שמי  תורה  אמרה  לאשתו  איש  בין  שלום  לעשות  ומה 
בקדושה ימחה על המים, לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת 
כמה וכמה". ]פירוש רש"י: "לעשות שלום בין איש לאשתו. לבדוק 
שנכתב  שמי  ביניהם.  שלום  יהא  היא  טהורה  ואם  הסוטה,  את 
בקדושה. שכתב במגילה 'יתן ה' אותך וגו'', כדכתיב )במדבר ה, כג( 

וכתב את האלות האלו וגו'"[ ע"כ.
הרי למדנו כאן עד כמה 'גדול השלום', שאפילו שמו הקדוש של 

הלכה  זו  והרי  השלום,  למען  נמחה  השי"ת 

ג

קֹום  ַהּמָ ם  ׁשֵ ְקָרא  "ַוּיִ
ִריב  ַעל  ּוְמִריָבה,  ה  ַמּסָ
 – וגו'.  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ִעם  ֶחם  ּלָ ַוּיִ ֲעָמֵלק  ֹבא  ַוּיָ

ְרִפיִדם" )יז, ז-ח( ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

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

סי' תכ"ח סק"ח(.

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

סכ"ה(.

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

ד. יש נוהגין ליתן חטים לפני עופות בשבת 
שירה, ]והטעם, י"א משום שהציפרים אמרו 
שאכלו  משם  הטעם  וי"א  הים,  על  שירה 
ואבירם  דתן  שהשליכו  המן  הציפורים 
עליך  מזונותן  אין  נכון שהרי  ואינו  בשבת[, 
)מ"ב סי' שכ"ד סקל"א בשם המג"א(, וע"כ יש מניחין 

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

מותר )ערוה"ש ס"ג, בנמוקי או"ח האריך הרבה להתירו(.
ט"ו בשבט

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

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

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

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

)ברכת מועדיך לחיים ח"ב דרוש לחודש שבט(. 

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

וחלב תחת לשונך" )מל"ח סי' ל' אות ז'(. 

וילמוד  פירות,  ט"ו  הוא  דהעיקר  וי"א  יא. 
דלהלן:  המשניות  מן  אחד  פרק  פרי  בכל 
ממס'  פרקים  וג'  פיאה,  ממס'  פרקים  ח' 
והם  ד' פרקים ממס' ראש השנה,  בכורים, 
כנגד בריאה יצירה עשיה, ויברך גם על ריח 

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

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

פר' ראה סט"ז(.

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

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

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

אותו בט'"ו בשבט )ליקוטי מהרי"ח חודש שבט(. 
ההלכות  את  זה  ביום  ללמוד  ראוי  יז. 
ערלה  ענייני  כגון  בשבט,  לט"ו  השייכות 
)ד'  תרומות ומעשרות, וכמ"ש במס' מגילה 
לישראל  להם  תיקן  ע"ה  רבנו  "משה  ע"א( 

יום,  של  בעניינו  ודורשין  שואלין  שיהיו 
הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, 

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

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

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

ב' אות ב'(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

שבת שירה • ט"ו בשבט
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■ פירותיך מתוקים ■
ראש השנה לאילן

)ראש השנה ב.(, ומנהג חביב נהגו להם ישראל קדושים בהאי  חמשה עשר בשבט הוא ראש השנה לאילנות 
יומא, לפאר את שולחנם בכמה וכמה מיני פירות שיש לאל ידם להשיג, אף גם טועמים מהם בשמחה 
ובטוב לבב לא לפני שמברכים עליהם לפניהם ולאחריהם ברכות הנהנין בכוונה גדולה, כי לא להנאת עצמם 
הם מתכוונים אלא רק לפאר ולשבח את הקב"ה על שברא בעולמו אילנות טובות ופירות טובים ליהנות 

בהם בני אדם.
מקור למנהג קדום זה כבר מופיע בקדמונים, ה'שולחן ערוך' בהלכות נפילת אפיים )סימן קלא( מונה את יום 
ט"ו בשבט לאחד מהימים שאין אומרים בהם תחנון, ומציין שם ה'מגן אברהם': "ונוהגין האשכנזים להרבות 
במיני פירות של אילנות". כך גם יש להסמיך לכאן את דברי ה'ירושלמי' שהביא ה'משנה ברורה' בהלכות 
ברכת הפירות )סימן רכה ס"ק יט(, "מצוה לאכול מעט מכל מין חדש בשנה. והטעם - כדי להראות שחביב עליו 
בריאתו של הקדוש ברוך הוא". ואפשר, שמכח זה השתרש המנהג להדר ולדקדק אחר כל מיני הפירות 

שהינם בהישג יד, בכדי לצאת ידי חובת דברי ה'ירושלמי' הללו.
יום זה הוא זמן נפלא להתבונן ביופי הבריאה שברא אלוקינו בעולמו, כמו גם על מיני פירות האילן המצויים 
על שולחננו הערוך ביום זה על שלל צורותיהם וגווניהם, כשכולם יחד נוסכים על פני השולחן הערוך יופי 
וחן מיוחד ויוצרים מעין דוגמא של שלמות, אלו לא דברים של מה בכך, הם באים ללמד אותנו לימודים 
נפלאים ומוסרי לקח טוב, הלא כל מה ששייך אצל האילנות ופירותיהם שייך גם בבני האדם וצאצאיהם, 
שהרי הכתוב אומר )דברים כ, יט( "כי האדם עץ השדה", ומפרשים בעלי האגדה )ראה כלי יקר בראשית א, יא ד"ה 'עץ פרי 
עושה פרי למינו'( שתכונות האילן דומים וקרובים במאד אל תכונות האדם, אשר על כן מה נאה וגם יאה שגם 

הבריות הבריות שדומים לאילנות יעשו את חשבון נפשם מה המה יכולים ללמוד מן היום הגדול הזה שהוא 
ראש השנה לאילנות.

כמה מינים יש בפירות
פד(,  תהלים   - האריז"ל  לרבינו  הליקוטים  בספר  זה  כעין  )ראה  המקובלים  בספרי  המופיעים  הדברים  הם  ביותר  מפליאים 
שמבדילים היו בין כללות מיני פירות האילן ואף סימנים נתנו בהם, כי באמת אין כל הפירות שווים בצורת 
גם  אלא  לחיך  ונחמד  נעים  הפרי  רק בשר  לא  טובים,  הם  כולם  פירות שכל  ישנם  אלא  לזה,  זה  תבניתם 
קליפתם טובה למאכל, לעומת זה ישנם פירות, כגון רימונים ואגוזים, שרק את תוכם אפשר לאכול ובכדי 
עליהם עד שיתגלה  צריך להשיל תחילה את הקליפה העבה העוטה  וליהנות מהם  להגיע אל בשר הפרי 
הפרי הפנימי, ומנגד זה מצוי זן נוסף של פירות שאפשר לאכול אותם כמו שהם ואין צריך להסיר מהם שום 
קליפה, כגון זיתים ותמרים, אלא שבתוכם פנימה טמון גרעין קשה שאי אפשר לאכלם אלא צריך להשליכם.
 - ביניהם  גם  הקב"ה,  של  בפרדסו  השתולים  האנשים  מיני  כנגד  הם  האלו  הפירות  שמיני  בזה,  וביארו 
צדיקים  אנשים  וישנם  בעוד  כי  אלו מאלו,  נבדלות של  ומדרגות  שונים  חילוקים  מצויים   - הפירות  כמו 
אשר  אחרים  אנשים  ישנם  גם  כך  ובפנימיות,  בחיצוניות   - ותהלוכותיהם  מעשיהם  בכל  שמושלמים 
בחיצוניות מעשיהם טובים הם במאד אבל בתוך תוכם שוכנים גם כל מיני חרצנים וקליפות עבים שאינם 
ראויים כל כך, ולעומתם יש בנמצא אנשים אחרים שבחיצוניותם עטויים המה בקליפות עבות וגסות, אולם 
אם אך תשכיל לחדור מבעד הקליפות ולהשילם מעליהם תגלה בתוכם את הטוב והמתוק שהיה מוסתר 

עד כה מאין רואים.
ביחודא שלים בשם כל ישראל

ומתוכן דבריהם הקדושים אנו למדים להבחין ביופי והמתיקות שיש בכל אדם מישראל, ממש אין לך אדם 
מישראל שאין בו נקודה טובה של קדושה וטהרה, ולא נאמרו הדברים רק אצל הצדיקים והקדושים שכל 
מעשיהם ותהלוכותיהם הם בבחינת בלתי לה' לבדו, אלא גם באלו האנשים אשר כלפי חוץ עושים קצת 
רושם של אנשים קלים וריקים, מה שבאמת אינו נכון כלל וכלל, כי בתוך נפשם פנימה מסתתר לו נשמה 
קדושה וטהורה המשתוקקת וכוספת אל השי"ת, אם רק תדרוש אחריו בחפש מחופש תמצאנו מאיר ביופי 
יפעתו, וכלשונו הידוע של רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע )דברי סופרים אות ז(: "ועמך כולם צדיקים - שאין לך אדם 

מישראל שאין עליו שם צדיק באיזה דבר".
כשם שלכל פרי ופרי ישנו טעם אחר וצורה משונה משל האחרים, האחד יותר מתוק והשני יותר חמצמץ, 
האחד נימוח בפה מיד והשני יותר קשה, האחד בצורה וגוון כזה והשני בתבנית וצבע אחרים, אך כל אחד 
מבין לבד שאם הוא יעמיס את שולחנו בפירות למכביר ממין אחד בלבד, אפילו מאותו המין שחביב עליו 
ביותר, לא יהיה לשולחן כל יופי או חן, רק כאשר יערוך את שולחנו בהרבה פירות, מינים ממינים שונים 
ובשלל גוונים וצורות ואף יתקן אותם בסדר נאה ומפואר, או אז יתגלה מחזה מרהיב ביותר משובב עין 

ונפש יחדיו, ממש תאווה לעיניים, עד שכל הרואה יאמר ברקאי ויבקש לטעום מן הצוף המתוק.
אותו הדבר הוא גם בכלליות ישראל, שלא תימצא ולא תיראה בהם השלימות מבלי שכל אחד יראה את 
הטוב ואת היופי שבזולת, גם אם דרכו שלו אינה תואמת ממש את הדרך שלך ואפילו אם יש לו מסורת 
ומנהגים אחרים משלך, אבל סוף כל סוף כולם כאחד חפצים לעשות את רצונו של המקום יתברך שמו 
ולעבוד את יחידו של עולם, וכשם שיופי הפירות אינו ניכרים אלא על ידי צירוף כל המינים יחד, שאז בולט 
העניין והיופי המיוחד שבכל פרי בפני עצמו, כך גם הנוי והחן של כלל ישראל אינו ניכר אלא על ידי הצירוף 
של כל שבטי ישראל יראי ה', כל עדה עם מנהגיו ומסורותיו וכל יחיד עם המעשים הטובים והיופי שיש רק 

בו, כולם כאחד יוצרים שלמות ויופי מעשה אומן ממש.
ואין לך יותר נאה מיום חמשה עשר בשבט, היום בו אנו עורכים את השולחן בכלילת יופי הפירות המרובים 
והיפים שברא השי"ת בעולם, בכדי לראות גם את היופי וההדר שיש בשלמות כללות ישראל לכל גווניו, 

ונהרא נהרא ופשטיה.

<התחזקו<ת <הלכה



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

שימו לב < 05341-00024  >
מספר חדש

 • ַוַיַסע משה את ישראל •
הולכים  היו  שלא  צדיקים,  כמה  על  מסופר 
לישון כשיש ברשותם ממון, כי היה בטחונם 
שכשם  בטוחים  שהיו  גדול  כ"כ  בקב"ה 
המצטרך,  וכל  מזונם  את  היום  להם  ששלח 
כך גם ישלח להם מחר את מזונם, ואכן מדי 
יום היו רואים ניסים כיצד היה הקב"ה שולח 
את  אלא  מזונם  את  רק  ולא  מזונם  את  להם 

כל צרכיהם.
'ויסע משה את העם',  אחרי ביזם הים כתוב 
מפרש:  הק'  שרש"י  כמו  הדבר  משמעות 
שעיטרו  כרחם,  בעל  הסיען  משה  'ויסע 
וכסף,  זהב  בתכשיטי  סוסיהם,  את  מצרים 
אותם  מוצאין  ישראל  והיו  טובות,  ואבנים 
וגדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים..  בים, 
לזה  וההסבר  כרחם',  בעל  הסיען  לפיכך 
הוא שפרעה הרשע לקח עמו את כל רכושו 
ועיטר בהם את הסוסים, ועם סוסים אלו רדף 
תחזרו  אם  להם:  כאומר  ישראל,  בני  אחרי 
ואם  שלכם,  יהא  הזה  הרכוש  כל  למצרים 
נגדכם,  למלחמה  נצא  אלו  סוסים  עם  לא, 
פרעה  אל  לשמוע  רצו  לא  ישראל  בני  אבל 
ורק צעקו אל ד', וכשראה זאת הבורא עשה 
וגם לבסוף  סוף  ים  ניסי קריעת  כל  להם את 

נתן להם את כל אותו שלל.
ומפסיד',  לי  שומע  אדם  'אין  אומרים  חז"ל 
מן  מעני  אדם  אין  'לעולם  אחר  ובמקום 
לנו  לומר  חז"ל  צריכים  ולמה  הצדקה', 
בא  שהוא  היצר  של  דרכו  כי  אלו?  דברים 
בסיפורים  להטעותו  ומנסה  יום  בכל  לאדם 
ממונו  את  לעצמו  לשמור  לו  שעדיף  וטענות 
לו  כדאי  זמנו  את  וגם  לצדקה,  לחלקו  ולא 
להתאמץ  במקום  ובנעימים  בטוב  לבלות 
ולנצל את זמנו ללימוד ולמעש"ט, וכאן עלינו 
כי  המלמדנו  סוף  ים  קריעת  ניסי  את  לזכור 
אף פעם אדם אינו מפסיד כאשר הוא מתנהג 
מתגבר  כשאדם  אלא  זה,  רק  ולא  כשורה, 
ועושה את המוטל עליו, לבסוף הוא ייהנה גם 

בעולם הזה  וגם בעולם הבא.
)ע"פ טיב התורה – בשלח(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

בריש פרשתנו מתואר סדר יציאת עם ישראל מארץ מצרים לאחר 
למצרים  נגוף  המכות  שהיו   - עמהם  ה'  שעשה  והנפלאות  הניסים 
ארץ  דרך  ישראל  את  הנהיג  לא  ה'  אשר  נאמר  לישראל,  ורפוא 
לארץ  ממצרים  ביותר  הקצרה  הדרך  היותו  אשר  למרות  פלשתים 
ישראל – מטעם זה עצמו – מאחר שהוא כל כך סמוך וקרוב, אזי גם 
הדרך יהיה קרובה ומהירה אל חזרתם למצרים באם יהיה מלחמה או 
כל דבר אשר יגרום להם לבקש להינחם על יציאתם ולשוב למצרים 
למרות   - במדבר  שהייתם  במשך  פעמים  כמה  היה  אכן  אשר  כפי 

שסיבבו את דרכם בארוכה.

לא להיכנס למקום נסיון
הנה ידוע אשר חצי משבט אפרים יצאו וברחו מארץ מצרים קודם 
'ְּבֵני־ֶאְפַרִים  בתהילים  כדאיתא   - ונענשו  גאולתם  זמן  עת  הגיע 
נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי־ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב' - והרגו בהם אנשי פלשתים אשר 
חששו מכניסתם של עם ישראל לנחלתם בכדי לרשת את אדמתם 
כהבטחת השם יתברך לאבותינו לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש - ארץ 
ישראל, על כן מרומז לנו בפסוק אשר לא לקח ה' את בני ישראל דרך 
ארץ פלשתים - בכדי שלא יעלה וישוב זכרונם מלחימתם והריגתם 
של בני פלשתים את שבט אפרים ויתעוררו ישראל להיכנס למלחמה 

ותאוות נקם ויגרמו בכך לשוב לבחינת מצרים.
ִּבְרֹאָתם  ָהָעם  ֶּפן־ִיָּנֵחם  ֱאֹלִקים  ָאַמר  'ִּכי  במקרא  מרומז  זה  דבר 
ִמְלָחָמה' - את המלחמה של עם פלשתים לאפרים – ועל ידי זה 'ְוָׁשבּו 
ִמְצָרְיָמה' - על כן הקיפם וסיבבם בדרך ארוכה שלא יכנסו כלל לכדי 

נסיון ונפילה במקום ההוא.

להתרחק מאפשרות חטא
את זאת באה התורה לרמז לנו וללמדנו בזה - שאל לו לאדם להכנס 
נסיון ואפשרות של בחירה, אלא ישתדל להתחמק מכל  למצב של 
אופן של חטא ואף לא של נסיון קל שיכול לבוא מזה לידי עבירה, 
ַּבֲעַצת  ָהַלְך  ֹלא  ֲאֶׁשר  'ַאְׁשֵרי־ָהִאיׁש  המלך  דוד  ידי  על  הנאמר  כפי 
נכנס ועמד  – היינו שלא  )תהלים א א(  ָעָמד'  ַחָּטִאים ֹלא  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים 
בכלל במקום הנסיון אשר זוהו לבד סכנה גדולה כי מי ערב לו אשר 
לא יכשל - כדאיתא בגמרא 'לך לך אמרינן נזירא, סחור סחור לכרמא 
עצמו  את  ויקרב  יגש  לא  אשר  לנזיר  שאומרים  כלומר  תקרב',  לא 
סמוך לכרם היין אף על פי שבטוח בעצמו אשר לא יאכל ויטעם מהם, 
בכדי  הענבים  כרם  מסביב  שיקיף  יעצוהו  הקדושים  חז"ל  זאת  עם 
שלא יהיה לו כלל נסיון אשר תוצאותיו מי ישורנה, וכן מבקשים בעת 
ועוון ולא לידי  'ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עברה  התפילה 
נסיון', הרי שאין אנו חפצים כלל להיכנס בדינא ודיינא עם היצר הרע 

המחפש להכשילנו.

ְך ה' אֹור ִלי  ֹחׁשֶ ב ּבַ י־ֵאׁשֵ ּכִ
דרך הבריות הוא אשר בעת הארת פנים וזמן גילוי שכינת ה' אליהם 
- חש האדם מצב ודרגה עליונה כשל יום בהיר אשר השמש מפציעה 
הוא  אזי  וירידה  נפילה  בזמני  כן  לא  היקום,  ומאירה את  את קרניה 

נמשל בעיני עצמו כלילה וחשיכה ואינו רואה קצה אור עקב הסתרת 
יֹוָמם  ִלְפֵניֶהם  ֹהֵלְך  'ַוה'  כדאיתא  ההיפך  אך התורה מלמדנו  הפנים, 
והארה,  - עליה  יומם  היינו במצב שהוא אצלו בחינת   – ָעָנן'  ְּבַעּמּוד 
 – ָלֶהם'  ְלָהִאיר  ֵאׁש  ְּבַעּמּוד  'ְוַלְיָלה  אך  גרידא,  ענן  כעמוד  לו  נחשב 
כשהוא במצב של לילה מלווה אותו ה' בעמוד אש לרוממו ולשמרו 

בשמירה והארה עילאה.
זו תכלית עבודתנו בעולם - דווקא בזמנים אשר פחות מאירים צריך 
'ִּכי־ָאָדם ְלָעָמל  להתרומם מתוך ההפיכה לעבוד את השם ביגיעה - 
יּוָּלד' וכל אחד ואחד צריך להתייגע בעולם ואשרי מי שבוחר לעמול 
בתורה ומקבל שכרו משלם בעולם הזה ובעולם הבא, וככל שיקשה 
עליו הלימוד והחשק כך יגדל שכרו ויגיעתו תעמוד לו - כפי שאמר 
לי',  'תורה שלמדתי באף היא שעמדה  אחד מהאמוראים על עצמו 
ָוׁשֹוב', ואדרבה  'ָרצֹוא  ואל יתבהל מהנפילות שכך היא סדר העולם 
ָוָקם', ואילו הרשע  ַצִּדיק  ִיּפֹול  'ִּכי ֶׁשַבע  מזה עצמו יתרומם כדכתיב 
– נשארים  ְוָנָפלּו'  ָּכְרעּו  'ֵהָּמה   - אינו מתרומם מנפילתו כמו שכתוב 

במפלתם, ואילו - 'ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד'.

ה' ֲאִמינּו ּבַ יְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוּיַ ַוּיִ
לכל  הקודמת  הראשון  הדבר  אשר  מלמדנו  בפסוק  הנאמר  הסדר 
ה', רק אחר שיש לו  ִיְרַאת  ָחְכָמה  'ֵראִׁשית   - עבודת ה' היא היראה 
לאדם יראת שמים אז יעסוק בתורה ובשאר המצוות ויבוא לידי קיום 
מצוות האמונה בה' כדאיתא בגמרא )שבת לא א( כל אדם שיש בו תורה 
הפנימיות  מפתחות  לו  שמסרו  לגזבר  דומה  שמים,  יראת  בו  ואין 

ומפתחות החיצונות לא מסרו לו – האיך יכנס.
כל מה שראו  ידי  על   – ה'  ֶאת  ָהָעם  'ַוִּייְראּו  בתורה  וזה מה שנכתב 
ים  ואת מה שהעניש את המצריים על  ונפלאותיו  גדולת השם  את 
באו  זה  ידי  על  כך  אחר  מהשם,  יראה  ישראל  בני  נתמלאו   – סוף 
יכול  היראה  קיום לאמונה, מבלעדי  יש  בכך  רק  כי   – ַּבה'  ל'ַוַּיֲאִמינּו 
האדם להאמין בשם, אך זה עדיין לא ישפיע עליו להישמר מחטא 
ועוון למרות אמונתו בשכר ועונש – הדבר לא יועילנו להימנע מידי 
לידי  יביאנו  אמונתו  אזי  איתנה  שמים  יראת  לו  יש  אם  רק  עבירה, 

שלימות העבודה.

המשלים פרשיותיו עם הצבור 
בדרך רמז נוכל ללמוד מכאן גודל הענין של חיוב לימוד שניים מקרא 
'כל המשלים פרשיותיו עם הצבור  - כדאיתא בגמרא  ואחד תרגום 
)ברכות ח ב( - כפי אשר רואים אנשים בעלי  ימיו ושנותיו'  מאריכין לו 
שיבה שדיקדקו כל שנותיהם להשלים הפרשיות מידי שבת בשבתו 
שראשי  גם  מה  איתנה,  בבריאות  ממלכתם  על  ימים  האריכו  ואכן 
תיבות של 'ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות' המתחלת את שבועות השובבי"ם בהם אנו 
נמצאים, הוא - וחייב אדם לקרוא הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום.
וזהו הנרמז 'ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' – מלשון חומשים, 
כלומר על ידי העברת הסדרא והשלמת הפרשיות עם הציבור זוכים 

לצאת מכל המצרים ולהאריך ימים ושנים ארוכים בטוב ובנעימים.

ואל תביאנו לידי נסיון
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YOUR FREE AD HERE!  Send your artwork to mitzvos@ramapost.com to secure your ad space.

As an independent agency we shop several companies to find 
you the right coverage and the right price.  

Wise Men Insurance Services
support@wisemeninsurance.com

Ph 845-579-2978  Fax 845-231-6224

P:  845-371-9800

Emanuel Haas, Esq. Ari J. Zaltz, Esq.

◊ WILLS & TRUSTS 

◊ ELDER LAW

◊ PROBATE

◊ TRUST ADMINISTRATION

◊ HALACHIC WILLS

◊ TAX PLANNING

◊ MEDICAID PLANNING  

◊ ESTATE PLANNING

◊ SPECIAL NEEDS PLANNING 
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OF SERVING THE COMMUNITY

Years

845.425.3900
INFO@HAASZALTZ.COM | WWW.HAASZALTZ.COM

2 PERLMAN DR | STE 301 | SPRING VALLEY, NY 10977
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Chevra L’Bitachon
of Rockland County

Chevra L'Bitachon is a community security 
organization which trains and manages 

members of the community to become guards 
for their own shuls and mosdos as well as

other security related resources.
For more info, please contact us at info@clbrc.org

or call/whatsapp 845.704.1205
(add us to whatsapp to see our regular security related updates)
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דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
   

 פנינים על הפרשה
 

ז"ברהמ אחריו מברכין שהיו מבואר' ב ח"מ בברכות )טו ,טז( "'ה נתן אשר הלחם הוא"
'לי קרי ולהכי הסעודה עליו וקבעו כלחם מזין' והי לחם תכונות לו שהיו משום והיינו
הטעמים לכל משתנה' הי המן שהרי( לחם לטעם כשנתכוונו דוקא זה אם ע"ויל. לחם

ולא פירות תכונת לו' הי פירות לטעם כיונו אם אבל לחם תכונת כל לו' הי ואז )שכוונו
מ"הנ רק כפת מזין' הי תמיד ד"א כפת מזין' הי לא אז כי ז"ברהמ אחריו לברך צריכין היו

והוא( בהעלתך' בפ י"רש כ"ממש' ראי להביא ויש. בו הרגישו טעם איזה הטעם לענין
מפני' כו והאבטיחים הקשואין מינים' מה חוץ הטעמים לכל משתנה' הי שהמן) מספרי
בטעם ורק לחם תכונת תמיד לו' והי נשתנה לא שהתכונה נימא ואם למניקות שקשה
מזיק לבד טעם דהרגשת לומר ודוחק( למניקות קשה' הי למה כ"א אחר טעם הרגישו
לא ולכן ההוא מין תכונת לו' הי שחשבו מין דכל נראה ולכן' א ה"ע יומא' ועי) למינקת
ח"כ' סי ח"או א"החזו מרן קושיית ל"י ובזה, עינינו המן אל בלתי' הראי על אלא נתלוננו

'הי דבאמת ל"די מיד כנתעכל ל"והו באיברים נבלע הא ז"ברהמ המן על ברכו איך ד"סק
יכלו ולכן באיברים נבלע ואז עיכול שיעור עד באיברים מיד נבלע ולא לחם תכונת כל לו

(טעמא דקרא)                                                                                                            .עליו לברך שפיר

 בשלח פר' 373 'גיליון מס

 שביעית שנה"פ תש

 
 

יוצא לזכות ולהחלמתו  זה גליון
 במהרה  לידידינו החשוב

 צבי בן גולדה
 נבקש לומר פרק תהילים לזכותו

ט"ו בשבט
 ש"ב כדברי לאילן ה"ר בשבט' בא ה"ר ריש' מתני

'  א ד"י' לק' ובגמ, בו עשר בחמשה אומרים ה"ב
 רוב ויצאו הואיל הוקבע בשבט ו"ט דזמן' אמרי
  הגשמים דזמן משום המאירי' וכ. שנה גשמי
  אדר שבט טבת האחרונים חדשים' בג עיקרן
  כ"דא ע"וצ שנה גשמי רוב יצאו בשבט ו"ט נמצא
'  ב ד"י ה"ר ח"ר' ובפי, ה"ר בשבט ז"ט לקבוע ל"הו

 מתחילין שאז בחשון ז"מי שחושב ראיתי
  סימן זה שאז ניסן שיצא עד הגשמים על להתענות

  לקבוע ל"הו ז"דלפ מדויק אינו החשבון ז"וג, קללה
  ושמא, זה לחשבון שנה גשמי רוב שאז בשבט' ט

 . ע"וצ החודש באמצע מסוים זמן לעשות רצו
 )וקטניות ה"ד ל"בה ב"ה ש"ממע א"פ אמונה דרך(

 עלי שי"ח 
 

אשר לא זכה לזש"ק, ויהי רצון שיעמוד לו לזכות דברי  ,ל"זצ קרלבך שמואל בן שלמה יצחק רבי הגאון רבינו תלמיד של מפנקסיו אישיות רשימות
 )  נ"לע הדברים מסירת על א"שליט יחיאל רבי הגאון לאחיו נתונה תודתנו( א"שליט מרן רבינו במחיצת ולשמוע לשאול, לראות שזכה ממה תורה אלו שהשאיר

 י"א פרק
בתוך להדליק האם, מאד צפוף המדרגות וחדר לעורף חלון ולא ר"לרה) הנראה חלון(' חזית' אין] ישראל גבורי רחוב[ ברק בבני, חנוכה בהלכות שאלה  

 .ותסתדרו המדרגות בחדר והשיב, א"הרמ כדעת הבית
דכך. טפח השיב, נמוך מהו ושאלוהו, ננסת ישא לא וננס גבוהה ישא לא גבוה הגמרא דברי את הביא – ממנו גבוהה ישא האם נמוך בחור: שאלו  

 .הענין לפי והכל – טפח בגובה שהיה במדרש ומובא נמוך שהיה שכתוב נבוכדנצר אצל מצינו
להקל דיש והשיב, כבונה אסור או כמלבוש להרכיבם מותר בשבת האם בלעדיהם לאכול ויכול תותבות שיניים לו שיש אדם. 
ושלו חס והשיב, נשק להחזקת בקורס להיות מותר לאשה האם.' 
מוקצה השיב, מבצע עבור ממתקים של ריקות שקיות אסיפת מהו. 
ליפול והמנהג ב"במ מחלוקת שזה הביא – אפים נפילת עם תחנון אומרים האם הישיבה להיכל מחוץ בכספת שנמצא ת"ס. 
ענה – 70- מגיל למעלה באשה מדובר ,אותה לעזוב או לשכנעה האם ,רוצה ולא כימותרפיה טיפול לעבור שצריכה ע"ל חולה אשה על שאלתי 

 .טובתהל שזה לה להסביר, ר"מו
זה בלי וגם מזה שיאכל להיות יכול ראשית: ענה – במעשרות חייב האם בלבד הדלקה של לשימוש אלא לאוכלו רוצה ואינו לאכילה הראוי זית שמן  

 .במעשרות חייב לאכילה ראוי שזה זה עצם
להגעיל ועדיף, אפשר טוב ניקוי אחר – בפסח בו להשתמש מותר האם לחם עליו להניח בו שהשמוש קטנים חורים עם טהור מכסף העשוי מגש  

 .אותו
הרב אשכנז כמנהג מניח היה סבו אבל ספרד כמנהג מניח שאביו לו התברר ח"י בן ובהיותו אשכנז כמנהג היד על התפילין מגלגל הוא, בחור שאל  

  מיוצאי שאינם גם גדול טלית הלבישו אביו שאל, כ"אח, כמוך: הרב ענה – בנו את להנהיג איך שואל עתה היום עד שנהג ממה ישנה שלא לו פסק
 ללובשו – מצוה בר עכשיו שנעשה בנו עם לנהוג איך, גדול טלית לבש לא מהבחורים אחד שאף מפני הוריד בישיבה כ"ואח כהנים הם אלא אשכנז

 אנחנו גם הוסיף א"שליט י"הגרש בנו[ עושה שהוא כמו – בנו את ללמד איך, נוהג הוא וכך התפילין על אחת ברכה לברך אביו מנהג ,שאל עוד, ג"ט
 ].כן נוהגים

שבועמשך הל ישאר והשאר לברך כדי הרבה לעשות והשיב, הצורך כפי קצת לעשות או חלה הפרשת על לברך כדי חלות הרבה ,לעשות עדיף מה. 
הדבר אותו - ענה, החנוכיה את יניח צד לאיזה סגור תמיד אחד וחלק כפול הנפתחת דלת. 
חשש יש וגם כסף הרבה עולה זה שני ומצד, אבטחה להניח רוצים הישיבות' בא, נוף בהר הכנסת בבית הנורא הפיגוע בעקבות ם-בי האסונות אחרי 

  להתחזק צריך' וגו עיר ישמור לא' ה אם אבטחה בהעמדת חיוב אין – ענה, להם ראויים שאין בדברים השומר עם ישוחחו הפנאי בעת שהבחורים
 .בתפילה

הענין לפי הכל, לא למה מבינים הם אם – תשובה? וזוהר קבלה דברי להם לומר וראוי מותר האם ופוסקים ס"מש רחוקים שעדיין רחוקים בקירוב. 
שייעשה – ענה, ה"ע חשש יש או לחבריו גדולה ומסיבה סיום שיעשה טוב האם משניות הרבה שלומד ילד. 
כן –ר"מו ענה הזמן ובזבוז וההשקעה הטרחה כדאי האם באוטובוס יסעו שלא כדי פרטית במכונית בניו את לוקח אחד. 
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שימו לב < 05341-00024  >
מספר חדש

 • ַוַיַסע משה את ישראל •
הולכים  היו  שלא  צדיקים,  כמה  על  מסופר 
לישון כשיש ברשותם ממון, כי היה בטחונם 
שכשם  בטוחים  שהיו  גדול  כ"כ  בקב"ה 
המצטרך,  וכל  מזונם  את  היום  להם  ששלח 
כך גם ישלח להם מחר את מזונם, ואכן מדי 
יום היו רואים ניסים כיצד היה הקב"ה שולח 
את  אלא  מזונם  את  רק  ולא  מזונם  את  להם 

כל צרכיהם.
'ויסע משה את העם',  אחרי ביזם הים כתוב 
מפרש:  הק'  שרש"י  כמו  הדבר  משמעות 
שעיטרו  כרחם,  בעל  הסיען  משה  'ויסע 
וכסף,  זהב  בתכשיטי  סוסיהם,  את  מצרים 
אותם  מוצאין  ישראל  והיו  טובות,  ואבנים 
וגדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים..  בים, 
לזה  וההסבר  כרחם',  בעל  הסיען  לפיכך 
הוא שפרעה הרשע לקח עמו את כל רכושו 
ועיטר בהם את הסוסים, ועם סוסים אלו רדף 
תחזרו  אם  להם:  כאומר  ישראל,  בני  אחרי 
ואם  שלכם,  יהא  הזה  הרכוש  כל  למצרים 
נגדכם,  למלחמה  נצא  אלו  סוסים  עם  לא, 
פרעה  אל  לשמוע  רצו  לא  ישראל  בני  אבל 
ורק צעקו אל ד', וכשראה זאת הבורא עשה 
וגם לבסוף  סוף  ים  ניסי קריעת  כל  להם את 

נתן להם את כל אותו שלל.
ומפסיד',  לי  שומע  אדם  'אין  אומרים  חז"ל 
מן  מעני  אדם  אין  'לעולם  אחר  ובמקום 
לנו  לומר  חז"ל  צריכים  ולמה  הצדקה', 
בא  שהוא  היצר  של  דרכו  כי  אלו?  דברים 
בסיפורים  להטעותו  ומנסה  יום  בכל  לאדם 
ממונו  את  לעצמו  לשמור  לו  שעדיף  וטענות 
לו  כדאי  זמנו  את  וגם  לצדקה,  לחלקו  ולא 
להתאמץ  במקום  ובנעימים  בטוב  לבלות 
ולנצל את זמנו ללימוד ולמעש"ט, וכאן עלינו 
כי  המלמדנו  סוף  ים  קריעת  ניסי  את  לזכור 
אף פעם אדם אינו מפסיד כאשר הוא מתנהג 
מתגבר  כשאדם  אלא  זה,  רק  ולא  כשורה, 
ועושה את המוטל עליו, לבסוף הוא ייהנה גם 

בעולם הזה  וגם בעולם הבא.
)ע"פ טיב התורה – בשלח(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

בריש פרשתנו מתואר סדר יציאת עם ישראל מארץ מצרים לאחר 
למצרים  נגוף  המכות  שהיו   - עמהם  ה'  שעשה  והנפלאות  הניסים 
ארץ  דרך  ישראל  את  הנהיג  לא  ה'  אשר  נאמר  לישראל,  ורפוא 
לארץ  ממצרים  ביותר  הקצרה  הדרך  היותו  אשר  למרות  פלשתים 
ישראל – מטעם זה עצמו – מאחר שהוא כל כך סמוך וקרוב, אזי גם 
הדרך יהיה קרובה ומהירה אל חזרתם למצרים באם יהיה מלחמה או 
כל דבר אשר יגרום להם לבקש להינחם על יציאתם ולשוב למצרים 
למרות   - במדבר  שהייתם  במשך  פעמים  כמה  היה  אכן  אשר  כפי 

שסיבבו את דרכם בארוכה.

לא להיכנס למקום נסיון
הנה ידוע אשר חצי משבט אפרים יצאו וברחו מארץ מצרים קודם 
'ְּבֵני־ֶאְפַרִים  בתהילים  כדאיתא   - ונענשו  גאולתם  זמן  עת  הגיע 
נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי־ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב' - והרגו בהם אנשי פלשתים אשר 
חששו מכניסתם של עם ישראל לנחלתם בכדי לרשת את אדמתם 
כהבטחת השם יתברך לאבותינו לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש - ארץ 
ישראל, על כן מרומז לנו בפסוק אשר לא לקח ה' את בני ישראל דרך 
ארץ פלשתים - בכדי שלא יעלה וישוב זכרונם מלחימתם והריגתם 
של בני פלשתים את שבט אפרים ויתעוררו ישראל להיכנס למלחמה 

ותאוות נקם ויגרמו בכך לשוב לבחינת מצרים.
ִּבְרֹאָתם  ָהָעם  ֶּפן־ִיָּנֵחם  ֱאֹלִקים  ָאַמר  'ִּכי  במקרא  מרומז  זה  דבר 
ִמְלָחָמה' - את המלחמה של עם פלשתים לאפרים – ועל ידי זה 'ְוָׁשבּו 
ִמְצָרְיָמה' - על כן הקיפם וסיבבם בדרך ארוכה שלא יכנסו כלל לכדי 

נסיון ונפילה במקום ההוא.

להתרחק מאפשרות חטא
את זאת באה התורה לרמז לנו וללמדנו בזה - שאל לו לאדם להכנס 
נסיון ואפשרות של בחירה, אלא ישתדל להתחמק מכל  למצב של 
אופן של חטא ואף לא של נסיון קל שיכול לבוא מזה לידי עבירה, 
ַּבֲעַצת  ָהַלְך  ֹלא  ֲאֶׁשר  'ַאְׁשֵרי־ָהִאיׁש  המלך  דוד  ידי  על  הנאמר  כפי 
נכנס ועמד  – היינו שלא  )תהלים א א(  ָעָמד'  ַחָּטִאים ֹלא  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים 
בכלל במקום הנסיון אשר זוהו לבד סכנה גדולה כי מי ערב לו אשר 
לא יכשל - כדאיתא בגמרא 'לך לך אמרינן נזירא, סחור סחור לכרמא 
עצמו  את  ויקרב  יגש  לא  אשר  לנזיר  שאומרים  כלומר  תקרב',  לא 
סמוך לכרם היין אף על פי שבטוח בעצמו אשר לא יאכל ויטעם מהם, 
בכדי  הענבים  כרם  מסביב  שיקיף  יעצוהו  הקדושים  חז"ל  זאת  עם 
שלא יהיה לו כלל נסיון אשר תוצאותיו מי ישורנה, וכן מבקשים בעת 
ועוון ולא לידי  'ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עברה  התפילה 
נסיון', הרי שאין אנו חפצים כלל להיכנס בדינא ודיינא עם היצר הרע 

המחפש להכשילנו.

ְך ה' אֹור ִלי  ֹחׁשֶ ב ּבַ י־ֵאׁשֵ ּכִ
דרך הבריות הוא אשר בעת הארת פנים וזמן גילוי שכינת ה' אליהם 
- חש האדם מצב ודרגה עליונה כשל יום בהיר אשר השמש מפציעה 
הוא  אזי  וירידה  נפילה  בזמני  כן  לא  היקום,  ומאירה את  את קרניה 

נמשל בעיני עצמו כלילה וחשיכה ואינו רואה קצה אור עקב הסתרת 
יֹוָמם  ִלְפֵניֶהם  ֹהֵלְך  'ַוה'  כדאיתא  ההיפך  אך התורה מלמדנו  הפנים, 
והארה,  - עליה  יומם  היינו במצב שהוא אצלו בחינת   – ָעָנן'  ְּבַעּמּוד 
 – ָלֶהם'  ְלָהִאיר  ֵאׁש  ְּבַעּמּוד  'ְוַלְיָלה  אך  גרידא,  ענן  כעמוד  לו  נחשב 
כשהוא במצב של לילה מלווה אותו ה' בעמוד אש לרוממו ולשמרו 

בשמירה והארה עילאה.
זו תכלית עבודתנו בעולם - דווקא בזמנים אשר פחות מאירים צריך 
'ִּכי־ָאָדם ְלָעָמל  להתרומם מתוך ההפיכה לעבוד את השם ביגיעה - 
יּוָּלד' וכל אחד ואחד צריך להתייגע בעולם ואשרי מי שבוחר לעמול 
בתורה ומקבל שכרו משלם בעולם הזה ובעולם הבא, וככל שיקשה 
עליו הלימוד והחשק כך יגדל שכרו ויגיעתו תעמוד לו - כפי שאמר 
לי',  'תורה שלמדתי באף היא שעמדה  אחד מהאמוראים על עצמו 
ָוׁשֹוב', ואדרבה  'ָרצֹוא  ואל יתבהל מהנפילות שכך היא סדר העולם 
ָוָקם', ואילו הרשע  ַצִּדיק  ִיּפֹול  'ִּכי ֶׁשַבע  מזה עצמו יתרומם כדכתיב 
– נשארים  ְוָנָפלּו'  ָּכְרעּו  'ֵהָּמה   - אינו מתרומם מנפילתו כמו שכתוב 

במפלתם, ואילו - 'ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד'.

ה' ֲאִמינּו ּבַ יְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוּיַ ַוּיִ
לכל  הקודמת  הראשון  הדבר  אשר  מלמדנו  בפסוק  הנאמר  הסדר 
ה', רק אחר שיש לו  ִיְרַאת  ָחְכָמה  'ֵראִׁשית   - עבודת ה' היא היראה 
לאדם יראת שמים אז יעסוק בתורה ובשאר המצוות ויבוא לידי קיום 
מצוות האמונה בה' כדאיתא בגמרא )שבת לא א( כל אדם שיש בו תורה 
הפנימיות  מפתחות  לו  שמסרו  לגזבר  דומה  שמים,  יראת  בו  ואין 

ומפתחות החיצונות לא מסרו לו – האיך יכנס.
כל מה שראו  ידי  על   – ה'  ֶאת  ָהָעם  'ַוִּייְראּו  בתורה  וזה מה שנכתב 
ים  ואת מה שהעניש את המצריים על  ונפלאותיו  גדולת השם  את 
באו  זה  ידי  על  כך  אחר  מהשם,  יראה  ישראל  בני  נתמלאו   – סוף 
יכול  היראה  קיום לאמונה, מבלעדי  יש  בכך  רק  כי   – ַּבה'  ל'ַוַּיֲאִמינּו 
האדם להאמין בשם, אך זה עדיין לא ישפיע עליו להישמר מחטא 
ועוון למרות אמונתו בשכר ועונש – הדבר לא יועילנו להימנע מידי 
לידי  יביאנו  אמונתו  אזי  איתנה  שמים  יראת  לו  יש  אם  רק  עבירה, 

שלימות העבודה.

המשלים פרשיותיו עם הצבור 
בדרך רמז נוכל ללמוד מכאן גודל הענין של חיוב לימוד שניים מקרא 
'כל המשלים פרשיותיו עם הצבור  - כדאיתא בגמרא  ואחד תרגום 
)ברכות ח ב( - כפי אשר רואים אנשים בעלי  ימיו ושנותיו'  מאריכין לו 
שיבה שדיקדקו כל שנותיהם להשלים הפרשיות מידי שבת בשבתו 
שראשי  גם  מה  איתנה,  בבריאות  ממלכתם  על  ימים  האריכו  ואכן 
תיבות של 'ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות' המתחלת את שבועות השובבי"ם בהם אנו 
נמצאים, הוא - וחייב אדם לקרוא הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום.

וזהו הנרמז 'ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' – מלשון חומשים, 
כלומר על ידי העברת הסדרא והשלמת הפרשיות עם הציבור זוכים 

לצאת מכל המצרים ולהאריך ימים ושנים ארוכים בטוב ובנעימים.

ואל תביאנו לידי נסיון
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בשלח תש"פ

כך:  על  העצה  חכמה"  ה"ראשית  והביא 

פניו עד  ויעביר הדמעות על  "שאם חטא שיבכה 

שיעבור הרושם, ואני שמעתי שטוב גם כן להעביר 

העוונות,  נכתבים  במצח  כי  מצחו,  על  הדמעות 

כענין )יחזקאל ט-ד( והתוית תו על מצחות האנשים 

וגו'". כוונתו על מה שדרשו על כך בגמרא )שבת 

לך  לגבריאל,  הוא  ברוך  הקדוש  לו  "אמר  נה.(: 

שלא  דיו  של  תיו  צדיקים  של  מצחן  על  ורשום 

ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים 

תיו של דם כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה".

הגה"ק ה"בן איש חי" בספרו "אדרת אליהו" 

צג-י(  )ב"ר  המדרש  מאמר  בזה  מפרש  ויחי(  )פרשת 

על הפסוק )בראשית מה-ב(: "ויתן את קולו בבכי וגו' 

ולא יכלו אחיו לענות אותו".

הדין  מיום  לנו  אוי  אמר,  ברדלא  כהן  "אבא 

שבטים  של  קטנן  יוסף  התוכחה...  מיום  לנו  אוי 

הדא  בתוכחתו,  לעמוד  יכולים  היו  ולא  היה, 

נבהלו  כי  יכלו אחיו לענות אותו  ולא  הוא דכתיב 

מפניו, לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי 

ואערכה  אוכיחך  נ-כא(  )תהלים  שנאמר  שהוא,  מה 

לעיניך, על אחת כמה וכמה".

יוכיח  לבוא  שלעתיד  בזה,  הכוונה  וביאר 

שהוא",  מה  "לפי  ואחד  אחד  כל  את  הקב"ה 

שלא  נמצא  מצחו,  על  שרשום  מה  לפי  כלומר 

שעשה  מה  כל  כי  שחטא,  עדים  להביא  יצטרכו 

רשום על המצח. הנה כי כן זהו שמיישב ה"מדרש 

שמואל", מנין ידע הלל הנשיא שגולגולת זו היא 

כי  אחרים,  שהטביע  משום  בים  שטבע  מאדם 

"על  הגולגולת:  מצח  על  כתוב  היה  שכך  ראה 

דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך יטופון". 

 חיאו" נשגח שש "חינו הא"יזרש
חגושגושת שצפה עש פני המים

יחד,  גם  נעים שבת אחים  ומה  טוב  הנה מה 

האריז"ל  רבינו  בדברי  ולהשתעשע  להתבונן 

אבות  בפרקי  המשנה  על  רז"ל"  מאמרי  ב"שער 

בבחינת  בקודש  כדרכו  זו  משנה  שמפרש  הנ"ל, 

מטיפיך  ש'סוף  יודע  היה  מנין  קשה,  עוד  ג. 

רשע,  מאיש  היתה  הגולגולת  שזו  כיון  יטופון', 

ומחויב מיתה לפי שהטיף אחרים וכמו שאמר 'על 

אינו  שהרגו  שמי  נמצא  כן  אם  אטפוך',  דאטפת 

חייב מיתה".

"המדרש  מחדש  הללו  קושיות  ליישב  כדי 

"ואפשר לתרץ עם מה שאמרו חכמינו  שמואל": 

ז"ל, שבגולגולת האדם חקוק כל מה שעתיד לבוא 

עליו בחייו ואחר מיתה, אם טוב ואם רע, ואפשר 

שזה החכם ]הלל הנשיא[ הכיר באותה הגולגולת, 

שהיה רשום בה ]דברים אלו[ על דאטפת אטפוך 

וסוף מטיפיך יטופון".

עש מצבו שש אדם נ"שמים כש העוונות

"על  שאמר  זה  שדבר  כוונתו  לפרש  ונראה 

המחובר  המצח  על  חקוק  היה  אטפוך"  דאטפת 

כמו  העבירות,  כל  שם  שנרשמים  לגולגולת 

)שער היראה פ"ט( בשם  שהביא ה"ראשית חכמה" 

הזוהר הקדוש )פרשת אחרי עו.(:

ֵמי אוַֹרְייָתא,  ְתגָּ ָעַבר ַעל פִּ א ֲחֵזי, ַהאי ַמאן דְּ "תָּ

יִמין  ר ָנׁש ְרשִׁ בַּ יּה בְּ א ְוַעְבָדא בֵּ ָקא ְוַנְחתָּ אוַֹרְייָתא ַסלְּ

הּו  ְוֻכלְּ ֵאי,  ְוַתתָּ ֵאי  ִעלָּ יּה  בֵּ לּון  כְּ ִיְסתַּ דְּ ִגין  בְּ ַאְנּפוֹי,  בְּ

ל ִאיּנּון ֵעיֵני ה'  יּה.  ְוָתאָנא, כָּ ָדן ְלָווִטין ַעל ֵרישֵׁ אוֹשְׁ

א,  ְבֵני ָנשָׁ ע אוְֹרחוֹי דִּ ָעְלָמא ְלִמְנדַּ אִטין בְּ ַאְזִלין ְושָׁ דְּ

ר  בַּ ַההּוא  דְּ ַאְנּפוֹי  בְּ ִלין  כְּ ּוִמְסתַּ ַעְייִנין  ַזְקִפין  הוֹן  כֻּלְּ

ְתִחין ָעֵליּה ַווי ַווי. ַווי ֵליּה  הּו פַּ ָנׁש ְוָחָמאן ְלהּו, ְוֻכלְּ

ָאֵתי". ָעְלָמא דְּ ַהאי ָעְלָמא, ַווי ֵליּה בְּ בְּ

בתרגום ללשון הקודש:

"בא וראה, מי שעובר על דברי תורה, התורה 

כדי  בפניו,  רישומים  באדם  ועושה  ויורדת  עולה 

שופכים  וכולם  ותחתונים,  עליונים  בו  שיסתכלו 

ה'  עיני  אותן  כל  ולמדנו,  ראשו.  על  קללות 

שהולכות ומשוטטות בעולם לדעת דרכם של בני 

אותו  בפני  ומסתכלים  עינים  זוקפים  כולן  אדם, 

איש ורואים אותן, וכולם פותחים עליו ווי ווי, אוי 

לו בעולם הזה, ואוי לו בעולם הבא".

שבת קודש הבאה עלינו לטובה נקראת "שבת 

פרשת  בפרשתנו  בה  שקוראים  שם  על  שירה", 

שרו  ישראל  ובני  שמשה  הים,  שירת  את  בשלח 

על הנס הגדול של קריעת ים סוף. ובכן דבר בעתו 

נשגב  רעיון  מלכים  שלחן  על  להעלות  טוב,  מה 

שכדרכו  האריז"ל,  רבינו  של  הטהורה  ממשנתו 

שלא  וטמירים  עמוקים  ענינים  לגלות  בקודש 

שמעתם אוזן, הוא מגלה לנו את המחזה שראה 

הלל הנשיא, כמו ששנינו במשנה בין המאמרים 

של הלל הנשיא )אבות פרק ב משנה ו(:

פני  על  שצפה  אחת  גולגולת  ראה  הוא  "אף 

המים, אמר לה על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך 

אטפוך,  דאטפת  "על  הרע"ב:  ופירש  יטופון". 

בנהר,  ומציפן  הבריות  את  ומלסטם  היית  רשע 

ובאותה מדה מדדו לך. וסוף מטיפיך יטופון ]אלה 

מסור  הדבר  היה  שלא  יוטבעו[,  אותך  שהטביעו 

בידן  מסרן  והקב"ה  דין,  לבית  אלא  להרגך  בידם 

חייב,  ידי  על  חובה  שמגלגלין  אותך[  ]שיטביעו 

ועתיד הוא אחר כך לתבוע מהן מיתתך".

ששש שאשות שש הרמד"ש שמואשר

הלל  של  הנפלא  בחזיון  שנתעמק  לפני 

בבית  היום  כל  יושב  היותו  אף  שעל  הנשיא, 

כי  השמים  מן  נסתבב  בתורה,  ועוסק  המדרש 

פני  על  שצפה  אחת  גולגולת  "ראה  הוא  דוקא 

שמואל"  ה"מדרש  שהקשה  מה  נקדים  המים", 

על מאמר זה שלש שאלות קשות, הנה הדברים 

בלשון קדשו:

כי  יטופון',  'וסוף מטיפיך  איך אמר  "קשה  א. 

מעשים בכל יום כמה הורגים ורוצחים אשר אינם 

נהרגים, רק מתים על מיטתם בידי שמים.

הרג  לא  מקין  שנהרג  הבל  הא  קשה  ועוד  ב. 

אדם אחר, וכיון שנמצא שהראשון נהרג הוא, אף 

שהוא לא הרג את אחרים, אך נהרג מסתמא על 

שום עון אחר, אם כן אולי זאת הגולגולת גם כן לא 

הרג ונהרג על עון אחר.

חיאו" הגישוי הנפשא שש "חינו הא"יזרש

 השש הנשיא שהיה הניצוץ שש משה "חינו
"אה את הגושגושת שש פ"עה שצפה עש פני המים

פתרון התעלומה
אף אחד לא מגרש אותך

נפלא,  רעיון  בעלון  כאן  הבאתי  שבועיים  לפני 
לי  ואמר  יהודי  אלי  ניגש  המאמר  פרסום  ולאחר 
אותו  שהעסיקה  שאלה  עבורו  פתר  הזה  שהרעיון 

כבר כמה שנים.

איך  הייתה,  השאלה  הרעיון.  על  בקצרה  אחזור 
שיהיה  רצונו  וכל  טוב  שכולו  שהבורא  להיות  יכול 
טוב לנברא – מגרש את האדם מגן עדן?! והתשובה 
היא שבעצם הבורא לא גירש את האדם אלא רק 
בגן  שהוא  מהידיעה  דעתו  הסיח  כלומר  "טריד", 
עדן. מדוע? מכיוון שכאשר האדם היה בגן עדן הוא 
ולהתמקד  לו  שהיה  הטוב  מכל  להתעלם  החליט 
כנגד  במידה  נענש  לכן  ממנו,  שנמנע  היחיד  באילן 
מידה, שהוא תמיד יהיה מסובב בטרדות שלא יניחו 
לו לראות את הגן עדן שהוא נמצא בו. יוצא שעיקר 
הניסיון של האדם בעולם הזה הוא להתעלות מעל 
כל הטרדות והחסרונות, ואז הוא פשוט מוצא את 
עצמו בגן עדן כבר בעולם הזה, לא חסר לו כלום, 
הוא שמח ומתענג. ניגש אלי היהודי עם העלון ביד 
"כבוד הרב, במאמר  לי:  ואמר  על המאמר  הצביע 
הזה הסברת לי שאלה שמנקרת במוחי כבר שנים".

התעלומה
כמה  יש  שלהם  במשפחה  לי:  מספר  הוא  וכך 
האחים  אברכים.  וחלקם  עובדים  חלקם  אחים, 
מצאת  למחייתם  מאוד  קשה  עובדים   – העובדים 
ואילו האחים האברכים  הנשמה,  עד צאת  החמה 
את  ומזכים  ומלמדים  לומדים  בכולל  היום  כל 
יכול להיות  הרבים. והוא לא מצליח להבין איך זה 
ומרווחות,  גדולות  דירות  יש  האברכים  שלאחים 
ואפילו מצליחים להחזיק רכב ויש להם ברכה גדולה 
שהאחים  בעוד   – עושים  שהם  מה  בכל  ועצומה 
העובדים גרים בדירות קטנות וצפופות, אף פעם לא 
מרוצים ממה שיש להם, מלאים תלונות, טרודים עד 

מעל הראש בפרנסתם ובכל זאת בקושי סוגרים את 
החודש.

כמה  לאחר  השאלה  אצלו  התעצמה  לאחרונה 
חתונות במשפחה, שבעוד האחים האברכים חיתנו 
את ילדיהם בנחת ובשמחה – אצל האחים העובדים 
ובפניקה  גדול  בלחץ  התקבלו  וחתונה  אירוסין  כל 
מההוצאות העצומות. הוא עצמו חשב כמה פעמים 
התורה,  בלימוד  ולהוסיף  מעבודתו  מעט  להפחית 
אבל הוא דחה את המחשבות האלה כי חשב שהן 
לא מעשיות שהרי אין סיכוי שהוא יוכל להסתדר עם 
פחות מהמשכורת הנוכחית שלו. הוא אמר לי שהוא 
האמין שיש ברכה מיוחדת מה' לעמלי התורה, ובכל 
זאת הוא היה רואה את המציאות הזאת כבר שנים 
יכול  זה  איך  להבין  מסוגל  היה  לא  ועדיין  ארוכות 

להיות, איך זה קורה בפועל.

הפתרון
כתבתי  שבו  המאמר  את  קרא  הוא  כאשר  אך 
לו  חסר  ולא  עדן  בגן  נמצא  באמת  אדם  שהבן 
הטרדות  רק  זה  לו  שיש  היחידה  וההפרעה  כלום, 
אז   – לו  שחסר  חושב  רק  שהוא  והחשבונות 
על  המחשבות  שכל  הבין  הוא  הכול.  הבין  הוא 
הפרנסה, המחשבות שכל הפרנסה תלויה אך ורק 
בהשתדלות שלך – הן הן הטרדות, ובלעדיהן החיים 

הם באמת גן עדן.

ולכן הוא ואחיו העובדים שמונחים בעומק הטרדות 
והחשבונות – באמת עוקרים את עצמם בידיים מהגן 
עדן שלהם; ואילו אחיו האברכים שסילקו מעצמם 
את כל הטרדות – הם חיים בגן עדן. הוא סיכם את 
דבריו ואמר לי שהמאמר הזה בעצם הסביר לו את 

מציאות החיים שלו ושל האחים שלו.

איש  "כל  במפורש:  הרמב"ם  אומר  כך  ובאמת 
ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו 
מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה 

ופרק  האלוקים,  שעשהו  כמו  ישר  והלך  ה',  את 
מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני 
ה'  ויהיה  קודשים  קודש  נתקדש  זה  הרי   – האדם 
חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעולם 

הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכוהנים ללויים..."

זאת אומרת אדם שמצליח להתנער מהחשבונות 
זוכה  אכן   – ה'  ולעבודת  לתורה  חייו  את  ומקדיש 

שלא יחסר לו כלום, כל מה שיצטרך יהיה לו.

רווח נוסף
לכבוד ימי השובבי"ם דיברנו בשבועות האחרונים 
תיקון  ידי  על  להם  שזוכים  מהרווחים  חלק  על 
ומתיקות  ועונג  בית,  שלום  הזיווג,  מציאת  הברית: 
שקשור  נוסף  רווח  על  נדבר  והשבוע  ה'.  בעבודת 
ישירות לתיקון הברית שהוא: שפע בפרנסה. ומקור 
הדברים הוא כבר בזוהר הקדוש שאומר שאם מי 
שזורק פירורי לחם מביא על עצמו עניות – כל שכן 
מי שזורק פירורים של המוח שלו, שזה מרמז לפגם 

הברית.

את  שמשגעות  הטרדות  על  מדברים  כאשר  כי 
לדעת  צריכים  עדן,  מהגן  אותו  ומוציאות  האדם 
אדם  הבן  את  ש"משגעת"  הראשית  שהטרדה 
פגם  היא  עדן  הגן  את  ממנו  וגוזלת  הזה  בעולם 
שטרדת  אומר  נחמן  רבי  מזה,  ויותר  הברית. 
הפרנסה היא רק העונש על פגם הברית, יוצא שמי 
להשתחרר  יוכל  לא  הברית  תיקון  על  עובד  שלא 
ולחיות בגן עדן! וכך  מעול טרדות הפרנסה ולחזור 
תאוות  של  התיקון  "עיקר  מוהר"ן:  בליקוטי  מובא 
ממון, הוא על ידי ברית. וכשמתקן בריתו, אי אפשר 

ליפול לתאוות ממון".

זה הזמן
לתיקון  לזכות  הזמן  זה  השובבי"ם  בימי  ועכשיו 
הברית. וזה שייך הן לגברים והן לנשים, כי הברית 
היא הקשר והנאמנות שלנו לקדוש ברוך הוא ולבני 
ובנות הזוג שלנו. כל גבר צריך ללמוד את הספרים 
ושמירת  הברית  תיקון  בנושא  לגברים  שכתבתי 
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מאמר

ראש הישיבה

יום „',
י"ז בט (12/02/20)

ייב "חוט ל חס„"
מו‡ל הנבי‡ 13

בעה 20:30

יום ‡',
י"„ בט (09/02/20)

בי כנס "רינ יר‡ל" 
כיכר מומי

בעה 20:00

יום ה',
י"ח בט (13/02/20)

בי כנס ע" חללי ˆה"ל 
המעפילים פינ המˆו„ה 

בעה 21:30
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