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'אתה משמח את שלי אף אני משמח את שלך'  
‘If you make Mine happy, then I will make yours happy’ 

True, this story happened tree years ago on Erev Pesach, but now that I am a 
steady reader of ‘Tiv HaHashgacha’ I wanted to publicize the story to the 
masses. 
Erev Pesach the expenses are many, but the budget is tight. Out of fear, I 
could not bring myself to check the balance in my bank account. In my line of 
work, I do not know when money will come in as the income is not set as I 
am self-employed. In the middle of my running around, my cell phone rings. 
On the other end is my wife who announces that this year we have to buy a 
new microwave oven for Pesach. 
It is known that the expenses for the holiday are on the account of the 
Creator and a Jewish man is obligated to make his wife happy. And so, I 
agreed with my wife that in the evening wo would go to Talpiyot together 
and look for a microwave on sale. We went out and found one for 400 
shekel, When I took out my credit card I said some Tehillim that the purchase 
should go through and I not suffer the embarrassment of a declined card, 
and after a few seconds, Baruch Hashem, the sale went through. 
After the successful shopping, I felt weak from hunger which I tried to hide 
from my wife until she said with all the Pesach preparations she had 
forgotten to eat and was feeling faint. 
Since this came from her, I immediately took her to a restaurant where my 
friend is the mashgiach and we sat down to eat. After, I asked my wife to go 
ahead of me to the car while I pay for the meal. She did not know that the 
reason I sent her ahead was because I was afraid the credit card would not 
work which would cause an unpleasant situation. My wife got to the car and 
with a Tefillah, the card worked. I had already made up with the mashgiach 
that if the card did not work, I would come back with the money another 
time. I left the restaurant and thanked Hashem for all His kindnesses, for the 
microwave, for the meal and a request to cover all the expenses. 
On the way back to the car, instead of walking on the sidewalk, I walked on 
the path next to the sidewalk, suddenly, I saw a 200 shekel note on the path. 
I gladly picked up the note and thanked Hashem for the gift. But with the 
thanks, I saw another 200 shekel note which I picked up close to the car. I sat 
in the car and told my wife that Hashem had just paid me for the microwave. 
She was quite pleased and we headed back home. We had gone a short 
while when I turned around and my wife asked: “Where are we going?” I 
replied: “If Hashem sent us a microwave, perhaps He also sent us 200 shekel 
for the restaurant. She smiled but I stuck to it and I began to look and I found 
another note. I kept looking but I did not find anymore money. I got back in 
the car and thanked Hashem for paying for everything. 
From then on, every Erev Pesach I tell the story and strengthen faith in 
Hashem Who can do everything without limits and makes shopping easy 
without arguments as long as we are with simcha, there is bracha!!! 
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Preparation for Pesach – הכנה לפסח 
It is told about the Brisker Rav who arranged with the 
owner of a matzo bakery to come with a group and bake 
matzos. At the set time, the workers were ready, the 
oven was ready, but the Brisker Rav was not there. It was 
only three-quarters of an hour later that the Brisker Rav 
showed up. The bakery owner said to him: “You caused 
me a loss of three-quarters of an hour.” The Brisker Rav 
replied: “Don’t worry, I will pay you for the lost time and 
you will not lose anything. But what do you think, 
because I have to bake matzos today, today I am exempt 
from Tefillah?!” It was known that he spent three-
quarters of an hour every day saying Shema, but that day, 
because of his rush to bake the matzos he became 
disoriented with some intent and he went back to the 
beginning of Shema, so he was late. 
All of us are involved in preparing for the upcoming 
holiday of Pesach, each according to his level. Involved in 
the cleaning and shopping, and the other preparations. 
Sometimes, because of the many mundane preparations 
we forget the main purpose. We are not chas v’shalom 
belittling buying clothing for the yom tov, nor are we 
belittling the cleaning of the house very well, of course, it 
is a mitzvah to prepare delicacies for the honor of yom 
tov. However, we should not forget to prepare ourselves. 
First and foremost, we must be careful that because of 
the rush we should not forget the important things, as the 
Brisker Rav said, ‘Because I have to bake the matzos – I 
am exempt from Tefillah?’ Not only Tefillah, but the daily 
learning as well. Particularly the yeshiva boys, who are 
accustomed to have regular study sessions throughout 
the year, and on Erev Pesach when the time and the 
learning sessions are minimal, we must be very careful 
not to not to forget the Torah during these days. 
The proper preparation during these days is that it is 
incumbent on everyone to study the halachos and the 
laws of the chag very well, and to properly prepare for 
the Seder, even if he is a guest. Moreinu HaRav shlit”a 
relates that when his father z”l, the ‘Ma’adanei 
HaShulchan’ was involved in writing his seforim, on Erev 
Pesach, he closed his sefer and he did not involve himself 
in it at all, he only studied Hilchos Pesach. So too, it is 
befitting everyone to study and prepare himself with 
these halachos, whether the mitzvah of V’Higadeta 
Levincha or the other customs of the Seder, and it has 
already been ruled in Shulchan Aruch that the first 
halachah in Hilchos Pesach is ‘we ask about the laws of 
Pesach thirty days before Pesach’. 

- Sichah in Kollel Shivti – Erev Pesach 5778  
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This matter teaches that it is not possible for the person to attain 
elevation or higher levels so long as he conducts himself with 
arrogance. Therefore, even if the haughty one decides in his heart 
that his way is not correct and from now on, he will have 
consideration for someone else, this decision does not have the 
power to change his nature unless he actually does something that 
demonstrates that he has changed. Only after he acts against his 
nature, will this make an impression on his nature. As told about 
HaRav HaKadosh the Chozeh of Lublin zy”a, who once described to 
his students two types of people; One was honored to sit at the 
head of the table but this bothered him and while sitting there it 
bothered him that he was not worthy of this honor. By rights he 
should be sitting on the side of the table. On the other hand, the 
other man was not honored to sit at the head of the table and 
having no other choice, he sat around the table. But inside, he was 
disturbed by this since in his mind he should be seated at the 
‘mizrach vant’ [literally, the eastern wall, since when we daven in 
shul we face east, so all the important men in shul sit along the 
eastern wall, regardless, he felt he should be honored]. The Chozeh 
asked his students, who was more upstanding? The students all 
replied as one that without a doubt, the one sitting at the head of 
the table was the more upstanding one, since the main thing is the 
intent of the person, and if he felt badly, then this was enough. On 
the other hand, the other man thought highly of himself and he 
made himself more important and he wanted his due, and as long as 
he honored himself with hi arrogance, there was no correction. But 
the Chozeh did not agree with them and he told them that the 
opposite is correct. He explained it to them based on Chazal 
(Kiddushin 59b) ‘an action reverses a previous thought, but a 
thought does not reverse a previous action’. The one who sat at the 
head of the table, in actuality he is sitting at the head of the table 
even though he feels bad about it and had they not sat him there he 
would not have sat himself there, and even now, he is 
uncomfortable with the situation, nevertheless, the reality is and the 
impression that is being made is that he is sitting at the head of the 
table. But the other man who is not sitting at the head of the table, 
is upset about this but he keeps it to himself, and despite his inner 
feelings, he sits quietly at the side of the table in an ordinary seat. 
This action reverses his thought, and in time, he will realize that this 
is better for him. 
We see this happen similarly in other holy matters where a person 
receives benefit without having an accompanying action. As the 
Ramban writes (Emunah V’Bitachon Chapter 19) where he brings 
down HaRav HaKadosh Rebbe Levi Yitzchak of Berditchev zy”a in his 
holy sefer ‘Kedushas Levi’: It states (Shir HaShirim 2:7)  אם תעירו ואם'
 If you dare provoke Hashem to hate‘ – תעוררו את האהבה עד שתחפץ'
me or disturb His love for me while He still desires it’, if a person is 
provoked with fear or love, he should to immediately do a mitzvah 
or something similar. He then makes an object or a vessel for this 
love which can contain it, as if he were placing something in a 
container, for by placing it in a container it will last. 
As we have said, the power of the decision to do good does not 
come to fruition so long as there is no action accompanying it. It is 
only after the person does something, the result is that he is left 
with an inner glow and this will help him serve his Creator all his 
days. 
Hashem Yisbarach should enable us to do Teshuva with a clear mind 
and through good deeds for the sake of Heaven.    
 

 מעשה עושה רושם
An action makes an impression 

 
 

This shall be the law of the metzora on the day of his purification, 
he shall be brought to the Kohen. (14:2) 
Targum Onkelos: This shall be the law of the sagira on the day of 
his purification, he shall be brought to the Kohen. 
It would be fitting to understand the words of the Targum and why 
he substituted ‘sagira’ which means ‘sagur’ which means ‘closed’ in 
place of ‘metzora’, since this is not the meaning of the word 
‘metzora which means ‘nagua’ – ‘afflicted’ as Chazal explain 
(Arachin 15b) That metzora is an abbreviation of ‘motzi ra’ 
[defame]. The simple meaning is that bad afflictions emerge from 
the body. However, ‘sagira’ does not imply this at all since it refers 
to the obligation to seclude the person, as we see in the previous 
parsha which describes various ways the metzora is secluded. If this 
is so, then we must explain why the Targum changed from his usual 
way to explain the words literally and instead of referring to the 
metzora himself he refers to the seclusion that the metzora must 
undergo. 
Perhaps, aside from the word ‘sagira’ teaching the obligation of the 
metzora, it also teaches about the nature of the metzora. Afflictions 
come about because of arrogance as Rashi explains further on 
(14:4) in describing the purpose of the ‘eitz erez’ – ‘cedarwood’ and 
the word ‘sagira’ teaches this, that one who is haughty secludes 
himself by not thinking about or having any consideration for 
someone else. Even when he does have to involve himself in 
something relating to another person, he does not give him any 
consideration at all, and he does whatever he wants to do. The 
Targum saw fit to describe the metzora in this way specifically 
when he comes to describe his purification process. This explains 
why he must go to the Kohen, and why his purification process over 
the course of the days of his confinement is through the Kohen. He 
is not fit to offer his karbanos right after he is cured from his 
affliction because of his ‘sagira’, that is, he was arrogant, and it is 
not enough for someone who is arrogant to be purified from his 
flaw just by acknowledging his arrogance. Rather, in addition to this 
it is incumbent on him that from now on he must lower himself and 
nullify himself before someone else and acknowledge that he is 
deficient in something that another person has. Therefore, it is 
incumbent on him to come to the Kohen to demonstrate his 
Teshuva by showing that he needs the purification of the Kohen. 
Without this it is not possible to earn purification. Even his 
purification teaches the obligation that from now on he must lower 
himself as Rashi explains (14:4) regarding ‘the sheni sola’as’ – ‘the 
crimson wool’ and the ‘eizov’ – the ‘hyssop’, to teach that his 
rectification is dependent on his humility, and from now on ‘he 
should lower himself from his arrogance like a worm and like 
hyssop’. (Rashi) 
  
 

 



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

  Parshas Metzora - Shabbat HaGadol 5779 | 1 

The Amazing Connection between Shabbas HaGadol and Parshas Metzora

On Shabbas HaGadol the Internal Jewish Focus Was Revealed-- 
the Treasure the Emorim Hid in the Walls of Their Houses

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Metzora - Shabbat HaGadol 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

called “gadol,” as we find in the following passuk (Yehoshua 14, 15): 
 The name Chevron  "ְוֵׁשם ֶחְברֹון ְלָפִנים ִקְרַית ַאְרַּבע ָהָאָדם ַהָּגדֹול ָּבֲעָנִקים הּוא."
was formerly Kiryas Arba, who was the biggest (“hagadol”) 
among the Anakim.  Expounding on this passuk, the Midrash 
states (B.R.): The biggest (“hagadol”) man among the Anakim 
refers to Avraham.  

The Study of House Afflictions 
 Is for the Sake of Reward

As it is the nature of Torah to be elucidated from seventy different 
aspects, we will propose a connection between Shabbas HaGadol 
and Avraham Avinu, who is called “hagadol.”  We will begin by 
examining the passage in this week’s parsha, parshas Metzora, 
related to the afflictions of houses (Vayikra 14, 34): כי תבואו אל ארץ" 

 when you—כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם"
arrive in the land of Canaan that I give you as a possession, and 
I will place a “tzara’at” affliction upon a house in the land of 
your possession.  

We learn a tremendous chiddush in the Gemara (Sanhedrin 71a): 
שכר" וקבל  דרוש  נכתב  ולמה  להיות,  עתיד  ולא  היה  לא  המנוגע   an afflicted—"בית 
house never was and never will be.  So, why was it written?  Expound 
it and be rewarded.  In reality, it is very unlikely for the conditions 
required to declare an afflicted house “tamei” to exist.  Perforce, the 
Gemara concludes that the passage is present in the Torah solely for the 
purpose of: "דרוש וקבל שכר"—expound it and be rewarded.  

This allows us to suggest a fascinating idea.  Based on a teaching 
of Rabbi Shimon bar Yochai in the Midrash, Rashi comments: 
“And I will place a ‘tzara’at’ affliction”—this is to inform them 
(Yisrael) that afflictions come upon them (the houses), because 
the Emorim hid treasures of gold in the walls of their houses 
throughout the forty years that Yisrael were in the midbar.  As 
a result of the affliction, he (the Yisrael) will break down the 
house and find them.  

In honor of the auspiciously approaching Shabbas Kodesh, 
known as “Shabbas HaGadol,” it is fitting that we examine the 
following ruling of the “michaber” of the Shulchan Aruch (O.C. 430): 
 the Shabbas—"שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו"
prior to Pesach is called Shabbas HaGadol, because of the 
miracle that occurred on it.  The source for this ruling is the Tur; 
he describes the miracle that occurred on this historic day: 

"שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול, והטעם לפי שנעשה בו נס גדול, שפסח 

שה  איש  להם  ויקחו  הזה  לחודש  בעשור  יב-ג(  )שמות  כדכתיב  בעשור,  מקחו  מצרים 

לבית אבות שה לבית, ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה' כדאיתא בסדר עולם, 

ונמצא שעשרה בחודש היה שבת, ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי 

מיטתו, ושאלום המצריים למה זה לכם, והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו, 

והיו שיניהם קהות על ששוחטין אלוהיהם, ולא היו רשאים לומר להם דבר, ועל שם אותו 

הנס קורין אותו שבת הגדול".

The Tur attributes the appellation “Shabbas HaGadol” to the 
great miracle that occurred on the Shabbas prior to the exodus from 
Egypt—“yetzias Mitzrayim.” The exodus took place on a Thursday. 
On the preceding Shabbas, the tenth of Nissan, every Jew was 
commanded to take a lamb for his family as a Pesach offering and 
tie it to the foot of his bed. When the Egyptians would ask curiously 
about this peculiar ritual, they would respond that they planned to 
sacrifice these animals to their G-d. The Egyptians, who worshipped 
the lamb, were powerless to react and were forced to stand by and 
observe in silence. 

The commentaries throughout the generations strived to 
explain why this Shabbas was named Shabbas HaGadol.  We 
will begin with the reason suggested by the Chiddushei HaRim.  
Avraham Avinu longed throughout his life for children that would 
follow in his footsteps—children that would be devoted to Hashem 
and accept upon themselves the obligations of the Torah and its 
mitzvos.  Now, the taking of an animal for the korban Pesach was 
the first mitzvah Yisrael were commanded to perform during the 
exodus.  Hence, this Shabbas represents Avraham Avinu, who was 
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Yet, according to the Gemara: “An afflicted house never was 
and never will be.”  Seemingly, then, there was no way to expose the 
treasures hid by the Emorim in the walls of their houses.  Therefore, 
our blessed sages wisely taught us how to find those treasures.  As we 
have learned in the Gemara (Menachos 110a): כל העוסק בתורת חטאת כאילו" 

 anyone who studies—הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם"
the Torah of the Chatas, it is considered as if he actually brought a 
Chatas-offering; and anyone who studies the Torah of the Asham, 
it is considered as if he actually brought an Asham-offering.    

Accordingly, anyone who studies the laws pertaining to house 
afflictions, it is as if he fulfilled all of the laws written in the Torah 
pertaining to afflictions.  Therefore, if the Emorim hid treasures in 
the walls of their houses, HKB”H arranged for them to be found by 
someone who studied the laws of afflictions, just as if all the house’s 
stones were torn down.  This then is the implication of the Gemara’s 
conclusion that the passage of afflicted houses was included in the 
Torah solely for the purpose of: "שכר וקבל   ,In other words  ."דרוש 
“study” the passage in the Torah pertaining to house afflictions 
in depth; “and be rewarded”—and HKB”H will reward you by 
exposing the treasures the Emorim hid within their walls.  

Let us add an important point based on what we have learned in 
the Mishnah (Kiddushin 82a): 

"רבי שמעון בן אלעזר אומר, ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין 

דין  אינו  קוני,  את  לשמש  נבראתי  ואני  לשמשני  אלא  נבראו  לא  והלא  בצער,  שלא 

שאתפרנס שלא בצער, אלא שהורעתי מעשי וקפחתי את פרנסתי".

Rabbi Shimon ben Elazar says:  Have you ever seen a wild 
animal or a bird that has a trade?  Yet, they sustain themselves 
without travail, though they were created only to serve me; 
whereas, I was created to serve my Master.  Does it not follow 
that I certainly should be able to sustain myself without 
difficulty?  However, I have corrupted my deeds and thereby 
forfeited my sustenance.  

We can provide an explanation based on another Mishnah 
(Avos 4, 11): העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת קונה" 

 a person who performs one mitzvah acquires for—לו קטגור אחד"
himself one advocate; while a person who commits one aveirah 
acquires for himself one accuser.  The Bartenura explains that 
an “advocate” is a malach that speaks well on one’s behalf; while 
an “accuser” is a malach that speaks ill of the person.  Now, the 
bad malachim generated by a person’s transgressions hide his 
sustenance from him in various ways.  This is what Rabbi Shimon 
ben Elazar meant when he said: “However, I have corrupted my 
deeds and thereby forfeited my sustenance.”

Thus, it is evident that Emorim exist in every generation.  They are 
the forces of tumah that conceal from a person the golden treasures 

that lie within the walls of his house, preventing him from finding the 
livelihood that HKB”H has prepared for him.  Nevertheless, there is a 
remedy: “Expound it and be rewarded.”  A person should study the 
laws of house afflictions and entertain thoughts of teshuvah regarding 
all of his iniquities.  It will then be considered as if he fulfilled all that 
is written in the Torah with regards to house afflictions that ruined 
the stones of his house.  In this manner, the golden treasures that 
HKB”H has in store for him will be revealed.  

Every Nation Conceals Sparks of Kedushah

It is with great pleasure that we will now fulfill the insightful words 
of Chazal, who said: “An afflicted house never was and never will 
be.  So, why was it written?  Expound it and be rewarded.”  Let 
us consider the difficult predicament encountered by the meraglim, 
who Moshe Rabeinu sent to scout out the land.  The commentaries 
find the episode perplexing.  After all, the meraglim were not ordinary 
men.  In fact, they were princes of Yisrael, who were chosen because 
of their outstanding merit.  That being the case, how did they fail so 
miserably—speaking ill of the promised land?  

Let us propose an explanation based on the Agra D’Kallah’s 
lengthy analysis of the matter of Balak and Bilam.  They opposed 
Yisrael with their forces of tumah; their sole aim was to prevent 
Yisrael from extracting the holy nitzotz of David HaMelech that was 
concealed in their midst.  Here are his sacred words: 

"דהנה ידוע חיות אומה היא מחמת איזה ניצוצות מהקדושה השקועים בתוכה, וכשישראל 

כמה  כתבנו  כאשר  האומה,  אותה  ותתבטל  פגרים  האומות  נשארים  אזי  הניצוצות  מבררים 

ומתייראת  בערך,  גדול  קדוש  ניצוץ  בתוכה  יש  אשר  הקליפה  והנה  מצרים.  מעניני  פעמים 

הקליפה פן יבוא איזה צדיק בקדושתו ויוצא בלעם מפיהם, אזי הקליפה ההיא מיראתה פן 

שאדם  כמו  הקליפות,  טומאת  עמקי  בתוך  מאד  מאד  ההוא  הניצוץ  משקעת  חיותה,  יולקח 

מטמין אוצר נחמד במחבואות לבל ישלטו בו זרים, עיין כל זה בגלגולים להאריז"ל".

It is a known fact that the life-force of a nation is due to sparks 
of kedushah stuck in their midst.  When Yisrael successfully 
clarify the sparks, those nations are left as corpses and that 
nation ceases to exist . . . So, a klipah that has in its midst a 
valuable, holy “nitzotz,” and the klipah fears that a tzaddik may 
come along with his kedushah and remove that swallowed item 
from its mouth, that klipah—fearing that its life-force will be 
confiscated—buries that “nitzotz” very deep within its tumah; 
just like a person buries a coveted treasure in various hiding 
places, so that outsiders will not be able to access it . . . 

Based on this concept, the Agra D’Kallah, interprets the passuk 
(Bamidbar 22, 3): בני מפני  מואב  ויקץ  הוא  רב  כי  מאד  העם  מפני  מואב   "ויגר 

 ”He explains that Moav was sustained by the holy “nitzotz  ישראל."
of David HaMelech, who descended from Ruth the Moabite; that 
“nitzotz” was still mired within Moav.  Therefore: “Moav was very 
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frightened of the people”—lest they come to extract the holy 
“nitzotz” of David HaMelech; “because it was formidable”—it was 
extremely valuable and holy; consequently, “Moav was disgusted 
on account of Bnei Yisrael.”  

He explains the nuances of the passuk as follows: נראה לי לפרש" 

 ויקץ, מלשון קוצים וסייג שעושין גדר לכרם, היינו שעשו קוצים וסייג מטומאת קליפת

 מואב סביב להניצוץ, מפני בני ישראל, לבל יוכלו בני ישראל ליגע בהניצוץ המגיע להם

 is related to the Hebrew word ״ויקץ״ He suggests that the term  לקדושה.
for thorns, ״קוצים״, implying that the klipah of Moav surrounded the 
precious “nitzotz” with a protective barrier of thorns, like a fence 
around a vineyard, to safeguard it from Bnei Yisrael. 

The Meraglim Did Not Sense the Kedushah 
 that the Emorim Had Hidden in Eretz Yisrael

Now, we can suggest that when the meraglim entered Eretz 
Yisrael, they did not sense the sparks of kedushah located there.  
This led them to believe that the power of tumah of the Canaanim 
and the Emorim was so great that it had overwhelmed the 
kedushah and forced it out of the land.  This is the implication of 
their declaration (ibid. 13, 28): אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות" 

 but the people that dwell in the—גדולת מאד וגם ילידי הענק ראינו שם"
land are powerful, the cities are very fortified and large, and we 
also saw there the offspring of the giant.  They erred, however, 
because they should have known that this is the tactic of the forces 
of tumah; they hide the sparks of kedushah inside the walls of their 
houses, because they fear that Yisrael will extract them.  

This explains very nicely how Moshe Rabeinu provided them 
with the remedy prior to the arrival of the injury.  He said to them 
(ibid. 13, 20): "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי ביכורי ענבים"—you 
shall strengthen yourselves and take from the fruit of the land; 
the days were the days of the first ripening of the grapes.  We 
must endeavor to explain why the Torah informs us that it was the 
time of the ripening of the grapes.  Yet, based on what we have just 
learned, we can suggest that Moshe Rabeinu was hinting to them that 
they should learn a lesson from the grapes, whose precious wine is 
stored and guarded inside the grapes; it is not visible outwardly.  In 
the words of the Gemara (Berachos 34b): "יין המשומר בענביו"—wine 
preserved in its grapes.  Thus, they would understand that the 
kedushah is concealed within the walls of the houses.  

This is what Moshe hinted to them with his profound wisdom.  
Even if they do not see or sense any signs of kedushah, nevertheless: 
“You shall strengthen yourselves and take from the fruit of the 
land”—remain steadfast and learn a lesson from the fruits of the land.  
Then the passuk specifies from which fruit specifically they were to 
learn a lesson: “The days were the days of the first ripening of the 
grapes”—Moshe wanted them to learn from the grapes, who guard 

and conceal their precious wine within.  Similarly, in Eretz Yisrael, the 
kedushah is concealed like the hidden treasures of the Emorim.   

Thus, we can explain the matter as follows: The Emorim hid 
golden treasures in the walls of their houses.  In other words, they 
hid the sparks of kedushah in the walls of the houses that they built with 
the forces of tumah; so that they could derive life and sustenance from 
them.  Therefore, HKB”H subjects the walls of their houses to afflictions 
and plagues to demolish the strongholds of the forces of tumah.  Thus, 
the sparks of kedushah concealed in their midst will be exposed, and 
Yisrael will come and return them to the realm of kedushah.  

This explains very nicely the profound words of our sages: “An 
afflicted house never was and never will be.  So, why was it 
written?  Expound it and be rewarded.”  It is incumbent upon 
Yisrael to study the passage related to house afflictions in the 
Torah.  Then they will realize that the goal is to extract the sparks 
of kedushah that the Emorim concealed inside the walls, as Rashbi 
taught us.  It will then be considered as if HKB”H demolished the 
walls of the klipot, and all the “nitzotzei kedushah” will be returned 
to their proper place within the realm of kedushah.  

The Internal Focus Concealed within Every Jew

It is well-known that a wonderful connection exists between the 
people of Yisrael and Eretz Yisrael.  As we learn in the Mishnah (Keilim 
1, 1), Eretz Yisrael is holier than any other place on earth: ארץ ישראל" 

הארצות" מכל   Eretz Yisrael is more sanctified than any of—מקודשת 
the other lands.  Similarly, the people of Yisrael are holier and more 
sanctified than any other nation.  As it is written (Vayikra 20, 26): 
לי" להיות  מן העמים  ואבדיל אתכם  ה'  אני  כי קדוש  לי קדושים   you shall—"והייתם 
be holy for Me, for I, Hashem, am holy; and I have separated you 
from among the peoples to be Mine.  Thus, we can conclude that just 
as the Emorim hid “nitzotzei kedushah” in the walls of their houses in 
Eretz Yisrael; so, too, do the forces of tumah endeavor to conceal the 
kedushah contained within every Jew, so that it will not be revealed.  

To explain the matter, we will introduce a valuable idea from 
the incredible teachings of our brilliant luminary, the Ba’al Shem 
Tov hakadosh, zy”a.  Every Jew—no matter who he is or what his 
spiritual level is, even if he has sinned repeatedly, chas v’shalom—
possesses an internal focus in his heart that was implanted in 
him by HKB”H.  This divine spark is the root of his neshamah; it is 
unaffected by sin and iniquity; it remains pure and untainted.  

Applying this concept, the great Rabbi Baruch of Medzhybizh, zy”a, 
interprets the following passuk (Tehillim 37, 10) in the sefer Butzina 
D’Nehora: "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו" — just a little longer 
and there will be no wicked one; you will look carefully at his 
place and he will not be there.  In other words, even a Jew who has 
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sinned to the point that he is considered a “rasha,” nevertheless:  ועוד" 

 there remains within him a small focus within the innermost — מעט"
aspects of his heart; "ואין רשע" — where he is not considered a “rasha,” 
because the blemish does not reach that point.  Regarding this focus, 
David HaMelech beseeches Hashem:  "מקומו על   please —" והתבוננת 
examine this inner focus in the heart; "ואיננו" — and You will see that in 
that particular spot, he is not a “rasha,” and all of the sins he committed 
were only external and not from the depths of his heart.  

The Yismach Moshe (Chanukah 13) explains that of this internal 
focus, which is a portion of G-d from above, it says (Vayikra 16, 16): 
טומאותם" בתוך  אתם   that dwells with them amidst their—"השוכן 
tumah.  In other words, amidst the tumah of their iniquities and 
transgressions, there lies this inner focus, a portion of G-d from 
above, that remains totally unsullied.  There HKB”H rests His 
Shechinah—“amidst their tumah”—in their innermost place, 
beyond the reach of any tumah.  

This is the message conveyed by Chazal with the statement 
(Sanhedrin 44a): "הוא ישראל  שחטא  פי  על   although he has—"אף 
transgressed, he still has within him an internal, Jewish focal point 
that remains untainted, on account of which he maintains his 
kedushah as a Jew.  It is for this very reason that we occasionally 
witness even total “reshaim” performing righteous acts and 
teshuvah.  This surprising phenomenon is attributable to the 
internal focus that has not been tarnished; it arouses them to 
perform teshuvah.  In the words of Chazal: "רשעים מלאים חרטה"—the 
wicked are full of remorse.  

The Yismach Yisrael (Noach) elaborates further on the fact that 
this internal, Jewish focus arouses even total “reshaim” to perform 
teshuvah.  He applies this concept to interpret the passuk (Yeshayah 
 and its heart will understand, so that --"ולבבו יבין ושב ורפא לו" :(10 ,6
it will repent and be healed.  Teshuvah begins when the sinner 
searches deep within himself and connects with the internal point in 
his heart where the divine spark is concealed.  That fiery spark is never 
extinguished.  It enables a Jew to ignite an intense fire in his heart that 
will extend kedushah and taharah to all of his 248 bodily limbs and 365 
sinews.  This is the implication of the passuk: "יבין  if he truly—"ולבבו 
comprehends the significance of the inner focus in his heart; ושב ורפא" 

.he will be inspired to perform teshuvah and will be healed—לו"

The Key Is in Your Heart

It is fitting at this point to add what the author of the Tanya 
writes in Likutei Amarim (Chapters 18-19) regarding the passuk 
(Devarim 30, 14): "לעשותו ובלבבך  בפיך  מאד  הדבר  אליך  קרוב   for—"כי 
the matter is extremely close to you, in your mouth and your 
heart, to perform it.  Every Jew has at his disposal a tactic to defeat 
the yetzer.  As we have seen, during the most trying episodes in 

our history, even the simplest of Jews and sinners were willing to 
sacrifice their lives and endure torture and suffering to sanctify His 
name.  This is indeed curious!  Where did they find the courage and 
determination to endure this suffering, especially since they were 
unable to withstand the temptations of Olam HaZeh, which does not 
involve much conviction or suffering.  

Yet, as we have learned, every Jew, even the simplest among us, 
possesses a deep love for Hashem, concealed within the innermost 
chambers of his heart, which he has inherited from our holy forefathers.  
When we see Jewish sinners, however, who neglect to observe 
Hashem’s mitzvos, it is because that love is in a state of slumber and 
concealment, since it is covered in the cloak of Olam HaZeh’s nonsense.  
Yet, when that Jew is subjected to a test, denying Hashem’s sovereignty 
and existence, which constitutes avodah-zarah, his deep-seated love is 
awakened from its slumber.  It bursts forth with a passion that cannot 
be extinguished.  Consequently, even the simplest of Jews are willing to 
sacrifice their lives for the kedushah of Hashem.  

Accordingly, every Jew is capable of overcoming the yetzer of 
desire easily.  He need merely consider how much suffering he is 
willing to tolerate not to deny the oneness of the Almighty.  With 
that knowledge, he will realize how capable he is of withstanding the 
temptations of the yetzer, which does not involve much suffering at all.  
This is the implication of the passuk: “For the matter is extremely 
close to you, in your mouth and your heart, to perform it.”  

Upon careful consideration, it is evident that the author of the Tanya 
is talking about the inner focus that cannot be sullied.  Even a rasha, 
whose entire being and kedushah have been corrupted, nevertheless, 
this innermost focal point remains intact.  Therefore, when this rasha, 
who is incapable of overcoming his heart’s desires, is subjected to the 
difficult test of avodah zarah and the disavowal of Hashem, his inner, 
Jewish focus awakens with a passion.  He zealously defends Hashem 
and sacrifices his life for the kedushah of Hashem.  

We now have an amazing comparison.   The Emorim, the forces 
of tumah, hid golden treasures—the nitzotzei kedushah—in the 
walls of the houses in Eretz Yisrael.  In similar fashion, they conceal 
the inner focal point of a holy Jew inside the person himself.  They do 
so by miring a person in the senseless persuasions of Olam HaZeh, 
which act as a barrier between the person’s internal focus and his 
external self; because their sole purpose is to prevent the kedushah 
of that internal focus from spreading outwards.  They want it to 
remain buried and dormant inside a person just like it is in Jewish 
sinners, who are unable to overcome their yetzer hara.  

As we’ve learned, the passage of house afflictions was written in 
the Torah solely for the purpose of: "דרוש וקבל שכר".  If one studies the 
laws of afflictions, it is viewed as if he actually fulfilled them.  This 
prompts HKB”H to demolish the strongholds of tumah, exposing 
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all the “nitzotzei kedushah,” so that they can be returned to their 
proper place.  Similarly, studying this passage prompts HKB”H to 
demolish all the barriers of the “sitra achra”—the forces of tumah 
and evil—aimed at preventing the internal focus of a Jew from 
being revealed.  Thus, it is revealed in its full splendor and glory, and 
spreads throughout the Jew’s 248 limbs and 365 sinews, enabling 
him to serve Hashem with a holy, passionate fire.  

The Berachah "מגן אברהם"  
Relates to the Inner Focal Point

Following this enlightening path, we will proceed to explain 
why the Shabbas prior to Pesach is called Shabbas HaGadol.  As 
mentioned previously, it alludes to Avraham, who is referred to as a 
giant among men: "האדם הגדול בענקים".  In Sefer HaZakut (Sazria), the 
Chiddushei HaRim, zy”a, teaches us that the internal focus within 
every Jew in every generation is inherited from Avraham Avinu.  

He adds that this is the implication of HKB”H’s statement to 
Avraham (Bereishis 15, 1): "לך מגן  אנכי  אברם  תירא   ,fear not—"אל 
Avram, I am a shield for you!  Avraham feared that perhaps a 
Jew’s internal focal point would become tarnished and blemished.  
Hence, HKB”H assured him that it would not.  We acknowledge 
this promise in the first berachah of Shemoneh Esreh: 'ברוך אתה ה" 

 blessed is Hashem, Who safeguards the internal focus—מגן אברהם"
within every Jew, inherited from Avraham.  For this reason: “A Jew, 
even though he sinned, he is still a Jew.”  

Let us now introduce the incredible words of the Sefas Emes 
(Chanukah 5633; third night), who cites his elder, the Chiddushei 
HaRim, zy”a, regarding what we have learned in the Gemara in 
relation to the Chanukah miracle (Shabbas 21b): 

שבהיכל" השמנים  כל  טמאו  להיכל  יוונים   when the Greeks—"כשנכנסו 
entered the Sanctuary, they contaminated all of the oil in the 
Sanctuary—this alludes to the fact that they corrupted all of the 
Jews; של אחד  פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו  ונצחום,  חשמונאי  בית  מלכות   "וכשגברה 

 when the royal house of the Chashmonaim gained the—שמן"
upper hand and defeated them, they searched and found only 
one flask of oil—namely, the internal focus hidden within every 
Jew that remains untainted; "שהיה מונח בחותמו של כהן גדול"—that was 
lying with the Kohen Gadol’s seal—the internal focus is embossed 
with the seal of Avraham Avinu, who was a Kohen Gadol, as per the 
Midrash (B.R. 46, 5): "אברהם כהן גדול היה".  

Due to Heresy and Disavowal  
even the Inner Focus Is Damaged

Let us expand on this noble idea.  Why was Avraham Avinu 
so worried that the inner focus would be damaged?  Now, our 

sacred sefarim claim that this focus is not affected even by sins and 
transgressions.  Hence, “even if he sinned, he is still considered 
a Jew.”  Yet, when a Jew combines avodah-zarah with heresy and 
disavowal of Hashem, the blemish reaches even the root of his Jewish 
soul—the internal focus.  At that point, there is no remedy.  

This is evident from the following Gemara (A.Z. 17a): כל הפורש" 

מיית"  everyone who separates from heresy dies.  The—ממינות 
Gemara brings its proof from the passuk (Mishlei 2, 19): כל באיה לא" 

 all who come to her (avodah-zarah) do—ישובון ולא ישיגו אורחות חיים"
not return (do not perform teshuvah), and they will not attain 
the paths of life.  Rashi comments that once they are lost to avodah-
zarah, after wrestling with heresy, it is nearly impossible for them 
to abandon it and perform teshuvah.  If they do perform teshuvah, 
they die shortly thereafter, due to their anguish and their ongoing 
struggle to overpower their yetzer.  It is G-d’s decree that they die.  

Now, we learn in the Zohar hakadosh (Behar 111b) that Avraham 
Avinu rectified the cheit of Adam HaRishon, who ate from the Eitz 
HaDa’as.  That cheit involved avodah-zarah, seeing as they were 
persuaded by the nachash’s argument (Bereishis 3, 5): כי יודע אלקים כי" 

ורע" טוב  יודעי  כאלקים  והייתם  עיניכם  ונפקחו  ממנו  אכלכם   for G-d knows—ביום 
that on the day you eat of it your eyes will be opened and you will 
be like G-d, knowing good and bad.  Rashi explains: Every craftsman 
hates others of his craft; G-d ate from the tree and created the 
world.  There is no greater heresy and denial of G-d than to believe such 
a thing.  To rectify Adam HaRishon’s sin of avodah-zarah, Avraham Avinu 
shattered all of Terach’s idols and popularized the name of Hashem 
throughout the world, as it is written (ibid. 21, 33): ויטע אשל בבאר שבע" 

 he planted an “eshel” in Be’er Sheva, and—ויקרא שם בשם ה' אל עולם"
there he proclaimed the name of Hashem, G-d of the Universe.  

It should now be quite clear why Avraham was so concerned 
that a Jew’s internal focal point remains unblemished.  It was his 
sacred mission to combat the yetzer of avodah-zarah.  As we have 
learned, due to avodah-zarah, even the internal focal point of a Jew 
is blemished.  Therefore, he feared that his descendants would fall 
prey to the yetzer of avodah-zarah and their internal focal points 
would be blemished.  To console him, HKB”H assured him: “Fear 
not, Avram, I am your shield!”  

HKB”H’s Response to the “Samech Mem”

Based on what we have learned, we can better comprehend the 
dispute between the “samech-mem” and HKB”H at Krias Yam Suf.  
We learn in the Midrash (Yalkut Shimoni, Beshalach, 234): 

"והמים להם חומה. שירד סמאל ואמר לפניו, רבונו של עולם לא עבדו ישראל עבודה זרה 

במצרים ]בלשון פליאה[, ואתה עושה להם ניסים, והיה משמיע קולו לשר של ים, ונתמלא 

עליהם חימה וביקש לטבען. מיד השיב לו הקב"ה, שוטה שבעולם, וכי לדעתם עבדוה, והלא 

לא עבדוה אלא מתוך שעבוד ומתוך טירוף דעת, ואתה דן שוגג כמזיד ואונס כרצון".
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Samael protested to Him: “Master of the Universe, didn’t 
Yisrael worship avodah-zarah in Mitzrayim?  And, yet, You are 
performing miracles on their behalf.”  He voiced his complaints 
to the prince of the sea; and he became enraged and wished 
to drown them.  Immediately, HKB”H responded to him: “You 
incredible fool!  Did they worship idols of their own accord?  
They only worshiped idols because of their enslavement and 
out of mental duress.  You are judging an unintentional act as 
being deliberate, and a compelled act as being voluntary.”  

In light of our current discussion, let us explain.  The Egyptians 
made every effort to entice Yisrael to worship avodah-zarah.  They 
figured that if the internal focus of Yisrael was blemished, Yisrael 
would not be able to leave the tumah of Mitzrayim.  This was the crux 
of the argument the “samech-mem” presented to HKB”H.  How can You 
take Yisrael out of Mitzrayim?  After all, they worshipped avodah-zarah 
in Mitzrayim and damaged their internal focal point.  Consequently, 
they do not deserve the miraculous salvation of Krias Yam Suf.  

To which HKB”H responded: “You incredible fool!”  Had they 
truly worshipped avodah-zarah of their own malevolent volition to 
disavow, chas v’shalom, Hashem, the G-d of Yisrael; then they would 
have indeed blemished the internal focal point.  However, they 
merely mimicked the idolatrous practices of the Egyptians; they had 
no malevolent intent to deny or disavow Hashem.  In fact, throughout 
their enslavement, they continued to cry out to Hashem.  In other 
words, their idolatrous practice was only external and superficial 
due to their hard labor and extreme mental anguish.  Therefore, the 
internal focus was not affected; it remained intact and unsullied.  

It is with great pleasure that we can now explain the command 
issued by HKB”H prior to the exodus from Mitzrayim.  On the tenth 
of Nissan, the Shabbas before Pesach, He commanded Yisrael 
(Shemos 12, 21): "הפסח ושחטו  למשפחותיכם  צאן  לכם  וקחו   draw—"משכו 
away and take for yourselves sheep for your families and 
slaughter the Pesach offering.  The following elucidation is found 
in the Mechilta: Withdraw your hands from avodah-zarah, and 
take for yourselves sheep for the sake of a mitzvah.  

Not only did Yisrael heed Hashem’s command, but they put their 
lives in danger by taking the animals for the korban Pesach four 
days before Pesach, even though the Egyptians could have killed 
them.  This demonstrated to the entire world that their internal 
Jewish focal point remained intact and unblemished.  They were 
willing to sacrifice their lives in order not to worship avodah-zarah.  
Thus, HKB”H refuted the argument of the “samech-mem.”  

I Have a Wonderful Gift in My Treasure House
We can now comprehend why HKB”H instructed Yisrael to 

take the Pesach animals specifically on the tenth of the month, 
which was a Shabbas.  For, we have learned in the Gemara 
(Shabbas 10b): ,אמר לו הקב"ה למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה" 

 HKB”H said to Moshe, “I have a special—ואני מבקש ליתנה לישראל"
gift in my treasure-house and it is called Shabbas; I want to 
give it to Yisrael.”  The Sefas Emes (Vayechi 5654) explains that 
on Shabbas Kodesh, HKB”H reveals the internal focus concealed 
within each and every Jew.  

This explains very nicely why HKB”H instructed Yisrael to 
take the Pesach specifically on Shabbas Kodesh.  That is when it 
was revealed that the internal focal point of every Yisrael had not 
been blemished in Mitzrayim.  So much so that they were willing to 
endanger their lives by taking the Egyptian deity for their korbanos.  
Therefore, we commemorate the miracle annually on Shabbas and 
not on the tenth of Nissan.  For, it was due to the Shabbas that the 
internal focus was revealed as evidenced by their act of self-sacrifice 
and their disavowal of avodah-zarah.  

We have now been enlightened as to why this Shabbas is 
called Shabbas HaGadol.  It alludes to Avraham Avinu, who was 
designated Kohen Gadol.  On this historic Shabbas, centuries 
ago in Mitzrayim, it was revealed to the entire world that the 
internal focus inherited from Avraham Avinu remained intact 
and unblemished despite their practice of idolatry there.  By 
taking the Pascal lambs on Shabbas HaGadol, they endangered 
their lives in order to satisfy the will of Hashem.  As a result, 
HKB”H’s promise to Avraham Avinu was fulfilled: אברם תירא   "אל 

 .fear not, Avram, I will be your shield—אנכי מגן לך"
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

eople are instructed to show Kohanim anything which they suspect 
to be Tzora’as. The Posuk (14:35) describes this responsibility with 
the words, V’higid Lakohen Leimor, and he will tell the Kohen, 

saying.
 
The Sifro (14:79) asks why these words were chosen. Higid indicates that 
one should describe something in detail, which seems to be the wrong 
word here. The person was only responsible to show the Kohen what 
he saw, and wait for the Kohen’s decision. In addition, the word Leimor 
does not seem to add anything to the person’s responsibilities. Why was 
it added?
 
The Sifro explains that the person showing the Kohen the potential 
Tzora’as must also describe to the kohen, which is intended by the word 
V’higid, his recent actions, and which may have caused the potential 

Tzora’as to appear. The Kohen must then tell the person Divrei Kivushim, 
words of comfort. What does the Kohen tell him? He tells him that the 
Tzora’as was the result of his actions. Why is that comforting?
 
I believe that it is empowering for people to know that the problems 
they face are self-inflicted. Accepting blame also means that they 
can fix those problems by changing themselves. 
 
The Kohen is more than a diagnostic specialist. He listens to the “patient” 
describe the process that took him from being a healthy person to a 
sick one, and then “walks” him through the process of becoming healthy. 
Today, people are expected to have a Rav help them through a similar 
process, so that they can understand how the events, and challenges, in 
their lives can make them sick or healthy.  
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have found an interesting trait that is increasing in numbers. Many people 
lack character in individual areas. Some people are self-absorbed, others 
suffer from laziness, etc. Then, for various reasons, people decide that 

they want to change. The self-absorbed person becomes (almost instantly) 
pleasant and sensitive, and is always offering to help. The lazy person becomes 
industrious. It would seem that they have succeeded in getting their “act” 
together.
 
However, I find that during the weeks that follow, their offers to help tend to 
be followed by last-minute cancellations. Their newfound 
sensitivity to others does not seem to be there. Their 
offers to help are frequently withdrawn, with what they 
convince themselves are “exceptions”, necessitated by 
unexpected personal needs. Despite their apologies, 
the never-ending list of exceptions becomes the pattern 
and not the exception, and indicates that they are not 
what they believed themselves to be. Since people must 
be honest with themselves, especially when they believe 
that they are “growing”, I want to share the following thoughts with my 
readers:
 
Many people equate feeling empathy towards others with being 
truly sensitive. While that should not surprise anyone, I have found that 
there are several ways in which people can train themselves, and other 
people, to be sensitive towards others. Some of these approaches cultivate 
persistent growth, while others tend to fall short. Focusing on growth is 
always a timely topic, but is even more useful during the Yomim Tovim, and 
when children are home from school, such as before and after Pesach.
 

I know an organization which offers lectures and group sessions to the public, 
with the mission of promoting personal growth through self-awareness. They 
utilize hype, and create an environment in which everyone feels good when 
they say ‘thank you’, apologize, learn to forgive others, etc. A big part of their 
message is, correctly, that people will feel liberated if they can forgive, accept, 
love others, and, most importantly, love themselves.
 
The downside of this approach is that the focus easily becomes one of feeling 
good. Committing to give a ride to someone feels good. Backing out at the 

last minute does not feel so bad. Speaking to a parent 
for the first time in many years makes people feel like 
heroes and that, of course, feels good. Sustaining a real 
relationship with all of those responsibilities does not.
 
Some people have this same pattern in their relationship 
with Hashem. There is a strong emphasis on Hashem 
loving us, because that makes us feel good. Some of the 
people who remind everyone that Hashem loves them 

are allergic to Davening, or fulfilling a Mitzvoh with all the necessary details. 
Spending the time, and attention, to fulfill a Mitzvoh with all the necessary 
details, does not make people feel good.
 
The organization mentioned above, and those who focus exclusively on how 
Hashem loves them, are the victims of our generation’s marketing ploys, 
which are geared towards our short attention spans. We are given flashes of 
excitement, and infomercials, describing what it would feel like if we improved 
our personal lives, and our performance of Mitzvohs. Then, because many 
people do not have the patience or commitment to take their 
growing process “to the end”, they stop focusing on the necessary 
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“Many people equate 
feeling empathy towards 
others with being truly 

sensitive. “
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steps required to become healthy people after they have “read” 
the “first chapter” from the book of personal growth. They do not 
understand what a real relationship requires, or the need to do things even 
when it does not make them feel good.
 
In essence, much of what people do for others is selfish, and being done for 
their own good. Kindness done for one’s self is only a small part of the “book” 
on kindness, and maybe only 10%. Yet, they believe they have “graduated the 
class of kindness” because they smile, offer favors, and seem to care about 
people.
 
It is easy to follow through on basic acts of kindness, such as responding 
to requests of kindness, than it is to be internally kind.  Empathy, Nosei 
B’ol Im Chaveiro, is a very rare trait, and teaching it should be 
made mandatory (if this was possible) before anyone gets married, 
becomes a parent, or has any other relationship.
 
To highlight how many people do not have the patience to “read” past the 
first chapter, I want to share a recent, personal, experience. I asked the men 
who come to our Maariv Minyan on Motzei Shabbos to please be on time 
because it was my anniversary, and I wanted to be back home on time. Two 
people made it a point to be on time. The other seven people were fifteen 
minutes late. None of them apologized.
 
Why did they not acknowledge their inability to fulfill my request, even if 
the circumstances were out of their control? We are friends, and they have 
done favors for me in the past which required much more sacrifice than this 
request. The explanation requires reading past the first chapter. Below are 

two explanations, both of which are signs that they lack “true caring” for 
others:
 
1) Many people assign others into categories which, even when they 
place them on pedestals, still make them less human.  People that 
are less human do not become insulted, can manage any inconvenience, and 
can take care of themselves. Some people have dehumanized the majority of 
the people they know.
  
2) Many people are so busy and/or unhappy, that they will not even 
notice the person next to them. Their life is so full of drama, whether it 
is real, or make-believe, that there is no room in their hearts to notice when 
others demonstrate a strong need for help, even when they see the need 
unfolding before them, and even if they have the ability to help. Had they 
noticed, they certainly would have felt empathy for them.
 
One of the traits of our nation is what we say during a Siyum, Onu Rotzim, 
that we are always running. We are always in motion. Every step that we make 
going forward is not sufficient. We must always focus on the next step, and 
then the step after that.
 
Experiencing a great Seder is a success in itself. More importantly, a 
great Seder should launch us to our next stage. The next stage may be a 
renewed interest in Torah, a relationship with Hashem, or a commitment 
to understanding what it means to be religious, instead of continuing to live 
a hollow lifestyle. What is most important is for people to actually 
take the next step. 

Why must a leper be forced to sit alone outside the camp? Since he 
spoke lashon hara and caused disparity between one Jew and his friend, 
and husbands and wives, therefore, he too, is separated and forced to 
sit by himself.”

     With the outbreak of the first world war in 1914, the yeshivah world 
of Polish and Lithuanian Jewry encountered hardships that were hitherto 
unknown. Many bochurim were forced to run away in order to escape the 
threat of conscription into the Russian army. A considerable number of the 
yeshivos that succeeded in surviving the war fled hastily due to developments 
on the battlefront, and endured long periods of wandering throughout Russia 
and the Ukraine. These exiled yeshivos continued to function - and often 
thrive - with daily learning sessions and shiurim under harsh economic 
and environmental conditions. In most cases, the yeshivos took over local 
synagogues in the towns and villages they fled to, which they used for all 
activities, including davening, eating, sleeping and, of course, learning. In 
those troubled times, a few yeshivos disbanded, but the others somehow 
managed to remain intact, maintaining their unique identities as functioning 
units, despite the harsh physical and material conditions. At the conclusion of 
the war, the mounting pressure and religious persecution by the Bolsheviks 
drove them to return to their original locations in Lithuania and Poland.
     In one city deep in the Russian hinterland, the yeshivah students fled to 
the large central synagogue and, with the permission of the townspeople, 
reinstated the glory of their yeshivah. The city’s inhabitants were proud to 
host such an illustrious institution and they helped out to the best of their 
ability, seeing to the needs of the students. All were accommodating, except 
for the caretaker, the shamash of the synagogue, who complained that the 
boys were inconsiderate and made a mess of the beautiful edifice. Day after 
day, he would storm into the main sanctuary where the boys were studying 
and would scream about the lack of cleanliness in the kitchen, hygiene in the 
lavatories, the torn condition of the seforim in the library, or the haphazard 
way in which the boys would leave their possessions strewn about. It was not 
long before the uncompromising man had the yeshivah students evicted and 

forcibly removed from the building.
    R’ Yechezkel Levenstein ZT”L, the Mashgiach of the Mir Yeshivah, heard 
what had happened and he was shocked. How could another Jew go out of 
his way to treat yeshivah students so poorly? Where was his compassion and 
what would happen to such a man who displayed such a denigration to the 
honor of the Torah and those who study it?
     A number of years after the war, R’ Chatzkel met a man from the city 
to which the yeshivah had fled and he inquired as to the whereabouts and 
welfare of the shamash who had evicted the yeshivah. He was told that the 
man had passed away recently - but in quite an unusual manner. It happened 
on one of the days of Sukkos and the synagogue was packed to capacity. 
Towards the end of the Mussaf prayer, just as the kohanim had gone up to 
duchen (bless the congregation with the priestly blessings), the shamash’s 
heart gave out. He had a massive heart attack on the spot - and stopped 
breathing!
    A number of people rushed to help him but it was too late; there was 
nothing to do for the dead man. However, the kohanim had just begun to sing 
the priestly benedictions and suddenly a halachic problem arose: the kohanim 
are not permitted to be inside the same room as a dead body! Due to the 
spiritual impurity of the corpse, a kohen may not remain under the same 
roof! And yet, what was there to do? The kohanim were all standing up front 
and performing their priestly duties! How can they stop Birchas Kohanim in 
mid-sentence and tell the kohanim to leave the room?
     Of course, they couldn’t remove the kohanim, so instead, one quick-thinking 
individual grabbed hold of the dead man’s legs and dragged him outside of the 
sanctuary, where he unceremoniously “dropped off” the corpse and ran back 
inside to catch the end of the blessings. When it was over, a few people went 
back out and dealt with the unmoving shamash.
     R’ Chatzkel closed his eyes tightly and nodded his head. “I knew that he 
would get what was coming to him. Just as he brazenly threw the yeshivah 
boys out of the building, so was his body harshly taken out of the shul - 
middah kneged middah!”

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

Parshas Metzorah 

The Seder - A Linguistic Investigation of Chometz and Matzoh 

It might be a good idea to read this before the Seder in order to enhance one’s kavanah while eating the 
holy matzos. 

The second of the four questions of the Mah Nishtanah is: “On all other nights we may eat chometz or 
matzoh, but on this night only matzoh.” The Seder begins with the breaking of matzoh and putting a 
piece away, as a slave would do with the uncertainty of any other food coming soon. It also encourages 
questions from the children, who know something about the difference between chometz and matzoh. 

Let’s look deeper at these two words and their “phonetic cousins,” starting with the word chometz, which 
means sour or fermented, and which is pronounced with a strong beginning and end sound.  

As always, it is highly instructive to consider many of the similar sounding words to chometz in Lashon 
Hakodesh, according to the Etymological Dictionary of Biblical Hebrew, based on the commentaries of 
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l. The patterns are startling – and quite revealing. 

Kamatz means to grip. Camas means to hide. Camaz means to clasp. Kamash means to penetrate. All 
these words relate to hiding.  

Chamas means wrong. Amas means load. Ametz means courage. Hamas means to liquefy. All these 
words relate to effecting gradual change.  

Kibbutz means gather. Kafetz means shut quickly. Kutz means contract. Kabosh means subdue. Yebush 
means to firm up. Gush means to harden. Cafash means to force. Kavas means to scrub. Kabash means 
to whiten. All these words relate to compression and release. 

The word Chometz, and its phonetic cousins, then, are focused on hiding, compressing, and changing.  

Chometz spelled backwards is tzemach, meaning growth and sprouting. 

Chometz, then, represents the opposite of growth, even though it has all the indicia of growth: bread, 
yeast and leaven. Since we live with it all year, we get used to having it. 
For one week - the week re-enacting freedom - we avoid it - no pun intended – like the ten plagues we 
relive on the Seder night, which the Maharal teaches us are related to the ten expressions used in 
creation in Bereishis.  
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These themes are always overlapping, juxtaposed, on the Seder night. Ha’shem spoke the world into 
existence - and we speak the world into further existence – Peh Sach – the mouth speaks - or, G-d 
forbid, destruction. 

Now, let’s look deeper at matzoh and its “phonetic cousins.” Matzoh. It is spoken softly. The patterns are 
equally startling here as well. 

Related words are middah, measure; masah, melting; mazah, thin; matzoh, to draw out; mazach, to 
hold in; motzah, to find; and meshach, to separate. All involve separating, prolonging and extending. 
Matzoh and its phonetic cousins are much more health-inducing than chometz. 

Matzoh backwards spells hatzom, meaning the thirst. Related words to hatzom are shema, listen; 
tzemach, growth; sameiach, rejoicing; and shima, identify. All relate to satisfying a need. Other related 
words are tzemam, compress, and tzom, gather. 

That is a key aspect of matzoh, unlike chometz, which keeps expanding. One must gather time to make 
matzoh.  

It makes sense, then, that the word matzoh has a value of 135, which is the value of the word kahal, to 
gather. The matzoh acts as a gathering point for the nation, the food of faith, of speed, similar to the 
word mitzvah. We end the Seder with the taste of matzoh as the Afikoman, which can be pronounced 
afika mann, out comes the mann. 

Besides the difference between chometz and matzoh being a Hey and a Ches, Chazal also tell us the 
following about matzoh: According to the Malbim, there are 190 days from Erev Pesach to Shemini 
Atzeres.  

The number 190 represents the value of the word keitz, which means end. Chazal say that the four 
hundred year exile shown to Avrohom was cut short by 190 years. What is so special about this concept 
of 190 - keitz, cutting the decree, in relation to matzoh and the Seder? 

It is fascinating that, if you add up the numbers 1 and 2 and 3, etc., up to 18 , the number of minutes 
that is the cutoff point of matzoh, the result is…190. Recall that matzoh making involves a constant 
focus on the keitz, the time  cut off or end.  

This would now make sense in light of the following: 

The Bnei Yissoschor points out that the word matzoh spelled out - Mem, Mem (40 and 40), Tzadi (90 
and 4 and 10) and Hey (5 and 1) - equals…190. Matzoh spelled out is the value of keitz. Matzoh, then, 
to its inner core, has still another dimension, a keitz, or cutting off of all past negatives. 1 through 18. 

As we eat it, we should chew slowly and have this in mind. It literally cuts us off from our past and 
teaches us the essence of life, which is chai, the value of 18. This seems to go against the idea that food 
powers us up for the next bit of life, the future. 

Yet, matzoh is teaching us many lessons. Perhaps the main one is that the person we were before - 
slaves to our desires, to other influences, etc. - can be cut off to allow us to focus on the freedom to 
connect to and believe more deeply in Hashem taking us out of Mitzrayim all the time, if we look around 
and see the endless miracles He does for us. Seder means freedom to plan, to do, and to create. 

Finally, let’s look at matzoh and compare it to the words avodim hayinu, which have a value of 207, 
which is exactly the value of ohr. Admitting to slavery - current slavery - is a key to accessing the 
Torah’s healing light.  

In addition, the positional gematriah of matzoh - Mem (13th letter), Tzadi (18th letter) and Hey (5th 
letter) - is 36. We know that the word ohr is mentioned 36 times in the Torah. Therefore, Matzoh, 
besides having many other characteristics, is also another mystical expression of the light of the Torah. 
We see a hint to the cheirus given to us by matzoh.  
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ןהכהלאאבוהוותרהטםויבערצמהתרותהיהתתאז
This shall be the law of the metzora on the day of his purification: He 

shall be brought to the Kohen. (14:2)

Chazal (Arachin 15) Reish Lakish said: “What is the meaning of 
that which is written, ‘This shall be the law of the motzi shem ra
(slanderer)?’” Chazal equate the affliction of tzaraas with the 
prohibition against motzi shem ra, slander. One who resorts to 
evil/defamatory speech will deservedly become afflicted with tzaraas, 
spiritual leprosy (for lack of a better term). Certain aspects of 
tzaraas/motzi shem ra should be addressed. Shlomo Hamelech says 
(Mishlei 18:21), Ha’ma’ves v’ha’chaim b’yad ha’lashon; “Death and life 
are in the hand (power) of the tongue.” This often - quoted pasuk is 
most identified with lashon hora, evil speech. The tongue has enormous 
powers: positive, life-sustaining – as well as devastating, death-inducing 
– powers. It is up to the person to determine how he uses his mouth. 
Since the pasuk seems to address the power of the tongue, it should 
have said so: ma’ves v’chaim b’lashon. Why does it add b’yad ha’lashon, 
in the hand of the tongue? What does the hand have to do with it?

Another area that begs elucidation is the Kohen’s function vis-
à-vis the tumah process of tzaraas. No other tumah, ritual 
contamination, is dependent upon the Kohen uttering the word, tamei, 
“impure.” This is true even if there is no question concerning the 
affliction; it is clearly tzaraas. Yet, until the Kohen gives the “word,” the 
person remains clean/pure. This is true even when all signs of affliction 
have disappeared, and the person is clearly healed; unless the Kohen
gives the word – tahor, the metzora remains in his state of impurity. 
Why?  

Last is the manner in which the afflicted person presents 
himself and his plague to the Kohen. The Torah insists that he say: 
K’nega niraah li, “It seems to me that I have seen a nega.” He may not 
make a definitive statement: Nega niraah li; “I have seen a nega.” In 
other words, the afflicted person must rely solely upon the Kohen’s
decision, specifically the Kohen’s articulation of the word tamei. The 
rendering of tumah had to be enunciated by the Kohen; indeed, in the 
event that that Kohen was not well-versed in Hilchos negaim, the laws 
that apply to plagues, he was required to summon a talmid chacham, 
Torah scholar, to view the affliction and to make the decision regarding 
its impure status. Then – after he had made the decision and conveyed it 
to the Kohen, the Kohen vocalised the word, tamei. Does this not beg 
elucidation? Does the Kohen’s verbalisation of the Halachic status of this 
person render him tamei? Since when does a state of being depend on 
defining it by oral expression? 

The purification process, which the Torah describes for the
metzora, employs the use of cedar wood and hyssop, crimson wool dyed 
with the pigment of a worm. Rashi explains that the metzora should 
lower himself from his arrogance (cedar wood) like a worm (a low 
crawling creature) and like a hyssop (an herb which does not grow very 
high). In other words, these three items are to imbue the metzora with a 
sense of humility. 

This implies that the sin of the metzora is generated by 
excessive pride. How does this reconcile with the earlier Midrash which 
attributes the transgression of the metzora to speaking slanderous 
speech? 

Horav Nissan Alpert, zl, explains that unmitigated, excessive 
pride in oneself lies at the very crux of the sin of motzi shem ra. The 
fellow who slanders, who speaks ill, of his fellow man often justifies his 

nefarious comments with comments such as, “Well, I am only speaking 
the truth. Check it out. I am not saying anything new. Everyone knows 
that so and so is a dangerous, wicked swindler, etc.” He does not view 
his “commentary” as sinful. On the contrary, he considers himself a saint 
for performing a public service for the community. He is capable of 
taking any situation involving his fellow man and vilifying it, 
transforming what might have been ambiguous behaviour to the nadir 
of infamy. 

The motzei shem ra considers himself a tzaddik, righteous 
person. Because he is so wrapped up in himself, he does not see lucidly. 
He views the actions of others who do not see eye-to-eye with him as 
contemptuous. Thus, he maligns anyone who, in his distorted arrogance, 
does not agree with or support him. 

The Rosh Yeshivah adds that the term, “weapon of 
destruction”, which most often refers to the tongue, is not exclusive to 
the tongue. There are times when a well-timed gesture of contempt, 
such as a wave/flip of the hand (a dismissal of the man and his 
reputation), is equally defamatory and destructive. Sometimes it is the 
tongue and, other times, it is the “hand.” This is what is meant by “the 
hand of the tongue.” 

The source of the problem, the origin of motzi shem 
ra/slander, defamation of character in its various forms, is a lack of 
humility. Excessive pride, foolish misplaced haughtiness, and downright 
crude arrogance are all responsible for the slanderer’s slander. We 
define people and their actions through a misguided lens of subjectivity 
– to fit our envious nature. If we would not be victims of gross 
arrogance, we would view ourselves as inappropriate to pass judgment 
concerning the activities, character motivations, of others. One who 
lacks humility finds himself hard-pressed to refrain from judging others –
and, for the most part, rendering a subjective judgment based on 
personal envy. 

Furthermore, when the support system that provokes his low 
opinion of his fellow is his personal arrogance, he sticks to his guns, 
maintaining his propriety, despite all of the proof to the contrary. 
Arrogance deludes; arrogance born of envy and low self-esteem 
corrupts one’s mind and actions. The latter type of person never agrees 
with reason. Thus, his first step toward humility, and eventual teshuvah
and purification, is to come to the Kohen, the individual who is totally 
dedicated to Hashem, and say, “K’nega niraah li, “It seems to me that I 
might have seen a plague.” Humble, unpretentious – this is how he 
should approach the Kohen. Then we can hope for a cure. He now 
realises that pronouncements are not made by people whose subjective 
leanings cloud their judgment. The Kohen views life and people through 
the lens of clarity – the lens of Torah. 

Limud z’chus, judging people favourably, giving people the 
benefit of the doubt, is much more than an exhortation against a 
subjective/negative outlook on people. It means simply that unless one 
knows for certain that there is a negative twist to what he has just seen, 
he must take a positive, favourable outlook. This can, at times, 
distinguish between life and death. No dearth of stories demonstrates 
the error of negative judgment of others, but the following is an 
instance (which could happen to any one of us, at any time and in any 
place).

This incident took place in the famous Lederman Shul, but it 
could have happened anywhere. 

This story was related first-hand by the gabbai of the second 
Netz, sunrise, minyan in the Lederman Shul. There are two daily 
simultaneous minyanim at Netz. The large minyan convenes in the large 



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

Peninim is published by Peninim Publications in conjunction with the Hebrew Academy of Cleveland
© 2019 All Rights Reserved by Rabbi A. L. Scheinbaum 

Sponsorship - e-mail: peninim@dvar.info

street-level beis medrash. The second minyan is the quicker one and 
meets upstairs. On the day in question, the upstairs minyan had some 
difficulty putting together a minyan. They finally had ten men and began 
davening. Alas, when it came to chazoras ha’Shatz, repeating the 
Shemoneh Esrai, one of the worshippers “ran” and they now had only 
nine men. The gabbai went outside and discovered the elusive tenth 
man sitting outside, seemingly relaxed, hands folded, almost as if he did 
not have a care in the world. “Why did you leave?” the Gabbai asked. 
“We need you.” “I cannot go back. There is no air. I cannot breathe in 
there,” was the man’s reply. 

“What do you mean there is no air? There are ceiling fans that 
are circulating the air. The windows are open. There is plenty of air.” 
(Veritably, Bnei Brak does get quite hot and humid in the summer. I 
assume that, even if the incident occurred in the summer, since it was 
early morning, it was still cool.)

The gabbai was visibly upset, but seeing that the man was not 
moving, he left to look for another tenth man. This is how the story 
should have ended. Sadly, this is not how it ended. The original tenth 
man waited outside until his wife concluded davening. (She, too, had 
joined him daily for netz Shacharis.) He then told her that he did not feel 
well and could not breathe. They immediately went to Maaynei 
Ha’Yeshua Hospital, where the emergency room doctors checked him 
out. By the time they confirmed that he had suffered a serious heart-
attack, he had passed on to his eternal rest!

Now, let us catch our breath and go back a few hours to the 
time when the gabbai had confronted the man who was complaining of 
a lack of air and ask ourselves: Would our response have differed from 
that of the gabbai? Probably not. The man was young, strong, and in 
seemingly good health. I am positing that the end would not have been 
different. Hashem Yisborach determines this. Imagine, however, having 
to live with the idea, in the back of one’s mind, that had he given greater 
credence to the man’s reiterating that he lacked air – the story’s 
conclusion might have been different. 

It does not have to be a heart attack. It could be depression or 
a host of other causes of a person’s unusual behaviour. It does not mean 
that he is “strange,” in a bad mood, etc. By taking people seriously, we 
might prevent something serious from happening to them. 

ןהכהלאאבוהוותרהטםויבערצמהתרותהיהתתאז
This shall be the law of the metzora on the day of his purifications: 

He shall be brought to the Kohen. (14:2)

Modesty, privacy, hatznea leches, is a principle to which we 
should all adhere. The Navi Michah exhorts us to “walk modestly with 
Hashem” (Michah 6:8). When a person acts modestly in public, it is 
easier to feel a sense of pride and have ulterior motives (even) when 
serving Hashem. When a person acts modestly in private, these ulterior 
motives are not an issue, since no one sees him. 

The Noam Elimelech observes that this is true only when one 
wishes to come close to Hashem via his service. He must walk on the 
path of modesty. The baal teshuvah, penitent, who originally had 
transgressed publicly with such sins as slander, defamation of character, 
and evil speech must necessarily repent in public as well. This follows 
the halachah of K’bo’lo kach polto, “in the manner in which it was 
swallowed, so it is expelled” (Pesachim 30b). According to this law, in the 
same manner that a forbidden thing is either ingested or absorbed, it is 
expelled. Thus, a sin that is committed in private should have its 
repentance performed in private, hidden from people. A sin that was 
committed publicly, flagrantly, should have its repentance, likewise, 
performed on the public stage. 

This is all fine from the perspective of atoning for the sin, but 
how can teshuvah be carried out publicly, where there is the issue of 
ulterior motives with which to contend? If the penitent is “plagued” by 
ulterior motives, the attention grabbing aspect of the public domain is 
seriously undermined and his act of repentance flawed. 

The Lishensker (Noam Elimelech/Rebbe Elimelech of Lishensk) 
explains that this is why the metzora must go to the righteous leader, 

the Kohen, whose life is devoted unequivocally to Hashem and His 
service. When one comes in contact with such spiritual integrity as 
evinced by the Kohen, who stands at the apex of spiritual demeanour, 
the penitent no longer has thoughts of ulterior motives. The Rebbe
explains that the yetzer hora, evil inclination (which is the force behind 
the ulterior motives), has no power when a totally righteous person 
challenges it. Furthermore, the baal teshuvah observes the actions of 
the tzaddik and is so inspired that ulterior motives do not play a role in 
his life. Indeed, he is inspired to ask himself, “How can I take pride in my 
deeds (ulterior motives), when I compare them to the actions of the 
true tzaddik?”

The Torah teaches us: “This is the law of the metzora – on the 
day” (daylight/publicly), when he publicly and openly repents. And if you 
might question this publicity, because he might become haughty from 
the public display – he first goes to the Kohen, in whose presence he will 
be relieved of any traces of ulterior motives. 

In his Aznaim La’Torah, Horav Zalman Sorotzkin, zl, asks how 
we reconcile the metzora going to the Kohen with, V’yatza ha’Kohen 
michutz la’machaneh, “And the Kohen shall go outside of the camp.” If 
we bring the metzora to the Kohen, why does the Kohen have to go out 
of the camp (so to speak to “greet” him)? The Lutzker Rav explains that 
the metzora cannot come into the camp, due to the fact that he is still in 
a state of tumah, ritual impurity. Until the Kohen views the plague and 
renders it pure, the metzora’s tumah, impurity, remains in full force. The 
Torah teaches us an important chiddush, novel idea. The Kohen goes to a 
designated place located outside of the camp. The metzora, however, 
comes first and waits until the Kohen arrives. 

This procedure is executed in this manner, because tzaraas
(for the most part) is brought upon a person due to gasus ha’ruach, 
vulgarity, pompousness. (These coarse qualities lead to lashon hora.) If 
the Kohen were to arrive first, the metzora might, in his pompous mind, 
conjecture that the Kohen must wait for “him.” He is the greater of the 
two. Instead, the metzora goes and waits for the Kohen. This should 
diminish his arrogance. The metzora is brought to the Kohen, but he 
waits in the designated place for the arrival of the tzaddik who will 
purify him. 

One observation: It is eye-opening how self-centred an 
individual can be. The metzora is tamei, having ritually contaminated 
himself with his vulgar attitude and slanderous tongue. Now, after the 
period of quarantine and its accompanying embarrassment, the metzora
is still plagued by his overbearing ego, to the point that if the Kohen
would arrive before him, he (the metzora) might delude himself into 
thinking that the Kohen is waiting for “him”! This is the meaning of 
gasus ha’ruach. Even when all the cards are stacked against him, and he 
has suffered humiliation, his ego does not deflate. The same ego which 
is the foundation upon which one’s self-esteem is built can 
simultaneously be the most self-destructive quality which can catalyse
his downfall. 

Why does the Kohen have such power? How does his mere 
presence, the face to face between the metzora and the Kohen
transform the metzora’s arrogance into sheepish submission? A similar 
instance is found in Megillas Esther, which relates the inability of Haman 
ha’rasha to tolerate the existence of Mordechai ha’tzaddik, to the point 
of obsession. V’chol zeh einenu shove li; “Yet all this means nothing to 
me” (Megillas Esther 5:13) (as long as I see Mordechai, etc.). What was 
it about Mordechai that extinguished Haman’s arrogance? What 
undermined this evil man’s power, rendering it worthless? I heard an 
insightful explanation. Mordechai represents emes, absolute, pristine 
truth. Living a life guided fully by Torah imbues one with an unabashed 
intolerance for sheker, falsehood. Likewise, falsehood cannot function in 
the presence of emes. Haman personified falsehood. Mordechai lived 
emes. Thus, Haman simply could not live in Mordechai’s presence. 
Suddenly his life had no meaning, no value. It was all a sham. When he 
saw Mordechai, he began to lose control of himself. Likewise, when the 
metzora stands before the righteous Kohen, his preconceived notion of 
“self” dissipates as he transitions into meek submission. This is the 
power of truth. 
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םכתזחאץראתיבבתערצעגניתתנו
And I will place a tzaraas affliction upon the house in the land of 

your possession. (14:34)

Parashas Tazria/Metzora describe the laws of tzaraas, a form 
of spiritual leprosy, that struck a person as a result of deficient, 
slanderous, maligning speech. Obviously, deficient speech is rooted in a 
deficient character. Chazal teach that prior to tzaraas being afflicted on 
one’s body, Hashem conveys subtle messages, such as plagues 
appearing on his clothing or on the walls of his home. It is only after the 
slanderer has chosen to ignore His messages that the plagues appear on 
his body. It would, thus, make sense that the Torah would teach the laws 
of tzaraas affecting all three locations in one parsha, followed by the 
laws of purification and cure from tzaraas in the next. Surprisingly, the 
laws of tzaraas on clothing and the body are in one parsha, followed by 
the details of the purification service in the next parsha, with the 
anomaly being that tzaraas of the walls of the home are in the 
conclusion after the preceding laws of purification. In other words, the 
laws concerning tzaraas of the home stand alone in a separate category, 
isolated from the other two. What is different about this form of 
spiritual leprosy? Furthermore, the halachah states that the laws of 
tzaraas of the house apply only in Eretz Yisrael – not in the diaspora. If 
the plague of spiritual leprosy is to serve as a deterrent from speaking 
lashon hora, it should be in effect in the diaspora as well. How are we to 
reconcile this? 

In “Forever His Students” by Rabbi Baruch Leff, a collection of 
Torah thoughts and commentary by Horav Yaakov Weinberg, zl, the Rosh 
Yeshivah explains that one question actually answers the other. Leprosy 
must appear on the individual or on something which belongs to him. A 
Jew has no real home outside of Eretz Yisrael. Our clothes belong to us, 
as do our bodies (sort of), but we do not truly possess our homes 
outside of the Holy Land. We live in exile on a temporary basis, hoping 
for the clarion call that will herald the advent of Moshiach. Only that 
which is truly ours can be afflicted with tzaraas. Therefore, the laws of 
tzaraas of the house are distinct, isolated from the rest. Likewise, they 
are only valid in Eretz Yisrael, because that is our true home. 

The Rosh Yeshivah adds that Hashem’s designation of one’s 
body, clothing and home as the venue in which the tzaraas affliction 
would appear, was far from arbitrary. The disease could easily have 
affected our kitchen utensils, dishes, cars, animals, etc. Apparently, a 
significant relationship exists between slander/gossip/evil speech and 
leprosy/plagues in general, and the body, the home, the clothing, in 
particular. As in all punishments, it is middah k’neged middah, measure 
for measure. 

Tzaraas on the body invades one’s privacy and compels him to 
become humiliated in public – an appropriate punishment for one who 
has invaded his fellow’s private life and has washed his dirty linen in 
public. What the sinner’s gossip wrought on the life of his victim, he 
receives in payback. Likewise, clothing grants a person a semblance of 
dignity and privacy (of course, this is true only if he/she dresses 
appropriately as befitting a dignified, modest person, not one who 
declares his/her lack of self-esteem for the world to see). This dignity 
was violated by the slanderer when he spoke lashon hora about his 
victim. Last, we are plagued on the walls of our home as punishment for 
our slander, which stripped our victim of the privacy and comfort of his 
home. In some instances, the victim has been so deeply humiliated that 
he feels compelled to relocate. Certainly, he no longer feels as safe and 
relaxed in his home as he once did before. The paranoia that envelops 
him and follows him wherever he goes does not diminish even in what 
used to be the safety of his home. 

As a result, the slanderer has stripped the dignity and privacy 
from the true possessions of the victim: his body, his clothing – but not 
his home in the diaspora, because it is not his true possession. Under 
such circumstances the consequence, i.e., leprosy, does not fit the sin. 
This man’s home is not “his” home. Thus, middah k’neged middah does 
not apply. He will, nonetheless, receive his due punishment, but it will 
not be visible on his home’s walls. 

זראץעותורהטתויחםירפציתשרהטמלחקלוןהכההוצו
בזאותעלותינשו

The Kohen shall command to take for the person undergoing 
purification two live, pure birds (kosher), cedar wood, crimson 

thread, and hyssop. (14:4)

The commentators explain that the purification process is all 
about infusing the metzora with a sense of humility. The cedar wood 
represents his arrogant nature prior to his sin, with the crimson thread 
(crimson is the product of a dye taken from a lowly worm), hyssop, a 
lowly bush, atoning for his previous haughtiness (when these substances 
are dipped into the blood of the birds). Horav Shimon Schwab, zl (cited 
by his son in Rav Schwab on Chumash), suggests that these three items:
cedar wood, crimson thread and hyssop represent three types of people 
who need to focus on the lessons of humility. 

A Jew who has very little spiritual capital, who has not learned, 
who has not performed good deeds, and whose davening is equally 
deficient has very little – if anything – about which to be arrogant. He is 
likened to the lowly hyssop that has no value. 

A Jew who has learned Torah, performed good deeds and 
davens as a Jew should – but acknowledges that he has sinned – is far 
from perfect. He is to be compared to the pure white wool that is 
stained crimson by the worm’s blood. He is a substance that has been 
besmirched (a victim of relying on his laurels and perhaps not doing 
enough). 

The third person requires a different lesson in humility. He is a 
person of true stature, a talmid chacham, Torah scholar, who has major 
spiritual achievements in his repertoire. Furthermore, he has not sinned. 
He, too, must humble himself like the eitz erez, a branch (of cedar wood) 
taken from cedar tree. Compared with the truly great people who
preceded him, he is but a branch of a large tribe, a twig – a sampling 
from a large, powerful tree. He, therefore, has very little reason for 
pride. 

Va’ani Tefillah

םילשוריהנוב
Boneh Yerushalayim. 

Who builds Yerushalayim. 

The brachah is concluded in the present tense, even though it 
seems to refer to Hashem’s rebuilding the Holy City in the future. The 
Gaon, zl, m’Vilna explains that when blessings state that Hashem does 
something in the present (when we do not see it), they mean that we 
actually see some aspect of that behaviour in the present. Hashem is 
doing something now in the present that will catalyse a future event –
even though whatever He is doing is not readily apparent at the time. 

Goeil Yisrael is one example. Hashem redeems (in the present) 
the Jewish People. Our concept of redemption is freedom from 
bondage/exile, but, in reality, when a person is confronted with a 
challenge (sponsored by Hashem), the process of overcoming the 
challenge brings out latent qualities within the person which otherwise 
would not have come to the fore. These qualities are sort of in captivity, 
lying dormant, waiting for the proper venue to emerge/surface and 
achieve their potential. 

Horav Yitzchak Kirzner, zl, explains that every sad event, every 
travail that we experience and grow from, adds another “brick” 
individually and collectively to the Third Bais Hamikdash. Thus, when we 
undergo a challenging situation we are actually contributing to the 
rebuilding of Yerushalayim. 
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That Special Day Has a Partner
זאת תהיה תורת “ 14:2
המצורע ביום טהרתו, והובא אל 
 ”הכהן
“This shall be the law of the 

Metzora on the day of his purification: He 
shall be brought to the Kohen.” Why does 
the Torah need to tell us, “ביום” – “on the 
day,” when it could have just said that this 
is the process for the Metzora, “בטהרתו” – to 
be purified?    
זאת תהיה תורת המצורע. מעשה ברוכל “ 

אחד שהיה מחזיר בעיירות והיה מכריז ואומר מאן בעי 
למזבן סם חיים. אודקין עליה ר' ינאי הוה יתיב ופשט 
בתורקליניה.  אמר ליה תא סק להכא זבין לי אמר ליה 

את צריך ולא דכותך.  אטרח עליה וסליק לגביה לית 
הוציא לו ספר תהילים מכורך הראה לו פסוק זה 

י"ג, י"ד( מי האיש החפץ חיים.  נצור  –)תהילים ל"ד 
לשונך מרע סור מרע ועשה טוב. אמר ר' ינאי כל ימי 
הייתי לומד פסוק זה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט עד 

ך משה מזהיר את ישראל שבא רוכל זה והודיעני לפיכ
 There was a peddler  .”זאת תהיה תורת המצורע.
who travelled from city to city and would 
announce “Who seeks to purchase the elixir 
of life?”  R’ Yannai was in his mansion, and 
called to the peddler that he was interested.  
The peddler responded that R’ Yannai and 
people like R’ Yannai do not need this elixir 
of life.  R’ Yannai beseeched the peddler to 
tell him.  The peddler took out a rolled up 
Sefer Tehillim and showed him the Posuk, 
“Who is the man who seeks life?  Guard 
your tongue from speaking evil.”  R’ Yannai 
said that all of his life he read this Posuk, 
yet he did not know where it literally stated 
that refraining from Loshon Hara is the 
elixir for life until the peddler came and 
showed him. (ילקוט שמעוני, ויקרא רבה) 
 Why does the Torah need to tell 
us, “ביום” – “On the day,” when it could have 
just said that this is the process for the 
Metzora, “בטהרתו” – to be purified? There is 
a Medrash on this Posuk which connects it 
to the Posuk in Tehillim 34:13 “ מי האיש החפץ

מים לראות טובחיים, אוהב י ” – “Who is the man 
who is eager for life? He loves days to see 
goodness.” (See above Medrash) The 
Seforim Hakdoshim tell us that the word, 
 alludes to an additional day – a day ”יום“
plus another day, for in its full form it has 
the word “יום” again.  (The letters יום spelled 
out are – מ-ם ,ו-ו ,י-וד.  The hidden letters 
also equal to יום).  This alludes to that just 
as one day is not alone and always needs to 
have another one, so too one must connect 
himself to others; he must seek to be part of 
a Tzibur. The Metzora alienated himself by 
speaking Loshon Hara, and the way to fix it 
is when he is forced to be an outsider, not 
part of the Tzibur.  This is supposed to make 
him think and realize that he should have a 
desire to be a part of the Tzibur, and must 
repent for his sins, and to once again be a 
part of the Tzibur.  The Torah is telling us 
here the way that the Metzora will receive 
an atonement and really become Tahor, and 

that is through, “יום.”  He must not look 
down at others and see himself as greater, 
rather he must attach himself to the Tzibur, 
that he is one of them – and equal to them.  
 Who is the man who – ”מי האיש החפץ חיים“
seeks eternal life – to attach himself to 
Hakodosh Boruch Hu, as it says in Devorim 
 The  ?”ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים“ 4:4
answer is, “אוהב ימים”- love days – be a part 
of a Tzibur and in that way it is easier to 
connect to Hakodosh Boruch Hu.  (There is 
also a Remez to this in the Posuk in 
Devorim for the Posuk ends, “כולכם היום” – 
 – a reference to today – every day – היום
eternity).  (קדושת יום טוב) 

 We say in the Haggadah Shel 
Pesach, “ היו אבותינו, מתחילה עובדי עבודה זרה 
 In the“ – ”ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו
beginning our fathers were idol 
worshippers, and now Hashem has brought 
us near to His service.”  Why does it say, 
 ,And now” when it should say“ – ”,ועכשיו“
 And after that Hashem brought“ – ”ואחר כך“
them near to His service?”  Tur, Orach 
Chaim 430 – The Shabbos prior to Pesach is 
called Shabbos Hagodol because of the 
miracle that occurred.  The Gemara in 
Shabbos 113b says that “ דיבור של חול אסור
 words that pertain to the“ – ”בשבת
weekdays are prohibited to speak on 
Shabbos,” as it says in the Posuk in 
Yeshaya 58:13 “ממצוא חפצך ודבר דבר.”  The 
Gemara clearly tells us that one is not to 
speak words of Chol on Shabbos, and 
certainly דברים בטלים, and words that are 
not for Hashem (prohibited speech).  One 
should be even more careful not to speak 
these words on Shabbos.  The word, “פסח” is 
a contraction of the words, “פה סח” – 
(literally translated to mean “the mouth 
that speaks”), that one should guard his 
mouth and ensure that he only speak words 
of Kedusha, such as Divrei Torah and the 
sort, this is a בחינה of דיבור.  Then there is a 
higher בחינה and that is of מחשבה, that one 
should always guard his thoughts so that he 
should always be connected to Hashem, and 
this is called, “שבת לפני הפסח” – which 
means that it is the Bechina before that of 
speech.  We call it Shabbos Hagodol, for it is 
greater than פסח, which is a Bechina of 
speech, while this is guarding one’s 
thoughts.  Shemos 13:15 “ ויהרוג ד' כל בכור
 The main miracle was that – ”בארץ מצרים
Hakodosh Boruch Hu killed every “בכור” – 
“firstborn” in the land of Mitzrayim.  
Machshavah is called, “בכור” for it comes 
first; before all words and actions.  The 
main Avodah is for one to work on being 
Mesaken his Machshovos, for although a 
person may perform many Mitzvos a day, 
and be Mispalel numerous Tefilos, 
unfortunately his Machshavah is not there 
with him, rather he has other thoughts in 

his mind.  One must seek to purify his 
thoughts, and connect his thoughts to his 
words and his actions, and this way he will 
connect himself to Hakodosh Boruch Hu, as 
the Posuk says in Devorim 4:4 “ ואתם הדבקים
נרפא נגע “ ,When the Posuk says  ”.בד' אלקיכם
 this means that by the – ”צרעת מן הצרוע
person seeing the Tzara’as on himself, he is 
supposed to analyze himself and recognize 
his faults, and then seek to fix them.  He 
must beseech Hakodosh Boruch Hu for 
Mechilah, and that He should open up the 
gates of Teshuva for him.  On Pesach, we 
are to eat מצה and not חמץ.  These words 
have the same letters except that one has a 
 ,מצה which is the ,ה' The  .ח' and one has a ה'
has an opening in the leg – which 
represents an opening for one to do 
Teshuva.  We say in the Haggadah that our 
fathers were idol worshippers and “now” 
Hashem has brought us near to His service.  
This is a message for us right now – that 
just like our fathers worshipped idols, we 
also sinned against Hakodosh Boruch Hu, 
and we must beseech Hakodosh Boruch Hu, 
with a broken heart and deep humility, to 
make an opening for us, to switch the 'ח 
from חמץ and give us the 'ה from the 
Matzah, thus opening the gates for us to do 
Teshuva.  Now – Hashem is bringing us 
close and we must utilize this opportunity 
to do a proper Teshuva. (בת עין)  
 alludes to an additional day ”יום“  
– a day plus another day, for in its full form 
it has the word “יום” again.  (The letters יום 
spelled out are – מ-ם ,ו-ו ,י-וד.  The hidden 
letters also equal to יום).  This alludes to 
that just as one day is not alone and always 
needs to have another one, so too one must 
connect himself to others; he must seek to 
be part of a Tzibur. This week is Shabbos 
Hagodol, a very special day.  It is a day to 
prepare for the upcoming Yom Tov of 
Pesach.  It is a day that we must work on 
that which is “Gadol” – on our Machshavah.  
How are we to work on our Machshavah?  
How are we to do a Teshuva in preparation 
of the Yom Tov of Pesach?   

We must not focus on ourselves, 
but see ourselves as one of the Tzibur.  The 
Korbon Pesach is not brought by 
individuals, but only in groups.  When one 
thinks himself as part of a group, his focus 
in not on himself, but rather what he can do 
for the group.  It is through being in a group 
that we can become humble, and serve 
Hakodosh Boruch Hu properly.  Our goal 
must be to do Teshuva and to attach 
ourselves to Hakodosh Boruch Hu.  May we 
be Zoche to utilize this holy day – not just 
the holy day of Shabbos, but the holy day of 
Shabbos before Pesach, when we prepare 
our thoughts to be one with Hakodosh 
Boruch Hu.   
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PARSHAS	METZORAH-SHABBOS	HAGADOL	

THE	GEULA	FROM	MITZRAYIM	AND	ITS	CONNECTION	TO	ERETZ	YISRAEL	
	
There	are	two	types	of	relationships	that	Hashem	has	with	this	world.	One	through	the	name	of	הויה	which	is	direct	intervention	of	
Hashem	Himself,	and	the	second	type	is	through	the	other	names	of	Hashem	in	the	form	of	nature	which	is	a	messenger	of	Hashem.	
When	Yosef	was	in	MItzrayim	he	merited	to	have	Hashem	with	him	in	the	form	of	the	name	 הויה	as	the	passuk	says	 ויהי הויה את
	.all	by	recognized	and	supernatural	was	hatzlacha	Yosef's	that	say	to	is	This	.יוסף
	
Similarly	 in	 Am	 Yisrael's	 geulah	 from	 Mitzrayim,	 it	 is	 written	 (Shmos	 12	 12)	 	.ועברתי בארץ מצרים אני הויה Hashem	 and	 not	 a	
messenger.	As	the	meforshim	explain	no	malach	 in	charge	of	nature	was	able	to	enter	Mitzrayim	 lest	it	would	be	defiled	from	the	
intensity	of	the	tumah	that	permeated	there.	The	question	arises	that	the	Hashgacha	of	Hashem	of	the	name	הויה	resides	only	in	
Eretz	Yisrael.	If	so	how	could	there	be	this	intervention	in	Mitzrayim	for	Yosef	and	for	the	geulah	of	Yisrael?	
	
The	Yismach	Moshe	answers	 that	 it	 is	well	 known	 that	everything	goes	according	 to	one's	will	 and	 thoughts	 that	 lie	 in	his	heart.	
Yosef	 was	 forced	 down	 to	Mitzrayim	 but	 in	 his	 heart	 he	 wanted	 to	 remain	 in	Eretz	Yisrael.	 Also	 Yaakov	 and	 his	 household	 were	
forced	to	descend	to	Mitzrayim	(Bereishis	Rabba		86,2)	therefore	their	essential	desire	was	in	Eretz	Yisrael.	The	first	passuk	in	Shmos	
attests	to	this	truth	when	it	says	ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה	And	these	are	the	names	of	the	children	of	Yaakov	that	are	
coming	to	Mitrayim.	הבאים	is	used	in	the	present	tense	to	show	that	no	matter	how	long	they	lived	there	they	felt	they	just	came	
because	their	hearts	were	in	Eretz	Yisrael.	Since	the	desire	of	a	person	defines	where	he	is,	hence	their	dwelling	was	in	Eretz	Yisrael.	
Therefore	Hashem	conducted	Himself	with	them	with	a	Hashgacha	of	 הויה.	
	
In	the	sefer	Aizer	Miyehudah	he	continues	with	this	thought.	The	Meforshim	ask	how	did	Yisrael	leave	190	years	before	the	decreed	
time	of	bondage	was	fulfilled?	They	answer	because	of	the	severity	of	the	labor	which	made	up	for	those	missing	years.	However,	
the	Chidah	writes	 that	 this	explanation	 is	only	good	 if	Am	Yisrael's	 relationship	with	Hashem	is	 that	of	Banim	 (Devarim	14,1).	For	
then	it	hurts	Hashem	to	see	his	sons	suffering	(Baba	Basra	10	the	dialogue	between	Turnasrufus	and	Rabbe	Akivah).	However	if	their	
relationship	with	Hashem	is	of	a	King	and	slave,	it	wouldn't	matter	too	much	if	the	slave	is	overworked.	So	in	order	for	this	reason	of	
early	exodus	from	Mitzrayim	to	make	sense,	we	must	say	that	Yisrael		possessed	the	relationship	of	Banim	with	Hashem.	With	this	a	
difficulty	 arises	 because	 the	 Megaleh	 Amukos	 writes	 that	 this	 relationship	 of	 Banim	 only	 applies	 in	 Eretz	 Yisrael	 and	 not	 Chutz	
Laaretz.	If	so	how	did	the	early	redemption	take	place	in	Mitzrayim?	But	according	to		
what	 we	 said	 above,	 that	 Am	 Yisrael	 descended	 down	 to	 Mitzrayim	 by	 force	 but	 their	 hearts	 were	 still	 in	 Eretz	 Yisrael,	 	 they	
therefore	had	never	lost	their	relationship	of	Banim	with	Hashem.		Now	we	have	every	right	to	count	the	severity	of	hard	labor	as	a	
make	up	for	the	missing	190	years.		
	
This	was	the	dialogue	between	Yosef	and	the	wife	of	Potiphar	as	she	tried	to	seduce	him	to	lie	with	her.	The	Medrash	comments	on	
Yosef's	statement	to	her	 הן אדני לא ידע אתי מה בבית איננו גדול בבית הזה	Yosef	said	הן אדני	I	am	afraid		of	"Hashem"	Echad	(הן),	my	
master.		The	wife	of	Potiphar	answered	back	איננו	He	is	not	here	with	us.	Yosef	who	was	forced	to	come	to	Mitzrayim	but	his	desire	
was	still	in	Eretz	Yisrael,	was	therefore	able	to	bring	Eretz	Yisrael	to	Mitzrayim,	together	with	the	relationship	of	Banim.	However,	if	
he	will	sin	with	her,	then	both	Eretz	Yisrael	and	Banim	would	be	removed.	As	the	passuk	says	(Devarim	23,15)	 כי ה' אלקיך מתהלך 
	of	aveirah	the	transgresses	one	if	that	states	explicitly	passuk	the	בקרב מחניך והיה מחניך קדוש ואל יראה בך ערות דבר ושב מאחריך
Arayos	then	the	name	 	Banim	of	relationship	the	to	merit	cannot	One	place.	dwelling	your	from	vanish	will	הויה  if	he	sins	against	
Hashem.	So	even	if	Yosef	continuously	desired	Eretz	Yisrael	he	would	have	 lost	the	relationship	of	Banim	 if	he	transgressed	these	
aveiros.	Yosef	told	her	that	Hashem הויה	is	with	me	here	and	I	cannot	sin.	She	responded	that	it	is	Chutz	Laaretz	and	Hashem's		
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personal	Hashgacha	is	not	here.	Yosef	knew	that	since	he	never	lost	the	desire	for	Eretz	Yisrael	Hashem's	presence	was	here,	and	if	
he	would	sin,	he	would	lose	that	הויה	relationship.	וינס	He	ran	outside.				
	
Now	we	can	understand	the	response	of	the	malach	presiding	over	Yam	Suf.	The	Medrash	says	that	it	refused	to	divide	its	waters	for	
the	crossing	of	Am	Yisrael.	Only	when	it	saw	the	bones	of	Yosef	it	agreed	to	divide	itself.	What	was	so	special	in	the	seeing	of	Yosef's	
bones	that	made	the	Yam	split	and	change	its	mind?	The	Chazal	say	it	was	a	gezairah	shavah	between	 וינסוירא הים  	the	Yam	saw	and	
it	fled.	It	saw	what	is	written	by	Yosef	who	also	fled	from	the	wife	of	Potiphar	 ויצא החוצה וינס .	What	is	in	this	equation	that	changed	
its	position	about	dividing	for	Am	Yisrael?		
	
We	can	now	say	that	the	Yam	refused	to	split	because	Yisrael	were	redeemed	before	the	designated	time	of	400	years.	But	we	can	
answer	that	they	made	up	for	that	time	by	the	extra	severity	of	the	bondage.	However,	that	would	only	make	sense	if	Yisrael	would	
have	the	relationship	of	Banim.	But	Chutz	Laaretz	they	don't	have	that	relationship	just	like	the	wife	of	Potiphar	claimed.	But	just	like	
Potiphar's	 wife	 did	 not	 know	 what	 was	 in	 Yosef's	 heart	 that	 his	 relationship	 to	Eretz	Yisrael	 had	 never	 changed	 even	 though	 he	
prospered	in	this	new	culture,	so	too	the	angel	in	charge	of	the	Yam	did	not	know	what	was	in	the	hearts	of	Am	Yisrael	even	when	
they	sank	down	to	levels	of	tumah.	But	when	the	angel	saw	that	Yosef	ran	out	of	her	house	in	order	not	to	lose	his	relationship	of	
Banim,	 that	clearly	demonstrated	that	he	was	still	connected	to	Hashem	in	this	relationship	of	Banim,	and	to	Eretz	Yisrael	and	to	
		.הויה
	
So	too,	Yisrael,	even	after	being	in	Mitzrayim	for	so	many	years,	did	not	lose	their	love	for	Eretz	Yisrael.	When	Hashem	told	Moshe	
the	four	leshonos	of	geulah	he	added	והבאתי אתכם אל הארץ	that	I	will	bring	you	back	to	the	land.	This	lashon	is	not	counted	as	one	
of	the		
languages	that	correspond	to	a	cup	of	wine	like	the	other	four.	The	reason	being,	that	 it	 is	the	underlying	cause	of	the	other	four	
leshonos.	Would	it	not	have	been	for	their	connection	to		
Eretz	 Yisrael,	 they	 wouldn't	 have	 had	 the	 relationship	 of	Banim,	 and	 they	 wouldn't	 have	 been	 redeemed	 for	 another	 190	 years.	
Hashem	was	relating	to	them	that	their	hearts'	desire	will	be	actualized	after	they	leave	the	galus	of	Mitzrayim.	Even	at	the	night	of	
the	 Seder	 they	 were	 miraculously	 flown	 on	 the	 wings	 of	 eagles	 to	 the	 Beis	Hamikdash	 in	 Yerushalayim	 to	 slaughter	 the	Korban	
Pesach	 and	 then	 to	 be	 flown	 home	 again	 that	 very	 night	 (Targum	 Yonasan	 on	 the	 passuk	 Shmos	 19,4)	 .	 Why?	 It	 was	 in	 order	 to	
reinforce	the	concept	that	their	redemption	is	actualizing	only	because	of	their	relationship	to	Eretz	Yisrael	and	the	makom	of	the	
Beis	Hamikdash	for	then	they	possess	the	relationship	of	Banim	and	Hashem	appearing	as	הויה.	
This	is	what	we	say	in	davening	 מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה \המעביר בניו בין גזרי ים  .	At	Yam	Suf	there	was	a	demonstration	
that	Am	Yisrael	was	connected	to	Eretz	Yisrael	and	the	Beis	Hamikdash	and	therefore	their	 relationship	with	Hashem	was	Banim.	
	Kerias	of	shirah	the	in	afterthought	hopeful	a	just	not	is	Hamikdash	Beis	The	.תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ה' מקדש
Yam	Suf	but	the	cause	of	why		their	fate	of	Yisrael	was	to	be	saved	and	Mitzrayim	drowned.	This	can	be	seen	by	the	final	passuk	 כי

וס פרעה ברכבו ובפרישו בים וישב ה' אליהם את מי הם ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך היםסבא  	the	summary	of	the	entire	Shira	is	in	this	
passuk	which	is	preceded	by	coming	to	Eretz	Yisrael	and	the	Beis	Hamikdash,	for	this	gave	us	the	relationship	of	Banim	and	the	key	
to	the	geulah.		
	
Therefore	we	can	now	say	that	the	severity	of	the	bondage	made	up	for	those	years	because	Yisrael	also	had	that	relationship	of	
Banim	with	Hashem,	and	He	would	gladly	allow	that	 the	suffering	of	his	children	should	count	as	 a	merit	 for	exiting	 the	galus	of	
Mitzrayim	and	deemed	as	if	the	decree	was	served	in	full.	
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The Zera Shimshon, Rav Shimshon 
Chaim ben Rav Nachmon Michoel 
Nachmani, was born in 5467 
(1706/1707) into an illustrious 
family with great Rabbinical 
lineage. He studied the revealed and 
concealed parts of the Torah by the 
Torah greats of his day.  

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

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

The following is his passionate 
request to learn his works.  

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

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

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


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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  העלון

 הצדיק הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן פיגא זיע"א. של והקדושה הטהורה לכבוד נשמתו
 וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה 

וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן לעילוי נשמת פערל בת ר' מאיר ע"ה  וכן 
 לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה בתוך שאר כל נפטרי ישראל

ואה של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של בת שבע בת ימימה שתחיה וכן לרפ שלמה לרפואה ולהבדיל
 ובעולם בארץ ישראל ובנות בני כל של ייסורים בלי שלמה בתשובה שלמה וחזרה

 וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.

 0527161619לתרומות:

 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 , וכן לעילוי נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"הע"ה לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן

על פסח,  שיחיה שיעורים של הרב 026444250
 בקו האמונה
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😊😊😊😊

😊😊😊😊

מתי יבוא 
משיח לכן אנחנו מבקשים עכשיו מכל 

התלמידים שלנו, והתלמידות שלנו, כולם 
בליל שבת הקרוב, שכולם ישתדלו להגיד את 

כל ספר התהילים, ובקשה אחת יש לנו – 
שיבוא משיח! ואז יום ראשון, בעז"ה מגיע 

משיח.

😊😊😊😊

😊😊😊😊
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הערכה או ביקורת  פרק י'
מסופר על מלך אחד, ששלח את בנו יורש העצר, 

לעולם הגדול ללמוד חכמה. 

בכבוד  התקבל  הוא  הנסיך,  חזר  שנים   3 לאחר 
מלכים בארמון והמלך רצה לנסות את חכמתו. 

המלך ובנו הנסיך יצאו לטייל בגן הסמוך לארמון, 
כשהגיעו למפל המים, אמר המלך לבנו: "אתה רואה 
את הסלע הזה, בתחתית המפל? אם למדת חכמה 

בני, תעביר לי אותו בבקשה 
כשאתה  אבל  לארמון. 
תשתמש  אל  אותו,  מעביר 

בשום חפץ רק בידיך". 

עזב המלך את הגן והשאיר 
בהרהורים.  שוקע  בנו  את 
הסלע  על  שהסתכל  הנסיך 
להרים  יוכל  כיצד  הבין  לא 

סלע כזה ענק עד הארמון. 

בשיטות  להיזכר  ניסה  הוא 
בהשוואת  שלמד  שונות 
כמות ומשקל, אך שום עצה 

לא עלתה במחשבתו. 

חזר  שעות  כמה  לאחר 
וכשראה  למפל  המלך  שוב 
לו:  אמר  מדוכדך  בנו  את 
חושב  אתה  היקר!  "בני 
שבקשתי ממך להביא לי את 

הסלע בשלמות? וכי אבקש ממך דבר שאין בכוחך 
לעשות?! אם למדת חכמה, היית צריך לשבור את 
הסלע לחתיכות ולהעביר לאט ובמנות קטנות בידיך 

את הסלע עד לארמון".

לאט אבל בטוח
אותו הדבר בעבודה זו, לא נוכל ביום אחד להפסיק 
להגיד ביקורת, עלינו לבצע בע"ה עבודה מתונה אך 

רציפה, במנות קטנות, לאט אבל בטוח.

בדורינו, אנחנו חיים במירוץ ורדיפה לאורך היממה. 
מהפזיזות,  עושים.  אומרים,  חוזרים,  הולכים,  קמים, 

אנחנו לא באמת מודעים להתנהגות שלנו. 

לכן, בראשית העבודה האישית שלנו- נעלה לרמת 
המודעות שלנו שיש עוד בני אדם מסביבינו ואנחנו 

אומרים להם ביקורת.

לב,  נשים  קורה-  כשזה 
את  לתקן  וננסה  נפסיק, 
הערכה  אמירת  ע"י  הטעות 

או פירגון.

זה יעזור לנו לשים לב וגם 
את  מסויימת  במידה  יתקן 

הנעשה.

חיובית  בצורה  נשלם 
כל  על  שלנו.  המעשה  על 
ביקורת שאמרנו- נשלם מיד 
באמירת דברי הערכה, שבח 

או פירגון.

ברמת  נמצאים  אנחנו 
נשתף  יותר?  גבוהה  יכולת 
בעבודה  המשפחה  בני  את 
ביקורת  על  נשוחח  הזו. 
מבצע  ונעשה  והערכה 
דברי  ולהגיד  ביקורת  מדברי  להימנע  משפחתי- 

הערכה האחד לשני.

שינוי בחמשה שלבים
זו עבודה לא קלה, ונדרשת תמיכה רבה. במקרה 
את  לשנות  בע"ה  נוכל  ביקורת,  אמירת  של  זה 
 - רצון   - מודעות  שלבים.  בחמשה  ההתנהגות 

אמונה/בטחון - ניסוי - תיקון

1. מודעות-  הפתרון להגברת מודעות הוא- שיקוף 
של המצב/הבעיה. להראות/להדגים לאדם מה קורה 

לו בזמן שהוא אומר ביקורת (או מה ההשלכות).

2. רצון- רצון ניתן להגברה ע"י "מכירה" של השינוי. 
אני צריך לומר לעצמי מה יצא לי מזה אם אעשה 

שינוי.

ואמונה  בטחון  לי  שיהיה  כדי  אמונה/בטחון-   .3
מסודר  הנושא.  על  מידע/ידע  צריך  אני  יכול,  שאני 
הדרכה  או   .1,2,3 נקודות-  של  בצורה  בקצרה 
בשלבים מה לעשות. צעד צעד. יד ביד. לאט ויציב ... 
מידע תומך- מרגיע אותי, ואני מגביר בטחון ואמונה 

שאני יכול לבצע. זה מייצר אצלי חווית מסוגלות.

4. ניסוי- לעשות ניסוי קצר של 10 דק'. אנו מפחדים 
רוצה  ומפחיד.  גדול  נראה  זה  ארוכים.  מניסויים 
להשתנות?  לנסות  משהו?  להתחיל  אותי  לשכנע 
תזמין אותי (ממש לומר: אני מזמין/ה אותך לנסות 
אתה  אם  תבדוק  יקרה.  מה  תראה   (... זה  את 
מצליח. אם זה עובד - תמשיך. אם לא - נלך שוב 

אחורה, לא קרה כלום. אין סיכון - רק סיכוי.

 3/5 כמעט  נכשל  ניסוי,  כל  ותיקון-  התמדה   .5
פעמים אם לא יותר לפני הצלחתו.

ולא  אסוג  אעצור,  אפגע,  מוכן-  אהיה  לא  אם 
אפגע  לא  לכשלון-  מוכן  אני  אם  לנסות.  אמשיך 

ממנו ואמשיך לנסות שוב. בהצלחה!

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

מודעה:  ורואה  דרושים  מדור  פותח  טיפש 
 12 עם  מתאימות  תעודות  רציני,  בחור  "דרוש 
שנות לימוד". הטיפש מחליט לנסות את מזלו, 
זימון  מקבל  הוא  זמן  כמה  ואחרי  מתקשר, 
לך  "יש  אותו:  שואל  המראיין  עבודה.  לראיון 
המראיין: "יש  שואל  לו: "לא."  אומר  תעודות?" 
לך 12 שנות לימוד?" עונה לו הטיפש: "לא". אז 
הוא שואל אותו: "תגיד לי, למה הגעת לכאן?!" 
שלא  לכם  להגיד  רציתי  "רק  הטיפש:  לו  עונה 

תבנו עלי..."

כשזה קורה- 
נשים לב, נפסיק, 

וננסה לתקן 
את הטעות ע"י 
אמירת הערכה 
או פירגון. נשלם 
בצורה חיובית על 

המעשה שלנו.
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חוט של חסד
עד כמה אנו מכירים?

ההתחלה
מי לא מכיר את הרב שלום ארוש שליט"א ואפילו 
שותף איתו בפעילות?! אך למרות זאת כמה באמת 
של  "חוט  שנקרא  הזה  העצום  האירגון  על  יודעים 

חסד" שעומד בראשותו של הרב ארוש?!

מ-  למעלה  לפני  התחיל  הכל 
שלום  הרב  מסר  אז  שנה.   30
פעילות  קטנים,  שיעורים  ארוש 
ביתית עם קומץ קטן של אנשים. 
הגדול  והאור  האמונה  בכח  ואז 
את  שהביא  הרב,  שהפיץ  הזה 
עד  האלה  הגבוהים  הדברים 
עוד  התמגנטו  הפשוט,  לאדם 
אשר  לשיעורים  אנשים  ועוד 
השמחה  מהרוגע,  הוקסמו 
והאמונה שהרב הקרין סביבו, כל 

השאר - היסטוריה...

על קצה המזלג
העוצמה  גודל  את  מסבירים  כיום  המימדים  אך 

והמהפך שהתחוללו במשך  שנות עשיה:

"פרח  הנקרא  בפרוייקט   - כלא  בבתי  פעילות    -
ומחדיר  אסיר-חניך  עם  יושב  פעיל  כל  בו  תורני" 
יושבים  (הפעילים)  "הם  אופק:  כלא  רב  אמונה.  בו 
העיניים  את  ורואים  פועלים  מדברים,  לאחד  אחד 
החניכים"  הנערים  של  ההתרגשות  ואת  הנוצצות 

(פורסם בשבתון)

-  תמיכה בחיילים בשדה הקרב- כשאנו עסוקים 
לחזית,  ארוש  הרב  פעילי  מגיעים  היומיום  בחיי 

ואמונה,  חיזוק  בדברי  ושתיה,  באוכל  מצויידים 
מרוממים את רוחם ומחזקים את ידם.

-  הפצת יהדות ע"י ספרים- "בגן האמונה" ספר 
החיים  את  שינה  שפות,   11 ל-  שתורגם  מכר  רב 
וזה  העולם  בכל  וגויים  יהודים  אנשים  אלפי  של 
ארוש.  הרב  שחיבר  ספרים  עשרות  מתוך  אחד 
ארוש  הרב  מפיץ  הספרים  את 
וגם  ובעולם,  בארץ  פעיליו  וצוות 

באמצעות אתר ברסלב ישראל.

ע"י  והרצאות  שיעורים    -
הרב  בה  ענפה  פעילות  הרב- 
ארוש מוסר שיעורי תורה בארץ 
ואלפים  מאות  מקרב  ובעולם, 

ומחזק את הנפש והרוח.

 - חלוקת סלי מזון למשפחות 
מדי שבת וחג- "אם לא החלוקה 
דגים  לי  אין  חסד"  של  של "חוט 

לשבת" (ח.ש, נתמכת)

 - ישיבות של תלמידי חכמים- אברכים ובחורים 
אשר נתמכים על ידינו, בכח לימודם מחזיקים את 
ועד  התורה  בשבילי  התמקצעות  כדי  תוך  העולם, 
הגיעם למקצועות כמו רבנות, סופרי סת"ם, שוחטים 

ועוד...

שותפות? בשבילך!
להיות  יזכה  בעוה"ז  איתי  ששותף  מי  "כל 

שותף איתי בעוה"ב" (הרב שלום ארוש).

זה לא רק סיסמא, תעצרו ותחשבו למשך 60 

שניות מה גודל הזכות והעצמה של התומך במקום 
כל  את  כולל  זה  חסד".  של  "חוט  שנקרא  הזה 
התורה, קירוב הלבבות, והספרים ששובים לב כולם, 
את  ושינו  שהתחזקו  האנשים  כמות  את  תוסיפו 
חייהם בזכות הרב ארוש. אתם תגלו שזו העסקה 
הכי שווה שתעשו בחיים שלכם, זה מניה שרק עולה 

ועולה, ואין סוף לזכויות, אין סוף!

הצעה משתלמת
באפשרות כל אחד ואחד מכם להיות חלק מהמערך 

הגדול הזה, בפעולה פשוטה וללא מאמץ.

לקראת  נערכים  אנו  אלו  בימים 
מזון  סלי  דפסחא-  קמחא  חלוקת 
הוצאות  כל  את  הכוללים  חגיגיים 
למשפחות  רחבה,  ביד  הפסח  חג 
במצוקה, היו שותפים איתנו כדי שעוד 

משפחות יוכלו לשמוח שמחת חג 
אמיתית. והרווח- כולו שלכם!!

בברכת חג 
פסח כשר ושמח, 
מוסדות חוט של 

חסד

הרב 
ארץ 
פים 

חות 
קה 
דגים 

רים 
את 
ועד 
טיםם

לקראת נערכים  אנו  אלו  בימים 
מזון סלי  דפסחא-  קמחא  חלוקת 
הוצאות כל  את  הכוללים  חגיגיים 

למשפחות  רחבה,  ביד  הפסח  חג 
במצוצוקה, היו שותפים איתנו כדי שעוד

מששפחות יוכלו לשמוח שמחת חג
אממיתתית. והרווח- כולו שלכם!!

בברכת חג
פסח כשר ושמח,
מוסדות חוט של 

חסד

מידת הנתינה
מהדרכים  שאחת  כך  על  דיברנו  שעבר  בשבוע 
לעורר את האהבה היא, שהאישה או הגבר ירגילו 
האהבה  אותה  שעם  דהיינו,  לתת!  עצמם  את 
הבסיסית שיש לה אחד לשני, אפילו אם היא קטנה 
מאד, יתאמצו לתת, ואפילו אם הנתינה היא הרבה 

יותר מכפי האהבה שיש לה או לו.

לאדם  גורמת  שהאהבה  שכמו  ידוע,  דבר  זה  כי 
לתת לשני, כך הדבר פועל גם הפוך, שעצם הנתינה 
מעוררת בו את האהבה ועמה את הרצון לתת עוד. 
אצל  הן  האהבה  את  מעוררת  הנתינה  למעשה, 
הנותן והן אצל המקבל. כי כשאדם נותן לשני, יהיה 
כלשהי,  להתעוררות  לו  לגרום  חייב  זה  שיהיה,  מי 
לאהבה  לחכות  צריכים  לא  לכן  וגדל.  הולך  זה  וכך 
שתבוא, ורק אז להתחיל לתת, אלא צריכים לעבוד 
על הנתינה, ועל ידי הנתינה תבוא האהבה, וזה כלל 

שחשוב מאד לזכור.

לכן גם הבעל וגם האשה צריכים להשקיע הרבה 
מחשבה איך לתת מעצמם. כי אם הם יהיו שקועים 
לקבל  צריכים  שהם  ובמה  עצמם  על  בלהסתכל 
מהצד השני וכו', ויחשבו: אני מסכן, אני מסכנה, לא 
נותנים לי וכו' – ככה לא בונים בית. ככה לא בונים 
ידי  על  בונים  מקדש  בית  שהוא  בית  מקדש.  בית 

אהבה ונתינה - לחשוב על השני! מי שחושב שרק 
זו  אין  לקבל,  צריך  רק  והוא  בו  להתחשב  צריכים 
אהבה. אהבה, פירושה לחשוב: איך אני אתן לשני. 
איך אני אעזור לשני. איך אני אשמח את השני וכו'.

לאשתו  הבעל  של  מאד  גדולה  לנתינה  דוגמא 
הנתינה  לבעלה  האשה  וכן  עליה.  שיתפלל  היא: 
הגדולה היא: שתתפלל עליו. במיוחד לאשה שכוחה 
נשים  שבזכות  חז"ל,  אמרו  זה  ועל  גדול  בתפילה 

נגאלנו ובזכות נשים נגאל. לכאורה זה לא מובן.

ויכולה  צריכה  אשה  כל  וכי  זה?  דבר  יתקיים  איך 
להיות בדרגה כזו, שבזכותה כל עם ישראל יגאלו? 
אשה  שכל  והוא,  נפלא,  הסבר  בלבי  האיר  ה' 
צריכה לגאול את הבית שלה על ידי שתשקיע את 
על  שתתפלל  ידי  על  ובעקר  ביתה,  בבניין  כוחותיה 
העיקרי  הדבר  היא  התפילה  כי  ביתה,  ובני  בעלה 
זו  שלה,  הפרטי  הבית  הבית.וכשיגאל  את  שגואל 
למעשה תחילת גאולת כל עם ישראל, מאחר ועם 
ישראל, זה למעשה הבתים שבהם הם חיים וגדלים, 

וממילא, כל בית שנגאל, זה גואל את עם ישראל.

לאשה בעיקר יש את כח התפילה העצום שאתו 
היא יכולה לגאול את בעלה ואת כל ביתה. גם אם 
אשה התחתנה עם בלעם הרשע, אם היא תתפלל 

עליו היא תחזיר אותו בתשובה, כמובא מעשה כזה 
חסיד  היה  שהבעל  זוג,  ביחד  חיו  שפעם  במדרש, 
שנים  עשר  כשעברו  חסידה.  גם  הייתה  והאשה 
החסיד  הלך  התגרשו.  בבנים,  הזוג  בני  נפקדו  ולא 
והתחתן עם מרשעת – ועשתה אותו רשע כמותה. 

ועשתה   - רשע  עם  והתחתנה  החסידה  הלכה 
האשה  של  הכוח  את  למדנו  מכאן  צדיק.  ממנו 
להשפיע על בעלה לרע או לטוב. ועיקר הכח הגדול 
להחזיר  יכולה  היא  ידו  שעל  לאשה,  הבורא  שנתן 
את בעלה למוטב ואפילו להפוך אותו מרשע לצדיק, 
הוא כח התפילה. ממש רואים בחוש איזה כח יש 

לאשה לגאול את ביתה בתפילות שלה.

התפילה.   – ביותר  הגדולה  הנתינה  למעשה  וזו 
להתפלל  מאשר  לשני  לתת  יותר  יקר  דבר  יש  וכי 
עליו? הרי התפילה גואלת את האדם מכל המידות 
הרעות ומכל הדברים המצערים ומטרידים אותו, וכל 
מה שתיתן לאדם לא יכול להתקרב לנתינה שאתה 

נותן לו כשאתה מתפלל עליו.

שלה,  הבית  על  להתפלל  איך  יודעת  גם  האשה 
הדברים  בכל  ומבחינה  הקרקע,  על  מונחת  היא  כי 
מרחף  הבעל  זאת  לעומת  להתפלל.  צריך  עליהם 
קצת מעל הקרקע, והוא גם מסובך עם עצמו ועם 
האשה  על  לכן  שלו.  והמלחמות  שלו  הרע  היצר 

מוטל להתפלל על הבית.

שלום הבית שלי
052-2240696הרב שלום ארוש שליט"א

הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו

קמחא דפסחא תשע"ט
02-5308000
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הטנק שסירב פקודה
בראש  ירק,  שדה  ליד  נעצרה  הגמלים  שיירת 
רבינו  של  מתלמידיו  מערבי,  יוסף  רבי  רכב  השיירה 
הגמלים  מעל  מעט  ירדו  הנוסעים  הקדוש.  האר"י 
לחלץ את עצמותיהם ולשתות לרוויה מי מעיין, ורבי 
יוסף הודיע לתלמידיו במפתיע שהוא עומד להיפרד 

מהעולם ורצונו להיטמן בסוף חלקת הירק...

התלמידים הבינו שהגזירה נגזרה, החלו לומר עם 
רבם פסוקי וידוי ושמע ישראל, תלמיד זריז רץ לשכנע 

בעל  הערבי  את 
שימכור  השטח 
חלק בקצה שדהו 

לקבורת הצדיק. 

***

משלוש  יותר 
חלפו  שנה  מאות 
המעשה,  מאותו 
יהודי המחוז שמרו 
רבי  של  קברו  על 
ערביי  ואף  יוסף 
כיבדוהו.  המקום 
שמרחוק  אלא 
ענק  בצעדי  הגיעו 
הנאצים הארורים, 
"לנקות  שביקשו 
העולם"  את 
לפאתי  מיהודים, 
הגנרל  תוניס. 
נכנס  רומל  ארווין 
דיוויזיית  בראש 
ענקית  טנקים 

למחוז גאבס שבתוניסיה.

והשקיף  רומל  נעמד  משוכלל  טנק  של  גבו  על 
סביבו, עינו צדה מצבה גדולה ומפוארת. שני חיילים 
קדוש  מקום  "זהו  סיפרו:  העניין  לבירור  שנשלחו 
את  מעריצים  המקומיים  המוסלמים  וגם  ליהודים 
אחראית  היא  שם,  מתגוררת  אחת  אשה  הקבר. 
האשה  את  להביא  הורה  רומל  המקום".  לאחזקת 
הממונה על שמירת קברו של הצדיק היהודי. האשה 
עטור  הקשוח,  הגנרל  בפני  התייצבה  המבוגרת 
הדרגות והאותות, נפחדת ורועדת. "של מי הקבר?", 
הרעים רומל בקול רווי שנאה. אחד החיילים תרגם 

את דבריו עבורה.

מגדולי  וקדוש  צדיק  מערבי,  יוסף  רבי  בו  "טמון 
השיבה  שנים",  מאות  לפני  שנפטר  היהודים, 

בשפתיים חיוורות.

הגנרל  של  הגאות  פניו  על  עלתה  תיעוב  הבעת 

המפורסם. לפי תגובתו חששה האשה שהוא עלול 
למכה.  רפואה  להקדים  ניסתה  והיא  בקבר  לפגוע 
אותו  על  וסיפורים  תיאורים  של  בשרשרת  החלה 

צדיק.

שהיא  משפט  שבכל  הבינה  לא  בתמימותה 
של  היוקדת  שנאתו  את  היא  מעצימה  מוסיפה, 
המפקד  סימן  קצר  ראש  במנוד  הארור.  הגרמני 
לחייליו לשלח את האשה. ואז נדהמו החיילים לראות 
מפקדם  את 
שטיפס אל מושב 
התניעו  הטנק, 
בעצמו  ונסע 
לכיוון  במהירות 
המצבה.  במרחק 
מה מהקבר נעצר 
כוונן  ורומל  הטנק 
לעבר  קנהו  את 
הגדולה.  המצבה 
בזעם  יקדו  עיניו 
בידית  כשמשך 
בכוונה  המוט 
ישיר  פגז  לשגר 

אל הקבר. 

עקבו  החיילים 
אחר  בעניין 
כשהם  מפקדם, 
לראות  מצפים 
המצבה  את 
ת  צ פ נ ת מ
חלפו  לרסיסים. 
מספר,  שניות 
ומאום  עברה  תמימה  דקה  ואף  דקה,  חצי  חלפה 
לא אירע. הפגז לא נורה! סמוק מזעם ירד המפקד 
הטנק  את  לסלק  החיילים  לאחד  והורה  מהטנק 
ולהציב במקומו טנק אחר. החייל עשה כציווי מפקדו, 
כאילו  שמאלה,  ולא  ימינה  לא  זז  לא  הטנק  אולם 
רותך אל הקרקע...  רומל לא התייאש, הוא המתין 
התחזוקה  מחיל  ומכונאים  טכנאים  שיופיעו  עד 

להשיב את הטנק לחיים. 

הם ניסו ככל שיכלו אך נכשלו. הטנק לא נע, לא 
להביא  ציוה  הוא  התייאש.  לא  רומל  ירה.   ולא  זע 
מנוף להרים את הטנק, אך המנוף לא הצליח להזיז 
ממאמציו  חדל  רומל  בסנטימטר.  אפילו  הטנק  את 
והשיירה  אחר  טנק  על  טיפס  הקבר,  את  להפציץ 
כולה המשיכה בדרכה. הטנק הדומם שקנהו מכוון 
אל מצבתו של רבי יוסף מערבי נותר על עומדו שנים 

רבות, עדות חיה לנס שהתרחש שם.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

ברכת  הוא  הגאולה  ברכת  של  השורש  הגאולה. 
האמונה. גלות היא רק תוצאה. תוצאה של חוסר 
דעת, חוסר אמונה. אדם סובל לא בגלל הצרות, 
ההתייחסות  לו  דעת, חסרה  לו  שאין  בגלל  אלא 
מה  כל  של  ולמשמעות  בעולם  לתפקידו  הנכונה 
שיש  ולדעת  להאמין  שזוכים  ברגע  עליו.  שעובר 
תכלית ושהכול לטובה – כל צער מתבטל ונעלם, 

כל צער!

איך נגאלנו בפסח? זה לא היה סתם שחרור של 
אסיר מהכלא. אסיר משתחרר כאשר תם הזמן 
לא  וזה  לחירות  יוצא  והוא  שלו  לעונש  שהוקצב 
משנה אם בתוך תוכו הוא באמת השתנה או לא. 
על  להיגאל  בשביל  אחר.  משהו  זה  גאולה  אבל 
ידי הבורא חייבים להיות מוכנים לגאולה, חייבים 

לעבור שינוי פנימי – לקבל דעת, לקבל אמונה.

עם ישראל קיבלו בפסח אור שמיימי מופלא של 
אמונה, שערי דעת, שערי בינה, שערי הבנה, שערי 
באהבה  שלו,  בהשגחה  הבורא,  במציאות  הכרה 
שלו לבניו האהובים. ההכרה הזו – זה מה שהכין 
הגאולה.  של  השורש  זה  לגאולה.  אותם  והכשיר 
מתעורר  הזה  הנפלא  האור  ושנה  שנה  ובכל 

מחדש ובעוצמה גדולה יותר.

ממלאים מאגרים ְּבאֹור
וַאָּתה וגם ַאְּת וגם הילדים שלכם – יכולים לנצל 
גדולה  ברכה  לקבל  שלפנינו  הגדולים  ימים  את 
בחיים,  חשוכה  פינה  כל  לכם  שתאיר  ומיוחדת 
מהלך  לכל  נכונה  התייסות  לכם  שתיתן  ברכה 
להיגאל  לכם  שתאפשר  ברכה  שלכם,  החיים 
באמת ממצריים כלומר מכל הֵמצרים הכלכליים, 
הבריאותיים, הנפשיים, הפסיכולוגיים, והחברתיים.

שהיא  האמונה  של  הברכה  ידי  על  זאת  וכל 
הידיעה וההרגשה הנפלאה שהבורא נוכח בחיים 
שלך, ומשגיח על כל פרט, וההרגשה שכל החיים 
לך  שיהיה  רוצה  ושהוא  לבד  בשליטתו  הם  שלך 

.ולגאול אֹוָת רק טוב, הוא רוצה לגאול אֹוְת

 .וֶׁשָּל  ֶׁשְּל אישית  בעבודה  רק  תלוי?  זה  ובמי 
בחג הפסח הקרוב נחזור לאותה תחנת זמן שבה 
ה"מפל"  את  לראשונה  פתח  הוא  ברוך  הקדוש 
שוטפים  וגאולה  אמונה  של  אורות  האמונה,  של 
ממשיכים  והם  גבול,  בלי  השמיים  מן  ויורדים 
מתוך  לשאוב  כדי  אבל  ושנה.  שנה  בכל  לרדת 
הזרם האדיר, צריכים להכין דליים וחביות, לקחת 
אוצרות  אצלנו  ולהשאיר  הגדול,  השפע  ממקור 

יקרים.

את החביות מכינים על ידי תפילות. מילה בלשון 
הקודש נקרא "תיבה" כלומר קופסה, וכשמה כן 
שבכוחה  ואחסון  קיבול  כלי  היא  מילה  כל  היא: 
הפסח  בחג  שיורד  הנפלא  מהאור  ולנצור  לאגור 

ולהביא ברכה אל בתינו למשך כל השנה כולה.

בברכת פסח כשר ושמח ושבת שלום ומבורך 
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מדברי רבנו הקדוש (ליקו"מ ג) אנו למדים, שלניגונים 
שלו,  החיים  על  גורלית  השפעה  יש  שומע  שאדם 
שהשומע נגינה ממנגן לא כשר משפיעים ניגונים אלו 
לרעה על מחשבותיו דיבוריו ומעשיו, כי הניגון נמשך 
משפיע  הוא  לכן  הרצון,  מעולם  הטעמים,  מעולם 
המקדש,  בית  בזמן  והנה  האדם.   קומת  כל  על 
הדבר  ניכר  היה  בדיבורו,  פוגם  אדם  היה  כאשר 
בבגדיו, בקירות ביתו או גופו, לפי גודל הפגם, וכחלק 
מתהליך טהרתו היה עליו להביא שתי ציפורים אל 
טהרה  צפצופי  שישמע  הדעת,  בחינת  שהוא  הכהן 
בקולו,  פגם  הוא  בליבו.  תשובה  הרהורי  שיכניסו 
בדברים בטלים, ברכילות ולשון הרע, עליו להמשיך 
טהרה מעולם הקולות, שהוא עולם הטעמים, כי אין 
הדין נמתק אלא בשורשו, ושורש כל הקולות נמצא 
במקדש, במקום עליו נאמר "ַוִּיְׁשַמע ֶאת ַהּקֹול...ִמֵּבין 
הזה  הגבוה  המקום  ועל  ז)  (במדבר  ַהְּכֻרבים"  ְׁשֵני 
נאמר "ְוָהָיה ְּכַנֵּגן ַהְמַנֵּגן, ַוְּתִהי ָעָליו ַיד ה'" שבשביל 
לניגונים  להתחבר  צריכים  חדשה  רוח  להשרות 
טובים, ניגונים שעניינם לברר רוח טובה מרוח נכאה, 
הניגון  כי  חיים,  רוח  השומע  על  הממשיכים  ניגונים 
את  להטות  בכוחו  יש  ולכן  המחשבה,  מעל  נמצא 
המחשבה כפי טיב הניגון. זה הטעם שנקרא המנגן 
אחד  שהוא  חזון  להשפיע  בקולו  יכול  כי  חזן,  בשם 
ממדרגות הנבואה וכדכתיב "ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו". זה הטעם 
שניגוניו  רשע,  ממנגן  להתרחק  נחמן  רבי  שהזהיר 
תהיה  אשר  אל  כי  והתפארות,  כבוד  ממון  בשביל 
רוחו לשם יטה את שומעיו. אך לא תמיד יכול אדם 
רוחם  שואבים  שאינם  ומנגנים  מניגונים  להישמר 

ולא  לו  יזיק  שלא  העצות  אחת  לכן  הכרובים,  מבין 
גמרא  לימוד  זה  הקליפה  מצד  ניגונים  אותו  ימשוך 
בלילה, כי על ידי שהאדם לומד גמרא בלילה, הוא 
שמהם  בגרון  הנמצאים  הטבעות  ששת  את  מתקן 
תוצאות הקול, ועל ידי שניתקן קולו בלימוד הגמרא, 
הכתוב  סוד  זה  טובים.  שאינם  מניגונים  נשמר  הוא 
 קֹוֵל ִּכי   ,קֹוֵל ֶאת  ַהְׁשִמיִעיִני   ,ַמְרַאִי ֶאת  "ַהְרִאיִני 
ָעֵרב, ּוַמְרֵאי ָנאֶוה" (שה"ש רבה ב), שעל ידי הארת 
להיות  קולו  הופך  הגמרא,  מלימוד  הזוכים  פנים 
מצד  ערבים  לקולות  רק  אותו  המחבר  ערב  קול 
פניו.  לחכמת  ביטוי  היא  קולו  והזדככות  הקדושה,  
וזה הטעם שאין אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה, 
ומי שרוצה לזכות לכתר תורה צריך להשתדל בכל 
כי  ג),  ת"ת  (רמב"ם   בשינה  לאבדם  שלא  לילותיו 
עיקר בירור הרוח נעשה בלילה שהיא בחינת תורה 
שבע"פ, ולכן דוד היה קם בחצות ללמוד ולנגן, לכלול 
לו  שנשפע  זכה  זה  ידי  ועל  כאחד,   ותפילה  תורה 
כנגד  שהם  ספרים  מחמשה  שכלול  תהלים  ספר 
נגינה,  מיני  לעשרה  זכה  וכן  תורה,  חומשי  חמשה 
העולם,  נברא  שבהם  מאמרות  עשרה  כנגד  שהם 
בבחינת עשרה לשונות של נבואה (עיין ב"ר מ"ד ז), 
וזכה לבנות בית לשכינה שנמשלה לציפור, בבחינת 
"ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית" (תהלים פ"ד), עד שכל האומר 
את זמירותיו, מתקן בפרטיות ובכלליות את המלכות 
ְׁשֵּתי  ַלִּמַּטֵהר  ְוָלַקח  הכתוב  שאומר  זה  דקדושה.  
שרוצה  שהאדם  י"ד),  (ויקרא  ְטהֹרֹות  ַחּיֹות  ִצֳּפִרים 
לטהר את עצמו מכל מיני לשון הרע ודיבורים רעים 
ובטלים, צריך להתחבר לבחינה של השתי ציפורים 

מצדיקי  הנמשכת  נבואה,  רוח  בחינת  הטהורות, 
בכנפיהם  הסוככים  הכרובים  בחינת  שהם  האמת, 
על כלל נשמות ישראל, ומלמדים אותם לחבר תורה 

ותפילה, לימוד גמרא ואמירת תהלים.

כשרות המוצרים לפסח חלק ב'
על  סקירה  נותנים  אנו  הקודם  למאמר  כהמשך 
שיניים,  משחת  לפסח.  כשרות  הצריכים  מוצרים 

אודם, שפתון, חוט דנטלי, וקסמי שיניים

כשרות  צריכה  אינה  הדין  מעיקר  שיניים  משחת 
לפסח, והמחמיר תבוא עליו הברכה. וכן מי שצריך 
לשיניים  הדבקה  או  לשיניים  רפואית  משחה  ליטול 
תותבות, מותר להמשיך ולהשתמש בהן בפסח ואין 

צריך כשרות. 

אודם ושפתון ללא טעמים, מותר להשתמש בהם 
ישנו  טעם,  להם  יש  ואם  כשרות,  צריך  ואין  בפסח 
חוט  לגבי  כנ"ל  לפסח.  כשרות  וצריך  חמץ  חשש 
דנטלי וקסמי שיניים שאם אין בהם טעם כלל, מותר 
להשתמש בהם ללא כשרות לפסח, ואם יש בהם 

טעמים, חייב כשרות מיוחדת לפסח.

סוכר, סטיביה, סוכרלוז, סוכרזית, אבקת סוכר

סוכר - מעיקר הדין סוכר אינו צריך הכשר לפסח 
את  שאורזים  אריזה  מפעלי  ישנם  אמנם  כלל, 
דגנים,  ושאר  הקמח  עם  יחד  מקום  באותו  הסוכר 
חברת  כגון  בנפרד  נעשית  שהאריזה  במפעל  ולכן 
סוגת, אין צריך כשרות לפסח, אבל בשאר החברות 
שנתערב  מחשש  לפסח  כשר  ולקנות  להחמיר  יש 

מעט קמח בסוכר. 

הסטיביה  עלים,  ויש  נוזל,  יש  בסטיביה   – סטיביה 
יש  פסח  לעניין  אבל  השנה,  לאמצע  כשר  הנוזל 
סטיביה  עלי  אמנם  מיוחדת,  כשרות  וצריך  בעיה 

מותרים ואינם צריכים כשרות לפסח.

 DNA-ה את  שפיצחו  רגיל,  סוכר  הוא   – סוכורלוז 
שלו לשתיים, ולכן אינו מזיק לחולי סוכרת, אבל אין 

בו שום חומר ולכן כשר לפסח, 

סוכרזית - (של חברת ביסקול) – כשרה לפסח.

ולכן  עמילנים,  יש  סוכר  באבקת   – סוכר  אבקת 
חייב כשרות לפסח.

מוצרים אינם צריכים כשרות לפסח כלל

אורז (לאוכלי קטניות) - אין בו שום ציפוי ולכן מותר 
להשתמש בו.

כל סוגי הקטניות היבשים (לאוכלי קטניות) – חומוס, 
תהליך  שום  עוברים  אינם  קטניות  ושאר  שעועית, 
בייצור. (יש לציין שאין להשתמש כלל בחיטה, בורגול, גריסי פנינה 

וכדומה, שעל ידי הבישול נהפכים להיות חמץ גמור).

כגון  המוקפאים  הירקות  כל   – מוקפאים  ירקות 
חשש  בהם  אין  וכדומה  תירס  במיה,  וגזר,  אפונה 
כלל ומותר להשתמש בהם בפסח, מלבד ארטישוק 
וצריך  השחרה  מונע  חומר  עליו  שמורחים  קפוא 

הכשר. 

מותרים  קלויים  שאינם  הפיצוחים  כל   – פיצוחים 
באכילה בפסח, מלבד אגוזי מלך קלופים שמורחים 
עליהם חומר "אנטי אוקסידנט" שלא יוציאו ריח רע 
ושלא ישחירו, ומכל מקום יש לקנות את הפיצוחים 
בחנות של אדם ירא שמים שדובר אמת. או לקנות 

באריזה סגורה וחתומה עם הכשר ראוי.

מלח – הבעיה שיכולה להיות במלח היא שטוחנים 
אותו במטחנה שיתכן וטחנו בה חיטה בעבר, ומכיון 
לאיסור  החוששים  יש  חריף,  לדבר  נחשב  שהמלח 
אמנם  האשכנזים,  נזהרים  וכך  במלח  שנבלע  חמץ 

הספרדים מקילים בזה. 

בו  ואין  אותו  וטוחנים  אותו  קולים   – שחור  קפה 
חשש חמץ כלל. 

נעשה  אם  בין  ורגיל,  טבעי  קפה  נס   – קפה  נס 
בהקפאה ובין נס קפה רגיל מותרים בשימוש בפסח 
שאין  מכיון  לפסח,  מיוחדת  כשרות  צריכים  ואינם 
בהם שום תמצית (ואף שיש מפעלים המזריקים שמן קפה 
ואם  בעיה)  בו  ואין  מקפה  מופק  זה  שמן  גם  מ"מ  קפה,  לנס 

יש בו תמציות טעם של וניל, מוקה וכדומה, צריכים 
כשרות.

אין  טעם,  תמציות  ללא  טבעיים  תה  עלי   – תה 
כיום  אך  בהם,  להשתמש  ומותר  חשש  שום  בהם 
בודאי  כזה  ובאופן  טעם  תמציות  עם  תה  עלי  יש 

שצריך הכשר. 

שמן זית – כיום רוב השמן זית הנמצא בארץ מגיע 
מספרד, ומכיון שיש חוק בארץ זו שאסור לערב שום 
דבר במוצר כאשר כתוב שמוצר זה הוא 100%, לכן 
לפסח.  כשר  הוא  כאלו  ממדינות  שמגיע  זית  שמן 
תערובת  להיות  יכולה  בארץ  המופקים  בשמנים 
זית  בשמן  אותם  לערבב  (שניתן  סויה  או  קנולה  שמן  של 
מכיון שהם מכילים לציטין שזה חומר שממזג בין השמנים), ולכן 

קטניות  אוכל  שאינו  ומי  מותר,  זה  קטניות  לאוכלי 
צריך להקפיד בזה.

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*

ָּבת ֶׁשִּלְפֵני  ְוֶזה ְּבִחיַנת ַׁשָּבת ַהָּגדֹול ֶׁשּקֹוִרין ַלּׁשַ
ִעַּקר  ִּכי  ְוכּו',  ַהֵּנס  ֵׁשם  ַעל  ַהָּגדֹול  ַׁשָּבת  ֶּפַסח 
ֵּדד  ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשָהיּו ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֶׁשּׁשִ
 ִיְתָּבַר ַהְׁשָּגָחתֹו  ְוִגָּלה  ַהֶּטַבע  ּוִבֵּטל  ַהַּמֲעָרכֹות 
ָּבעֹוָלם, ַהּכֹל ִנְמָׁש ִמְּבִחיַנת ַׁשָּבת ֶׁשהּוא ַעְלָמא 
 ,ם ִיְתָּבַר ם ַמְמִׁשי ַהּׁשֵ ְּדָאֵתי ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת, ֶׁשִּמּׁשָ
ְוכּו',  ָהעֹוָלם  סֹוף  ִמְּבִחיַנת  ַהַהְׁשָּגָחה  ִּכְבָיכֹול, 
ִּבְבִחיַנת ֵקץ ָּבא ַהֵּקץ ְוכּו', ַּכְמבָֹאר ָׁשם ַּבַּמֲאָמר 
 ִנְמָׁש ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶׁשִעַּקר  ִנְמָצא,  ַהַּנ"ל. 
ִמְּבִחיַנת ַׁשָּבת, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת עֹוָלם ַהָּבא ְוַעל ֵּכן 
כג),  (ויקרא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַׁשָּבת,  ִנְקֵראת  ֶּפַסח  ַּגם 
ֶּפַסח,  ְּדַהְינּו  ָּבת".  ַהּׁשַ ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  "ּוְסַפְרֶּתם 
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (מנחות סה), 
ָּבת ַּכַּנ"ל.  ִּכי ִעַּקר ּתֶֹקף ַהֵּנס ֶׁשל ֶּפַסח ִנְמָׁש ִמּׁשַ
אֹותֹו  ֶׁשּקֹוִרין  ֶּפַסח  ֶׁשִּלְפֵני  ָּבת  ַהּׁשַ ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 
ֶׁשל  ַהִּנִּסים  ָּכל  ִּכי  ַהֵּנס,  ֵׁשם  ַעל  ַהָּגדֹול  ַׁשָּבת 
ְיִציַאת ִמְצָרִים ִנְמָׁש ִמְּבִחיַנת ַׁשָּבת ַּכַּנ"ל. ְוַעל ֵּכן 
ִנְקָרא ָּגדֹול ַעל ֵׁשם ַהִּנִּסים ֶׁשִּנְקְראּו ְּבִחיַנת ָּגדֹול, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (מלכים ב' ח'), "ספרה ִלי ֶאת הגדולות 
ֶׁשָעָשֹה ֱאִליָׁשע". ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָׁשם ַּבַּמֲאָמר 
ַלָּים  ְּדָמעֹות  ְׁשֵני  ּומֹוִריד  ַהַּנ"ל,  ַמֲאָמר  ַעל  ַהַּנ"ל 
ַהָּגדֹול, ַעֵּין ָׁשם: (ליקו"ה או"ח – הל' נט"י שחרית הלכה ב- ז)

פנינים
חסידות ברסלב
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052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

מחברת התודה שלי (חלק ד')
י  ְפּתִ ּתַ ִ ּשׁ ׁשֶ ּכְ א  ַאּבָ ָאַמר  ְיהּוָדה",  ְמאֹד,  "ָיֶפה 
ַתח  ּפָ א  ַאּבָ י.  ּלִ ׁשֶ ּוָבְרָגׁשֹות  בֹות  ְחׁשָ ּמַ ּבַ אֹותֹו 
רֹונֹות  ִמְסְדּ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָהַלְך  ים,  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר 
ֶרת  ִאיר ֶאת ָהֵעט ַעל ַהְמַחּבֶ ית ַהחֹוִלים ְוִהׁשְ ּבֵ
י  ְוִהְתַחְלּתִ ַעְצִמי  ִעם  י  ַאְרּתִ ִנׁשְ תּוָחה.  ַהּפְ
אּוָנה, ַעל  יד ּתֹוָדה ַלה' ַעל ַהּכֹל – ַעל ַהּתְ ְלַהּגִ
ה, ַעל ַהַחִּיים, ַעל ָהַרְגַלִים,  ּטָ ָהרֹוְפִאים, ַעל ַהּמִ
ֵאִבים,  ַהּכְ ַעל  ּתֹוָדה  ָהֵעיַנִים,  ַעל  ַהָּיַדִים,  ַעל 
א  ִאּמָ ַעל  ּתֹוָדה  סּור,  ַהּמָ ּפּול  ַהּטִ ַעל  ּתֹוָדה 
ה יֹוֵתר  ּלֹא ָקָרה ִלי ֶנֶזק ַהְרּבֵ ה ׁשֶ א, ּתֹוָדה ַרּבָ ְוַאּבָ
ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ֶזה  ַעל  ה  ַרּבָ ּתֹוָדה  רּוַע,  ּגָ
י ִלְרׁשֹם ֶאת  ִנּתּוַח ְוֶזה ַמְפִחיד אֹוִתי, ְוִהְתַחְלּתִ
י ֵלב  ְמּתִ ְתאֹום ׂשַ ֶרת ַהּתֹוָדה. ּפִ ַמְחּבֶ ָבִרים ּבְ ַהּדְ
ֵמַח ְוָרגּוַע. ָהיּו  ְמקֹום ִלְבּכֹות ּוְלַפֵחד, ֲאִני ׂשָ ּבִ ׁשֶ
י  ָּיכְֹלּתִ ָבִרים ְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם, ׁשֶ ה ּדְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ּכָ
ְכֵין  ְמקֹום ְלִהְתּבַ יְך עֹוד ָועֹוד ֲהמֹון ְזַמן. ּבִ ְלַהְמׁשִ
א  ּוְמַמּלֵ ּומֹוֶדה,  מֹוֶדה  ַעְצִמי  ֶאת  ָמָצאִתי 

ל הֹוָדאֹות ַלה'... ֵלִמים ׁשֶ ֶרת ַעּמּוִדים ׁשְ ְחּבֶ ּמַ ּבַ

ל ָהרֹוֵפא ָקְטָעה ֶאת חּוט  ְתאֹוִמית ׁשֶ ִניָסה ּפִ ּכְ
ָנה ֵאַלי ְוָאַמר: "ּבֶֹקר טֹוב,  בֹוַתי. ָהרֹוֵפא ּפָ ַמְחׁשְ

אי  ַוּדַ ּבְ ָך  ּלְ א ׁשֶ לֹוְמָך ַהּבֶֹקר? ַאּבָ ְיהּוָדה. ָמה ׁשְ
ה ָצִריְך ַלֲעבֹר ַהּיֹום.  ַאּתָ ּתּוַח ׁשֶ ָך ַעל ַהּנִ ר ִאּתְ ּבֵ ּדִ
ּבֹור ְוָחָזק,  ה ִנְרֶאה ֶיֶלד ּגִ ֵאין ְלָך ָמה ִלְדאֹג. ַאּתָ

ַחק ְיָלִדים..." ִביְלָך ִמׂשְ ׁשְ ֶזה ִיְהֶיה ּבִ

י  ָאַמְרּתִ י  "ּכִ ָעִניִתי,  ּדֹוֵאג",  לֹא  ֱאֶמת  ּבֶ "ֲאִני 
ִיְהֶיה  ַהּכֹל  ה טֹוָבה ׁשֶ ׁשָ ְוֵיׁש ִלי ַהְרּגָ ּתֹוָדה ַלה', 

ֵסֶדר". ּבְ

ַלֲחַדר  אֹוְתָך  ח  ּקַ ּנִ ׁשֶ "ִלְפֵני  הֹוִסיף:  ָהרֹוֵפא 
ִצּלּום,  ְלָך עֹוד  ַלֲעׂשֹות  ָהִייִתי רֹוֶצה  ּתּוִחים,  ַהּנִ

ְצֵלָמה". ָך ְלַחֵּיְך ַלּמַ ּלְ יד ָלֶרֶגל ׁשֶ ּגִ ָאז ּתַ

יִתי ִצּלּום  ָבר ָעׂשִ ּכְ ן, ַאֲחֵרי ׁשֶ ָעה ְלַאַחר ִמּכֵ ׁשָ
ָניו  ּפָ ְוַעל  ָהרֹוֵפא,  ִנְכַנס  ַלּתֹוָצאֹות,  ּנּו  ְוִהְמּתַ

ְדֵהָמה. ל ּתַ ת ׁשֶ ֲאֶרׁשֶ

ָלרֹוֵפא.  ָקָרה  ָמה  ָיְדעּו  לֹא  א  ְוַאּבָ א  ִאּמָ
ָהרֹוֵפא  ם.  ְמַגְמּגֵ הּוא  ׁשֶ ִנְרֶאה  ָהָיה  ְתאֹום  ּפִ
ֱאֶמת  ּבֶ ֲאִני...  א: "ֶאה... ֶאה...  ְוִאּמָ א  ְלַאּבָ ָאַמר 
ה.  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ָקָרה  ֵאיְך  ק...  ֵאיְך  ֵמִבין  מ...  לֹא 
ִאּלּו  ֶרֶגל, ֶזה ִנְרֶאה ּכְ ּפּור ָעצּום ּבָ ְתאֹום ָחל ׁשִ ּפִ

י  ִנְתַקְלּתִ לֹא  ֵמעֹוָלם  ֵנס...  ׁש...  ַמּמָ ּפֹה  ָהָיה 
ֵאין צֶֹרְך  ר ָלֶכם ׁשֶ ֵמַח ְלַבּשֵׂ ֶזה! ֲאִני ׂשָ ִמְקֶרה ּכָ ּבְ
ְוָאַמר:  ֵאַלי  ָנה  ּפָ הּוא  ּתּוַח!".  ַהּנִ ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ָבר לֹוֵקַח אֹוְתָך ָלָאח  ה "ְיהּוָדה, ֲאִני ּכְ ַּיֲעׂשֶ ׁשֶ
ׁשֹוְלִחים  ַוֲאַנְחנּו  ֶבס,  ּגֶ ְלָך 
ָהָיה  ָהרֹוֵפא  ְיָתה".  ַהּבַ אֹוְתָך 
א  ַאּבָ ֲאָבל  ל,  ְמֻבְלּבָ ִנְרֶאה 
לֹא  "ֲאִני  ְוָאַמר:  ִחֵּיךְ,  י  ּלִ ׁשֶ
ָלנּו  ֵיׁש  י  ּכִ ְכָלל.  ּבִ א  ּלֵ ִמְתּפַ
נּו ְלָכל  הֹוֶלֶכת ִאּתָ ָנה ׁשֶ ַמּתָ
ָנה?"  ַמּתָ "ֵאיזֹו  ָמקֹום". 

ָמּה  ָנה ּוׁשְ ַאל ָהרֹוֵפא. "ַמּתָ ׁשָ
י. ּלִ א ׁשֶ ּתֹוָדה", ָעָנה ַאּבָ

ְיָתה  ַהּבַ י  ָחַזְרּתִ
חֹם  י ּבְ ְצּתִ ְמָחה ְוִאּמַ ׂשִ ּבְ
ַהּתֹוָדה.  ֶרת  ַמְחּבֶ ֶאת 

ְזכּות ַההֹוָדָיה... ַהּכֹל ּבִ

ּתֹוָדה  ָאַמְרִּתי 
ְוִהְתַרֵּפאִתי.

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

איזה דבר דומם מתואר בפרשה זו כ"חי"? על 
מה עוד כתוב בפרשה שהוא צריך להיות חי?

פתרון "שמיני": בפרשת קורח, כשמאתיים וחמישים האנשים 
יצאה  "אש  ש  כתוב  המחלוקת,  בזמן  קטורת  להקריב  ניסו 
בהעלותך,  בפרשת  לה).  טז  (במדבר  אותם  ואכלה   " ה'  מאת 

התורה אומרת על המתלוננים: "ותבער בם אש ה'
הזוכה: שמעון אריאלי, ירושלים.

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

אֹוְמִרים ּתֹוָדה ַּגם ְּכֶׁשֹּלא הֹוֵל ַּכֵּסֶדר 
ֶאְצלֹו  ַלֲעׂשֹות  ָאמּור  ָהָיה  ָאִביו  ַּתְלִמיד:  ִלי  ִסֵּפר 
מֹוִחי  ֵארּוַע  ָהַאָּבא  ִקֵּבל  ִלְפֵני  יֹום  ַהֵּסֶדר.  ֵליל  ֶאת 
ָהיּו  ֵּביתֹו  ּוְבֵני  ַהֵּבן  ַהחֹוִלים.  ְלֵבית  אֹותֹו  ְוָלְקחּו  ל"ע, 
ְּבֵבית  ִיְׁשהּו  ִאם  ַלֲעׂשֹות.  ָמה  ָיְדעּו  ְוא  ְמֻבְלָּבִלים 
ְוכּו'?  ַהְיָּלִדים  ָּכל  ִעם  ִיְהֶיה  ִמי  ָהַאָּבא,  ִעם  ַהחֹוִלים 
ַּבּסֹוף ֶהְחִליטּו ֶׁשָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ֵיְלכּו ְוַיֲעִבירּו ֶאת ֵליל 
ַהֵּסֶדר ִעם ָהַאָּבא ְּבֵבית ַהחֹוִלים – ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה. 

ֵמַהְנָהַלת  ָלֶהם  הֹוִדיעּו  ַהֵּסֶדר,  ֵליל  ְכֶׁשִהְתָקֵרב 
ֵסֶדר  ֵליל  ֶׁשְּמַאְרֵּגן  ֶחֶסד  ִאְרּגּון  ֶׁשֵּיׁש  ַהחֹוִלים  ֵּבית 
ׁשּום  ְלָהִביא   צֶֹר ֶׁשֵאין  ִנְמַסר  ַהחֹוִלים,  ַלִּמְׁשָּפחֹות 
ֶזה  ְוכּו'.  ְמֻיָחד  ְּבאּוָלם  ּוְמֻסָּדר  מּוָכן  ְוֶׁשַהּכֹל  ָּדָבר, 
ִהְרִּגיַע אֹוָתם ְמאֹד ְוֵהם ָׂשְמחּו ְוַגם ָסְמכּו ַעל ֶזה, ְוא 
ֵהִביאּו  א  ַּגם  ְוָלֵכן  ֶּפַסח,  ְלֵסֶדר  ֲהָכנֹות  ׁשּום  ָעׂשּו 
ְּכלּום ִאָּתם, א ַיִין ְוא ַמּצֹות, ְוָכל ֶׁשֵּכן א ַמֲאָכִלים 

נֹוָסִפים.

ַהֵּסֶדר,  ִהְתַקֵּים  ם  ֶׁשּׁשָ ָלאּוָלם  ַּבַּלְיָלה  ְּכֶׁשִהִּגיעּו 
ָחְׁשכּו ֵעיֵניֶהם. ֵהם ֻהְפְּתעּו ִלְמצֹא ָמקֹום ָקָטן ָעמּוס 
ַּבֲעָגלֹות חֹוִלים. ָהְיָתה ָׁשם ְצִפיפּות נֹוָרִאית, ְוא ַרק 
ֶׁשֹּלא ָמְצאּו ָמקֹום ָלֶׁשֶבת ִעם ָהָאב ַהחֹוֶלה, ִהְתָּבֵרר 
ּכֹוסֹות.  ְלַאְרַּבע  ְוַיִין  ַמּצֹות  ֲאִפּלּו  ָלֶהם  ִנְׁשֲארּו  ֶׁשֹּלא 
ְּבַמְחָׁשבֹות  אֹותֹו  ִמָּיד "ְלַהְפִציץ"  ִהְתִחיל  ָהָרע  ַהֵּיֶצר 
ָרעֹות: ִּתְרֶאה ָמה ָקָרה ְל, ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ֶׁשֶּזה ַהַּלְיָלה 
ה  ְוָהִאּׁשָ ְּבַצַער,  ַהְיָּלִדים  ִּתְרֶאה,  ָנה!  ַּבּׁשָ ָחׁשּוב  ֲהִכי 

ְּבַלַחץ ְוכּו'. 

ֶאת  ַהְרֵּבה  ִלְׁשמַֹע  ִהְסִּפיק  ַהֶּזה  ַהַּתְלִמיד  ֲאָבל 
ַהִּדיְסק 'ַּתְפִסיק ְלִהְתַבְּכֵין', ּוְבִעָּקר ָזָכה ִלְׁשמַֹע ִמֶּמִּני 
ֵמָהֱאמּוָנה  ֶאָּלא  ִמ"ַּקֵּדׁש",  ַמְתִחיל  א  ַהֵּסֶדר  ֶׁשֵּליל 
לֹוַמר  ִהְתִחיל  ְלִהְתַּבְכֵין,  ּוִבְמקֹום  רֹוֶצה,  ה'  ֶׁשָּכָכה 
ּתֹוָדה: 'ּתֹוָדה ְל ה', ַעל ֶׁשֵאין ָלנּו ָמקֹום ַלֲעׂשֹות ֶאת 
עֹוֶׂשה.  ַאָּתה  ָמה  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ה',  ּתֹוָדה  ַהֵּסֶדר.  ֵליל 
ֶּבַטח ַהּכֹל ְלטֹוָבה'. ָּכ הּוא הֹוָדה ְוהֹוָדה ְוהֹוִסיף ְוָאַמר 
ְּבַלֲעזֹר  ַמְתִחיל  ֶׁשָּלנּו  ַהֵּסֶדר  'ַהּיֹום  ְוַלְּיָלִדים:  ְלִאְׁשּתֹו 
ְלֻכָּלם ִלְמצֹא ָמקֹום", ַההֹוָדָאה ֶׁשּלֹו ֶּבֱאֶמת ִהְמִּתיָקה 
ֵליל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְוֶהְחִליטּו  ֶׁשִּנְּגׁשּו  ָּבֶרַגע  ַהִּדיִנים,  ֶאת 
ַהֵּסֶדר, ִהִּגיַע ַלָּמקֹום ְּבאֶֹפן א ִטְבִעי ְוא מּוָבן ְיהּוִדי 
ָעְרכּו  ְּבַעְצָמם  ְוֵהם  ְוַיִין,  ַמּצֹות  אֶֹכל,  ֶׁשל  ֶׁשַפע  ּוְבָיָדיו 
ֶׁשָּכֵאּלּו  ַהַּתְלִמיד,  ִלי  ִסֵּפר  ּוְבִׂשְמָחה.  ְּבַהְרָחָבה  ֵסֶדר 
ְלִאְׁשּתֹו  לֹו,   – ָלֶהם  ֶׁשָהְיָתה  ִׂשְמָחה  ְוָכזֹו  אֹורֹות 
ַחד  ַלֲחָוָיה  ָזכּו  ֵהם  ְלָתֵאר.  ֶאְפָׁשר  ִאי   – ְוַלְיָּלִדים 
ַּפֲעִמית ֶׁשֶּנְחְרָטה ָעמֹק ְּבֵלב ַהְּיָלִדים ּוְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה. 
ָּכזֹאת ִׂשְמָחה ְמֻיֶחֶדת, ָּכזֹו ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ִּגּלּוי ֱאמּוָנה, 
ִהְתעֹוְררּות ְוִהְתרֹוְממּות רּוָחִנית ְוֶׁשַפע ֶׁשל אֹור ָמֵלא 

ְּבאֶֹׁשר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר. 

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

ֶשַּיֲעֶשהאוְתָך ָלָאח
שֹוְלִחים 
ָהָיה  א 
א  ַאּבָ
לֹא   
ָלנּו   
ְלָכל 
ה?" 

ָמּה  ּוׁשְ

ה 
ם 
ה. 

ּתֹוָדה 
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מפלים של ברכה
אוהב הזדמנויות? המאמר הזה במיוחד בשבילך. זו 
ההזדמנות שלך להכיר מפלים של ברכה שנפתחים 
את  לתפוס  עצמך  את  תכין  אם  מדויק.  בתזמון 
בכל  מאגרים  ולמלא  לשאוב  תוכל  אתה  גם  הרגע, 

מה שתמיד חלמת...

חלון הזדמנויות
זה מאמר לאלה שאוהבים לנצל הזדמנויות. כולנו 
שנפתחים  ודלתות  חלונות  הזדמנויות,  מחפשים 
לרגע ואנחנו נכנסים לתוכן ומודים על הרגע הזה כל 
החיים. ישנם חלונות הזדמנות כלכליים, כמו לקנות 
את הדירה במקום הנכון ובזמן הנכון, או לקנות את 
המניות של החברה הנכונה בעיתוי הנכון, או לעלות 
העולם.  את  שיכבוש  הבא  לסטרט־אפ  הרעיון  על 
זוגיות  מציאת  כמו  אישיים  הזדמנות  חלונות  וישנם 
טובה, ללמוד את הקורס הנכון – החלטות שמשנות 

את כל החיים לטובה.

יש   – טובה  הזדמנות  שמחפשים  אלה  לכל  אז 
בכל  כי  "מעגל",  נקרא  השנה  מעגל  בשורה.  כאן 
פעם שחוזרים לתאריך מסוים בלוח העברי, חוזרים 
לאותו מקום בדיוק, לאותה "תחנה" בזמן; ולכן כל 
מאות  לפני  גם  הזו  הזמן  בנקודת  שקרו  האירועים 
ואלפי שנים, הם עדיין חיים וקיימים ומאירים באותה 

נקודת זמן.

יום ההולדת הוא לא ציון לאירוע שקרה לנו בשנה 
בכל  התחדשות  של  כוח  בו  יש  אלא  נולדנו,  שבה 

שנה מחדש.

נולדת  שבה  המקורית  השנה  בין  הגדול  ההבדל 
אחרת  שנה  כל  לבין  המאורע  התרחש  שבה  או 
שבשנה  הוא,  נקודה  לאותה  חוזרים  אנחנו  שבה 
המקורית המאורע קרה בפועל, נולדת בפועל; ואילו 
בכל שנה ושנה לאחר מכן – זה תלוי בעבודה שלך, 
יום  לותו  מעניק  שאתה  ובהתייחסות  במשמעות 
מיוחד. והעבודה שלך היא לגלות ולחשוף ולנצל את 

הכוח המיוחד שביום זה.

אותו דבר ביום הנישואים. מדוע כל כך חשוב לבני 
זוג לעשות פעילות ְמַחֶבֶּרת ומאחדת ביום הנישואין? 
מה זה משנה מתי התחתנתם, הרי זה כבר עבר? 
אלא שהמצֵּפן הפנימי שבלב האדם מעניק לו את 

ההרגשה שביום זה אכן ישנֹו פוטנציאל גדול לחידוש 
ולחיזוק הקשר – אבל זה תלוי במעשים ובפעולות.

תחנות של ברכה

החגים  בכל  מכך  יותר  הרבה  והרבה  דבר  אותו 
באותם  שהרי  היהודי,  השנה  שבמעגל  והזמנים 
פני  את  ששינו  כבירים  מאורעות  התחוללו  ימים 
ההיסטוריה, וכתוצאה מכך בכל שנה ושנה מתעורר 
אותו כוח מחדש ויש בהם הזדמנות לשינוי מוחלט 
פרטי  באופן  האדם  של  החיים  מציאות  כל  של 

ובאופן כללי.

ציון  לא  הם  בפרט  הסדר  וליל  בכלל  הפסח  חג 
"תחנות"  מעין  הם  אלא  גֵרידא,  היסטורי  למאורע 
בלוח השנה שבהן כל אותם מאורעות שארעו בעבר 
חיים וקיימים ומאירים ומשפיעים. העבודה שלנו היא 
לנצל את ההזדמנות ולמשוך על עצמנו את אותם 
המאורעות ולתת להם להשפיע עלינו בפועל, לשנות 

את החיים שלנו לטובה.

ברכת  את  "והשיאנו  בתפילה:  מתפללים  זה  על 
מועדיך" – בכל מועד וחג ישנה ברכה גדולה. מי לא 
באופן  בא  לא  זה  אבל  רוצים.  כולם  ברכות?  רוצה 
ולבקש  למרום  עיניים  להרים  צריכים  אוטומטי, 
הברכה  את  לטעום  לנו  "תן  שבשמים:  מאבא 
שבחגים, ַזֵּכה אותנו שהחג הזה ישפיע עלינו את כל 

ההשפעות הברוכות שלו".

הסוד של חג הפסח
אך לפני שמבקשים צריכים לדעת מה מבקשים, 
יש  הטובים.  מהימים  אחד  בכל  טמונה  ברכה  איזו 
הרבה מה לדבר על הברכה העצומה של חג הפסח. 
רוצים  כולנו  הגאולה.  היא  הברכה  הכול  לפני  אבל 
להיגאל. כל דבר שֵמֵצר עלינו בחיים הוא גלות. כל 
צער, כל חושך, כל בלבול, כל קושי, כל הרגשה רעה, 
ישנה  ובפסח  גלות.  נקרא  זה   – פנים  הסתר  כל 
ישנו  כלומר,  גאולה,  של  ומושלמת  מיוחדת  ברכה 
מהצער,  מהיגון,  מהחושך,  מהעבדות,  לצאת  כוח 
השליליים  הדברים  ומכל  מהבדידות,  מהמחלות, 

בחיים שלנו.

הגאולה  רק  לא  היא  האמתית  הברכה  אבל 
של  לשורש  לזכות  היא  הברכה  אלא  הטכנית, 

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

מאמר

ראש הישיבה

פרשת מצורע | שבת הגדולבס"ד בר"ה 

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

ר"תיציאהכניסה

18:3019:4320:22ירושלים

18:4719:4520:20תל אביב

18:4019:4520:23חיפה

18:4719:4420:22באר שבע

גליון 617
ח' ניסן תשע"ט 

יום ‡',
ט' ניסן (14/04/19)

בי כנס "מכן לום" 
‡לנבי 13,

בעה 20:30

יום „',
י"ב ניסן (17/04/19)

ייב "חוט ל חס„" 
מו‡ל הנבי‡ 13,

בעה 20:30

רו„ליםירו

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

הזדמנויות?  אוהב 
במיוחד  הזה  המאמר 
ההזדמנות  זו  בשבילך. 
מפלים  להכיר  שלך 
שנפתחים  ברכה  של 
בתזמון מדויק. אם תכין 
את עצמך לתפוס את 
תוכל  אתה  גם  הרגע, 
לשאוב ולמלא מאגרים 
שתמיד  מה  בכל 

חלמת...
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כיבוד אב ואם

רבי ישראל סלנטר זצ"ל היה אומר, שהתורה מזככת את 
לומדיה, ולמשל מי שהוא בעל תאוה או שהוא כעסן, אם 
ולכן  כעסו.  או  תאותו  להסיר  לו  יועיל  אלו,  ענינים  ילמד 
ואמו  אביו  אל  ביתו  אל  שב  אחד  כל  מעט  שעוד  עתה 
שבאמריקה [וגם מצוי אצל אברכים שבאים לחג הפסח 
בה  שיש  ואב  אב  כיבוד  מצות  לפניו  ועומד  להוריהם], 
לחץ  של  זמן  שהוא  פסח  בערב  ובפרט  נסיונות,  הרבה 
חושב  שהבן  מה  שממילא  אומר,  היה  רב  [הסאטמאר 
שהוא יותר חכם מאביו, אבל יש גם שהוא חושב שהוא גם 
יותר מבוגר (older) מאביו...], וגם יש דברים שהאדם אינו 
וכגון שחייב הוא לקום בפני אמו בדיוק כמו שהוא  יודע, 
חייב לקום בפני אביו ואסור לאדם שיחשוב שאמו באה 
בשבילו כדי להכין לו מה לאכול ומה ללבוש ולנקות הבית, 
האמא צריכה להיות חשובה בעיניו כמו אביו. [ואפילו אם 
אינה אמו, אלא אשת אביו מזיווג שני, עליו לכבדה, וכמו 
שהיה מקפיד אבי זצ"ל לכבד את אשת אביו מזיווג שני]. 
ואפשר  ואם,  אב  כיבוד  הלכות  שילמד  הראוי  מן  ולכן 
שולחן  קיצור  ספר  ע"י  קצר  בזמן  אב  כיבוד  הל'  ללמוד 
ערוך שהוא יותר קל. הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל 
אמר לי פעם, שמצות כיבוד אב ואם מלוה את האדם עד 

יום מותו.

לפעמים יש עיכוב של שידוך מצד קפידת אביו או אמו, 
ואף שעכשיו הם חפצים מאד שימצא בנם או בתם את 
השידוך, מכל מקום אם לא כיבד את אביו ואמו, פעמים 
שזה גורם עיכוב, ולכן צריכים האב והאם למחול ולהסיר 

הקפידה. 

והנה האב מצד הדין, אינו חייב לזון ולפרנס את בניו אלא 
עד ז' שנים, ואח"כ הוא פטור. אבל למעשה האב עושה 

הרבה יותר ממה שהוא מחויב, ומוסר את נפשו למען בניו, 
א"כ גם הבן צריך להתחזק ולכבדו אף יותר ממה שהדין 
מחייב, וגם אם לא יקיים בזה כיבוד אב, אבל יקיים מצות 
ואהבת לרעך כמוך, שהרי כל אחד רוצה שבנו יכבדו. וגם 
אם נראה לו שאביו ואמו אינם עושים כהלכה, יש לו לדון 

אותם לכף זכות.

הגר"ח  אצל  מיר  בישיבת  שלמד  יהודי  איזה  היה 
שמואלביץ זצ"ל, והגיע ממדינת גרמניה, ואביו בקושי ידע 
ישראל,  בארץ  לבקרו  אביו  בא  אחת  ופעם  יהודי.  שהוא 
ובא לשאול את הגר"ח שמואלביץ, מהו השיעור של כיבוד 
אב שיש לו לקיים, והאם עליו לסגור את הגמרא ולבטל 
מסדרי הישיבה כדי לכבדו. ואמר לו הגר"ח, כמה שאתה 
חושב שעליך לכבד את רשכבה"ג, כך בדיוק אתה צריך 

לכבד את אביך.

הדרכה לשידוכים

המטרה בשידוך - צריך כל בחור לשאול את עצמו, האם 
או  העולם,  כל  עושים  שכן  מחמת  היא  בשידוך  מטרתו 
שיש לו מטרה אחרת לזה. העולם מספר על גביר אחד 
שבא לאיזה ישיבה, וביקש מהראש ישיבה שיציע לו את 
ויתן לו הכל! אמר לו הראש ישיבה,  הבחור הטוב ביותר, 
הולך  הגביר  והיה  ביותר,  הטוב  הוא  פלוני,  בחור  הנה 
ביקש  הבחור  צד  כאשר  זמן,  ולאחר  הרבה.  עמו  ומדבר 
לברר על בתו של אותו גביר, התברר שאין לו בכלל בת.... 
כששאלוהו על כך, השיב שהוא רואה את כל הבעלי בתים 
חוזרים מבית הכנסת בשבת ביחד עם ה'עדים', גם הוא 

רוצה כך...

אבי מורי זצ"ל נהיה יתום בגיל שמונה, ונפטר בן תשעים 

וחמש, והשאיר אחריו אלף נכדים. הגרי"ש אלישיב הניח 
אחריו כאלף וחמש מאות נכדים! כל אחד צריך להתבונן 
תחילה מה עומד לפניו בעת שבא להשתדך, איזה עולם 
שרשרת  את  להמשיך  היא  ושמטרתו  להעמיד,  בא  הוא 
יש  הגויים  אצל  גם  [והלא  ה'  בדרך  ההולכים  הדורות 
חתונות, ומה מיוחד אצלנו? אלא שאצלנו זה לשם שמים, 
למען עשות נחת רוב לבורא, להמשך הדורות בשביל ה' 
לאלפי  היסודות  את  האדם  מעמיד  בחתונה  ותורתו. 
ושופר  מצה  סוכה  מצוות  רבה',  שמיה  יהא  'אמן  אלפים 
וכו' וכו'], וכוונה זו היא גישה אחרת בכל ענין זה, לחשוב 

על הפנימיות ולא רק על החיצוניות.

*

שבירת המדות - עוד נקודה צריך להתבונן בה מאד, והוא 
כי יש הרבה בחורים שחולמים כל מיני חלומות ודמיונות 
על שידוך שלהם, ובסוף ... פעם א' בא אלי בחור מבוגר 
אתה  מה  אותו  ושאלתי  זוגו,  בת  את  למצוא  שהתקשה 
לי באריכות שרוצה לקבל אשה שהיא כך  והשיב  רוצה? 
וכך וכו' וכו', ושאלתי אותו "ומה אתה מוכן ליתן"? וכי רק 
אתה  כזה  שמשידוך  מבטיחך  רוצה?!  אתה  הכל  לקבל 
ולא  'נותן'  שיהיה  הוא  האדם  של  שידוכו  כי  תתגרש...! 
יחשוב רק על עצמו, ולכן צריך כל בחור להרגיל את עצמו 
של  הענין  וזהו  הרעות.  מדותיו  את  ולשבור  'נותן'  להיות 
מהם,  שמחים  לך  אין  לכאורה  שהרי  וכלה,  חתן  שמחת 
ולמה צריך להוסיף ולשמחם. אלא משום שעבודה קשה 
עומדת לפניהם של שבירת המדות, וצריך להקל עליהם 

עבודה זו. 

עניני  על  בשידוכים  מבררים  היו  ישראל  מגדולי  הרבה 
באו אלי כמה  וכבר  בלימוד!  יותר מגדלות הבחור  מדות 
פעמים נשים לאחר שנשאו, ואמרו לי שחייהם נהיו קשים 
יותר, ויותר טוב ונוח היה להם קודם שנשאו, כי עכשיו הם 
צריכים כל הזמן לשרתו, להכין אוכל ולכבס את בגדיו וכו', 
ביאר  זצ"ל  וויטל  הגר"ח  כלום ממנו.  אינם מקבלים  והם 
את  ששובר  משום  העוונות,  את  מוחלים  שלחתן  הטעם 

מדותיו ומקיים מצות ואהבת לרעך כמוך. 

שכמו  העצים,  מן  האדם  את  לברא  יכול  היה  הקב"ה 
להברא  יוכלו  אנשים  כך  העצים  על  צומחים  שפירות 
שחפץ  משום  כן,  עשה  לא  אבל  האילנות,  מן  ולצמוח 
אם  בשלום  ויחיה  מדותיו  את  ישבור  שהאדם  הקב"ה 

אשה.

ואספר מעשה  בית!  יש שלום  גודל שבירת המדות,  לפי 
היה,  אשתו  שבנוהג  זצ"ל,  יואל  רבי  רב  הסאטמאר  עם 
היה  שאם  וכגון  ה'טיש',  במקום  נרות  מדלקת  שהיתה 
לערוך  רצה  אחת  פעם  הנרות שם.  היו   – המדרש  בבית 

את הטיש בבית המדרש, אבל רואה שהרבנית מכינה את 
נרות  מדלקת  אינה  מדוע  אותה  ושאלה  בבית.  הנרות 
שיערוך  רוצה  שאינה  משום  לו,  השיבה  המדרש?  בבית 
'טיש'... לאחר שדן עמה כעשרים דקות על אורחים רבים 
לטיש,  לבא  שרוצים  גבירים  וכן  ממרחקים,  שבאים 
טיש,  יערוך  לא  זו  שבשבת  דעתה  על  ועמדה  נשארה 
וקיבל את דבריה ולא ערך 'טיש' באותו שבת. ראש הקהל 
שרשכבה"ג  כך  על  התפלא  האדמו"ר,  בבית  אז  ששהה 
בזה,  שהבחין  האדמו"ר  כזה.  חשוב  בדבר  לאשתו  נכנע 

אמר לו "שלום בית תלוי במי שמוותר לשני"!

*

כבוד אשתו - הרמב"ם (אישות פט"ו הי"ט) כתב, שצריך 
יותר  לפני  אחת  ופעם  מגופו.  יותר  אשתו  את  לכבד 
אדם  שם  והיה  משה',  ב'זכרון  הייתי  שנים,  משלושים 
ואינני חושב כך],  שהסתכלתי עליו בזלזול [היום גדלתי, 
והכה אותי מכה חזקה שהרגשתי אותה  ולפתע בא אלי 
חודש שלם... אבל בליבי ידעתי היטב למה זה בא אלי..., 
אשתו,  בכבוד  להזהר  מאד  צריך  האדם  בו.  זלזלתי  כי 

ושלא יזלזל בה ח"ו.

אמר,  ע"ה  אשתו  בהלווית  זצ"ל  אוירבאך  הגרש"ז 
חילוקי  היו  לא  וכי  נשאל  וכאשר  בה.  פגע  לא  שמעולם 
דעות ביניכם? אמר ודאי שהיה, אבל שמעתי בכבוד את 
דעתה, ולא יצא מזה ריב ומדון. ובאמת שאין דעת האיש 
דומה לדעת האשה כלל, אבל צריך לשמוע את הדברים 

מתוך כבוד, ולכבד האחד את השני.

גם את חמיו ואת חמותו עליו לכבד, ובפרט משום שאילו 
היה  לא  זה,  שידוך  עם  מסכימים  לו שאינם  אומרים  היו 
שידוך. כשחמותי ע"ה נפטרה, הספדתי אותה מאד מאד, 
"וכי עד כדי  אח"כ פנה אלי אחד השומעים, ושאל אותו 
שהיה  הטוב,  הכרת  לה  חייב  אני  כנ"ל,  לו  השבתי  כך"? 
קריאה  תצא  ומכאן  'לא'!  שלי  השידוך  על  לומר  בידה 
להם  שיש  ובחמותם,  בחמיהם  קצת  שמזלזלים  לאלו 
להתבונן כמה הכרת הטוב הם חייבים להם, וממילא כמה 

צריכים הם לכבדם.

*

לא לברר יותר מדי אלא להתפלל - כל אדם אינו אוהב 
שמדברים רע עליו, ואפילו אם זה אמת זה כואב לו, וא"כ 
עם  היה  מה  מברר  הוא  שידוכים  את  כשמגיע  למה 
המדובר מיום הוולדו...ועל זה נאמר "ואהבת לרעך כמוך", 
את  להתפלל שימצא  ועליו  לדעת שהכל משמים!  צריך 
השידוך הנכון בשבילו, הגה"ק מסאטמאר זצ"ל היה אומר 
ליב"!  האט  איבישטער  די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען 
(דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב), וכמו שרואים אצל 

לאה אמנו, שעל ידי הדמעות שהורידה, ניצלה מלהנשא 
שבטים,  ששה  והעמידה  אבינו,  ליעקב  ונשאת  לעשיו 
וזכתה לכהונה ולמלכות ולמשיח!!. וצריך האדם להתפלל 
כי  שמים),  יראי  (ילדים  קידנער  לערליכע  שיזכה  כעת 
משא"כ  לפעול.  קל  ויותר  היסוד,  נבנה  לא  עדיין  עכשיו 

לאחר החתונה, שאז יותר קשה לפעול.

יחפש  ח"ו  ואם  מעלות,  ימצא   – מעלות  שיחפש  אדם 
וכמו  המעלות!  אחר  לחפש  וצריך  ימצא,   – חסרונות 
שאמר רבי אלימלך זי"ע "שנראה כל אחד מעלת חבירו" 
זצ"ל,  קרויזר  זונדל  רבי  מהגה"צ  זה  כעין  [שמעתי  וכו' 
יחפש  חומרות,  ימצא   – בתורה  חומרות  שיחפש  שאדם 
ימצא,   – רוצה ממנו  יחפש מה שהקב"ה  ימצא,   – קולות 

ואת זה צריך האדם לחפש].

מעולם לא חיפשתי את הבחור הטוב ביותר עבור הילדים 
שלי, אני רציתי 'בינוני טוב'... אף אחד אינו יודע כמה טוב 
יכול לצאת גם מבינוני, וגם אשתי לא ידעה כלל שלאחר 
אם  לשמוע....  תבואו  ואתם  דרשות  יאמר  אני  שנה   30

בדיקת 'דור ישרים' בסדר, ומדברים טוב, אפשר לגמור.

בחור שאליהו הנביא יבא ויציע לו שידוך, וכי יסרב? הלא 
כך  ואני  והטוב שלו.  הנכון  לו שזהו השידוך  יאמין  בודאי 
אני  כי  הנביא,  אליהו  הוא  כאילו  שדכן,  כל  עם  מתחשב 

מאמין שהוא שליח מן השמים.

מן  הנכון  השידוך  זה  אין  שאם  לומר,  נהוג  בירושלים 
בשני.  לפגוע  לא  כדי  "לא"!  יאמר  השני  שהצד  השמים, 
אחד מפוסקי הדור זצ"ל, הציעו לו שידוך, וכשנפגש עמה, 
את  לבטל  רצתה  ואמו   (hunch) גיבנת  לה  שיש  ראה 
השידוך, נבהל מזה מאד, אבל אח"כ פנה אל אמו ואמר, 
אינני רוצה לפגוע בה, כי כולם יודעים מזה ותתבייש בזה 
על  יצא  והשידוך   ... בעיירה קטנה)  היה מדובר  (כי  מאד 
ועיקר  יחיד,  בן  ממנה  לו  נולד  לימים  טוב!  היותר  הצד 
הנחת רוח שהיה לו היה מבן זה שנולד לו מאשה זו, אף 
שצריך  הזהירות  גודל  הרי  נשים!  ג'  חייו  במשך  שנשא 

שלא לפגוע בשני, אף שזה נוגע לעניני שידוכים.

פעם בא אלי בחור אחד לאחר פגישה, וטוען שהוא חושב 
וכי מה אתה רוצה  לו,  שהמדוברת אינה חכמה... אמרתי 
הבית שלך  גודל  מהו  והלא  ראש ממשלה...  שהיא תהא 
בערך 85 מטר, וכי זה איננה יכולה לנהל?! ושמע לדברי, 

ולקח אותה לאשה, ועכשיו הוא מודה לי מאד.

ובדרך הלצה אומרים, ידועה הסגולה להתפלל על קברו 
חז"ל  שאמרו  משום  וזה  בעמוקה,  עוזיאל  בן  יונתן  של 
ועוסק  שיושב  "בשעה  עוזיאל  בן  יונתן  על  כח.)  (סוכה 
יש  אחד  ולכל  נשרף".  מיד  עליו  שפורח  עוף  כל  בתורה 
חלומות  מיני  כל  בראשו,  ('פייגאלאך')  ציפורים  כמה 

וצריך  וכו',  רוצה  אינו  זה  ואת  רוצה  הוא  שזה  ודמיונות, 
לשרוף אותם שלא יבלבלו לו את הראש...

יעקב  הקהלות  אל  נכנס  אחד  שבחור  זוכר  אני 
לו  אמר  שידוך.  למצוא  ברכה  ממנו  וביקש  (הסטייפלר), 
את  איבדת  כבר  ואתה  לחופה,  עשר  שמונה  בן  הקה"י, 
הזיווג שלך מן השמים ('בת פלוני לפלוני'), ועכשיו הזיווג 
שלך הוא לפי מעשיך, וכמו שאמרו חז"ל (סוטה ב.) לענין 
לדחות  שלא  להזהר  מאד  האדם  צריך  ולכן  שני!  זיווג 
שידוך אלא לאחר מחשבה מרובה והתייעצות עם רבותיו. 
וכלל גדול בעניני התיעצות, שאם יש צורך להתייעץ אם 
איזו אדם, ילך רק לאדם שכבר מחתן ילדים!! ואפילו אם 
הוא ראש ישיבה צעיר, שעדיין לא חיתן ילדים, אל יתיעץ 

עמו!

שבנה  רוצה  שהיא  לי,  אמרה  אחת  שאשה  מה  עלי  ורע 
יעשה פגישות עם כמה וכמה בנות, כדי שיתבונן בכולם 
ואמרתי לה, שלא טוב הדבר  ויבחר את הטובה בשבילו. 
הזה, כי מאד יתכן שלאחר שיבחר את אשר יחפוץ, יעלה 
היתה  שאחרת  החתונה,  לאחר  פעם  מידי  במחשבתו 

טובה ממה שבחר....

בתו של אדם פשוט  עם  בחורים, אחד השתדך  שני  היו 
ישיבה. כמובן  (מנקה), והשני השתדך עם בתו של ראש 
השני  אצל  ואילו  דלה,  היתה  הראשון  של  שחתונתו 
פוגש  אני  זמן  לאחר  וכו'.  רבים  ישיבות  ראשי  השתתפו 
את השני שנשא לאשה את בת הראש ישיבה, ואני שואל 
תמהתי  לשדכן"!  מוחל  "אינני  לי  משיב  והוא  לשלומו. 
בפניו ושאלתיו, מדוע? השיב לי, שחבירו שנשא אשה את 
היא  לאשתו,  אומר  שהוא  מה  כל  פשוט,  אדם  של  בתו 
היא  לה,  אומר  שאני  מה  כל  אני,  ואילו  בקולו.  שומעת 
אחד  כל  כי  וכך...  כך  נוהג  היה  לא  אבי  אבל  לי,  אומרת 
יאמרו  לפי מה שאחרים  ולא  לו,  לחפש מה שטוב  צריך 
וישבחו, כי יש הרבה שהשידוך שהם מחפשים הם מצד 
שהשתתפו  שאלו  להם,  אומר  ואני  אחרים',  יאמרו  'מה 
בחתונה, אפילו את מה שאכלו אינם משלמים, ולמה לך 
הראשון,  לשבוע  רק  טוב  שזה  ועוד  בדעתם.  להתחשב 
יתכן  אח"כ  אבל  השידוך,  מן  מדומה  כבוד  לך  יש  שאז 

שלא יהיה לו טוב משידוך זה.

הצדדים  בין  ויכוח  מתגלה  הפיגשות  באמצע  לפעמים 
זה  ידי  ועל  בניהם,  את  ישלחו  שבו  חינוך'  ה'בית  לגבי 
מתפוצץ השידוך ומתבטל, וזה הרי 'ביצה שלא נולדה'...! 
אדם  של  דעתו  אז  עד  והלא  והגיון,  טעם  שום  לזה  אין 
כעת  הזמן  ואין  עכשיו.  שהיא  כפי  תהיה  ולא  תשתנה 

מתאים לדבר על ענינים אלו.

*

מה  את  ולקבל  לסמוך  צריך   - התיעצות 
את  אוהבים  הם  אומרים,  ואמו  שאביו 
ילדיהם ודואגים להם באמת, וגם יש להם 
להשיאו  נצטווה  אביו  כי  סייעתא דשמיא, 
אשה (קידושין כט.), וכן יש להם נסיון של 
אם  ואשה.  איש  בחיי  לפחות  שנה   20-30
על  וסומך  'המבין',  שהוא  חושב  אדם 
עצמו, יש לו פחות סייעתא דשמיא, כי לפי 
לו  יש  כך  בהקב"ה,  בוטח  שהוא  השיעור 
יותר סייעתא דשמיא. ואולם במקום שיש 
רב  לך  "ועשה  נאמר  זה  על  ספיקות, 

והסתלק מן הספק".

בבני  פונביז'  בישיבת  שלמד  מבני  אחד 
בערב,   8 בשעה  אליו  התקשרתי  ברק, 
ואמרתי לו יש הצעת שידוך בשבילך, בא 
כבר  היה  לירושלים  בא  כאשר  לירושלים. 
(כמנהגנו),  דקות  כ-25  נפגש  והוא   10:30
לאחר מכן שאלתי אותו, האם זה מוצא חן 
בעיניך? שאל אותי, אבא, לך זה מוצא חן? 
אמרתי לו שכן. פנה לאמא, ושאל האם זה 
מוצא חן בעיניך? אמרה לו שכן. אמר, אם 
לו  יש  וב"ה  אצלי,  חן  מוצא  גם  זה  אז  כן, 
נהוג  שאצלכם  ואף  ילדים.  חמשה  כבר 
שענין זה לוקח יותר מזה, מכל מקום צריך 
מזה  להוציא  שיש  הנקודה  את  לדעת 
ולהמשיך הלאה, ולא סתם להאריך כל כך.

חינוך הילדים

שאל אחד את החזון איש, מהו הגיל שבו צריכים 
להתחיל לחנך את הילדים? השיב החזו"א, עשר 
פעם  ראיתי  האבא!  של  החתונה  קודם  שנים 
באיחור,  להתפלל  כנסת  לבית  מגיע  שאחד 
נגשתי אליו ואמרתי לו, הנכדים שלך בכלל לא 
והיה פלא אצלו,  יבואו לבית הכנסת להתפלל! 
מדוע אתה אומר כך? ואמרתי לו, כי כמו שכל 
יהיו  לא  ילדיו  גם  כך  אביו,  במדרגת  אינו  אחד 
כמוהו אלא פחות ממנו, ואם הוא מאחר, הם לא 

יבואו כלל לבית הכנסת!

אחי ורעי, ידידי ואהובי, תחוסו על נפש ילדיכם, 
או  מהעוה"ז,  אחד  רגע  להנאת  תתנו  ואל 
להאריך בשינה ולאֵחר התפילה וכיו"ב, כי על ידי 
וילמדו  שיראו  ילדיכם,  בנפש  פוגעים  אתם  זה 
ממעשיכם, ואף ירדו יותר ממכם, אלא תתחזקו 
התורה  חשיבות  גודל  את  לילדיכם  ותראו 
ילכו  הם  שגם  תזכו  זה  ידי  ועל  ה',  ועבודת 

בדרכים ישרים וטובים.
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פורים � אהבת ה�

נדבת הלב של בני ישראל למשכן היתה מתוך אהבה, כמו 
שנאמר (לו ג) "והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר", 
אדם שקם בבוקר בזריזות סימן הוא שעושה את הדבר 
מתוך אהבה, והטענה על הנשיאים [שחסר להם אות י'] 
ולא  שהמתינו  מכך  אבל  לטובה,  שכוונתם  שאף  היתה, 
ובני  אהבה.  במדת  דק  חסרון  איזה  בזה  היה  מיד,  נתנו 
עשו  בבוקר',  'בבוקר  למשכן שהיה  לבם  בנדבת  ישראל 
יותר  שהביאו  ממה  כן  רואים  וכאשר  אהבה,  מתוך  זאת 
ממה שצריך, עד שאמרו להם די! כמו שנאמר (שם פסוק 
ז) 'והמלאכה היתה דים', כי זה הוכחה בכל מקום, שאדם 
שעושה בדיוק מה שנצטוה, הרי שאינו עושה אלא מחמת 
כן  שעושה  מפני  זה  הרי  יותר,  עושה  אם  אבל  יראה. 
שעשו  ההוכחה  וזה  יותר,  הביאו  ישראל  ובני  מאהבה, 
בקיום  כזו  ושלימות  זו  למעלה  שהגיעו  ומשום  מאהבה. 
היא  רבה  כי  העגל,  חטא  על  הקב"ה  להם  מחל  המצוה, 
היא  האדם  ועבודת  אהבה.  מתוך  הנעשית  מצוה  מאד 
וכל  התפילה  וכן  אהבה,  מתוך  ה'  רצון  ולעשות  לקיים 
'כפיה  ולא מתוך  ורצון,  ראוי שיהיו מתוך אהבה  המצוות 

דתית'.

שקיבלו  משום  הוא  הפורים  ליום  שיש  הגדולה  המעלה 
את התורה מאהבה, כמו שאמרו חז"ל (שבת פח.) "הדור 
יום  זה  ומשום  מאהבה.  והיינו  אחשורוש",  בימי  קבלוה 
הפורים יותר גדול ונעלה מיום הכפורים! כי עבודת יוה"כ 
היא מתוך יראה, משא"כ עבודת פורים היא מתוך אהבה. 
כט.), מה  (תענית  "משנכנס אדר מרבים בשמחה"  ולכך 
שלא מצינו כן בשום חג ויום טוב, דאמנם הם ימי שמחה 
וזמני שמחה, אבל לא נאמר בהם 'מרבים', ועוד שכאן מיד 
שנכנס אדר יש להרבות בשמחה, וכל זה משום שבפורים 

קבלו את התורה ב'אהבה', ואהבה מביאה את האדם לידי 
שמחה! וכדי להגיע לדרגה זו לא די ביום הפורים בלבד, 
אלא מתחילת החדש צריך לעבוד על זה. וזהו גם הטעם 
שקוראים את פרשיות המשכן בסמוך לימי הפורים, כדי 
כמו  ומצוותיו,  ה'  אהבת  בפורים  להשיג  עלינו  שישפיעו 

שהיה אצל בני ישראל בנדבת לבם למשכן.

ושמחה הוא דבר פנימי בלב האדם. פעם הייתי בחתונה, 
והיתה שם שמחה גדולה מאד, וברגע של הפסקה ניגש 
דיכאון  נגד  ברכה  ממנו  וביקש  הרוקדים,  מן  אחד  אלי 
(depression)... כי כל מה שרקד ושמח היה זה מן השפה 

ולחוץ ולא שמחה פנימית.

זמן של חשבון  הוא  ולכן   – לימים  סוף השנה  הוא  אלול 
הנפש ותשובה, וגם אדר הוא סוף השנה לחדשים – והוא 
זמן תשובה, אבל באלול התשובה היא מיראה, קצת שלא 
לשמה כי רוצים שנה טובה. אבל אדר הוא זמן של תשובה 
מאהבה, ומקבלים את התורה מאהבה, וזה זמן ראוי מאד 
לעבוד ולהשיג את אהבת ה', ואף שלא כל אחד מסוגל 
לקבל את כל התורה מאהבה, אבל לפחות יקבל על עצמו 
כמה מצוות, שמכאן ואילך יקיים אותה באהבה ובמסירות 

נפש! ובזכות זו יזכה לקיים את כל מצוות ה' באהבה.

אהבת ה' היא מצות עשה של תורה, והיא מצוה תדירית, 
מגיעים  ואיך  בה.  לזכות  מאד  הם  מסוגלים  אלו  וימים 
'מסילת  בתחילת  מה שכתב  היא  התשובה  ה'?  לאהבת 
העבודה  ושורש  החסידות  יסוד  לשונו�  וזה  ישרים', 
חובתו  מה  האדם  אצל  ויתאמת  שיתברר  הוא  התמימה, 
בעולמו וכו', שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' וכו', 
עכ"ל. וכאשר האדם ישיב אל לבו ויבין באמת מה חובתו 
בעולמו וכו', ושלא נברא אלא להתענג על ה', יזכה לעבוד 
וכמה  כמה  לחזור  האדם  [וצריך  האהבה  מתוך  ה'  את 

בראיה  נקנה  אינו  כי  ישרים,  המסילת  דברי  על  פעמים 
אליה  להגיע  צריך  שהאדם  ההשגה  היא  וזו  בעלמא...], 
בפורים, כי פורים וכל חודש אדר הוא ימי אהבת ה', יום 

קבלת התורה מאהבה.

וביום הפורים צריך זהירות גדולה מאד, כי כמו שאפשר 
גם  רח"ל  אפשר  גיסא  לאידך  כך  זה,  ביום  מאד  לעלות 
חללים  ורבים  זה,  קדוש  ביום  תחתית  שאול  עד  ליפול 
גדול  יצרו  מחבירו  הגדול  'כל  בבחינת  זה  והרי  הפילה! 
ממנו', וצריך האדם להתפלל על זה שיזכה שיום הפורים 
יהיה אצלו יום של עליה גדולה, יום של קיימו וקבלו, ולא 

ח"ו וכו'.

*

על  להקב"ה  הודאה  ימי  הם  טובים,  והימים  החגים  כל 
שהצילנו  הזה,  בזמן  ההם  בימים  לנו  שעשו  הניסים 
מהבאים להרוג אותנו ולאבדנו וכו' וכו', והם ימי התבוננות 
על הטובה הגדולה שהקב"ה נתן ונותן לנו בכל עת ובכל 
שעה, וזה מחייב אותנו גם ליתן לו כביכול... האדם צריך 
להקב"ה"?!  נותן  אני  "מה  אלו  בימים  עצמו  את  לשאול 
שמעתי מאבי מורי זצ"ל, שלחפץ חיים היה מקום מוצנע 
בביתו, שהיה מתבודד שם מפעם לפעם, ואומר להקב"ה� 
ומה  ועוד,  ועוד  ישיבה  נתת לי משנה ברורה, חפץ חיים, 

אני נותן לך?!

בכל יום ויום אנו מברכים את הקב"ה בי"ח ברכות השחר, 
וזה משום שאסור לאדם ליהנות מעולם הזה ללא ברכה, 
ומה היא המטרה בכל זה? שיכיר שהקב"ה מטיב עמו בכל 
עת ובכל שעה, וזה מחייב אותו להכיר טובה להקב"ה על 
ויום  גדולה.  אהבה  מתוך  מצוותיו  לקיום  ולבא  זה,  כל 
יותר  ולהתחזק  להוסיף  לזה,  המסוגל  יום  הוא  הפורים 

ויותר.

ובבוקר  (elections) בארה"ב,  פעם אחת בימי הבחירות 
קודם לתפילה, שאל הר"ר נטע צינווירט זצ"ל את א' מן 
ש'בוש'  לו  והשיב  ארה"ב?  נשיא  נעשה  מי  המתפללים 
ניצח. אך תמה בפניו למה זה חשוב לך לדעת זאת, ועוד 
לפני התפילה? השיב לו, כי כאשר אני יברך את הקב"ה 

'שלא עשני גוי' אחשוב גם על בוש נשיא ארה"ב!....

זה שנים רבות שהיה לי חלישות הדעת, ששמעתי ערביים 
גויים, שבכל דיבור ודיבור שהם מדברים הרי הם מזכירים 
שם שמים, והדבר העיק לי מאד, היתכן שאנו לא מזכירים 
התבוננתי,  אח"כ  אבל  כמותם?!  הקב"ה  את  כך  כל 
לא  ולכן  כלום,  מחייבת  שמים  שם  הזכרת  אין  שאצלם 
זה  אצלינו  אבל  תמיד,  בפיהם  שגור  שמים  ששם  פלא 
לנגדי  ה'  שויתי  והמצוות,  התורה  שמירת  הכל,  מחייב 
חובת  של  היסוד  וזהו  בתורה.  גדול  כלל  שהוא  תמיד, 

לעשות  יותר  להתאמץ  האדם  את  מחייב  זה  כי  הודאה, 
ולכן  קשה,  דבר  הוא  וזה  תורה!!  לימוד  עוד  מצוות  עוד 

ממעטים בהזכרת שם שמים...

[כפי שמבואר בברכת  יש טענות  אפילו על המן הרשע, 
'אשר הניא' שאומרים בליל פורים לאחר קריאת המגילה], 
איך היה לו החוצפה לגזור גזירת מות על ישראל, ולא זכר 
שלו  הטוב  הכרת  ואיפה  נולד,  המלך  שאול  שבזכות 
לשאול מלך ישראל, שהיה לפני כמה מאות שנה? כמה 
נשימה  כל  על  להקב"ה  הטוב  הכרת  צריכים  אנחנו 

ונשימה, וכמה זה מחייב אותנו לעשות רצונו ית'.

ששמעתי  מה  אספר  ה',  במצוות  לשמחה  להגיע  וכדי 
'נצח',  מהו  לבאר  חיים  החפץ  בשם  שאמר  זצ"ל  מאבי 
ואחת  בגרגירים,  מלא  היה  כולו  העולם  כל  שאילו 
ל-0,000� שנה, נחסר גרגיר אחד, האם נוכל לחשב כמה 
זמן צריך כדי להמתין עד שיגמרו כל הגרגרים? מליארדי 
מליארדי שנים! אבל בסופו של דבר יש לזה גבול וסוף, 
ירגיש את  ואם אדם  נגמר אף פעם!!  לא  'נצחיות'  אבל 
הנצח שהוא זוכה על ידי כל מצוה ומצוה, בודאי שיעשה 

את המצוות מתוך שמחה עצומה.

ובאגרות חזו"א כתוב, שהעיקר מה שצריך האדם שידע, 
את מי הוא עובד? את בורא כל העולמים!! לעשות לו נחת 

רוח! וזהו עבודתינו בימים אלו.

האדם צריך לחפש מה יועיל לו להנצל מהקרירות שהיצר 
ושורש  יסוד  ספר  כגון  מוסר  לימוד  אותנו,  מקרר  הרע 
חמימות  בלבו  ליטע  לאדם  להועיל  מאד  יכול  העבודה, 
וכמו  התחדשות,  של  ענין  להועיל  יכול  וגם  ה'.  לעבודת 
שרבי יוסף גוטפרב היה מידי פעם קונה סידור חדש....כדי 
להתפלל ביתר התלהבות. [רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל 
היה אומר בשם החרדים, שאם רוצים לבדוק אדם אם יש 

לו יראת שמים, יבדוק איך הוא מתפלל...].

שבת �ודש

בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל  א-ב)�  לה,  (שמות  כתוב 
ישראל, ויאמר אלהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת 
יהיה  השביעי  וביום  מלאכה,  תעשה  ימים  ששת  אתם. 

לכם �דש".

בשבת,  מלאכה  עושים  שלא  בזה  די  שלא  לדעת,  צריך 
וזהו  'קודש'!  היא  שהשבת  ולהרגיש,  לדעת  צריך  אלא 
זו.  הרגשה  להשיג  כדי  לעבוד  וצריך  השבת,  ענין  עיקר 
אף  שבת,  דוחה  אינו  והמקדש  המשכן  בנין  אפילו 
אבל  השכינה,  להשראת  מקום  הם  והמקדש  שהמשכן 
ושאר  ואם  אב  כיבוד  מצות  וגם  מהם!  גבוהה  השבת 

בפר'  רש"י  שכתב  כמו  השבת  את  דוחים  אין  מצוות, 
קדושים (ויקרא יט ג)� סמך שמירת שבת למורא אב, לומר 
אף על פי שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את 

השבת אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצות, עכ"ל.

השבת  שמירת  על  מאד  להקפיד  צריכים  תחילה  אבל 
שלא נכשל באיסורי שבת החמורים [הבא על אשת איש 
- ענשו במיתת חנק, ואילו המחלל שבת - ענשו במיתת 
פעם  מאות  חמש  מרובה  טובה  ומדה  החמורה!  סקילה 
לזוכים לשמור את השבת], וזה על ידי לימוד הלכות שבת, 
כי מי שאינו לומד הלכות שבת כמעט ודאי שיעבור אל 
איסורי שבת, כי הרבה הלכות יש, ואם לא ילמד לא ידע 
זמן  לקבוע  צריך  ולכך  וכו',  זה  על  שאלה  שיש  אפילו 
ללמוד הלכות שבת. ובפרט בחורים שעוד מעט יבנו את 
להם  יש  הבית  שבני  מאד  שמצוי  אברכים,  וכן  ביתם, 
שאלות בהלכות שבת, והם צריכים לדעת מה להשיב. אבי 
לומד  היה  אחת  בסעודה  ושבת,  שבת  בכל  זצ"ל  מורי 
הלכות שבת, ובסעודה שניה היה לומד הלכות לשון הרע.

 (game) לפני שנים רבות היה לי שאלה על איזהו משחק
אם מותר לשחק בו בשבת או לא, שהרי יש בנין וסתירה 
בכלים. ושאלתי את הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל, 
ואמר לי איך אדע אם זה מותר או לא, והלא איני יודע מהו 
שלך  הילדים  את  לביתי  תשלח  וביקש  בזה.  המשחק 
באמצע השבוע, וישחקו לפני, ואז אדע אם זה מותר או 
אסור... שיש בהלכות שבת פרטים רבים, וכדי לעמוד על 
שלי,  הבת  עם  היה  וכן  היטב.  לראות  צריך  אני  הדבר 
ארוכות  שערות  עם  לילך  ירושלים  בנות  של  שדרכן 
אחת  ופעם  לצניעות,   (braid) צמה  מהם  שעושים 
כשקמה בבוקר של שבת, ראתה שאין זה מסודר, ושאלה 
אותי אם מותר לסדר בשבת, אמרתי לה איני יודע (עיין 
בשו"ע הלכות שבת סימן שג סכ"ו), צריכים לשאול רב... 
והלכה לרב לשאול כאשר שערותיה אינם מסודרות כלל, 
משום חשש חילול שבת! יש הרבה שאלות בשבת, ואם 

האדם לא ילמד הלכות שבת, לא ידע כלל שיש שאלות.

בשביל זה הקהיל משה רבינו את כל קהל עדת ישראל, 
כולם ללא יוצא מן הכלל באו ונקבצו כדי לשמוע וללמוד 
שלא  אדם  רבים.  ופרטותיהן  שכללותיהן  שבת,  הלכות 
ילמד הלכות שבת, יכול שילך בשבת ל'טיש' של אדמו"ר 
יש  ב"ה  היום  החמורים!  שבת  באיסורי  ולהכשל  גדול, 
הרבה ספרים על הלכות שבת, שנכתבו במיוחד בשפה 

ברורה ונעימה, לבאר כל דבר קטן כגדול.

*

כתוב (שם פסוק ג)� "לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום 
השבת" – נראה לומר ע"פ מוסר, שכתוב בסה"ק שבערב 

וזהו  כעס,  על  מיוחד  הרע  יצר  יש  עצמו,  ובשבת  שבת 
ביום   – אש  תבערו  לא  מיוחד,  בציווי  הכתוב  שהזהיר 
יתירה בשבת,  כי צריך שמירה  זה כעס.  'אש'  כי  השבת, 
שלא יבא לידי כעס. והטעם שבשבת יש יצר הרע גדול 
יום  הוא  ששבת  מפני  הוא  השבוע,  ימות  משאר  יותר 

קדוש, ובבחינת כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. 

[וזהו הטעם שלבחורים ולצעירים יש יצר הרע יותר גדול, 
מפני שהם בבחינת 'כל הגדול מחבירו', כי הם העתיד של 
הדעת  מנקיי  זצ"ל  צינווירט  נטע  הר"ר  ישראל.  עם 
שבירושלים, היה מחזיק אצלו בבית, במקום מיוחד ושמור, 
כל דבר שמצא שכתוב בגמ' ובשו"ע 'יהא מונח עד שיבא 
אליהו', ושאלו אחד למה אתה כל כך מחזיק ושומר על 
זה? והשיב לו, שאם לא אעשה כן, ירא אני שמא ארד עוד 
פעם לזה העולם, ואינני יודע אם אצליח לעבור שוב את 

ימי הבחרות!].

�תנה בני לבך לי�

התורה האריכה מאד בחמשה פרשיות (תרומה – פקודי) 
כי  למה?  כך  וכל  והקמתו,  המשכן  עשיית  ופרטי  בכללי 
המשכן הוא מקום להשראת השכינה ובית להשי"ת, ועיקר 
וכמה  כמה  ה'לב',  ידי  על  נעשה  המשכן  בבנין  העבודה 
שלמה  לב,  הנדבת  ענין  את  התורה  הדגישה  פסוקים 
המלך אמר (משלי כג כו) "תנה בני לבך לי", ודבר זה צריך 

עבודה גדולה, כי זה נעשה על ידי הלב והרצון הזך.

פומרנץ,  הרב  השמים'  'שער  מישיבת  תלמיד  לי  היה 
שהוציא לאור ספר 'עם שרידי חרב', והיה גר בבני ברק 
והתעסק עם ספרים, פעם אחת עשה עיסקה עם איזה 
לשנה  אחת  בבת  שהרויח  והרגיש  ספר,  של  מהדורה 
'חכמי  ישיבת  ידי  על  עבר  תקופה  באותה  שלימה. 
לובלין' של הגר"ש וואזנר זצ"ל ושמע את קול התורה 
שבקע מבית המדרש, והדבר נגע לליבו על שאינו זוכה 
לישב באהלה של תורה, ובכה ואמר להקב"ה למה אין 
אתה נותן לי שאשב ואלמד תורה? באותו רגע קיבל על 
אסגר  לכך  הזאת,  לשנה  הרוויח  שכבר  שמכיון  עצמו, 
את עסקי עם הספרים לשנה אחת, והלך לבית המדרש 
ללמוד תורה, אומר ועושה, וזכה להוציא לאור עולם ד' 
חלקים של אסיפת זקנים עמ"ס נדה. והכל בא לו מכח 

הרגשת הלב של הרצון ללמוד תורה.

*

"ויאמר משה אל בני ישראל, ראו  כתוב (שם פסוק ל) 
קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה". ועם 
(פסוק  דן"  למטה  אחיסמך  בן  "אהליאב  היה  בצלאל 

שבצלאל  רש"י,  ופירש  לד). 
שבט   – השבטים  מגדולי  היה 
היה  אהליאב  ולעומתו  יהודה, 
משבט דן, הירודים שבשבטים 
מזה  למדנו  השפחות.  מבני 
והעני  העשיר  הקב"ה  שאצל 
הבדל  שום  ואין  ממש,  שוים 
יש  האדם,  אצל  גם  ביניהם. 
פעמים שעובדים את ה' מתוך 
ועושר, בבחינת  הרגשת אושר 
בעיקר  וזהו  יהודה,  שבט 
כראוי.  שמתפללים  התפילה, 
קודם  הקרבנות  אמירת  אבל 
'עלינו  ואמירת  התפילה, 
אצל  התפילה,  לשבח' שבסוף 
דן  שבט  בבחינת  הם  רבים 
שמזלזלין  עניות,  על  המורה 
כלל  מקפידים  ואינם  בהם 
מבית  שיוצאים  או  לאומרם, 
'עלינו  אמירת  קודם  הכנסת 
שאצל  לדעת  וצריך  לשבח'. 
ואדרבה  שוה,  הכל  הקב"ה 
זהירות  צריכים  קטנים  דברים 
חז"ל  שאמרו  וכמו  יתירה! 
המצוות  מאד  לשמור  שצריך 
זה  על  כי  בעקביו,  דש  שאדם 

היצר הרע נטפל ביותר.

כל מה דעביד רחמנא � לטב עביד

לחפש  יצא   (X-ray) 'רנטגן'  בצילומי  מומחה  שהיה  אחד  יהודי 
פרנסה, ולא מצא, יום אחד שמע שבמושב 'בית מאיר' יוכל למצא 
עבודה. ויצא לדרכו והגיע לתחנת האוטובוס כדי לנסוע שם, אך 
מיד סגר נהג האוטובוס את הדלת ולא יכל לעלות, ולא ידע מה 
לעשות האם להמתין זמן רב עד שיגיע האוטובוס הבא או לא, כי 
כבר יגיע שם מאד מאוחר בלילה. והנה לפתע רואה הוא את חבירו 
יכול  שאין דרכו להיות שם, נוסע עם מכוניתו, ושאלו האם אתה 
לקחת אותי לבית מאיר? והשיבו שכן, אך פתאום באמצע הדרך 
באו  'הצלה'  בנס.  ניצלו  והם  הלך,  כולו  האוטו  דרכים'...  'תאונת 
לעבור  חייבים  הם  התאונה,  חוזק  עוצם  שמחמת  להם  ואמרו 
בדיקות בבית החולים, וכך הם מגיעים לבית החולים 'הדסה' וכו', 
ותוך כדי כך יצא לו לדבר עם הפקיד על כל עברו, שהוא מומחה 
בצילומי 'רנטגן' וכו' וכו', השיב לו הפקיד בתמיה, אינני מבין, תביט 
לצילומי  מומחה  כאן  שמחפשים  מודעה  כאן  שיש  ותראה  כאן 
הדברים  כדי  ותוך  לכאן?  באת  מדוע  מבין  אתה  עכשיו  רנטגן.... 

סידרו לו שם עבודה...

האדם חושב שהכל לרעה, הפסיד את האוטובוס, תאונת דרכים 
וכו', ובסוף מתגלה שהכל היה לטובה, לא בכל פעם רואים את זה, 

אבל כל פעם זה לטובה.
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�הירות בכבוד חבירו

באחד משנותיו האחרונים של הגה"ק רבי יואל מסטמאר ז"ל לא 
היה אפשר להכנס אליו מחמת גודל חלישותו, אחד מהחסידים 
אמר בלבו הנה ערב יוה"כ היום, ואיך אפשר בלי ברכת הרב. הלך 
ביתו של האדמו"ר  רואה שדלת  הוא  והנה  לביתו של האדמו"ר 
פתוחה, וכל מי שרוצה יכול להכנס, ונכנס. הגבאי ראה אותו ואמר 
יד  קוויטל לאדמו"ר אלא רק הושטת  היום אי אפשר להביא  לו 
וכאשר ראה שהמקורבים מביאים  ויתר  לא  אותו אדם  ולצאת... 
אלא  קוויטל,  יכתוב  הוא  שגם  בלבו  אמר  קוויטלאך,  לאדמו"ר 
שהגבאי ראה אותו, וקודם שעלתה בידו ליתן את הקוויטל לרבי, 
לקח ממנו את הקוויטל וזרקו לארץ. ויצא אותו אדם בפחי נפש 

על שכך אירע לו.

בהגיע תפילת 'כל נדרי' בבית המדרש, פנה האדמו"ר לגבאי 
ואמר לו "אינני ניגש לכל נדרי, עד שתמצא את אותו אדם 
את  שקיבלתי  לו  ותודיע  שלי,  בבית  זה  כל  לו  שאירע 
מלא  היה  המדרש  בית  בעבורו".  והתפללתי  שלו  הקוויטל 
במתפללים רבים, והגבאי עובר מאחד לשני עד שמצא את 
אותו אדם, ואמר לו את הדברים הנ"ל... אז ניגש האדמו"ר 

ל'כל נדרי'.

מסיפור זה יש לנו ללמוד, עד כמה האדם צריך לחשוב על השני, 
וגם בימים נעלים ומרוממים כמו יוה"כ, לא לשכוח לדאוג לכבוד 

חבירו.

ואל תביאני לידי נ�יו� וב�יו�

כתוב בריש פר' בשלח (שמות יג יז) "ויהי בשלח פרעה את העם 
ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלקים 
מה  להבין  יש  מצרימה".  ושבו  מלחמה  בראתם  העם  ינחם  פן 
ראתה התורה לספר מעשים אלו, ומה אנו למידים מזה? ואולם, 
יצאו ממצרים שלושים שנה קודם ליציאת בני  הלא בני אפרים 
ישראל, ונהרגו מהם שלושים ריבוא, ולא רצה הקב"ה שבני ישראל 
ונהרגו  ילכו באותו מקום שבו נלחמו בני אפרים עם הפלשתים 

[כמבואר במדרש רבה], ויתעורר שוב אותו מעשה ויצאו למלחמה 
וכו', וכדי שלא יבואו לידי נסיון סיבב הקב"ה בדרך ארוכה את כל 
בני ישראל אנשים נשים וטף, שהכל כדאי בשביל לא לבא לידי 
לו  קשה  מאד  מאד  הנסיון,  בתוך  נמצא  האדם  כאשר  כי  נסיון. 
להתגבר, ועל זה אמר דוד המלך 'אשרי האיש אשר לא הלך' וגו', 

שלא הלך למקום שיש שם נסיונות.

הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ דומ"צ בעדה החרדית זצ"ל פעם הלך 
הוא  הנה  אך  שערים,  מאה  שוק  יד  שעל  בשטיבלאך  להתפלל 
רואה ויש כמה נשים בדרך... שינה ר' בנימין את דרכו, ועשה סיבוב 
גדול של כמה רחובות, כדי שלא יבוא לידי נסיון...ודבר זה היה דבר 

יום ביומו.

וכמו המשל שאמר הגרי"ז הלוי זצ"ל מבריסק על בעל עגלה ותיק 
בעירו  הופיע  והנה  רבות,  ושנים  ימים  משמרתו  על  שעמד  וזקן 
בעל עגלה חדש צעיר לימים, והתחיל להשיג את גבולו של הזקן. 
להשיג  'הנה באת  לו  ואמר  הצעיר,  הזקן את  בעל העגלה  פגש 
את  לעזוב  אתה  צריך  דין  שע"פ  שאף  אלא  כדין,  שלא  גבולי 
שתשאר  להסכים  אני  מוכן  הדין  משורת  לפנים  אבל  המקום, 
בתפקיד בעל עגלה, אבל בתנאי אחד שתעמוד אצלי למבחן אם 
שתשאר  אסכים   – תצליח  אם  העגלונות,  במלאכת  אתה  בקי 

בעיר, אבל אם לא תצליח – עליך לעזוב את העיר'.

את  לבחון  הזקן  העגלה  בעל  והתחיל  זה,  על  ביניהם  הסכימו 
הצעיר, ושאל אותו 'מה צריך בעל עגלה לעשות כשנוסע בדרך 
 (mud) בבוץ  העגלה  שקעה  והנה  בנוסעים,  עמוסה  והעגלה 
והסוסים אינם מצליחים בשום אופן למשוך את העגלה מן הבוץ'? 
השיב העגלון הצעיר� מבקשים מהנוסעים שיורידו מהעגלות את 
יוכלו  ואז  העגלה,  שעל  העומס  שימעט  כדי  הכבדים  המשאות 
הסוסים למשוך את העגלה ולחלצה מן הבוץ. חזר העגלון הזקן 
והמשיך לשאול 'ואיך יהיה אם גם אחרי העצה הזו עדיין שקועה 
העגלון  השיב  להזיזה'?  יכולים  הסוסים  ואין  בבוץ  חזק  העגלה 
כדי  הם מהעגלה  גם  שירדו  מהנוסעים  אז מבקשים  כי  הצעיר� 
שתהיה הרבה יותר קלה. המשיך עוד העגלון הזקן לשאול, 'ואם 
כי אז  זזה ממקומה'? השיב הצעיר�  אין העגלה  בכל זאת עדיין 
יוכלו  ועי"ז  מאחריה  העגלה  את  שידחפו  מהנוסעים  מבקשים 
לחלץ את העגלה מן הבוץ. והמשיך העגלון הזקן לשאול 'ואם בכל 

זאת עדיין אין העגלה זזה ממקומה'? השיב הצעיר� כי אז אינני 
יודע עצה לזה. 

אמר לו העגלון הזקן 'אם כן נכשלת בבחינה, וכפי שהוסכם בינינו 
ההסכם  את  אקיים  אכן  הצעיר�  אמר  העיר'.  את  לעזוב  עליך 
ואעזוב את המקום כאשר הבטחתי, אבל אבקשך שתאמר לי מה 
'יקירי!  הזקן  העגלון  לו  השיב  הנ"ל.  במקרה  העצה  באמת  היא 
באמת במצב ביש כזה אין שום עצה איך לחלץ את העגלה מהבוץ 
מלכתחילה  נ�הר  מנו�ה  ע�לה  בעל  אבל  בו,  ששקעה  העמוק 
שלא להיכנ� לבו� כ�ה שאי אפשר להיחל� ממנו������ וזהו הענין 
של ההתרחקות ממקום של נסיון, כי אז כבר נמצאים בתוך ה'בוץ' 

ומאד קשה להנצל מזה.

דוד  רבי  ושמו  שנים,  למאה  קרוב  לפני  בירושלים  אדמו"ר  היה 
לבית  בא  פעם  לעלוב,  אדמור"י  כל  של  אביהם  והוא  בידרמן, 
אנשים  קבוצת  יש  פינה  שבאיזה  וראה  העתיקה  בעיר  הכנסת 
שמדברים שם באמצע התפילה, אמר בלבו, שהוא רוצה לקבוע 
שם מקום לתפילתו כדי לעוררם על חומרת עון זה! ואכן בשבת 
הראשונה התיישב שם, אולם לאחר אותו שבת שוב לא בא... כי 
אמר, שהוא חושש אם ימשיך לבא להתפלל שם, בסופו של דבר 

גם הוא יכשל וידבר...

הגר"ח קרייזווירט זצ"ל רבה של אנטוורפן קנה דירה בשכונת בית 
וגן בירושלים, ולאחר שבוע עזב את הדירה וחיפש דירה אחרת. 
שאלתי אותו מה אירע, והלא רק לפני שבוע קנית דירה, ומדוע 
כבר אתה עוזב. ואמר לי שיש שם שכן רע, והחלטתי לעזוב את 

המקום ההוא.

בנו  את  והביא  ישראל'  ה'בית  בעל  מגור  לאדמו"ר  הלך  אחד 
שנעשה בר מצוה, וכמה פעמים הזהיר אותו האדמו"ר ואמר לו 
'חברים טובים'! ולא עמד על סוף דעתו. אבל לאחר זמן התבונן 
יכול האדם  ידי חברים טובים  כי על  בזה מתנה טובה,  לו  שנתן 
לעלות ולעשות רצון ה'. נקיי הדעת שבירושלים לא היו נכנסים 

לסעודה אלא אם כן היו יודעים מי מיסב עמהם (סנהדרין כג.).

זה  אם  מסגרת,  לו  שיהיה  צריך  ואחד  אחד  שכל  שיטה,  לי  יש 
מסגרת של ישיבה או שזה מסגרת חסידית, זה לא משנה, העיקר 
שיהיה לו מסגרת. כי כאשר אין לו לאדם מסגרת הוא יכול לבא 
ובכל אירוסים של  יעשו.  נסיונות לעשות מעשים אשר לא  לידי 
יקנו דירה אם היא רחוקה  נכדי, אני מבקש שיכתבו תנאי שלא 
יותר מ-10 דקות מהבית מדרש, כי אז הוא עלול לפנות לכל מיני 

מקומות לא טובים...

שנים מ�רא ואחד תר�ום

מצרים",  מארץ  ישראל  בני  עלו  "וחמשים  יח)  יג  (שמות  כתוב 
מצרים',  מארץ  ישראל  בני  עלו  �ים  ש� ח�מ� 'ו� הלצה  בדרך  ואמרתי 

שבני ישראל יצאו עם האמונה שבחומשים מארץ מצרים.

צריך האדם להקפיד מאד על לימוד החומש – שנים מקרא ואחד 
ח.),  (ברכות  דגמ'  דינא  והוא  ושנותיו,  ימיו  לו  ומאריכים  תרגום, 
הוא  הגמ'  ולשון  'חייב'!  בלשון  רפה)  סי'  (או"ח  בשו"ע  ונפסק 
"לעולם ישלים אדם פרשיותיו" וכו'. וראיתי בעצמי הרבה אנשים 
קודם  שבת,  סעודת  לאכול  בשבת  הכנסת  מהבית  יצאו  שלא 
שסיימו שנים מקרא וא' תרגום. פעם אמר אחד, שצריך לפתוח 

כדי ללמוד בהם חומש עם רש"י, עיקרי האמונה נמצא  ישיבות 
בחומש, וממנה יש ללמוד עד היום תשע"ט, ומכאן ואילך.

לאחר  יום  וכל  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  אצל  מתפלל  הייתי  פעם 
של  תפילין  ומניח  רש"י  של  תפילין  מסלק  היה  תפילת שחרית, 
ר"ת, וקורא שנים מקרא ואחד תרגום, ביום ראשון אמר עד שני 
היה  ו'  וביום  תהלים,  פרקי  ה'  אמר  ואח"כ  השבוע.  כל  וכן  וכו', 

משלים. 

*

כתוב (שם פסוק יט) "ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע 
השביע את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלקים אתכם והעליתם 
את  שלקח  יוסף',  'עצמות  לפרש  ויש  אתכם".  מזה  עצמתי  את 
עצמיותו של יוסף, שהיא שמירת הברית יסוד הקדושה, שלאיזה 
מקום שהאדם הולך, צריך לקחת עמו את עצמיותו של יוסף. ויש 
בימי  עתה  ובפרט  השנה,  בכל  מאד  אלו  דברים  על  להקפיד 

השובבי"ם.

תורה שלמדתי בא� עמדה לי

כתוב (שם פסוק כא) "וה' הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם 
הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה". לכל אדם 
לו  שקשה  זמנים  יש  שוים,  והזמנים  העתים  כל  לא  קשיים,  יש 
לאדם, אך צריך הוא לדעת שה' הולך לפניו ביום 'לנחותם הדרך', 
ובלילה 'בעמוד אש להאיר'. ואדרבה זמנים קשים מביאים עמהם 
המלך  שלמה  שאמר  וכמו  להצליח,  מיוחדת  דשמיא  סייעתא 
'תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי'. 'עבודת ה'' – לא לחנם זה 
נקרא 'עבודה' כי זו היא עבודה קשה, זה לא בקלות, צריך הרבה 

להתייגע כדי להשיג ולהגיע לעבודת ה' כדבעי. 

בית עם  לו  לו שיש  ואמר  הגרי"ז מבריסק,  לפני  בא אחד  פעם 
ילדים בלעה"ר, ועול הפרנסה גדול, וקשה לו מאד ללמוד תורה. 
השיב לו הגרי"ז וסיפר לו, שכשאשר היה הוא אברך צעיר לימים 
היה לומד תורה באופן שילד אחד שם על רגלו האחת וילד שני 
על רגלו השניה, ואת הילד השלישי אחז בידיו, וכך עסק בתורה... 
עד  ולעבוד  ולעמול  להשקיע  צריכים  ועבודה  תורה  להשיג  כדי 

הסוף, וללא זה קשה להשיג דבר ברוחניות!

��ריעת ים �ו�� למה� � יראת ה�

בחז"ל (סוטה ב.) מבואר שקריעת ים סוף היה דבר 'קשה' כביכול 
להקב"ה, אין לנו השגות בזה, אבל כך אמרו חז"ל 'קשה זיווגו של 
אדם כקריעת ים סוף'. ומה היתה המטרה של קריעת ים סוף? כדי 
שידעו מצרים כי אני ה', כמו שמפורש בפסוקים ב' פעמים (יד, ב 
ויח). ומתי ידעו מצרים מזה? הרי 'ויכסו מים צריהם אחד מהם לא 
נותר'! אלא כדי שרגע אחד לפני מיתתם, יכירו וידעו אותם גויים 
של  הזה  הקשה  הדבר  את  עשה  שהקב"ה  דהיינו  ה'',  אני  'כי 
קריעת ים סוף, בשביל גויים, בשביל רגע אחד של הכרה בה'!! על 
אחת כמה וכמה כאשר יהודי מכיר ב'אני ה'', ולא לרגע אחד אלא 
לכל ימי חייו, אין גבול לשמחה ולנחת רוח שהוא עושה לקב"ה. 
ולאו מילתא זוטרתי היא, כי דוד המלך אמר לשלמה בנו (דברי 
הימים – א, כח ט) "ואתה שלמה בני דע את אלקי אביך ועבדהו" 

וגו'. וכדי להגיע לידיעה זו צריך הרבה לעמול, וכבר כתב המסילת 
הוא  התמימה  העבודה  ושרש  החסידות  יסוד  א')�  (פרק  ישרים 

שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו וכו', ע"כ.

והנה נאמר לאחר קריעת ים סוף (יד לא) "וירא ישראל את היד 
בה'  ויאמינו  ה'  את  העם  וייראו  במצרים  ה'  עשה  אשר  הגדלה 
ובמשה עבדו", תחילה הגיעו לדרגת "וייראו" – יראת שמים, ורק 
למידים  נמצינו  אמונה.   – בה'"  "ויאמינו  לדרגת  הגיעו  כך  אחר 
שהדרך בעבודת ה' היא שתחילה עליו להשיג יראת שמים ויראת 
חטא על ידי שירבה לדבר על עונש החטאים שבגיהנום, ורק אחר 

כך יוכל להשיג אמונה, וראשית חכמה יראת ה'.

רוצים  ואיך  'גיהנום',  כזה דבר של  לילד שיש  אין מזכירים  היום 
שהוא יגדל לצדיק ויהיה ירא אלוקים. החפץ חיים בתחילת ספרו 
תדיריות.  מצוות  ו'  באותם  היראה  למצות  מונה  ברורה'  'משנה 
סיפר לי רבי יוסף גוטפרב, שבבית אביו כאשר אחד הילדים הוציא 
דבר שקר מפיו, היה אביו מרים קול צעקה עליו, אתה יודע מה 
יעשו לך המלאכים בגיהנם? יחתכו לך את הלשון! היום חושבים 
ממש להיפך, שאם הוא עושה איזה מצוה, צריך הקב"ה לומר לו 

'תודה רבה'....

בני מאיר נ"י סיפר לי, שכשהיה בחידר והילדים לא התנהגו כראוי, 
ואמר כולם הולכים לגיהנום... הילדים  העמידם המלמד בשורה, 
התעוררו מזה מאד והתחילו לבכות, אמר להם המלמד, אה, אני 

רואה שאתם כבר עושים תשובה, וניצלתם מן הגיהנום.

היה יהודי צדיק בישיבת 'שערי שמים' שקראו לו ר' אליעזר ביין, 
היה  שרבו  מספר  והיה  התלמידים',  ה'חובת  בעל  מחסידי  והיה 
וכיו"ב,  השגות  מניעת  הוא  שגיהנום  חושבים  שהחסידים  אומר, 
יקחו  שהמלאכים  שלנו,  הסבתות  שסיפרו  כמו  אלא  כן!!  ואינו 
ולא  זה,  והיום אין מדברים מכל  וכו'...  ויכו חזק  מקלות של אש, 
פלא שכך הדור נראה, ירידת הדור נוראה, כל אחד עושה כל מה 

שעולה בלבו, ה' ירחם!

אני זוכר לפני כששים שנה, שאבי מורי זצ"ל נשא דרשה ב'תורה 
המפסיק  שכל  יב�)  (חגיגה  חז"ל  דברי  את  והמחיש  ויראה', 
והוסיף  רתמים'.  ב'גחלי  יענש  בטלים  דברים  ומדבר  ממשנתו 
ואמר, אתם יודעים שבגן עדן אין גחלי רתמים, ואם מגיע לאדם 
עונש זה של 'מאכילין אותו גחלי רתמים' הרי שמוציאים אותו מגן 
עדן, ומביאים אותו לגיהנום, ושם מאכילין אותו גחלי רתמים, והוא 
אתיק,  מנדל  ר'  הגה"צ  מורי  אבי  את  פגש  למחרת  ואיום!  נורא 
עצמותי!!  כל  את  זיעזעת  אתמול  שאמרת  בדברים  לו,  ואמר 

התבוננו נא!

רבים מאנשי חו"ל שבאים אצלי, מבקשים ממני שהם רוצים 'תמונה' 
שלהם ביחד אתי, ואינני מקפיד על כך, ומסכים להם, אבל תוך כדי 
כך אני מכניס להם קצת יראת שמים ומוסר השכל, שידעו שבשמים 
כל הזמן מצלמים אותנו, גם אם אין אנו רוצים בכך... ובשמים לא רק 

שמצלמים את המעשים אלא גם את המחשבות!

החפץ חיים כל חייו היה חי באמונה, עם יראת שמים ויראת חטא. 
לא  לראדין  הסמוכה  אחת  שבעיר  שסיפר,  זצ"ל  מא"מ  שמעתי 
ונסע  מזה,  לו  כאב  ומאד  חיים  החפץ  כך  על  ושמע  מקוה,  היה 
לשם ודיבר עם נכבדי הקהילה על כך, וראה שאינם לוקחים ענין 
נשגב זה כראוי, ואין כוונתם לטפל בזה. אמר להם הח"ח, תדעו 
שאין אדם שהוא חי לנצח, ובסופו של דבר גם אני יבא לעולם 

העליון, וישאלו אותי "ישראל מאיר, מה עשית עבור המקוה בעיר 
לי, שאני באתי  יחתום  פלונית?", אני רוצה שכל אחד מן הקהל 
ודיברתי על חומרת הענין, ואתם לא רציתם לקבל דברי... דברים 

אלו עשו רושם גדול, וכולם התחייבו על בניית המקוה. 

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של 
צדקה, והלך לבקש מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה ומצוות, 
והיה מחלל שבת. לאחר שנתן לו הגביר סכום גדול, פרץ הח"ח 
בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
בעוד כסף אתן לך עוד! תפס הח"ח את שתי ידיו ואמר לו, אני 
בוכה על ידים אלו שהם ידים של זהב, שנותנים צדקה ברוחב לב, 
שישרפו בגיהנם! מיד אמר הגביר לח"ח, אני מבטיח שמכאן ואילך 
אני ישמור שבת! והתעורר לך, משום שענין עונש הגיהנום הוא 

דבר המעורר את האדם לשוב אל ה'.

האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל סיפר, שפעם ישבו חסידים תלמידי 
הבעש"ט והתעסקו ביראת העונש, לפתע נכנס רבם אצלם ושאלם 
והם  העונש,  ביראת  מתעסקים  שהם  לו  השיבו  מדברים?  מה  על 
רוצים להתעלות ולעבוד על יראת הרוממות שהיא דרגה גבוהה יותר. 
אמר להם רבם, שאם אין אתם מפחדים לשתות מעט מים, סימן הוא 

שעדיין לא השגתם את מדת יראת העונש...

אבי מורי זצ"ל בכל פעם שהיה רואה איך שאחד עושה דבר שלא 
כהלכה, היה ניגש אליו ומדבר עמו כדבר אחד עם חבירו, כאחד 
שדואג ורוצה בטובת חבירו שלא יענש חס ושלום בעולם האמת. 
כך צריך האדם לחיות, לחשוב שיש דין ויש דיין, והאדם אינו חי 
יחרד  לא  ומי  למשפט,  ה'  לפני  יעמוד  דבר  של  ובסופו  לעולם, 

ויתעורר מזה?! 

התעוררות ללימוד מו�ר

ר'  הגה"צ  מוסר,  בספרי  הלימוד  הוא  זה,  בכל  להתחזק  והעצה 
זונדל קרויזר זצ"ל היה לומד בכל יום ה' ספרי מוסר – נפש החיים 
יום  בכל  לומד  שהוא  לי  אמר  שליט"א  סאלאוויציק  יצחק  [רבי 
30 שנה], יסוד ושורש העבודה  יותר מ –  'נפש החיים', וכך כבר 
[ללא יסוד ושורש העבודה אי אפשר להתפלל כראוי], זוהר, סדר 
היום ושער הכוונות, והח"ח במשנה ברורה (סי' א ס"ק יב) כותב, 
שמה שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין", היינו 

לימוד המוסר, שהוא המגן כנגד היצה"ר.

כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו [וכן הוא גם בעניני העוה"ז, כל 
מפני  יתירה  שמירה  הוא  צריך  למלכות,  קרוב  יותר  שהוא  אחד 
אנשים רבים החפצים ברעתו], ואת זה רואים גם בקריעת ים סוף, 
בוזי,  בן  יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה  ראתה  שהרי 
וזה  העם',  'וילונו  ימים  ולאחר שלשת  ואנוהו'.  א-לי  'זה  שנאמר 
נמצא ג' פעמים בפרשת בשלח (טז כד� טז ב� יז ג), והוא פלא! 
אלא אדרבה משום שהשיגו מעלות גדולות ונשגבות, זה לעומת 

זה, גם יצרם גדל והתחזק להכשילם.

פעם אחת ראש ישיבה אחד נכשל בעבירה, והושיבו אותו בבית האסורים. 
וכאשר נשאל ר' משה מרדכי בידרמן זצ"ל מלעלוב, היתכן כדבר הזה, וכי לא 
ידע מה יהיה סופו? והשיב לו, שבשעת הנסיון מאבד את האדם הכל, את 
ראשו ואת דעתו, ואינו עושה חשבונות, רק דבר אחד נשאר אצלו – יראת 

שמים! ואם חטא סימן הוא שלא היה לו יראת שמים...
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אדם שנכשל צריך לקום מנפילתו ולהמשיך הלאה, לא להתעכב על מה 
שאירע. וכן אנו רואים בדור המדבר שהיה דור דעה, שנכשלו בכמה וכמה 
נסיונות, וקמו מזה והמשיכו הלאה, שבע יפול צדיק וקם. ואתם בחורים 
צעירים, אתה יודעים מה מחכה לכם? צריכים להתכונן היטב עם שערי 
אהבה ושערי יראה, ולחשוב ולהתבונן תמיד מה הקב"ה שואל מעמך וכו'.

האדמו"ר מקאצק זצ"ל ראה אדם שמתבונן בבריאת העולם, ואמר לו, 
הרבה  בו....יש  שנופל  למי  ומר  רע  אבל  מאד,  יפה  הוא  העולם  אמנם 
וליפול  להכשל  ולא  לעמוד  להצליח  כדי  מוסר  ללמוד  וצריך  נסיונות, 
רח"ל. מסופר על היסוד ושורש העבודה שלפני פטירתו, הכריז� ברוך ה', 

עברתי את העולם בסדר...

אני מזכיר תמיד את המעשה שסיפר לי ר' יעקב עפשטיין חתנו של ר' 
אהרן קצינלבויגן זצ"ל שרבי יוסף דוב זצ"ל בנו של הגרי"ז מבריסק סיפר 
לו, שפעם אחת ראה את אביו הגרי"ז עם מסילת ישרים חצי יום, ושאל 
את אביו, הלא בבריסק לא אוחזים מלימוד מוסר. השיב לו הגרי"ז אל 
תאמר כך, אלא בבריסק אוחזים שלימוד המוסר מיועד לאנשים חולים, 

והיום אני חולה!

האדם צריך להתבונן מה ישיב להקב"ה, איך יתרץ את המעשים אשר 
הוא עושה, מה הוא גומל להקב"ה על כל הטוב אשר הוא עושה עמדי.

לפני 25 שנים הייתי בבית כנסת 'תורה שבעל פה' [ליד 'זכרון משה'], וראיתי 
שם אחד שהוא לא ראה אותי, ולמד בספר 'מסילת ישרים' מתוך ניגון של 
התעוררות רבתי, וזה חיזק אותי כל כך, שכמה שבועות לא הייתי צריך ללמוד 

מוסר! [באמת למדתי, כי פסק המשנה ברורה שצריך ללמוד כל יום].

הדבר הראשון שהאדם צריך הוא שידע שבאמת חטא, ועל זה אמר ירמיה 
הנביא (ב לה) "הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי", ולאחר שידע שחטא 

יוכל לשוב בתשובה שלימה, ולהזהר יותר שלא יכשל שוב בזה.

אחד מתלמידי הקצות החשן, נכנס היצר הרע בו והכניס בלבו שטוב לו 
לעזוב את הישיבה, ונכנס אל הקצות כדי להודיע לו כי רצונו לעזוב את 
"שמח  קהלת  בסוף  הפסוק  את  לפניו  החשן  הקצות  הקריא  הישיבה. 
יביאך  כל אלה  על  כי  "ודע  וצעק  קולו  הגביה  ואז  וגו',  בילדותך"  בחור 
ורעדה  וחיל  התלמיד  אותו  לב  אל  נכנסו  הדברים  במשפט".  אלקים 

אחזתו, והרגיש שבטלו ממנו כל התאוות, וחזר לתלמודו!

Anyone interested in receiving the        by e-mail or distributing in your town or neighborhood please send to ytillim@gmail.comגליון

מעשה נפלא עם רבי ישראל �לנטר

מקוואנא  פעם  נסע  סלנטר  ישראל  רבי  המוסר  אבי 
מקום  לו  ומצא  לעשן,  רצה  ברכבת  ובדרכו  לווילנא, 
המיועד לאנשים הצריכים לעשן. והנה בא לאותו מקום 
על  ישראל  ר'  על  לגעור  והתחיל  צעיר,  אברך  איזה 
ואינו  שותק,  ישראל  ור'  בעישונו...  לו  מפריע  שהוא 
משיב לו שמקום זה מיועד לאנשים הצריכים לעשן. 
אח"כ ראה האברך שהחלון שם פתוח, ושוב גער בר' 
ישראל מדוע פתחת את החלון?.... כאשר החלון כבר 
היה פתוח, ולא ר' ישראל פתח אותו, ור' ישראל שותק. 
כשהגיעה הרכבת לווילנא, באו כולם לקבל את פני ר' 
ישראל סלנטר, והאברך הזה רואה מה שקורה ומברר 
מי זה הרב הזה? והשיבו לו הלא הוא הצדיק המפורסם 
ר' ישראל סלנטר... ומיד אחזו חיל ורעדה. בצר לו ניגש 
לר' ישראל בבושה וכלימה בבקשת סליחה ומחילה על 
שכך ביזה אותו. אמר לו ר' ישראל אני סולח ומוחל לך, 
ובירר  ישראל אל אותו אברך  ר'  ואין לך לדאוג. פנה 
אצלו לשם מה באת לכאן? אמר לו שיש לו איזה ענין 
של מסחר לסדר. אמר לו ר' ישראל אני יעזור לך בזה 
הענין, ויגע וטרח בעבורו עד שראה שעניניו יסתדרו על 

הצד היותר טוב.

איז  'אמענטש  ואמר  ישראל הסביר את מעשיו,  ר' 
סולח  שאני  מלא  בפה  שאמרתי  ואף  אמענטש', 
ומוחל לו, אבל בכל זאת חששתי שמא בליבי עדיין 
לעשות  השתדלתי  ולכן  עליו,  קפידה  איזה  יש 
שהעשייה  עליו,  קפידה  כל  מליבי  להוציא  מעשים 

לטובת הזולת מביאה לאהבה.

After making your donation, please press 3 to leave a message 
with your dedication details or email us at rtillim30@gmail.com
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לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

כיבוד אב ואם

רבי ישראל סלנטר זצ"ל היה אומר, שהתורה מזככת את 
לומדיה, ולמשל מי שהוא בעל תאוה או שהוא כעסן, אם 
ולכן  כעסו.  או  תאותו  להסיר  לו  יועיל  אלו,  ענינים  ילמד 
ואמו  אביו  אל  ביתו  אל  שב  אחד  כל  מעט  שעוד  עתה 
שבאמריקה [וגם מצוי אצל אברכים שבאים לחג הפסח 
בה  שיש  ואב  אב  כיבוד  מצות  לפניו  ועומד  להוריהם], 
לחץ  של  זמן  שהוא  פסח  בערב  ובפרט  נסיונות,  הרבה 
חושב  שהבן  מה  שממילא  אומר,  היה  רב  [הסאטמאר 
שהוא יותר חכם מאביו, אבל יש גם שהוא חושב שהוא גם 
יותר מבוגר (older) מאביו...], וגם יש דברים שהאדם אינו 
וכגון שחייב הוא לקום בפני אמו בדיוק כמו שהוא  יודע, 
חייב לקום בפני אביו ואסור לאדם שיחשוב שאמו באה 
בשבילו כדי להכין לו מה לאכול ומה ללבוש ולנקות הבית, 
האמא צריכה להיות חשובה בעיניו כמו אביו. [ואפילו אם 
אינה אמו, אלא אשת אביו מזיווג שני, עליו לכבדה, וכמו 
שהיה מקפיד אבי זצ"ל לכבד את אשת אביו מזיווג שני]. 
ואפשר  ואם,  אב  כיבוד  הלכות  שילמד  הראוי  מן  ולכן 
שולחן  קיצור  ספר  ע"י  קצר  בזמן  אב  כיבוד  הל'  ללמוד 
ערוך שהוא יותר קל. הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל 
אמר לי פעם, שמצות כיבוד אב ואם מלוה את האדם עד 

יום מותו.

לפעמים יש עיכוב של שידוך מצד קפידת אביו או אמו, 
ואף שעכשיו הם חפצים מאד שימצא בנם או בתם את 
השידוך, מכל מקום אם לא כיבד את אביו ואמו, פעמים 
שזה גורם עיכוב, ולכן צריכים האב והאם למחול ולהסיר 

הקפידה. 

והנה האב מצד הדין, אינו חייב לזון ולפרנס את בניו אלא 
עד ז' שנים, ואח"כ הוא פטור. אבל למעשה האב עושה 

הרבה יותר ממה שהוא מחויב, ומוסר את נפשו למען בניו, 
א"כ גם הבן צריך להתחזק ולכבדו אף יותר ממה שהדין 
מחייב, וגם אם לא יקיים בזה כיבוד אב, אבל יקיים מצות 
ואהבת לרעך כמוך, שהרי כל אחד רוצה שבנו יכבדו. וגם 
אם נראה לו שאביו ואמו אינם עושים כהלכה, יש לו לדון 

אותם לכף זכות.

הגר"ח  אצל  מיר  בישיבת  שלמד  יהודי  איזה  היה 
שמואלביץ זצ"ל, והגיע ממדינת גרמניה, ואביו בקושי ידע 
ישראל,  בארץ  לבקרו  אביו  בא  אחת  ופעם  יהודי.  שהוא 
ובא לשאול את הגר"ח שמואלביץ, מהו השיעור של כיבוד 
אב שיש לו לקיים, והאם עליו לסגור את הגמרא ולבטל 
מסדרי הישיבה כדי לכבדו. ואמר לו הגר"ח, כמה שאתה 
חושב שעליך לכבד את רשכבה"ג, כך בדיוק אתה צריך 

לכבד את אביך.

הדרכה לשידוכים

המטרה בשידוך - צריך כל בחור לשאול את עצמו, האם 
או  העולם,  כל  עושים  שכן  מחמת  היא  בשידוך  מטרתו 
שיש לו מטרה אחרת לזה. העולם מספר על גביר אחד 
שבא לאיזה ישיבה, וביקש מהראש ישיבה שיציע לו את 
ויתן לו הכל! אמר לו הראש ישיבה,  הבחור הטוב ביותר, 
הולך  הגביר  והיה  ביותר,  הטוב  הוא  פלוני,  בחור  הנה 
ביקש  הבחור  צד  כאשר  זמן,  ולאחר  הרבה.  עמו  ומדבר 
לברר על בתו של אותו גביר, התברר שאין לו בכלל בת.... 
כששאלוהו על כך, השיב שהוא רואה את כל הבעלי בתים 
חוזרים מבית הכנסת בשבת ביחד עם ה'עדים', גם הוא 

רוצה כך...

אבי מורי זצ"ל נהיה יתום בגיל שמונה, ונפטר בן תשעים 

וחמש, והשאיר אחריו אלף נכדים. הגרי"ש אלישיב הניח 
אחריו כאלף וחמש מאות נכדים! כל אחד צריך להתבונן 
תחילה מה עומד לפניו בעת שבא להשתדך, איזה עולם 
שרשרת  את  להמשיך  היא  ושמטרתו  להעמיד,  בא  הוא 
יש  הגויים  אצל  גם  [והלא  ה'  בדרך  ההולכים  הדורות 
חתונות, ומה מיוחד אצלנו? אלא שאצלנו זה לשם שמים, 
למען עשות נחת רוב לבורא, להמשך הדורות בשביל ה' 
לאלפי  היסודות  את  האדם  מעמיד  בחתונה  ותורתו. 
ושופר  מצה  סוכה  מצוות  רבה',  שמיה  יהא  'אמן  אלפים 
וכו' וכו'], וכוונה זו היא גישה אחרת בכל ענין זה, לחשוב 

על הפנימיות ולא רק על החיצוניות.

*

שבירת המדות - עוד נקודה צריך להתבונן בה מאד, והוא 
כי יש הרבה בחורים שחולמים כל מיני חלומות ודמיונות 
על שידוך שלהם, ובסוף ... פעם א' בא אלי בחור מבוגר 
אתה  מה  אותו  ושאלתי  זוגו,  בת  את  למצוא  שהתקשה 
לי באריכות שרוצה לקבל אשה שהיא כך  והשיב  רוצה? 
וכך וכו' וכו', ושאלתי אותו "ומה אתה מוכן ליתן"? וכי רק 
אתה  כזה  שמשידוך  מבטיחך  רוצה?!  אתה  הכל  לקבל 
ולא  'נותן'  שיהיה  הוא  האדם  של  שידוכו  כי  תתגרש...! 
יחשוב רק על עצמו, ולכן צריך כל בחור להרגיל את עצמו 
של  הענין  וזהו  הרעות.  מדותיו  את  ולשבור  'נותן'  להיות 
מהם,  שמחים  לך  אין  לכאורה  שהרי  וכלה,  חתן  שמחת 
ולמה צריך להוסיף ולשמחם. אלא משום שעבודה קשה 
עומדת לפניהם של שבירת המדות, וצריך להקל עליהם 

עבודה זו. 

עניני  על  בשידוכים  מבררים  היו  ישראל  מגדולי  הרבה 
באו אלי כמה  וכבר  בלימוד!  יותר מגדלות הבחור  מדות 
פעמים נשים לאחר שנשאו, ואמרו לי שחייהם נהיו קשים 
יותר, ויותר טוב ונוח היה להם קודם שנשאו, כי עכשיו הם 
צריכים כל הזמן לשרתו, להכין אוכל ולכבס את בגדיו וכו', 
ביאר  זצ"ל  וויטל  הגר"ח  כלום ממנו.  אינם מקבלים  והם 
את  ששובר  משום  העוונות,  את  מוחלים  שלחתן  הטעם 

מדותיו ומקיים מצות ואהבת לרעך כמוך. 

שכמו  העצים,  מן  האדם  את  לברא  יכול  היה  הקב"ה 
להברא  יוכלו  אנשים  כך  העצים  על  צומחים  שפירות 
שחפץ  משום  כן,  עשה  לא  אבל  האילנות,  מן  ולצמוח 
אם  בשלום  ויחיה  מדותיו  את  ישבור  שהאדם  הקב"ה 

אשה.

ואספר מעשה  בית!  יש שלום  גודל שבירת המדות,  לפי 
היה,  אשתו  שבנוהג  זצ"ל,  יואל  רבי  רב  הסאטמאר  עם 
היה  שאם  וכגון  ה'טיש',  במקום  נרות  מדלקת  שהיתה 
לערוך  רצה  אחת  פעם  הנרות שם.  היו   – המדרש  בבית 

את הטיש בבית המדרש, אבל רואה שהרבנית מכינה את 
נרות  מדלקת  אינה  מדוע  אותה  ושאלה  בבית.  הנרות 
שיערוך  רוצה  שאינה  משום  לו,  השיבה  המדרש?  בבית 
'טיש'... לאחר שדן עמה כעשרים דקות על אורחים רבים 
לטיש,  לבא  שרוצים  גבירים  וכן  ממרחקים,  שבאים 
טיש,  יערוך  לא  זו  שבשבת  דעתה  על  ועמדה  נשארה 
וקיבל את דבריה ולא ערך 'טיש' באותו שבת. ראש הקהל 
שרשכבה"ג  כך  על  התפלא  האדמו"ר,  בבית  אז  ששהה 
בזה,  שהבחין  האדמו"ר  כזה.  חשוב  בדבר  לאשתו  נכנע 

אמר לו "שלום בית תלוי במי שמוותר לשני"!

*

כבוד אשתו - הרמב"ם (אישות פט"ו הי"ט) כתב, שצריך 
יותר  לפני  אחת  ופעם  מגופו.  יותר  אשתו  את  לכבד 
אדם  שם  והיה  משה',  ב'זכרון  הייתי  שנים,  משלושים 
ואינני חושב כך],  שהסתכלתי עליו בזלזול [היום גדלתי, 
והכה אותי מכה חזקה שהרגשתי אותה  ולפתע בא אלי 
חודש שלם... אבל בליבי ידעתי היטב למה זה בא אלי..., 
אשתו,  בכבוד  להזהר  מאד  צריך  האדם  בו.  זלזלתי  כי 

ושלא יזלזל בה ח"ו.

אמר,  ע"ה  אשתו  בהלווית  זצ"ל  אוירבאך  הגרש"ז 
חילוקי  היו  לא  וכי  נשאל  וכאשר  בה.  פגע  לא  שמעולם 
דעות ביניכם? אמר ודאי שהיה, אבל שמעתי בכבוד את 
דעתה, ולא יצא מזה ריב ומדון. ובאמת שאין דעת האיש 
דומה לדעת האשה כלל, אבל צריך לשמוע את הדברים 

מתוך כבוד, ולכבד האחד את השני.

גם את חמיו ואת חמותו עליו לכבד, ובפרט משום שאילו 
היה  לא  זה,  שידוך  עם  מסכימים  לו שאינם  אומרים  היו 
שידוך. כשחמותי ע"ה נפטרה, הספדתי אותה מאד מאד, 
"וכי עד כדי  אח"כ פנה אלי אחד השומעים, ושאל אותו 
שהיה  הטוב,  הכרת  לה  חייב  אני  כנ"ל,  לו  השבתי  כך"? 
קריאה  תצא  ומכאן  'לא'!  שלי  השידוך  על  לומר  בידה 
להם  שיש  ובחמותם,  בחמיהם  קצת  שמזלזלים  לאלו 
להתבונן כמה הכרת הטוב הם חייבים להם, וממילא כמה 

צריכים הם לכבדם.

*

לא לברר יותר מדי אלא להתפלל - כל אדם אינו אוהב 
שמדברים רע עליו, ואפילו אם זה אמת זה כואב לו, וא"כ 
עם  היה  מה  מברר  הוא  שידוכים  את  כשמגיע  למה 
המדובר מיום הוולדו...ועל זה נאמר "ואהבת לרעך כמוך", 
את  להתפלל שימצא  ועליו  לדעת שהכל משמים!  צריך 
השידוך הנכון בשבילו, הגה"ק מסאטמאר זצ"ל היה אומר 
ליב"!  האט  איבישטער  די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען 
(דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב), וכמו שרואים אצל 

לאה אמנו, שעל ידי הדמעות שהורידה, ניצלה מלהנשא 
שבטים,  ששה  והעמידה  אבינו,  ליעקב  ונשאת  לעשיו 
וזכתה לכהונה ולמלכות ולמשיח!!. וצריך האדם להתפלל 
כי  שמים),  יראי  (ילדים  קידנער  לערליכע  שיזכה  כעת 
משא"כ  לפעול.  קל  ויותר  היסוד,  נבנה  לא  עדיין  עכשיו 

לאחר החתונה, שאז יותר קשה לפעול.

יחפש  ח"ו  ואם  מעלות,  ימצא   – מעלות  שיחפש  אדם 
וכמו  המעלות!  אחר  לחפש  וצריך  ימצא,   – חסרונות 
שאמר רבי אלימלך זי"ע "שנראה כל אחד מעלת חבירו" 
זצ"ל,  קרויזר  זונדל  רבי  מהגה"צ  זה  כעין  [שמעתי  וכו' 
יחפש  חומרות,  ימצא   – בתורה  חומרות  שיחפש  שאדם 
ימצא,   – רוצה ממנו  יחפש מה שהקב"ה  ימצא,   – קולות 

ואת זה צריך האדם לחפש].

מעולם לא חיפשתי את הבחור הטוב ביותר עבור הילדים 
שלי, אני רציתי 'בינוני טוב'... אף אחד אינו יודע כמה טוב 
יכול לצאת גם מבינוני, וגם אשתי לא ידעה כלל שלאחר 
אם  לשמוע....  תבואו  ואתם  דרשות  יאמר  אני  שנה   30

בדיקת 'דור ישרים' בסדר, ומדברים טוב, אפשר לגמור.

בחור שאליהו הנביא יבא ויציע לו שידוך, וכי יסרב? הלא 
כך  ואני  והטוב שלו.  הנכון  לו שזהו השידוך  יאמין  בודאי 
אני  כי  הנביא,  אליהו  הוא  כאילו  שדכן,  כל  עם  מתחשב 

מאמין שהוא שליח מן השמים.

מן  הנכון  השידוך  זה  אין  שאם  לומר,  נהוג  בירושלים 
בשני.  לפגוע  לא  כדי  "לא"!  יאמר  השני  שהצד  השמים, 
אחד מפוסקי הדור זצ"ל, הציעו לו שידוך, וכשנפגש עמה, 
את  לבטל  רצתה  ואמו   (hunch) גיבנת  לה  שיש  ראה 
השידוך, נבהל מזה מאד, אבל אח"כ פנה אל אמו ואמר, 
אינני רוצה לפגוע בה, כי כולם יודעים מזה ותתבייש בזה 
על  יצא  והשידוך   ... בעיירה קטנה)  היה מדובר  (כי  מאד 
ועיקר  יחיד,  בן  ממנה  לו  נולד  לימים  טוב!  היותר  הצד 
הנחת רוח שהיה לו היה מבן זה שנולד לו מאשה זו, אף 
שצריך  הזהירות  גודל  הרי  נשים!  ג'  חייו  במשך  שנשא 

שלא לפגוע בשני, אף שזה נוגע לעניני שידוכים.

פעם בא אלי בחור אחד לאחר פגישה, וטוען שהוא חושב 
וכי מה אתה רוצה  לו,  שהמדוברת אינה חכמה... אמרתי 
הבית שלך  גודל  מהו  והלא  ראש ממשלה...  שהיא תהא 
בערך 85 מטר, וכי זה איננה יכולה לנהל?! ושמע לדברי, 

ולקח אותה לאשה, ועכשיו הוא מודה לי מאד.

ובדרך הלצה אומרים, ידועה הסגולה להתפלל על קברו 
חז"ל  שאמרו  משום  וזה  בעמוקה,  עוזיאל  בן  יונתן  של 
ועוסק  שיושב  "בשעה  עוזיאל  בן  יונתן  על  כח.)  (סוכה 
יש  אחד  ולכל  נשרף".  מיד  עליו  שפורח  עוף  כל  בתורה 
חלומות  מיני  כל  בראשו,  ('פייגאלאך')  ציפורים  כמה 

וצריך  וכו',  רוצה  אינו  זה  ואת  רוצה  הוא  שזה  ודמיונות, 
לשרוף אותם שלא יבלבלו לו את הראש...

יעקב  הקהלות  אל  נכנס  אחד  שבחור  זוכר  אני 
לו  אמר  שידוך.  למצוא  ברכה  ממנו  וביקש  (הסטייפלר), 
את  איבדת  כבר  ואתה  לחופה,  עשר  שמונה  בן  הקה"י, 
הזיווג שלך מן השמים ('בת פלוני לפלוני'), ועכשיו הזיווג 
שלך הוא לפי מעשיך, וכמו שאמרו חז"ל (סוטה ב.) לענין 
לדחות  שלא  להזהר  מאד  האדם  צריך  ולכן  שני!  זיווג 
שידוך אלא לאחר מחשבה מרובה והתייעצות עם רבותיו. 
וכלל גדול בעניני התיעצות, שאם יש צורך להתייעץ אם 
איזו אדם, ילך רק לאדם שכבר מחתן ילדים!! ואפילו אם 
הוא ראש ישיבה צעיר, שעדיין לא חיתן ילדים, אל יתיעץ 

עמו!

שבנה  רוצה  שהיא  לי,  אמרה  אחת  שאשה  מה  עלי  ורע 
יעשה פגישות עם כמה וכמה בנות, כדי שיתבונן בכולם 
ואמרתי לה, שלא טוב הדבר  ויבחר את הטובה בשבילו. 
הזה, כי מאד יתכן שלאחר שיבחר את אשר יחפוץ, יעלה 
היתה  שאחרת  החתונה,  לאחר  פעם  מידי  במחשבתו 

טובה ממה שבחר....

בתו של אדם פשוט  עם  בחורים, אחד השתדך  שני  היו 
ישיבה. כמובן  (מנקה), והשני השתדך עם בתו של ראש 
השני  אצל  ואילו  דלה,  היתה  הראשון  של  שחתונתו 
פוגש  אני  זמן  לאחר  וכו'.  רבים  ישיבות  ראשי  השתתפו 
את השני שנשא לאשה את בת הראש ישיבה, ואני שואל 
תמהתי  לשדכן"!  מוחל  "אינני  לי  משיב  והוא  לשלומו. 
בפניו ושאלתיו, מדוע? השיב לי, שחבירו שנשא אשה את 
היא  לאשתו,  אומר  שהוא  מה  כל  פשוט,  אדם  של  בתו 
היא  לה,  אומר  שאני  מה  כל  אני,  ואילו  בקולו.  שומעת 
אחד  כל  כי  וכך...  כך  נוהג  היה  לא  אבי  אבל  לי,  אומרת 
יאמרו  לפי מה שאחרים  ולא  לו,  לחפש מה שטוב  צריך 
וישבחו, כי יש הרבה שהשידוך שהם מחפשים הם מצד 
שהשתתפו  שאלו  להם,  אומר  ואני  אחרים',  יאמרו  'מה 
בחתונה, אפילו את מה שאכלו אינם משלמים, ולמה לך 
הראשון,  לשבוע  רק  טוב  שזה  ועוד  בדעתם.  להתחשב 
יתכן  אח"כ  אבל  השידוך,  מן  מדומה  כבוד  לך  יש  שאז 

שלא יהיה לו טוב משידוך זה.

הצדדים  בין  ויכוח  מתגלה  הפיגשות  באמצע  לפעמים 
זה  ידי  ועל  בניהם,  את  ישלחו  שבו  חינוך'  ה'בית  לגבי 
מתפוצץ השידוך ומתבטל, וזה הרי 'ביצה שלא נולדה'...! 
אדם  של  דעתו  אז  עד  והלא  והגיון,  טעם  שום  לזה  אין 
כעת  הזמן  ואין  עכשיו.  שהיא  כפי  תהיה  ולא  תשתנה 

מתאים לדבר על ענינים אלו.

*

מה  את  ולקבל  לסמוך  צריך   - התיעצות 
את  אוהבים  הם  אומרים,  ואמו  שאביו 
ילדיהם ודואגים להם באמת, וגם יש להם 
להשיאו  נצטווה  אביו  כי  סייעתא דשמיא, 
אשה (קידושין כט.), וכן יש להם נסיון של 
אם  ואשה.  איש  בחיי  לפחות  שנה   20-30
על  וסומך  'המבין',  שהוא  חושב  אדם 
עצמו, יש לו פחות סייעתא דשמיא, כי לפי 
לו  יש  כך  בהקב"ה,  בוטח  שהוא  השיעור 
יותר סייעתא דשמיא. ואולם במקום שיש 
רב  לך  "ועשה  נאמר  זה  על  ספיקות, 

והסתלק מן הספק".

בבני  פונביז'  בישיבת  שלמד  מבני  אחד 
בערב,   8 בשעה  אליו  התקשרתי  ברק, 
ואמרתי לו יש הצעת שידוך בשבילך, בא 
כבר  היה  לירושלים  בא  כאשר  לירושלים. 
(כמנהגנו),  דקות  כ-25  נפגש  והוא   10:30
לאחר מכן שאלתי אותו, האם זה מוצא חן 
בעיניך? שאל אותי, אבא, לך זה מוצא חן? 
אמרתי לו שכן. פנה לאמא, ושאל האם זה 
מוצא חן בעיניך? אמרה לו שכן. אמר, אם 
לו  יש  וב"ה  אצלי,  חן  מוצא  גם  זה  אז  כן, 
נהוג  שאצלכם  ואף  ילדים.  חמשה  כבר 
שענין זה לוקח יותר מזה, מכל מקום צריך 
מזה  להוציא  שיש  הנקודה  את  לדעת 
ולהמשיך הלאה, ולא סתם להאריך כל כך.



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

דברי חיזוק והתעוררות

כיבוד אב ואם

רבי ישראל סלנטר זצ"ל היה אומר, שהתורה מזככת את 
לומדיה, ולמשל מי שהוא בעל תאוה או שהוא כעסן, אם 
ולכן  כעסו.  או  תאותו  להסיר  לו  יועיל  אלו,  ענינים  ילמד 
ואמו  אביו  אל  ביתו  אל  שב  אחד  כל  מעט  שעוד  עתה 
שבאמריקה [וגם מצוי אצל אברכים שבאים לחג הפסח 
בה  שיש  ואב  אב  כיבוד  מצות  לפניו  ועומד  להוריהם], 
לחץ  של  זמן  שהוא  פסח  בערב  ובפרט  נסיונות,  הרבה 
חושב  שהבן  מה  שממילא  אומר,  היה  רב  [הסאטמאר 
שהוא יותר חכם מאביו, אבל יש גם שהוא חושב שהוא גם 
יותר מבוגר (older) מאביו...], וגם יש דברים שהאדם אינו 
וכגון שחייב הוא לקום בפני אמו בדיוק כמו שהוא  יודע, 
חייב לקום בפני אביו ואסור לאדם שיחשוב שאמו באה 
בשבילו כדי להכין לו מה לאכול ומה ללבוש ולנקות הבית, 
האמא צריכה להיות חשובה בעיניו כמו אביו. [ואפילו אם 
אינה אמו, אלא אשת אביו מזיווג שני, עליו לכבדה, וכמו 
שהיה מקפיד אבי זצ"ל לכבד את אשת אביו מזיווג שני]. 
ואפשר  ואם,  אב  כיבוד  הלכות  שילמד  הראוי  מן  ולכן 
שולחן  קיצור  ספר  ע"י  קצר  בזמן  אב  כיבוד  הל'  ללמוד 
ערוך שהוא יותר קל. הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל 
אמר לי פעם, שמצות כיבוד אב ואם מלוה את האדם עד 

יום מותו.

לפעמים יש עיכוב של שידוך מצד קפידת אביו או אמו, 
ואף שעכשיו הם חפצים מאד שימצא בנם או בתם את 
השידוך, מכל מקום אם לא כיבד את אביו ואמו, פעמים 
שזה גורם עיכוב, ולכן צריכים האב והאם למחול ולהסיר 

הקפידה. 

והנה האב מצד הדין, אינו חייב לזון ולפרנס את בניו אלא 
עד ז' שנים, ואח"כ הוא פטור. אבל למעשה האב עושה 

הרבה יותר ממה שהוא מחויב, ומוסר את נפשו למען בניו, 
א"כ גם הבן צריך להתחזק ולכבדו אף יותר ממה שהדין 
מחייב, וגם אם לא יקיים בזה כיבוד אב, אבל יקיים מצות 
ואהבת לרעך כמוך, שהרי כל אחד רוצה שבנו יכבדו. וגם 
אם נראה לו שאביו ואמו אינם עושים כהלכה, יש לו לדון 

אותם לכף זכות.

הגר"ח  אצל  מיר  בישיבת  שלמד  יהודי  איזה  היה 
שמואלביץ זצ"ל, והגיע ממדינת גרמניה, ואביו בקושי ידע 
ישראל,  בארץ  לבקרו  אביו  בא  אחת  ופעם  יהודי.  שהוא 
ובא לשאול את הגר"ח שמואלביץ, מהו השיעור של כיבוד 
אב שיש לו לקיים, והאם עליו לסגור את הגמרא ולבטל 
מסדרי הישיבה כדי לכבדו. ואמר לו הגר"ח, כמה שאתה 
חושב שעליך לכבד את רשכבה"ג, כך בדיוק אתה צריך 

לכבד את אביך.

הדרכה לשידוכים

המטרה בשידוך - צריך כל בחור לשאול את עצמו, האם 
או  העולם,  כל  עושים  שכן  מחמת  היא  בשידוך  מטרתו 
שיש לו מטרה אחרת לזה. העולם מספר על גביר אחד 
שבא לאיזה ישיבה, וביקש מהראש ישיבה שיציע לו את 
ויתן לו הכל! אמר לו הראש ישיבה,  הבחור הטוב ביותר, 
הולך  הגביר  והיה  ביותר,  הטוב  הוא  פלוני,  בחור  הנה 
ביקש  הבחור  צד  כאשר  זמן,  ולאחר  הרבה.  עמו  ומדבר 
לברר על בתו של אותו גביר, התברר שאין לו בכלל בת.... 
כששאלוהו על כך, השיב שהוא רואה את כל הבעלי בתים 
חוזרים מבית הכנסת בשבת ביחד עם ה'עדים', גם הוא 

רוצה כך...

אבי מורי זצ"ל נהיה יתום בגיל שמונה, ונפטר בן תשעים 

וחמש, והשאיר אחריו אלף נכדים. הגרי"ש אלישיב הניח 
אחריו כאלף וחמש מאות נכדים! כל אחד צריך להתבונן 
תחילה מה עומד לפניו בעת שבא להשתדך, איזה עולם 
שרשרת  את  להמשיך  היא  ושמטרתו  להעמיד,  בא  הוא 
יש  הגויים  אצל  גם  [והלא  ה'  בדרך  ההולכים  הדורות 
חתונות, ומה מיוחד אצלנו? אלא שאצלנו זה לשם שמים, 
למען עשות נחת רוב לבורא, להמשך הדורות בשביל ה' 
לאלפי  היסודות  את  האדם  מעמיד  בחתונה  ותורתו. 
ושופר  מצה  סוכה  מצוות  רבה',  שמיה  יהא  'אמן  אלפים 
וכו' וכו'], וכוונה זו היא גישה אחרת בכל ענין זה, לחשוב 

על הפנימיות ולא רק על החיצוניות.

*

שבירת המדות - עוד נקודה צריך להתבונן בה מאד, והוא 
כי יש הרבה בחורים שחולמים כל מיני חלומות ודמיונות 
על שידוך שלהם, ובסוף ... פעם א' בא אלי בחור מבוגר 
אתה  מה  אותו  ושאלתי  זוגו,  בת  את  למצוא  שהתקשה 
לי באריכות שרוצה לקבל אשה שהיא כך  והשיב  רוצה? 
וכך וכו' וכו', ושאלתי אותו "ומה אתה מוכן ליתן"? וכי רק 
אתה  כזה  שמשידוך  מבטיחך  רוצה?!  אתה  הכל  לקבל 
ולא  'נותן'  שיהיה  הוא  האדם  של  שידוכו  כי  תתגרש...! 
יחשוב רק על עצמו, ולכן צריך כל בחור להרגיל את עצמו 
של  הענין  וזהו  הרעות.  מדותיו  את  ולשבור  'נותן'  להיות 
מהם,  שמחים  לך  אין  לכאורה  שהרי  וכלה,  חתן  שמחת 
ולמה צריך להוסיף ולשמחם. אלא משום שעבודה קשה 
עומדת לפניהם של שבירת המדות, וצריך להקל עליהם 

עבודה זו. 

עניני  על  בשידוכים  מבררים  היו  ישראל  מגדולי  הרבה 
באו אלי כמה  וכבר  בלימוד!  יותר מגדלות הבחור  מדות 
פעמים נשים לאחר שנשאו, ואמרו לי שחייהם נהיו קשים 
יותר, ויותר טוב ונוח היה להם קודם שנשאו, כי עכשיו הם 
צריכים כל הזמן לשרתו, להכין אוכל ולכבס את בגדיו וכו', 
ביאר  זצ"ל  וויטל  הגר"ח  כלום ממנו.  אינם מקבלים  והם 
את  ששובר  משום  העוונות,  את  מוחלים  שלחתן  הטעם 

מדותיו ומקיים מצות ואהבת לרעך כמוך. 

שכמו  העצים,  מן  האדם  את  לברא  יכול  היה  הקב"ה 
להברא  יוכלו  אנשים  כך  העצים  על  צומחים  שפירות 
שחפץ  משום  כן,  עשה  לא  אבל  האילנות,  מן  ולצמוח 
אם  בשלום  ויחיה  מדותיו  את  ישבור  שהאדם  הקב"ה 

אשה.

ואספר מעשה  בית!  יש שלום  גודל שבירת המדות,  לפי 
היה,  אשתו  שבנוהג  זצ"ל,  יואל  רבי  רב  הסאטמאר  עם 
היה  שאם  וכגון  ה'טיש',  במקום  נרות  מדלקת  שהיתה 
לערוך  רצה  אחת  פעם  הנרות שם.  היו   – המדרש  בבית 

את הטיש בבית המדרש, אבל רואה שהרבנית מכינה את 
נרות  מדלקת  אינה  מדוע  אותה  ושאלה  בבית.  הנרות 
שיערוך  רוצה  שאינה  משום  לו,  השיבה  המדרש?  בבית 
'טיש'... לאחר שדן עמה כעשרים דקות על אורחים רבים 
לטיש,  לבא  שרוצים  גבירים  וכן  ממרחקים,  שבאים 
טיש,  יערוך  לא  זו  שבשבת  דעתה  על  ועמדה  נשארה 
וקיבל את דבריה ולא ערך 'טיש' באותו שבת. ראש הקהל 
שרשכבה"ג  כך  על  התפלא  האדמו"ר,  בבית  אז  ששהה 
בזה,  שהבחין  האדמו"ר  כזה.  חשוב  בדבר  לאשתו  נכנע 

אמר לו "שלום בית תלוי במי שמוותר לשני"!

*

כבוד אשתו - הרמב"ם (אישות פט"ו הי"ט) כתב, שצריך 
יותר  לפני  אחת  ופעם  מגופו.  יותר  אשתו  את  לכבד 
אדם  שם  והיה  משה',  ב'זכרון  הייתי  שנים,  משלושים 
ואינני חושב כך],  שהסתכלתי עליו בזלזול [היום גדלתי, 
והכה אותי מכה חזקה שהרגשתי אותה  ולפתע בא אלי 
חודש שלם... אבל בליבי ידעתי היטב למה זה בא אלי..., 
אשתו,  בכבוד  להזהר  מאד  צריך  האדם  בו.  זלזלתי  כי 

ושלא יזלזל בה ח"ו.

אמר,  ע"ה  אשתו  בהלווית  זצ"ל  אוירבאך  הגרש"ז 
חילוקי  היו  לא  וכי  נשאל  וכאשר  בה.  פגע  לא  שמעולם 
דעות ביניכם? אמר ודאי שהיה, אבל שמעתי בכבוד את 
דעתה, ולא יצא מזה ריב ומדון. ובאמת שאין דעת האיש 
דומה לדעת האשה כלל, אבל צריך לשמוע את הדברים 

מתוך כבוד, ולכבד האחד את השני.

גם את חמיו ואת חמותו עליו לכבד, ובפרט משום שאילו 
היה  לא  זה,  שידוך  עם  מסכימים  לו שאינם  אומרים  היו 
שידוך. כשחמותי ע"ה נפטרה, הספדתי אותה מאד מאד, 
"וכי עד כדי  אח"כ פנה אלי אחד השומעים, ושאל אותו 
שהיה  הטוב,  הכרת  לה  חייב  אני  כנ"ל,  לו  השבתי  כך"? 
קריאה  תצא  ומכאן  'לא'!  שלי  השידוך  על  לומר  בידה 
להם  שיש  ובחמותם,  בחמיהם  קצת  שמזלזלים  לאלו 
להתבונן כמה הכרת הטוב הם חייבים להם, וממילא כמה 

צריכים הם לכבדם.

*

לא לברר יותר מדי אלא להתפלל - כל אדם אינו אוהב 
שמדברים רע עליו, ואפילו אם זה אמת זה כואב לו, וא"כ 
עם  היה  מה  מברר  הוא  שידוכים  את  כשמגיע  למה 
המדובר מיום הוולדו...ועל זה נאמר "ואהבת לרעך כמוך", 
את  להתפלל שימצא  ועליו  לדעת שהכל משמים!  צריך 
השידוך הנכון בשבילו, הגה"ק מסאטמאר זצ"ל היה אומר 
ליב"!  האט  איבישטער  די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען 
(דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב), וכמו שרואים אצל 

לאה אמנו, שעל ידי הדמעות שהורידה, ניצלה מלהנשא 
שבטים,  ששה  והעמידה  אבינו,  ליעקב  ונשאת  לעשיו 
וזכתה לכהונה ולמלכות ולמשיח!!. וצריך האדם להתפלל 
כי  שמים),  יראי  (ילדים  קידנער  לערליכע  שיזכה  כעת 
משא"כ  לפעול.  קל  ויותר  היסוד,  נבנה  לא  עדיין  עכשיו 

לאחר החתונה, שאז יותר קשה לפעול.

יחפש  ח"ו  ואם  מעלות,  ימצא   – מעלות  שיחפש  אדם 
וכמו  המעלות!  אחר  לחפש  וצריך  ימצא,   – חסרונות 
שאמר רבי אלימלך זי"ע "שנראה כל אחד מעלת חבירו" 
זצ"ל,  קרויזר  זונדל  רבי  מהגה"צ  זה  כעין  [שמעתי  וכו' 
יחפש  חומרות,  ימצא   – בתורה  חומרות  שיחפש  שאדם 
ימצא,   – רוצה ממנו  יחפש מה שהקב"ה  ימצא,   – קולות 

ואת זה צריך האדם לחפש].

מעולם לא חיפשתי את הבחור הטוב ביותר עבור הילדים 
שלי, אני רציתי 'בינוני טוב'... אף אחד אינו יודע כמה טוב 
יכול לצאת גם מבינוני, וגם אשתי לא ידעה כלל שלאחר 
אם  לשמוע....  תבואו  ואתם  דרשות  יאמר  אני  שנה   30

בדיקת 'דור ישרים' בסדר, ומדברים טוב, אפשר לגמור.

בחור שאליהו הנביא יבא ויציע לו שידוך, וכי יסרב? הלא 
כך  ואני  והטוב שלו.  הנכון  לו שזהו השידוך  יאמין  בודאי 
אני  כי  הנביא,  אליהו  הוא  כאילו  שדכן,  כל  עם  מתחשב 

מאמין שהוא שליח מן השמים.

מן  הנכון  השידוך  זה  אין  שאם  לומר,  נהוג  בירושלים 
בשני.  לפגוע  לא  כדי  "לא"!  יאמר  השני  שהצד  השמים, 
אחד מפוסקי הדור זצ"ל, הציעו לו שידוך, וכשנפגש עמה, 
את  לבטל  רצתה  ואמו   (hunch) גיבנת  לה  שיש  ראה 
השידוך, נבהל מזה מאד, אבל אח"כ פנה אל אמו ואמר, 
אינני רוצה לפגוע בה, כי כולם יודעים מזה ותתבייש בזה 
על  יצא  והשידוך   ... בעיירה קטנה)  היה מדובר  (כי  מאד 
ועיקר  יחיד,  בן  ממנה  לו  נולד  לימים  טוב!  היותר  הצד 
הנחת רוח שהיה לו היה מבן זה שנולד לו מאשה זו, אף 
שצריך  הזהירות  גודל  הרי  נשים!  ג'  חייו  במשך  שנשא 

שלא לפגוע בשני, אף שזה נוגע לעניני שידוכים.

פעם בא אלי בחור אחד לאחר פגישה, וטוען שהוא חושב 
וכי מה אתה רוצה  לו,  שהמדוברת אינה חכמה... אמרתי 
הבית שלך  גודל  מהו  והלא  ראש ממשלה...  שהיא תהא 
בערך 85 מטר, וכי זה איננה יכולה לנהל?! ושמע לדברי, 

ולקח אותה לאשה, ועכשיו הוא מודה לי מאד.

ובדרך הלצה אומרים, ידועה הסגולה להתפלל על קברו 
חז"ל  שאמרו  משום  וזה  בעמוקה,  עוזיאל  בן  יונתן  של 
ועוסק  שיושב  "בשעה  עוזיאל  בן  יונתן  על  כח.)  (סוכה 
יש  אחד  ולכל  נשרף".  מיד  עליו  שפורח  עוף  כל  בתורה 
חלומות  מיני  כל  בראשו,  ('פייגאלאך')  ציפורים  כמה 

וצריך  וכו',  רוצה  אינו  זה  ואת  רוצה  הוא  שזה  ודמיונות, 
לשרוף אותם שלא יבלבלו לו את הראש...

יעקב  הקהלות  אל  נכנס  אחד  שבחור  זוכר  אני 
לו  אמר  שידוך.  למצוא  ברכה  ממנו  וביקש  (הסטייפלר), 
את  איבדת  כבר  ואתה  לחופה,  עשר  שמונה  בן  הקה"י, 
הזיווג שלך מן השמים ('בת פלוני לפלוני'), ועכשיו הזיווג 
שלך הוא לפי מעשיך, וכמו שאמרו חז"ל (סוטה ב.) לענין 
לדחות  שלא  להזהר  מאד  האדם  צריך  ולכן  שני!  זיווג 
שידוך אלא לאחר מחשבה מרובה והתייעצות עם רבותיו. 
וכלל גדול בעניני התיעצות, שאם יש צורך להתייעץ אם 
איזו אדם, ילך רק לאדם שכבר מחתן ילדים!! ואפילו אם 
הוא ראש ישיבה צעיר, שעדיין לא חיתן ילדים, אל יתיעץ 

עמו!

שבנה  רוצה  שהיא  לי,  אמרה  אחת  שאשה  מה  עלי  ורע 
יעשה פגישות עם כמה וכמה בנות, כדי שיתבונן בכולם 
ואמרתי לה, שלא טוב הדבר  ויבחר את הטובה בשבילו. 
הזה, כי מאד יתכן שלאחר שיבחר את אשר יחפוץ, יעלה 
היתה  שאחרת  החתונה,  לאחר  פעם  מידי  במחשבתו 

טובה ממה שבחר....

בתו של אדם פשוט  עם  בחורים, אחד השתדך  שני  היו 
ישיבה. כמובן  (מנקה), והשני השתדך עם בתו של ראש 
השני  אצל  ואילו  דלה,  היתה  הראשון  של  שחתונתו 
פוגש  אני  זמן  לאחר  וכו'.  רבים  ישיבות  ראשי  השתתפו 
את השני שנשא לאשה את בת הראש ישיבה, ואני שואל 
תמהתי  לשדכן"!  מוחל  "אינני  לי  משיב  והוא  לשלומו. 
בפניו ושאלתיו, מדוע? השיב לי, שחבירו שנשא אשה את 
היא  לאשתו,  אומר  שהוא  מה  כל  פשוט,  אדם  של  בתו 
היא  לה,  אומר  שאני  מה  כל  אני,  ואילו  בקולו.  שומעת 
אחד  כל  כי  וכך...  כך  נוהג  היה  לא  אבי  אבל  לי,  אומרת 
יאמרו  לפי מה שאחרים  ולא  לו,  לחפש מה שטוב  צריך 
וישבחו, כי יש הרבה שהשידוך שהם מחפשים הם מצד 
שהשתתפו  שאלו  להם,  אומר  ואני  אחרים',  יאמרו  'מה 
בחתונה, אפילו את מה שאכלו אינם משלמים, ולמה לך 
הראשון,  לשבוע  רק  טוב  שזה  ועוד  בדעתם.  להתחשב 
יתכן  אח"כ  אבל  השידוך,  מן  מדומה  כבוד  לך  יש  שאז 

שלא יהיה לו טוב משידוך זה.

הצדדים  בין  ויכוח  מתגלה  הפיגשות  באמצע  לפעמים 
זה  ידי  ועל  בניהם,  את  ישלחו  שבו  חינוך'  ה'בית  לגבי 
מתפוצץ השידוך ומתבטל, וזה הרי 'ביצה שלא נולדה'...! 
אדם  של  דעתו  אז  עד  והלא  והגיון,  טעם  שום  לזה  אין 
כעת  הזמן  ואין  עכשיו.  שהיא  כפי  תהיה  ולא  תשתנה 

מתאים לדבר על ענינים אלו.

*

מה  את  ולקבל  לסמוך  צריך   - התיעצות 
את  אוהבים  הם  אומרים,  ואמו  שאביו 
ילדיהם ודואגים להם באמת, וגם יש להם 
להשיאו  נצטווה  אביו  כי  סייעתא דשמיא, 
אשה (קידושין כט.), וכן יש להם נסיון של 
אם  ואשה.  איש  בחיי  לפחות  שנה   20-30
על  וסומך  'המבין',  שהוא  חושב  אדם 
עצמו, יש לו פחות סייעתא דשמיא, כי לפי 
לו  יש  כך  בהקב"ה,  בוטח  שהוא  השיעור 
יותר סייעתא דשמיא. ואולם במקום שיש 
רב  לך  "ועשה  נאמר  זה  על  ספיקות, 

והסתלק מן הספק".

בבני  פונביז'  בישיבת  שלמד  מבני  אחד 
בערב,   8 בשעה  אליו  התקשרתי  ברק, 
ואמרתי לו יש הצעת שידוך בשבילך, בא 
כבר  היה  לירושלים  בא  כאשר  לירושלים. 
(כמנהגנו),  דקות  כ-25  נפגש  והוא   10:30
לאחר מכן שאלתי אותו, האם זה מוצא חן 
בעיניך? שאל אותי, אבא, לך זה מוצא חן? 
אמרתי לו שכן. פנה לאמא, ושאל האם זה 
מוצא חן בעיניך? אמרה לו שכן. אמר, אם 
לו  יש  וב"ה  אצלי,  חן  מוצא  גם  זה  אז  כן, 
נהוג  שאצלכם  ואף  ילדים.  חמשה  כבר 
שענין זה לוקח יותר מזה, מכל מקום צריך 
מזה  להוציא  שיש  הנקודה  את  לדעת 
ולהמשיך הלאה, ולא סתם להאריך כל כך.



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

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

כיבוד אב ואם

רבי ישראל סלנטר זצ"ל היה אומר, שהתורה מזככת את 
לומדיה, ולמשל מי שהוא בעל תאוה או שהוא כעסן, אם 
ולכן  כעסו.  או  תאותו  להסיר  לו  יועיל  אלו,  ענינים  ילמד 
ואמו  אביו  אל  ביתו  אל  שב  אחד  כל  מעט  שעוד  עתה 
שבאמריקה [וגם מצוי אצל אברכים שבאים לחג הפסח 
בה  שיש  ואב  אב  כיבוד  מצות  לפניו  ועומד  להוריהם], 
לחץ  של  זמן  שהוא  פסח  בערב  ובפרט  נסיונות,  הרבה 
חושב  שהבן  מה  שממילא  אומר,  היה  רב  [הסאטמאר 
שהוא יותר חכם מאביו, אבל יש גם שהוא חושב שהוא גם 
יותר מבוגר (older) מאביו...], וגם יש דברים שהאדם אינו 
וכגון שחייב הוא לקום בפני אמו בדיוק כמו שהוא  יודע, 
חייב לקום בפני אביו ואסור לאדם שיחשוב שאמו באה 
בשבילו כדי להכין לו מה לאכול ומה ללבוש ולנקות הבית, 
האמא צריכה להיות חשובה בעיניו כמו אביו. [ואפילו אם 
אינה אמו, אלא אשת אביו מזיווג שני, עליו לכבדה, וכמו 
שהיה מקפיד אבי זצ"ל לכבד את אשת אביו מזיווג שני]. 
ואפשר  ואם,  אב  כיבוד  הלכות  שילמד  הראוי  מן  ולכן 
שולחן  קיצור  ספר  ע"י  קצר  בזמן  אב  כיבוד  הל'  ללמוד 
ערוך שהוא יותר קל. הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל 
אמר לי פעם, שמצות כיבוד אב ואם מלוה את האדם עד 

יום מותו.

לפעמים יש עיכוב של שידוך מצד קפידת אביו או אמו, 
ואף שעכשיו הם חפצים מאד שימצא בנם או בתם את 
השידוך, מכל מקום אם לא כיבד את אביו ואמו, פעמים 
שזה גורם עיכוב, ולכן צריכים האב והאם למחול ולהסיר 

הקפידה. 

והנה האב מצד הדין, אינו חייב לזון ולפרנס את בניו אלא 
עד ז' שנים, ואח"כ הוא פטור. אבל למעשה האב עושה 

הרבה יותר ממה שהוא מחויב, ומוסר את נפשו למען בניו, 
א"כ גם הבן צריך להתחזק ולכבדו אף יותר ממה שהדין 
מחייב, וגם אם לא יקיים בזה כיבוד אב, אבל יקיים מצות 
ואהבת לרעך כמוך, שהרי כל אחד רוצה שבנו יכבדו. וגם 
אם נראה לו שאביו ואמו אינם עושים כהלכה, יש לו לדון 

אותם לכף זכות.

הגר"ח  אצל  מיר  בישיבת  שלמד  יהודי  איזה  היה 
שמואלביץ זצ"ל, והגיע ממדינת גרמניה, ואביו בקושי ידע 
ישראל,  בארץ  לבקרו  אביו  בא  אחת  ופעם  יהודי.  שהוא 
ובא לשאול את הגר"ח שמואלביץ, מהו השיעור של כיבוד 
אב שיש לו לקיים, והאם עליו לסגור את הגמרא ולבטל 
מסדרי הישיבה כדי לכבדו. ואמר לו הגר"ח, כמה שאתה 
חושב שעליך לכבד את רשכבה"ג, כך בדיוק אתה צריך 

לכבד את אביך.

הדרכה לשידוכים

המטרה בשידוך - צריך כל בחור לשאול את עצמו, האם 
או  העולם,  כל  עושים  שכן  מחמת  היא  בשידוך  מטרתו 
שיש לו מטרה אחרת לזה. העולם מספר על גביר אחד 
שבא לאיזה ישיבה, וביקש מהראש ישיבה שיציע לו את 
ויתן לו הכל! אמר לו הראש ישיבה,  הבחור הטוב ביותר, 
הולך  הגביר  והיה  ביותר,  הטוב  הוא  פלוני,  בחור  הנה 
ביקש  הבחור  צד  כאשר  זמן,  ולאחר  הרבה.  עמו  ומדבר 
לברר על בתו של אותו גביר, התברר שאין לו בכלל בת.... 
כששאלוהו על כך, השיב שהוא רואה את כל הבעלי בתים 
חוזרים מבית הכנסת בשבת ביחד עם ה'עדים', גם הוא 

רוצה כך...

אבי מורי זצ"ל נהיה יתום בגיל שמונה, ונפטר בן תשעים 

וחמש, והשאיר אחריו אלף נכדים. הגרי"ש אלישיב הניח 
אחריו כאלף וחמש מאות נכדים! כל אחד צריך להתבונן 
תחילה מה עומד לפניו בעת שבא להשתדך, איזה עולם 
שרשרת  את  להמשיך  היא  ושמטרתו  להעמיד,  בא  הוא 
יש  הגויים  אצל  גם  [והלא  ה'  בדרך  ההולכים  הדורות 
חתונות, ומה מיוחד אצלנו? אלא שאצלנו זה לשם שמים, 
למען עשות נחת רוב לבורא, להמשך הדורות בשביל ה' 
לאלפי  היסודות  את  האדם  מעמיד  בחתונה  ותורתו. 
ושופר  מצה  סוכה  מצוות  רבה',  שמיה  יהא  'אמן  אלפים 
וכו' וכו'], וכוונה זו היא גישה אחרת בכל ענין זה, לחשוב 

על הפנימיות ולא רק על החיצוניות.

*

שבירת המדות - עוד נקודה צריך להתבונן בה מאד, והוא 
כי יש הרבה בחורים שחולמים כל מיני חלומות ודמיונות 
על שידוך שלהם, ובסוף ... פעם א' בא אלי בחור מבוגר 
אתה  מה  אותו  ושאלתי  זוגו,  בת  את  למצוא  שהתקשה 
לי באריכות שרוצה לקבל אשה שהיא כך  והשיב  רוצה? 
וכך וכו' וכו', ושאלתי אותו "ומה אתה מוכן ליתן"? וכי רק 
אתה  כזה  שמשידוך  מבטיחך  רוצה?!  אתה  הכל  לקבל 
ולא  'נותן'  שיהיה  הוא  האדם  של  שידוכו  כי  תתגרש...! 
יחשוב רק על עצמו, ולכן צריך כל בחור להרגיל את עצמו 
של  הענין  וזהו  הרעות.  מדותיו  את  ולשבור  'נותן'  להיות 
מהם,  שמחים  לך  אין  לכאורה  שהרי  וכלה,  חתן  שמחת 
ולמה צריך להוסיף ולשמחם. אלא משום שעבודה קשה 
עומדת לפניהם של שבירת המדות, וצריך להקל עליהם 

עבודה זו. 

עניני  על  בשידוכים  מבררים  היו  ישראל  מגדולי  הרבה 
באו אלי כמה  וכבר  בלימוד!  יותר מגדלות הבחור  מדות 
פעמים נשים לאחר שנשאו, ואמרו לי שחייהם נהיו קשים 
יותר, ויותר טוב ונוח היה להם קודם שנשאו, כי עכשיו הם 
צריכים כל הזמן לשרתו, להכין אוכל ולכבס את בגדיו וכו', 
ביאר  זצ"ל  וויטל  הגר"ח  כלום ממנו.  אינם מקבלים  והם 
את  ששובר  משום  העוונות,  את  מוחלים  שלחתן  הטעם 

מדותיו ומקיים מצות ואהבת לרעך כמוך. 

שכמו  העצים,  מן  האדם  את  לברא  יכול  היה  הקב"ה 
להברא  יוכלו  אנשים  כך  העצים  על  צומחים  שפירות 
שחפץ  משום  כן,  עשה  לא  אבל  האילנות,  מן  ולצמוח 
אם  בשלום  ויחיה  מדותיו  את  ישבור  שהאדם  הקב"ה 

אשה.

ואספר מעשה  בית!  יש שלום  גודל שבירת המדות,  לפי 
היה,  אשתו  שבנוהג  זצ"ל,  יואל  רבי  רב  הסאטמאר  עם 
היה  שאם  וכגון  ה'טיש',  במקום  נרות  מדלקת  שהיתה 
לערוך  רצה  אחת  פעם  הנרות שם.  היו   – המדרש  בבית 

את הטיש בבית המדרש, אבל רואה שהרבנית מכינה את 
נרות  מדלקת  אינה  מדוע  אותה  ושאלה  בבית.  הנרות 
שיערוך  רוצה  שאינה  משום  לו,  השיבה  המדרש?  בבית 
'טיש'... לאחר שדן עמה כעשרים דקות על אורחים רבים 
לטיש,  לבא  שרוצים  גבירים  וכן  ממרחקים,  שבאים 
טיש,  יערוך  לא  זו  שבשבת  דעתה  על  ועמדה  נשארה 
וקיבל את דבריה ולא ערך 'טיש' באותו שבת. ראש הקהל 
שרשכבה"ג  כך  על  התפלא  האדמו"ר,  בבית  אז  ששהה 
בזה,  שהבחין  האדמו"ר  כזה.  חשוב  בדבר  לאשתו  נכנע 

אמר לו "שלום בית תלוי במי שמוותר לשני"!

*

כבוד אשתו - הרמב"ם (אישות פט"ו הי"ט) כתב, שצריך 
יותר  לפני  אחת  ופעם  מגופו.  יותר  אשתו  את  לכבד 
אדם  שם  והיה  משה',  ב'זכרון  הייתי  שנים,  משלושים 
ואינני חושב כך],  שהסתכלתי עליו בזלזול [היום גדלתי, 
והכה אותי מכה חזקה שהרגשתי אותה  ולפתע בא אלי 
חודש שלם... אבל בליבי ידעתי היטב למה זה בא אלי..., 
אשתו,  בכבוד  להזהר  מאד  צריך  האדם  בו.  זלזלתי  כי 

ושלא יזלזל בה ח"ו.

אמר,  ע"ה  אשתו  בהלווית  זצ"ל  אוירבאך  הגרש"ז 
חילוקי  היו  לא  וכי  נשאל  וכאשר  בה.  פגע  לא  שמעולם 
דעות ביניכם? אמר ודאי שהיה, אבל שמעתי בכבוד את 
דעתה, ולא יצא מזה ריב ומדון. ובאמת שאין דעת האיש 
דומה לדעת האשה כלל, אבל צריך לשמוע את הדברים 

מתוך כבוד, ולכבד האחד את השני.

גם את חמיו ואת חמותו עליו לכבד, ובפרט משום שאילו 
היה  לא  זה,  שידוך  עם  מסכימים  לו שאינם  אומרים  היו 
שידוך. כשחמותי ע"ה נפטרה, הספדתי אותה מאד מאד, 
"וכי עד כדי  אח"כ פנה אלי אחד השומעים, ושאל אותו 
שהיה  הטוב,  הכרת  לה  חייב  אני  כנ"ל,  לו  השבתי  כך"? 
קריאה  תצא  ומכאן  'לא'!  שלי  השידוך  על  לומר  בידה 
להם  שיש  ובחמותם,  בחמיהם  קצת  שמזלזלים  לאלו 
להתבונן כמה הכרת הטוב הם חייבים להם, וממילא כמה 

צריכים הם לכבדם.

*

לא לברר יותר מדי אלא להתפלל - כל אדם אינו אוהב 
שמדברים רע עליו, ואפילו אם זה אמת זה כואב לו, וא"כ 
עם  היה  מה  מברר  הוא  שידוכים  את  כשמגיע  למה 
המדובר מיום הוולדו...ועל זה נאמר "ואהבת לרעך כמוך", 
את  להתפלל שימצא  ועליו  לדעת שהכל משמים!  צריך 
השידוך הנכון בשבילו, הגה"ק מסאטמאר זצ"ל היה אומר 
ליב"!  האט  איבישטער  די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען 
(דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב), וכמו שרואים אצל 

לאה אמנו, שעל ידי הדמעות שהורידה, ניצלה מלהנשא 
שבטים,  ששה  והעמידה  אבינו,  ליעקב  ונשאת  לעשיו 
וזכתה לכהונה ולמלכות ולמשיח!!. וצריך האדם להתפלל 
כי  שמים),  יראי  (ילדים  קידנער  לערליכע  שיזכה  כעת 
משא"כ  לפעול.  קל  ויותר  היסוד,  נבנה  לא  עדיין  עכשיו 

לאחר החתונה, שאז יותר קשה לפעול.

יחפש  ח"ו  ואם  מעלות,  ימצא   – מעלות  שיחפש  אדם 
וכמו  המעלות!  אחר  לחפש  וצריך  ימצא,   – חסרונות 
שאמר רבי אלימלך זי"ע "שנראה כל אחד מעלת חבירו" 
זצ"ל,  קרויזר  זונדל  רבי  מהגה"צ  זה  כעין  [שמעתי  וכו' 
יחפש  חומרות,  ימצא   – בתורה  חומרות  שיחפש  שאדם 
ימצא,   – רוצה ממנו  יחפש מה שהקב"ה  ימצא,   – קולות 

ואת זה צריך האדם לחפש].

מעולם לא חיפשתי את הבחור הטוב ביותר עבור הילדים 
שלי, אני רציתי 'בינוני טוב'... אף אחד אינו יודע כמה טוב 
יכול לצאת גם מבינוני, וגם אשתי לא ידעה כלל שלאחר 
אם  לשמוע....  תבואו  ואתם  דרשות  יאמר  אני  שנה   30

בדיקת 'דור ישרים' בסדר, ומדברים טוב, אפשר לגמור.

בחור שאליהו הנביא יבא ויציע לו שידוך, וכי יסרב? הלא 
כך  ואני  והטוב שלו.  הנכון  לו שזהו השידוך  יאמין  בודאי 
אני  כי  הנביא,  אליהו  הוא  כאילו  שדכן,  כל  עם  מתחשב 

מאמין שהוא שליח מן השמים.

מן  הנכון  השידוך  זה  אין  שאם  לומר,  נהוג  בירושלים 
בשני.  לפגוע  לא  כדי  "לא"!  יאמר  השני  שהצד  השמים, 
אחד מפוסקי הדור זצ"ל, הציעו לו שידוך, וכשנפגש עמה, 
את  לבטל  רצתה  ואמו   (hunch) גיבנת  לה  שיש  ראה 
השידוך, נבהל מזה מאד, אבל אח"כ פנה אל אמו ואמר, 
אינני רוצה לפגוע בה, כי כולם יודעים מזה ותתבייש בזה 
על  יצא  והשידוך   ... בעיירה קטנה)  היה מדובר  (כי  מאד 
ועיקר  יחיד,  בן  ממנה  לו  נולד  לימים  טוב!  היותר  הצד 
הנחת רוח שהיה לו היה מבן זה שנולד לו מאשה זו, אף 
שצריך  הזהירות  גודל  הרי  נשים!  ג'  חייו  במשך  שנשא 

שלא לפגוע בשני, אף שזה נוגע לעניני שידוכים.

פעם בא אלי בחור אחד לאחר פגישה, וטוען שהוא חושב 
וכי מה אתה רוצה  לו,  שהמדוברת אינה חכמה... אמרתי 
הבית שלך  גודל  מהו  והלא  ראש ממשלה...  שהיא תהא 
בערך 85 מטר, וכי זה איננה יכולה לנהל?! ושמע לדברי, 

ולקח אותה לאשה, ועכשיו הוא מודה לי מאד.

ובדרך הלצה אומרים, ידועה הסגולה להתפלל על קברו 
חז"ל  שאמרו  משום  וזה  בעמוקה,  עוזיאל  בן  יונתן  של 
ועוסק  שיושב  "בשעה  עוזיאל  בן  יונתן  על  כח.)  (סוכה 
יש  אחד  ולכל  נשרף".  מיד  עליו  שפורח  עוף  כל  בתורה 
חלומות  מיני  כל  בראשו,  ('פייגאלאך')  ציפורים  כמה 

וצריך  וכו',  רוצה  אינו  זה  ואת  רוצה  הוא  שזה  ודמיונות, 
לשרוף אותם שלא יבלבלו לו את הראש...

יעקב  הקהלות  אל  נכנס  אחד  שבחור  זוכר  אני 
לו  אמר  שידוך.  למצוא  ברכה  ממנו  וביקש  (הסטייפלר), 
את  איבדת  כבר  ואתה  לחופה,  עשר  שמונה  בן  הקה"י, 
הזיווג שלך מן השמים ('בת פלוני לפלוני'), ועכשיו הזיווג 
שלך הוא לפי מעשיך, וכמו שאמרו חז"ל (סוטה ב.) לענין 
לדחות  שלא  להזהר  מאד  האדם  צריך  ולכן  שני!  זיווג 
שידוך אלא לאחר מחשבה מרובה והתייעצות עם רבותיו. 
וכלל גדול בעניני התיעצות, שאם יש צורך להתייעץ אם 
איזו אדם, ילך רק לאדם שכבר מחתן ילדים!! ואפילו אם 
הוא ראש ישיבה צעיר, שעדיין לא חיתן ילדים, אל יתיעץ 

עמו!

שבנה  רוצה  שהיא  לי,  אמרה  אחת  שאשה  מה  עלי  ורע 
יעשה פגישות עם כמה וכמה בנות, כדי שיתבונן בכולם 
ואמרתי לה, שלא טוב הדבר  ויבחר את הטובה בשבילו. 
הזה, כי מאד יתכן שלאחר שיבחר את אשר יחפוץ, יעלה 
היתה  שאחרת  החתונה,  לאחר  פעם  מידי  במחשבתו 

טובה ממה שבחר....

בתו של אדם פשוט  עם  בחורים, אחד השתדך  שני  היו 
ישיבה. כמובן  (מנקה), והשני השתדך עם בתו של ראש 
השני  אצל  ואילו  דלה,  היתה  הראשון  של  שחתונתו 
פוגש  אני  זמן  לאחר  וכו'.  רבים  ישיבות  ראשי  השתתפו 
את השני שנשא לאשה את בת הראש ישיבה, ואני שואל 
תמהתי  לשדכן"!  מוחל  "אינני  לי  משיב  והוא  לשלומו. 
בפניו ושאלתיו, מדוע? השיב לי, שחבירו שנשא אשה את 
היא  לאשתו,  אומר  שהוא  מה  כל  פשוט,  אדם  של  בתו 
היא  לה,  אומר  שאני  מה  כל  אני,  ואילו  בקולו.  שומעת 
אחד  כל  כי  וכך...  כך  נוהג  היה  לא  אבי  אבל  לי,  אומרת 
יאמרו  לפי מה שאחרים  ולא  לו,  לחפש מה שטוב  צריך 
וישבחו, כי יש הרבה שהשידוך שהם מחפשים הם מצד 
שהשתתפו  שאלו  להם,  אומר  ואני  אחרים',  יאמרו  'מה 
בחתונה, אפילו את מה שאכלו אינם משלמים, ולמה לך 
הראשון,  לשבוע  רק  טוב  שזה  ועוד  בדעתם.  להתחשב 
יתכן  אח"כ  אבל  השידוך,  מן  מדומה  כבוד  לך  יש  שאז 

שלא יהיה לו טוב משידוך זה.

הצדדים  בין  ויכוח  מתגלה  הפיגשות  באמצע  לפעמים 
זה  ידי  ועל  בניהם,  את  ישלחו  שבו  חינוך'  ה'בית  לגבי 
מתפוצץ השידוך ומתבטל, וזה הרי 'ביצה שלא נולדה'...! 
אדם  של  דעתו  אז  עד  והלא  והגיון,  טעם  שום  לזה  אין 
כעת  הזמן  ואין  עכשיו.  שהיא  כפי  תהיה  ולא  תשתנה 

מתאים לדבר על ענינים אלו.

*

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

בעניני כיבוד אב ואם, הדרכה לשידוכים, וההנהגה הראויה בבית
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

מה  את  ולקבל  לסמוך  צריך   - התיעצות 
את  אוהבים  הם  אומרים,  ואמו  שאביו 
ילדיהם ודואגים להם באמת, וגם יש להם 
להשיאו  נצטווה  אביו  כי  סייעתא דשמיא, 
אשה (קידושין כט.), וכן יש להם נסיון של 
אם  ואשה.  איש  בחיי  לפחות  שנה   20-30
על  וסומך  'המבין',  שהוא  חושב  אדם 
עצמו, יש לו פחות סייעתא דשמיא, כי לפי 
לו  יש  כך  בהקב"ה,  בוטח  שהוא  השיעור 
יותר סייעתא דשמיא. ואולם במקום שיש 
רב  לך  "ועשה  נאמר  זה  על  ספיקות, 

והסתלק מן הספק".

בבני  פונביז'  בישיבת  שלמד  מבני  אחד 
בערב,   8 בשעה  אליו  התקשרתי  ברק, 
ואמרתי לו יש הצעת שידוך בשבילך, בא 
כבר  היה  לירושלים  בא  כאשר  לירושלים. 
(כמנהגנו),  דקות  כ-25  נפגש  והוא   10:30
לאחר מכן שאלתי אותו, האם זה מוצא חן 
בעיניך? שאל אותי, אבא, לך זה מוצא חן? 
אמרתי לו שכן. פנה לאמא, ושאל האם זה 
מוצא חן בעיניך? אמרה לו שכן. אמר, אם 
לו  יש  וב"ה  אצלי,  חן  מוצא  גם  זה  אז  כן, 
נהוג  שאצלכם  ואף  ילדים.  חמשה  כבר 
שענין זה לוקח יותר מזה, מכל מקום צריך 
מזה  להוציא  שיש  הנקודה  את  לדעת 
ולהמשיך הלאה, ולא סתם להאריך כל כך.
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יב- )שמות  ממצרים  שהוציאם  לפני  ימים  ארבעה 

ושחטו  וקחו לכם צאן למשפחותיכם  "משכו  כא(: 

ידיכם מעבודה  "משכו  הפסח", ודרשו במכילתא: 

את  ישראל  וקיימו  למצוה".  צאן  לכם  וקחו  זרה 

נפש לקחת הטלה לפסח, אף  ה' במסירות  מצות 

יכולים להרוג אותם על שלוקחים  היו  שהמצרים 

להראות  הקב"ה  רצה  בכך  לקרבן,  אלהיהם  את 

בתכלית  נשארה  ישראל  של  הפנימית  שהנקודה 

השלימות בלי פגם.

לקחת  הקב"ה  שצוה  מה  בזה  להבין  יומתק 

מה  פי  על  בשבת,  שחל  לחודש  בעשור  הפסח 

למשה,  הקב"ה  לו  "אמר  י:(:  )שבת  בגמרא  ששנינו 

מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש 

ליתנה לישראל". ופירש ה"שפת אמת" )פרשת ויחי 

זקינו  שאמר  מה  פי  על  בזה,  הכוונה  תרנ"ד(  שנת 

מתגלית  קודש  בשבת  כי  זי"ע,  הרי"ם  החידושי 

"מתנה טובה יש  הנקודה הפנימית. וזהו הפירוש: 

לי" שאני נותן ומאיר לישראל, "בבית גנזי", בתוך 

בשבת,  המתגלית  ישראל  בכל  הגנוזה  הנקודה 

ומפרש מהי המתנה הטובה, "ושבת שמה".

לישראל  הקב"ה  צוה  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

לקחת הפסח דוקא בשבת קודש, שאז נתגלתה 

נפגמה  שלא  ישראל  כל  של  הפנימית  הנקודה 

במצרים, עד כדי כך שמסרו נפשם לקחת הפסח 

קבעו  ולכן  המצרים,  של  זרה  העבודה  שהיה 

הפסח  לקיחת  של  הנס  את  לקבוע  שנה  בכל 

דוקא בשבת ולא בעשור לחודש, כי השבת היא 

למסור  הפנימית  הנקודה  את  לגלות  שגרמה 

נפשם על עבודה זרה.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הטעם 

אבינו  אברהם  שם  על  הגדול",  "שבת  שנקרא 

לכל באי  נתגלה  זו  כי בשבת  גדול",  "כהן  שנקרא 

מאברהם  ששורשה  הפנימית  שהנקודה  עולם 

אבינו, נשארה בתכלית השלימות ולא נפגמה במה 

שעבדו עבודה זרה במצרים, שהרי בשבת הגדול 

ה',  רצון  את  למלא  נפשם  מסרו  הפסח  כשלקחו 

אבינו:  לאברהם  הקב"ה  הבטחת  נתמלאה  ובכך 

"אל תירא אברם אנכי מגן לך".

כי  "שוטה שבעולם",  לו הקב"ה:  כך השיב  על 

הן אמת שאם היו עובדים עבודה זרה מתוך כוונה 

רעה לכפור ח"ו בה' אלקי ישראל, כי אז היו אמנם 

שעבדו  מה  הלא  אולם  הפנימית,  בנקודה  פוגמים 

עבודה זרה כמצרים לא היה מתוך כוונה לכפור ח"ו 

בה', שהרי בכל זמן השעבוד צעקו אל ה', אלא נהגו 

רק בחיצוניות כמנהג המצרים מתוך שעבוד וטירוף 

הדעת, ולכן לא הגיע הפגם בנקודה הפנימית.

פי מה שכתוב  נפלאה על  נקודה  ויש להוסיף 

להתמהמה".  יכלו  "ולא  יב-לט(:  )שמות  בא  בפרשת 

שבתי  רבי  סידור  הנקרא  האריז"ל  בסידור  וביאר 

)הגדה של פסח ד"ה מצה זו שאנו אוכלים(: "כי יש נ' שערי 

טומאה ואם היו ישראל מעוכבים רגע אחד לא יצאו 

ב"אור  כתב  וכן  הנ'".  בשער  נשקעים  והיו  לעולם 

החיים" הקדוש )שמות ג-ח(: "ולזה הוציאם בנקודה 

האחרונה של מ"ט ]שערי טומאה[ וקודם שנכנסו 

לשער הנ', והוא אומרם ז"ל וגאלם מיד".

לפי זה מסתבר לומר כי שער הנ' של הטומאה 

נופל  אדם  כאשר  הוא  משם,  לצאת  אפשר  שאי 

ברשת המינות והכפירה בה' בדעה צלולה ולא מתוך 

טירוף הדעת בגלות, שהרי על זה נאמר: "כל באיה לא 

ישובון ולא ישיגו אורחות חיים", והוא ממש בבחינת 

משם  לצאת  אפשר  שאי  הטומאה  של  הנ'  שער 

לעולם. ויש לומר כי זהו הרמז בפסוק: "כל באיה לא 

נ', כל מי שבא בשער הנ'  בגימטריא  ישובון" - כ"ל 

של מינות וכפירה כבר אין לו תיקון ח"ו. 

יכלו  "ולא  שכתוב:  מה  כי  להבין  נשכיל  מזה 

כי אם היו ישראל נשארים במצרים  להתמהמה", 

היו שוקעים בנ' שערי טומאה, הכוונה בזה שהיו 

המצרים  של  וכפירה  במינות  מרצונם  נופלים 

שכל באיה לא ישובון. נמצא לפי זה כי כשהוציא 

הקב"ה את ישראל לפני הזמן כדי שלא ישקעו בנ' 

שערי טומאה ויפגמו את הנקודה הפנימית, קיים 

בכך את הבטחתו לאברהם אבינו: "אל תירא אברם 

של  הפנימית  הנקודה  על  לשמור  לך",  מגן  אנכי 

ישראל אפילו בגלות מצרים.

 ר  נ  פוש  ית צי 
ששי  ענזי ותש  ת  ר

מה  בזה,  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

לחודש  בעשור  לישראל  לצוות  הקב"ה  שהקדים 

שעל ידי עבודה זרה מגיע הפגם בנקודה הפנימית, 

בה'  כפירה  של  הקשה  הניסיון  בשעת  דוקא  לכן 

הפנימית  הנקודה  אצלם  מתעוררת  זרה,  ועבודה 

היהודית שבכל השנה היא בתרדמה, ועתה מפאת 

החשש של פגיעה בשורש הנפש ששוב לא תהיה 

לה תקומה, לכן כל אשר לו יתן בעד נפשו לשמור 

על הנקודה הפנימית שלא תכבה.

והנה מבואר בזוהר הקדוש )פרשת בהר קיא:( כי 

אברהם אבינו תיקן את החטא של אדם הראשון 

עבודה  של  פגם  בכך  והיה  הדעת,  מעץ  שאכל 

שלא  הקב"ה  ש/ל  המפורש  בציווי  שמרד  זרה 

נתיירא  למה  מבואר  מעתה  הדעת.  מעץ  יאכל 

הפנימית  לנקודה  פגם  יבוא  שלא  כך  כל  אברהם 

היתה  בקודש  שעבודתו  מאחר  כי  ישראל,  של 

להילחם עם היצר של עבודה זרה, לכן חשש שמא 

יפלו בניו ברשת היצר של עבודה זרה ועל ידי זה 

תיפגם הנקודה הפנימית, עד שהבטיח לו הקב"ה: 

"אל תירא אברם אנכי מגן לך".

  תוש   קשר  צסר 
 רתופ  תששוצםר

על פי האמור יפתח לנו פתח להבין הוויכוח שהיה 

בין הס"מ להקב"ה בשעת קריעת ים סוף, כפי שמבואר 

במדרש )ילקוט שמעוני פרשת בשלח רמז רלד(:

"והמים להם חומה. שירד סמאל ואמר לפניו, 

זרה  עבודה  ישראל  עבדו  לא  עולם  של  רבונו 

במצרים ]בלשון פליאה[, ואתה עושה להם ניסים, 

עליהם  ונתמלא  ים,  של  לשר  קולו  משמיע  והיה 

חימה וביקש לטבען. מיד השיב לו הקב"ה, שוטה 

שבעולם, וכי לדעתם עבדוה, והלא לא עבדוה אלא 

שוגג  דן  ואתה  דעת,  טירוף  ומתוך  שעבוד  מתוך 

כמזיד ואונס כרצון".

לפי האמור יש לומר הביאור בזה, כי המצרים 

השתדלו בכל כוחם להחטיא את ישראל בעבודה 

זרה, בחושבם שעל ידי זה יפגמו בנקודה הפנימית 

מצרים.  מטומאת  לצאת  יוכלו  לא  ושוב  היהודית 

וזהו שטען הס"מ לפני הקב"ה, איך אתה מוציא את 

ישראל ממצרים בניסים, הלא גם הם עבדו עבודה 

אינם  ושוב  הפנימית,  בנקודה  ופגמו  במצרים  זרה 

ראויים שתעשה להם הנס של קריעת ים סוף.

 טדת   לודש   תש   ערוצ  תשרפ | ר

משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' לע''נ ר צבי בן ר' אלטר מאיר יצחק אייזיק סאקס ז' ניסן תשס''ג
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 טדת   לודש   תש   ערוצ  תשרפ | ע

בתוך  עמוק  מתבונן  כשהרשע  כי  לו".  ורפא  ושב 

לבבו אל הנקודה הפנימית שבו, ששם טמון הניצוץ 

האלקי שביב זיק רשפי אש שלהבת י"ה שלא נכבה 

מעולם, יזכה להמשיך משם קדושה וטהרה גם על 

כל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, "ושב ורפא לו".

רכי קדוש אציך  רשד  ארר

בעל  שכתב  מה  לצרף  טוב  מה  בעתו  דבר 

פירוש  יח-יט(  )פרקים  אמרים"  ב"לקוטי  ה"תניא" 

הפסוק )דברים ל-יא(: "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך 

ובלבבך לעשותו". שכל אדם יש לו עצה איך להתגבר 

גזירת  שבשעת  רואים  אנו  כי  היצר,  תאוות  על 

קידשו  ישראל,  ופושעי  הדעת  קלי  אפילו  השמד 

באש  יסורים  ובקבלת  נפש  במסירות  השם  את 

ובמים, ולכאורה תמוה מנין בא להם כח כזה לעמוד 

ביסורים, אחרי שלא עמדו בניסיון של תאוות עולם 

הזה אשר אין במניעתן כל כך יסורים.

אך הענין הוא כי לכל איש ישראל אפילו הקל 

מוסתרת  אהבה  לבו  בפנימיות  טמונה  שבקלים, 

ירושה מהאבות הקדושים, ומה שאנו  לה' שהיא 

מצוות  מקיימים  שאינם  ישראל  פושעי  רואים 

שינה  של  במצב  היא  זו  שאהבה  משום  הוא  ה', 

והסתרה בהיותה מכוסה בלבוש הבלי עולם הזה. 

כפירה  של  ניסיון  לידי  האדם  בא  כאשר  אמנם 

האהבה  מתעוררת  אזי  זרה,  עבודה  שהיא  בה' 

המוסתרת שבקרבו משנתה העמוקה, ומתפרצת 

יוכלו  לא  רבים  מים  אשר  קודש  אש  בשלהבת 

לכבות את אהבתו לה', ואפילו קלי הדעת מוכנים 

למסור את נפשם על קדושת ה'.

בקלות  מסוגל  אדם  כל  כי  זה  לפי  נמצא 

להתגבר על יצר התאוה, על ידי שיתבונן כמה הוא 

מוכן לסבול יסורים נוראים שלא לכפור באחדות 

מסוגל  שהוא  וכמה  כמה  אחת  על  יתברך,  שמו 

כך  כל  במניעתן  שאין  היצר  תאוות  על  להתגבר 

יסורים, ועל זה אומר הכתוב: "כי קרוב אליך הדבר 

מאד בפיך ובלבבך לעשותו". 

כאשר נתבונן נראה ברור שכוונת בעל ה"תניא" 

היא על הנקודה הפנימית שאינה מקבלת פגם, ואפילו 

הרשע שקלקל הקדושה בכל קומתו עדיין נקודה זו 

שאינו  זה  רשע  כאשר  לכן  השלימות,  בתכלית  היא 

קשה  ניסיון  לידי  בא  לבו  תאוות  כנגד  לעמוד  יכול 

הנקודה  מתעוררת  אז  זרה,  ועבודה  בה'  כפירה  של 

היהודית הפנימית בשלהבת אש קודש, לקנא קנאת 

ה' צבאות ולמסור נפשו על קדושת השם.

מעתה מצינו השוואה נפלאה, כי כמו שטמנו 

של  מטמונים  הטומאה  כוחות  שהם  האמוריים 

בארץ  הבית  בקירות  הקדושה  ניצוצי  שהם  זהב 

הפנימית  הנקודה  את  מטמינים  הם  כך  ישראל, 

של איש ישראל המקודשת בתוך האדם עצמו, על 

הזה  עולם  הבלי  בכל  האדם  את  שמשקיעים  ידי 

שהם בבחינת מסך המבדיל, בין הנקודה הפנימית 

שבתוך האדם ובין חיצוניות האדם, כי כל מטרתם 

היא שלא תתפשט הקדושה של הנקודה הפנימית 

מבחוץ, אלא תישאר קבורה בתוך האדם בבחינת 

ישראל  פושעי  אצל  נמצאת  שהיא  כמו  שינה, 

שאינם יכולים להתגבר על יצרם הרע.

שלא  בתים  נגעי  פרשת  קריאת  ידי  על  אולם 

שכר",  וקבל  "דרוש  בבחינת:  רק  בתורה  נכתבה 

שכל העוסק בתורת נגעים יחשב לו כאילו קיימה 

מבצרי  את  הקב"ה  שיהרוס  בכך  וגורם  בפועל, 

הטומאה כדי לגלות כל ניצוצי הקדושה שבתוכם 

כל  את  הקב"ה  הורס  כן  הקדושה,  אל  ולהחזירם 

מהנקודה  המונעים  אחרא  הסטרא  של  המסכים 

זה  ידי  ועל  להתגלות,  ישראל  איש  של  הפנימית 

והדרה,  הודה  במלוא  הפנימית  הנקודה  מתגלה 

גידיו  ושס"ה  איבריו  רמ"ח  בכל  ומתפשטת 

שיעבוד האדם את ה' בשלהבת אש קודש.

 שדכ  ר ען אשד םר
 שצ  נקור   טני י 

בדרך זו במסילה נעלה לבאר הטעם שהשבת 

שלפני הפסח נקרא "שבת הגדול", על שם אברהם 

שנקרא גדול כמו שכתוב "האדם הגדול בענקים", 

זי"ע  הרי"ם"  ה"חידושי  שגילה  גדול  יסוד  פי  על 

ב"ספר הזכות" )פרשת תזריע(, כי הנקודה הפנימית 

ירושה מאברהם אבינו שהשריש אותה בכל  היא 

אחד מישראל עד סוף כל הדורות.

והוסיף לבאר בזה מה שאמר הקב"ה לאברהם 

לך".  מגן  אנכי  אברם  תירא  "אל  טו-א(:  )בראשית 

לנקודה  פגם  יבוא  שמא  חשש  אבינו  אברהם  כי 

הפנימית של איש ישראל, הבטיחו הקב"ה להגן על 

הנקודה הפנימית שלא תיפגם, ועל זה אנו מברכים 

"ברוך  עשרה:  שמונה  של  הראשונה  בברכה  לה' 

אתה ה' מגן אברהם", שהקב"ה מגן על הנקודה של 

זהו  כי  וסיים  יהודי שלא תיפגם,  כל  אברהם בתוך 

הטעם: "ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא".

)חנוכה  אמת"  ה"שפת  שהביא  מה  נפלא  ומה 

זי"ע,  הרי"ם"  ה"חידושי  זקינו  בשם  ג(  ליל  תרל"ג 

נס  בענין  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  לבאר  שהוסיף 

חנוכה )שבת כא:(:

השמנים  כל  טימאו  להיכל  יוונים  "כשנכנסו 

נפשות  כל  את  שטימאו  בזה  הרמז  שבהיכל", 

ונצחום,  "וכשגברה מלכות בית חשמונאי  ישראל, 

הוא  שמן",  של  אחד  פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו 

הנקודה הפנימית הגנוזה בכל אחד מישראל שלא 

גדול",  כהן  של  בחותמו  מונח  "שהיה  נטמאה, 

אברהם  של  בחותמו  חתומה  זו  פנימית  נקודה 

אבינו שהיה כהן גדול, כמבואר במדרש )ב"ר מו-ה(: 

"אברהם כהן גדול היה".

 שצ ירי  ינו  וכטיד   עיש  טעם 
עם שנקור   טני י 

למה  הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  ויש 

הנקודה  שתיפגם  כך  כל  אבינו  אברהם  נתיירא 

"אל  לו:  להבטיח  הקב"ה  שהצריך  עד  הפנימית, 

תירא אברם אנכי מגן לך", על פי המבואר בספרים 

הקדושים, כי הן אמת שעל ידי עוונות ופשעים אין 

הפגם מגיע לנקודה הפנימית בבחינת: "אף על פי 

שחטא ישראל הוא", אולם על ידי שאדם נופל ח"ו 

ברשת המינות והכפירה בשילוב עבודה זרה, מגיע 

הפגם גם בנקודה הפנימית ושוב אין לו תקנה.

דבר זה למדנו ממה ששנינו בגמרא )עבודה זרה 

יז.(: "כל הפורש ממינות מיית". ומביא ראיה ממה 

שכתוב )משלי ב-יט(: "כל באיה לא ישובון ולא ישיגו 

המשתמדים  "כל  רש"י:  ופירש  חיים".  אורחות 

לעבודת כוכבים אחר שנאבקו במינות אינם שבים, 

ואם שבים ממהרים למות מתוך צרה וכפיית יצרם, 

וזו גזירת מלך עליהם למות".

על פי האמור ירווח לנו להבין ביתר שאת את 

דברי בעל ה"תניא", שאפילו פושעים וקלי הדעת 

היות  כי  השם,  קדושת  על  נפשם  למסור  מוכנים 

 דתרי: נעשי ש ים: רצטי ת פ ינו א ודיים  פ וניו  תצ ז ש
שקידו  ש י ם... ושצ ירי  נעש נו ץ  שי  ו ולאןר

  א ודיים  פ ינו א  נילולי  קרות  שקידו  ש י ם
כרי צ ס ידם  יתדאצ תצא יחזידום אצ  קרות 

  קשר   שיא  כו  ונעשים שצ קידו  ש י ם
תצ כוחו   פו א  צ ודסם כרי תי עצו נילולי  קרות  תש ו

 ע דא: רשי    נועש צא  י ... וצ   נכ ש רדות וקשצ תכדר
שצ ירי  צי ור זוכים צעצו   פ ונים ערוצים
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 טדת   לודש   תש   ערוצ  תשרפ | ש

שהאריך  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

ב"אגרא דכלה" )פרשת בלק( לבאר ענין בלק ובלעם 

כדי  ישראל,  הטומאהכנגד  בכוחות  שהתאזרו 

הניצוץ  את  ממואב  להוציא  מישראל  למנוע 

הנה  אצלם,  טמון  שהיה  המלך  דוד  של  הקדוש 

הדברים בלשון קדשו:

איזה  מחמת  היא  אומה  חיות  ידוע  "דהנה 

ניצוצות מהקדושה השקועים בתוכה, וכשישראל 

פגרים  האומות  נשארים  אזי  הניצוצות  מבררים 

ותתבטל אותה האומה, כאשר כתבנו כמה פעמים 

מעניני מצרים. והנה הקליפה אשר יש בתוכה ניצוץ 

קדוש גדול בערך, ומתייראת הקליפה פן יבוא איזה 

ויוצא בלעם מפיהם, אזי הקליפה  צדיק בקדושתו 

הניצוץ  משקעת  חיותה,  יולקח  פן  מיראתה  ההיא 

ההוא מאד מאד בתוך עמקי טומאת הקליפות, כמו 

שאדם מטמין אוצר נחמד במחבואות לבל ישלטו 

בו זרים, עיין כל זה בגלגולים להאריז"ל".

שכתוב  מה  דכלה"  "ה"אגרא  מפרש  זה  לפי 

נראה  ישראל.  בני  מפני  מואב  "ויקץ  כב-ג(:  )במדבר 

'ויקץ' מלשון קוצים וסייג שעושים גדר  לי לפרש 

קליפת  מטומאת  וסייג  קוצים  שעשו  היינו  לכרם, 

מואב סביב להניצוץ, מפני בני ישראל, לבל יוכלו בני 

ישראל ליגע בהניצוץ המגיע להם לקדושה".

   דעצים צא  דעיתו שקרות 
תפ נו  א ודיים שאדץ יתדאצ

לארץ  המרגלים  כשנכנסו  כי  לומר  יש  מעתה 

המיוחדת  קדושתה  את  להרגיש  ביקשו  ישראל, 

ולא הרגישו שום קדושה, לכן חשבו בטעות שכח 

עד  גדול,  כך  כל  הוא  האמוריים  של  הטומאה 

שנתגברו על הקדושה וגירשו משם את כל ניצוצי 

הקדושה, ומאחר שלא נשארה שם שום קדושה 

אם כן אין שום תועלת בכניסתם של ישראל לארץ 

זו. וזהו שאמרו )שם יג-כח(: "אפס כי עז העם היושב 

בארץ והערים בצורות גדולת מאד וגם ילידי הענק 

כי  לדעת  להם  שהיה  בכך  טעו  אולם  שם".  ראינו 

כך דרכם של כוחות הטומאה, שהם מחביאים את 

ניצוצי הקדושה בקירות ביתם מפחד שלא יוציאו 

אותם ישראל.

משה  להם  שהקדים  מה  בזה  לפרש  יומתק 

רבינו רפואה למכה באומרו )שם יג-כ(: "והתחזקתם 

ענבים".  ביכורי  ימי  והימים  הארץ  מפרי  ולקחתם 

וצריך ביאור לשם מה מודיע לנו הכתוב שהימים 

ימי ביכורי ענבים. אך לפי האמור יש לומר שרמז 

להם משה רבינו שילמדו לקח מן הענבים, שהיין 

גנוז ושמור בתוך הענבים ואינו נראה כלפי  הטוב 

המשומר  "יין  לד:(:  )ברכות  הגמרא  כלשון  חוץ, 

בענביו", כך ישכילו להבין שהקדושה טמונה בתוך 

קירות הבית.

  נקור   טני י    וס ד 
 אלצ כצ אחר  יתדאצ

ישראל  כלל  בין  נפלא  קשר  שיש  ידוע  והנה 

מקודשת  ישראל  שארץ  כמו  כי  ישראל,  לארץ 

מכל הארצות כמו ששנינו במשנה )כלים פ"א מ"א(: 

כלל  כך  הארצות",  מכל  מקודשת  ישראל  "ארץ 

ישראל מקודשים מכל האומות, כמו שכתוב )ויקרא 

"והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' ואבדיל  כ-כו(: 

אתכם מן העמים להיות לי". מזה נשכיל להבין כי 

כמו שהאמוריים הטמינו מטמוניות של זהב שהם 

ניצוצי הקדושה בקירות בתיהם בארץ ישראל, כך 

מטמינים כוחות הטומאה את הקדושה שיש בכל 

אחד מישראל שלא תתגלה.

שכבר  יקרה  הקדמה  פי  על  בזה  הענין  וביאור 

אור  של  הטהורה  ממשנתו  פעמים  כמה  הבאנו 

בכל  כי  זי"ע,  הקדוש  הבעש"ט  הימים  שבעת 

ובאיזה מצב שהוא,  יהיה מי שיהיה  יהודי בעולם, 

אפילו ח"ו הרבה לפשוע, עדיין ישנה נקודה אחת 

בפנימיות הלב של כל אחד מישראל, שהיא הניצוץ 

האלקי שורש הנשמה שהשריש הקב"ה בתוך תוכו 

של  הפגם  מגיע  אין  ששם  מישראל,  אחד  כל  של 

העוונות והפשעים והיא נשארת נקיה וטהורה.

בספר "בוצינא דנהורא" להרה"ק הרבי ר' ברוך 

לז-י(  )תהלים  הפסוק  בכך  מפרש  זי"ע  ממעז'יבוז' 

"ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו". 

עד  לפשוע  שהרבה  מישראל  אדם  אפילו  פירוש, 

שהוא בבחינת רשע, בכל זאת: "ועוד מעט", נשאר 

הלב,  של  הפנימית  הנקודה  שהיא  מעט  עוד  בו 

אינו  הפגם  כי  רשע  נקרא  אינו  ששם  רשע",  "ואין 

"והתבוננת  לה':  המלך  דוד  והתפלל  לשם,  מגיע 

שבלב  הפנימית  בנקודה  נא  תתבונן  מקומו",  על 

"ואיננו", ותראה שבנקודה ההיא אינו רשע, וכל מה 

שחטא אינו אלא בחיצוניות ולא מעומק הלב.

שמנקודה  מבאר  נח(  )פרשת  ישראל"  ב"ישמח 

אצל  אפילו  תשובה  הרהורי  מתעוררים  זו  פנימית 

רשעים גמורים, כמו שכתוב )ישעיה ו-י(: "ולבבו יבין 

 חירותי  דירם: רתש   ערוצר תש ו תצ אשד ם אשינו
תנקדא רערוצר תקישצו יתדאצ א    לו   דאתונ 

 תם: ראנכי  ען צךר,  קשר   שפיח צעונן
שצ  נקור   טני י  תתודת   אשד ם אשינו תצא  יטעם

  ינו  וכטיד   יא תשד נ' תצ  פו א  שציו נא ד:
רכצ שאי ר   כרצ שעי פדיא נ' רצא יתושוןר

 שתש   ערוצ כת סדו יתדאצ נטתם צ קדיש א   טסח
ת וא אצ י   לדים נ עצ  תצא טע ו שנקור   טני י 

הגדולה,  בחכמתו  משה  להם  שרמז  וזהו 

אפילו אם לא תראו שם שום קדושה עם כל זאת: 

"והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ", תתחזקו ותלמדו 

לקח מפרי הארץ, ומפרש הפסוק מאיזה פרי עליהם 

שעליהם  ענבים",  ביכורי  ימי  "והימים  לקח,  ללמוד 

הארץ,  מפרי  לקח  שילמדו  באומרו  משה  התכוון 

היינו מהענבים שהיין הטוב שמור וגנוז בתוכם, וכן 

של  האוצרות  בתוך  גנוזה  הקדושה  ישראל  בארץ 

האמוריים שהחביאו את הקדושה.

הנה כי כן זהו ביאור הענין: "שהטמינו אמוריים 

בזה  הכוונה  בתיהם",  בקירות  זהב  של  מטמוניות 

שהחביאו את כל ניצוצי קדושת ארץ ישראל בתוך 

קירות בתיהם שבנו בכוחות הטומאה, כדי שיוכלו 

לקבל חיות ומזון מניצוצי הקדושה הגנוזה בתוכם. 

לכן מביא הקב"ה נגעים ומכות על קירות בתיהם 

ידי  להרוס את מבצרי כוחות הטומאה, כדי שעל 

אצלם,  גנוזים  שהיו  הקדושה  ניצוצי  יתגלו  זה 

ויבואו ישראל ויחזירם אל הקדושה.

נגעי  בפרשת  שכתוב  מה  היטב  מבואר  זה  לפי 

לכם  נותן  אני  אשר  כנען  ארץ  אל  תבואו  "כי  בתים: 

לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם". רמז 

ולגלות  כנען  ארץ  אל  לבוא  תרצו  שאם  בזה  הקב"ה 

הקדושה שהטמינו האמוריים בקירות הבית להחזירה 

לקדושה, "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם", על 

להרוס  שצריך  בה  שמבואר  זו  פרשה  שתקראו  ידי 

של  הבית  קירות  ייהרסו  באמת  זה  ידי  ועל  הבית, 

האמוריים ויתגלו ניצוצי הקדושה שבתוכם.

חכמים  דברי  עמקו  מה  בזה  להבין  יומתק 

להיות,  עתיד  ולא  היה  לא  המנוגע  "בית  שאמרו: 

ידי  על  פירוש,  שכר".  וקבל  דרוש  נכתב  ולמה 

מה  ודורשים  זו,  פרשה  בתורה  קוראים  שישראל 

שגילה רשב"י שכוונת התורה היא להוציא ניצוצי 

על  הבית,  בקירות  האמוריים  שטמנו  הקדושה 

ידי זה כל העוסק בתורת נגעים יחשב כאילו הרס 

הקב"ה את אבני הקירות של הקליפות, ויתגלו כל 

ניצוצי הקדושה ויחזרו אל הקדושה.



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

טדת   לודש   תש   ערוצ  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת מצורע - שבת הגדול תשע"ט

"פרקליט, מלאך מליץ טוב. קטגור, מליץ  הרע"ב: 

רע". והנה המלאכים הרעים שנבראים מעוונותיו 

של אדם, הם שמחביאים ממנו את פרנסתו בכל 

מיני דרכים שלא ימצא את פרנסתו, הנה כי כן זהו 

שהורעתי  "אלא  אלעזר:  ברבי  שמעון  רבי  שאמר 

מעשי וקפחתי את פרנסתי".

נמצא לפי זה כי בכל דור ודור ישנם אמוריים 

האדם  מן  המחביאים  הטומאה,  כוחות  שהם 

כדי  הבית,  בקירות  לו  השייכים  זהב  של  אוצרות 

שלא ימצא את פרנסתו שהזמין לו הקב"ה, אולם 

שיעסוק  שכר",  וקבל  "דרוש  היא:  כך  על  העצה 

מה  כל  על  בתשובה  ויהרהר  בתים  נגעי  בדיני 

בנגעי  שכתוב  מה  כל  קיים  כאילו  ויחשב  שפגם, 

בתים שהרסו את אבני ביתו, ועל ידי זה יתגלו לו 

אוצרות זהב שהכין לו הקב"ה מן השמים.

 כצ או    חשיא  
א  נילולי  קרות 

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

"בית  אומר:  גזרו  אשר  ז"ל  חכמינו  דברי  לקיים 

המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש 

וקבל שכר". ובכן הבה נתבונן: א. מהו הלקח הנשגב 

שאנו יכולים ללמוד מדין נגעי בתים. ב. מדוע צוה 

הכתוב על נגעי בתים רק בארץ ישראל: "כי תבואו 

ונתתי  לאחוזה,  לכם  נותן  אני  אשר  כנען  ארץ  אל 

הרעיון  מהו  ג.  אחוזתכם".  ארץ  בבית  צרעת  נגע 

הטמון בדברי התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, 

זהב  אוצרות  לגלות  היא  בתים  נגעי  שתכלית 

שטמנו האמוריים בקירות בתיהם.

פתח דברינו יאיר לבאר הענין בזה, על פי מה 

שנשים לב להתבונן על המכשול הגדול שנכשלו 

הארץ,  את  לתור  רבינו  משה  ששלח  המרגלים 

ותמהו המפרשים הלא המרגלים היו נשיאי ישראל 

שנבחרו בגלל שהיו מיוחדים במעלתם, הנה כי כן 

הארץ  על  סרה  לדבר  כזה  חמור  בעון  נכשלו  איך 

הטובה שהבטיח הקב"ה לישראל.

שסיימו  מה  לפרש  נפלא  ענין  לומר  ויש 

"דרוש  משום  רק  נכתב  המנוגע  שבית  בגמרא 

וקבל שכר", על פי מה שפירש רש"י ומקור הדבר 

מדברי רשב"י במדרש: "ונתתי נגע צרעת. בשורה 

היא להם שהנגעים באים עליהם, לפי שהטמינו 

כל  בתיהם  בקירות  זהב  של  מטמוניות  אמוריים 

ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע 

נותץ הבית ומוצאן".

"בית המנוגע  אמנם לפי מה שלמדנו בגמרא: 

שאין  לכאורה  נמצא  להיות",  עתיד  ולא  היה  לא 

האמוריים  שהחביאו  המטמונים  את  לגלות  דרך 

ז"ל  חכמינו  אותנו  מלמדים  לכן  הבית,  בקירות 

ברוב חכמתם עצה נפלאה איך לגלות המטמונים 

בקירות הבית, על פי מה ששנינו בגמרא )מנחות קי.(: 

חטאת,  הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  "כל 

וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם".

בתים,  נגעי  בתורת  העוסק  שכל  זה  לפי  נמצא 

הרי זה כאילו קיים כל הדינים שנכתבו בתורה בדיני 

נגעים, ולכן אפילו אם האמוריים החביאו מטמונים 

בקירות הבית, יסבב הקב"ה לגלות אותם למי שעסק 

ונתגלו  הבית  אבני  כל  נהרס  כאילו  נגעים  בדיני 

שבית  בגמרא  שסיימו  זהו  כן  כי  הנה  המטמונים. 

המנוגע נכתב רק משום "דרוש וקבל שכר", כלומר 

"דרוש" פרשת נגע בתים ותתעמק בה, "וקבל שכר", 

שהטמינו  האמוריים  מטמוני  הקב"ה  לך  שיגלה 

בקירות הבית כאילו הרסת את אבני הבית.

ששנינו  מה  פי  על  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

אלעזר  בן  שמעון  "רבי  פב.(:  )קידושין  במשנה 

אומנות  להם  שיש  ועוף  חיה  מימיך  ראית  אומר, 

אלא  נבראו  לא  והלא  בצער,  שלא  מתפרנסין  והן 

דין  אינו  קוני,  את  לשמש  נבראתי  ואני  לשמשני 

מעשי  שהורעתי  אלא  בצער,  שלא  שאתפרנס 

וקפחתי את פרנסתי".

הביאור בזה על פי מה ששנינו במשנה )אבות פ"ד 

"העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד,  מי"א(: 

והעובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד". ופירש 

שבת קודש הבאה עלינו לטובה נקראת "שבת 

תל(:  סימן  חיים  )אורח  ערוך  בשלחן  כמבואר  הגדול" 

"שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול מפני 

הנס שנעשה בו". מקור הדברים ב"טור" שמפרש 

שם הנס שנעשה בו:

הגדול,  שבת  אותו  קורין  הפסח  שלפני  "שבת 

והטעם לפי שנעשה בו נס גדול, שפסח מצרים מקחו 

בעשור... שעשרה בחודש היה שבת, ולקחו להם כל 

אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי מיטתו, ושאלום 

המצריים למה זה לכם, והשיבו לשחטו לשם פסח 

במצות השם עלינו, והיו שיניהם קהות על ששוחטין 

אלוהיהם, ולא היו רשאים לומר להם דבר, ועל שם 

אותו הנס קורין אותו שבת הגדול".

שקראו  הטעם  לבאר  המפרשים  נתייגעו  וכבר 

בדברי  ונפתח  הגדול",  "שבת  בתואר  זו  שבת 

כי  כך,  על  הטעם  שאמר  זי"ע  הרי"ם"  ה"חידושי 

אברהם אבינו השתוקק כל ימיו שיזכה לבנים שילכו 

והנה לקיחת  ומצוותיה.  לקיים את התורה  בדרכיו 

במעשה  הראשונה  המצוה  היתה  הפסח  קרבן 

שנצטוו בה ישראל ביציאת מצרים, נמצא כי שבת 

זו היא שבתו של אברהם אבינו שנקרא "גדול", כמו 

ע  ם ֶחְברוֹן ְלָפִנים ִקְרַית ַאְרבַּ שכתוב )יהושע יד-טו(: "ְושֵׁ

ֲעָנִקים הּוא". ודרשו במדרש )ב"ר יד- ָהָאָדם ַהגָּדוֹל בָּ

ו(: "האדם הגדול בענקים זה אברהם".

 סעוצ   שסק שנעשי ש ים:
ררדות וקשצ תכדר

פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

לאברהם  הגדול"  "שבת  בין  הקשר  לבאר  נראה 

"האדם הגדול", על פי מה שנקדים  אבינו שנקרא 

בתים  על נגעי  מצורע  פרשת  בפרשתנו  להתבונן 

אני  אשר  כנען  ארץ  אל  תבואו  "כי  יד-לד(:  )ויקרא 

ארץ  בבית  צרעת  נגע  ונתתי  לאחוזה,  לכם  נותן 

אחוזתכם". שנינו על כך בגמרא )סנהדרין עא.(: "בית 

המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש 

וקבל שכר". ומפרש הטעם לכך, כי במציאות קשה 

מאד שיתקיימו התנאים לטמא נגעי בתים.

 תיצוש  נטצא שין תש   ערוצ צטדת   לודש

 שתש   ערוצ שצקיח   טסח נעצ    נקור   טני י 
ת יא   פ ון ת חשיאים  א ודיים שקידו   שי 
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על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון
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לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

משל נאה שגור היה בפיו בענין שמירת 
הלשון:

עור  ביער  בדרכו  החמור  מצא  פעם 
הארוך  השיער  ועליו  מת,  אריה  של 
על  'כתר'  כמו  של הרעמה, המעוטרת 
ראש הארי מלך החיות. מצא העור חן 
בעיני החמור, נטלו לעצמו, והתעטף לו 

באדרת המלכות.
כך יצא החמור המחופש לאריה לטיול 
לריאותיו  שואף  היער,  עצי  בין  נעים 
אוויר צח, ונהנה מריח הפרחים היפים 
והדשא המוריק. – אך יותר מכל נהנה 
לו  דנן מהכבוד הגדול שרחשו  החמור 
חיות היער, בכל מקום שעבר זזו החיות 
הצידה, וקדו קידה לכבודו של האריה 

הגדול מלך היער!
שזו  והחליט  טוב,  כי  החמור  וירא 
שכך  בראותו  הולמת...  תחפושת 
ולא  מלך!  כמו  כולם  אותו  מכבדים 
בכל  הממלכה  מאדרת  להיפרד  אבה 

מקומות הילוכו!
מתהלך  החמור-אריה  בעוד  אחד,  יום 
להנאתו בין שבילי היער, כשכולו נפוח 
בגאוותו וגסות רוחו, וחבורת 'גן החיות' 
בדרכו  חלף  ממנו...  ורועדים  פוחדים 
בפקחותו,  הנודע  ]פוקס[  השועל 
שרוחשים  הרב  חכבוד  את  כראותו 
השועל  הביט  המתקרב,  למלך  החיות 
עורר  ומראהו  עיניו,  תוך  אל  היטב 
של  מבט  לא  זה  וספקות...  תהיות  בו 
אריה! – הרהר השועל בחכמתו, האריה 

נוקב בגבורת ארי, מלא תעוזה ומלכות, שולט  מבטו 
זה המתהלך  ואילו  הוא בעיניו על כל המרחב כמלך! 
כאן לפנינו עיני 'חמור' לו... מבטו ריק מתוכן כמו של 
חמור! – אך מאידך הוא נראה אריה... העור שעל גופו 
עור של אריה, הרעמה שעל ראשו גם היא כמו כתר 

של אריה... 
מצליח  כשאינו  בספקותיו,  השועל  לו  התלבט  כך 
לגלות פשר דבר. לפתע השכיל השועל החכם, ומצא 
עצה טובה לפשוט את הספק שלפניו, הוא הרים מן 
הארץ כמה אבנים קטנות, והשליכם היישר על ראש 
השועל המתהלכת לפניו. והנה זה מרוב בהלה ופחד 

שהוא  כולם  שמעו  רגע  באותו  רמות,  בצעקות  החל 
הסוד  ותיכף התגלה  חמור...  בקולו של  וצועק  'נוער' 
והמרמה, שאין כאן אלא 'חמור' פשוט שהתחפש לו 
לאריה... על אתר עטו עליו כל חיות הטרף, וטרפוהו 

בחמת זעם! 
עוד האדם  כל  זצ"ל,  מורי  סיים אבי  גם בנמשל,  כך 
הכתוב  הרי  קולו,  משמיע  ואינו  ולשונו,  פיו  שומר 
חכם  מחריש  אויל  "גם  כח(:  יז,  )משלי  בו  מעיד 
פיו  משפותח  אבל   – נבון".  שפתיו  אוטם  ייחשב, 
נודע  ומשמיע את קולו בפטפוטים שונים, הרי מיד 

מי הוא ומה הוא האדם...
]פרטיות קובץ 2075[

• ~ • ~ •
ראיתי פעם למחו' מורנו הגה"צ רבי 
זונדל קרוזר זצוק"ל, שנדרש להכניס 
והגיע  אחד,  'גט'  של  בעסק  עצמו 

לפניו איש אחד לדבר עמו בענין.
התיישב לו האיש והחל מספר לפני 
בתיק  לו  ידוע  אשר  כל  את  הצדיק 
דיבר  ארוכה  שעה  המדובר,  הסבוך 
הסיפורים  כל  את  וסיפר  והסביר, 
עת  אותה  כל   – בענין.  לו  הידועים 
הקשיב  בדומיה,  זונדל  ר'  לו  ישב 
למה שנצרך להקשיב, ושמע את מה 
שנצרך לו לשמוע. – אך הקפיד מאוד 
שלא להתערב בשאלות שונות כלל, 
שישאל  מתוך  פן  שחשש  מחמת 
דיבורי  לדבר  לאיש  יגרום  ויתעניין 
רק  ולכן  ח"ו,  ורכילות  הרע  לשון 
ותו  הענין,  לצורך  שנצרך  מה  שמע 

לא מדי.
]שם[

• ~ • ~ •
שמואל  מוהר"ר  שכני,  לי  סיפר 
הרבנית  אמו  על  שליט"א,  צ'ציק 
ר'  הרה"ג  חבר  אשת  הצדקנית, 
וועלויל צ'ציק זצ"ל, שבימי מחלתה 
רצו  רב,  זמן  למיטה  רתוקה  בהיותה 
אליה  לעלות  וחברותיה  ידידותיה 
 – חולים'.  'ביקור  מצות  בה  לקיים 
אך היא ברוב צדקותה ביקשה מהם 
ונימוקה  וטעמה  להמעיט בביקורים, 
טבעם  רוב  פי  שעל  מחמת  עמה: 
מסיפור  הלשון  לה  שמתגלגלת  כאלה  ביקורים  של 
בדיבורים  להיכשל  עלולים  פטפוטים  וברוב  לסיפור, 
למעט  עדיף  ולכן  ורכילות',  הרע  'לשון  של  אסורים 

בביקורים של שיחות בעלמא.
הסכימה  לא  ומרים,  קשים  ייסורים  כשתכפוה  גם 
שיבואו לבקרה להקל את סבלה ולהשתתף בצערה. 
ייסוריה  שיהיו  כדי  כך,  לסבול  שמעדיפה  באומרה 
סתמיות  לשיחות  יבואו  שלא  ובלבד  עוונות,  לכפרת 
היא  שמחולת  והוסיפה  איסור.  חשש  בהם  שיש 

לכולם בלב שלם, ואין צריך לבוא ולפייסה.... 
]פרטיות קובץ 132001-2[
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אף  שלי  את  משמח  'אתה 
אני משמח את שלך'

לפני כשלוש שנים  ערב פסח  אמנם הסיפור התרחש 
אבל עכשיו שאני קורא קבוע את מדור 'טיב ההשגחה' 

עלה ברעיוני לפרסם את הסיפור ברבים...
ערב פסח ההוצאות מרובות והתקציב דל, מרוב פחד 

לא העזתי לבדוק מה קורה בחשבון הבנק שלי .
סכום  יכנס  מתי  יודע  אינני  לפרנסתי  עיסוקי  בתחום 
כלשהו כי הסכומים אינם קבועים מפאת היותי עצמאי.
בתוך הלחץ  הסלולרי מצלצל, מאחורי הקו נוות  ביתי 

בהצהרה כי השנה חייבים תנור מיקרוגל לפסח... 
ידוע שההוצאות של החג על חשבון הבורא ולשמח את 
האישה זה מחובת האיש הישראלי, על כן סיכמתי עם 
ונחפש  לתלפיות  יחדיו  נצא  הערב  בשעות  כי  רעייתי 

מיקרוגל איכותי במחיר מציאה...
אכן יצאנו ומצאנו מיקרוגל איכותי במחיר מבצע שעלה 
400₪, בזמן שהושטתי את כרטיס האשראי מלמלתי 
יעבור התשלום ושלא אחווה את  פרקי תהילים שרק 
של  שניות  כמה  כעבור  עבר...  לא  שהכרטיס  הבושה 

מתח העסקה בוצעה ב"ה.
אחרי הקנייה המוצלחת הרגשתי תחושת רעב מציקה 
שהתעלמתי ממנה עד שאשתי אמרה כי מרוב הכנות 

לפסח שכחה לאכול ומרגישה חצי מעולפת.
למסעדה  אותה  הסעתי  מיד  ממנה  בא  שזה  ברגע 
וישבנו  כשרות  כמשגיח  שם  עובד  שלי  טוב  שחבר 
לרכב  שתלך  מאשתי  בקשתי  הסעודה  בגמר  לאכול. 
ידעה שהסיבה  לא  היא  ובינתיים אשלם על הארוחה, 
שחששתי  מכיוון  הייתה  לבדה  אותה  ששלחתי  לכך 
לא  יהיה  המצב  יקרה  כך  ואם  יעבור  לא  שהתשלום 
ובתפילות  לרכב  ניגשה  אשתי  המעטה,   בלשון  נעים 
שלפתי את הכרטיס כאשר עדכנתי את המשגיח שאם 
לא יעבור התשלום אביא להם פעם אחרת, המתח גבר 

אבל ב"ה הכרטיס עבר בהצלחה. 
על  הן  חסדיו  כל  על  לה'  והודיתי  מהמסעדה  יצאתי 
המיקרוגל והן על הארוחה והוספתי בקשה שידאג לי 

לכיסוי של ההוצאות.
המדרכה  על  לפסוע  במקום  מה  משום  לרכב  בדרך 
ראיתי  לפתע  למדרכה,  סמוך  הכביש  צד  על  פסעתי 
שטר של 200₪ על שפת הכביש... הרמתי את השטר 
בשמחה והודיתי לה' על המתנה אך עם ההודיה ראיתי 
עוד שטר של 200₪ הרמתי גם את השטר הזה שהיה 
סמוך לרכב, התיישבתי ברכב ועדכנתי את אשתי שה' 
כבר שלח כיסוי למיקרוגל, היא שמחה מאוד והתחלנו 
מטרים  מאות  כמה  כעבור  הביתה,  חזרה  בנסיעה 

הסתובבתי חזרה ואשתי שאלה : "לאן?!"
השבתי:"אם ה' שלח מיקרוגל אולי גם שלח למסעדה 
200, היא גיחכה אבל אני בשלי  חזרתי  עוד שטר של 
לזירה והתחלתי להסתובב, לא חלף דקה ומצאתי שטר 
נוסף...   המשכתי לסרוק את האזור אבל לא מצאתי 
שטר נוסף, נכנסתי לרכב והודינו לה' על חסדיו הגלויים 

שנתן לנו את הכל כלול בשלמות!!!
ומתחזק  הסיפור  את  מספר  אני  פסח  ערב  בכל  מאז 
הקניות  את  ועושה  מוגבל  ולא  יכול  כל  שה'  באמונה 
לא  ומה  קונים  מה  לוויכוחים  להגיע  מבלי  בשמחה 

כאשר עושים בשמחה נפתח הברכה!!!
בעל המעשה: מ.ק. 
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים שמירת הלשון

פירש רש"י: "לפי שהנגעים באין 
מעשה  שהוא  הרע,  לשון  על 
הוזקקו  לפיכך  דברים,  פטפוטי 
שמפטפטין  צפרים,  לטהרתו 
ארז,  ועץ  קול.  בצפצוף  תמיד 
גסות  על  באין  שהנגעים  לפי 
מה  ואזוב,  תולעת  ושני  הרוח. 
עצמו  ישפיל  ויתרפא,  תקנתו 

מגאותו, כתולעת וכאזוב" ע"כ.
עמדו  אתר  על  המפרשים 
רש"י,  שבדברי  הסתירה  על 
שמתחילה כתב 'שהנגעים באים 

גסות  על  באים  'שהנגעים  כתב:  ולבסוף  הרע',  לשון  על 
הרוח'.

ובפשטות אפשר שאין כאן סתירה כלל, והינם שתים שהן 
אחת, כי שורש אחד מביא את שניהם. כי גסות הרוח שיש 
באדם היא שמביאה אותו להתגדל ברוחו ולדבר סרה על 
זולתו, ועוון לשון הרע תוצאה הוא מן הגאוה וגסות הרוח. 
בספר  ישראל,  זמירות  נעים  ע"ה  המלך  דוד  כמאמר 
תהילים )יב, ד(: "ַיְכֵרת ה' ָּכל ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת 
ַנְגִּביר ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו ִמי ָאדֹון  ִלְלֹׁשֵננּו  ְּגֹדלֹות, ֲאֶׁשר ָאְמרּו 
לגאוה  מביאה  הרוח  שגסות  זה,  בפסוק  מבואר   – ָלנּו". 
ולשון מדברת גדולות, להגביר פיו בשפתי חלקות ודיבורי 
הגאוה  זו  שגובלת  הכתוב  ומפרש  ומחלוקת.  הרע  לשון 
בכפירה, לומר "מי אדון לנו", כנגד אדון העולם ברוך הוא 

רח"ל.
לא כן האיש הנלבב, המוכתר במידת הענוה הטובה מכל 
ליפול  שלא  ענוותנותו  אותו  תשמור  בוודאי  המידות, 
ולהיכשל בעוון החמור של לשון הרע, ולא יבוא לידי קטטה 
ומחלוקת ח"ו, מחמת שאינו מתנשא לדבר בגנות אחרים. 
ומצד עצם טובו וענוותו אינו רואה שום רעה וגנות בזולתו, 
רק מתהלך בשלוה ובמתינות ובמנוחת הנפש תמיד. ונפש 
העניו סולדת מן התככים והמחלוקות שבין מספרי לשון 

הרע, ושומר נפשו מתרחק מהם כמטחווי קשת.
עצם  מלבד  בכפלים,  האיש  חטא  הרע  שבלשון  נמצא 
הרוח  בגסות  גם  חטא  וקיבל,  שמע  או  שדיבר  לשוה"ר 
על  כפרות,  לשתי  הוא  צריך  שפיר  לפיכך  לזה.  שהביאה 
בדיבורים  ונכשל  בלא חשבון  פטפוטי הדברים שפיטפט 
ארז,  עץ  מביא  הרוח  גסות  ועל  ציפורים,  מביא  אסורים 

לכפר על גבהות לבו כארז שהביאה אותו אל החטא. 
ללמדך,   – וכאזוב'.  'כתולעת  עצמו  ישפיל  תקנתו,  ומה 
את  לנו  מגלה  רק  לא  חיים'  'תורת  הקדושה  שתורתנו 
התשובה,  פתרון  את  ממציאה  גם  אלא  החטא,  שורש 

לזכך המידות בשמירת הלשון, אמן.
]ע"פ 'טיב התורה', פרשא דידן[

• ~ • ~ •
את  בעצמו  מוכר  כידוע  היה  זצוק"ל  חיים  החפץ  מרן 
ספריו, הוא היה מסתובב בין העיירות השונות, מעמיד את 
הספרים על השולחן שבפתח בית הכנסת, מוצא לעצמו 
מקום פנוי ומתיישב לעסוק בשקידה והתלהבות בתורת 
המקומיים,  היהודים  אליו  ניגשים  כשבינתיים  חפצו,  ה' 

פלוני,  ספר  לקנות  מבקש  זה 
ספר  של  מחירו  את  מברר  וזה 
וזה  עצה  מבקש  זה  אלמוני, 
אותו  היה  וכך  ברכה.  מבקש 
זקן רבם של ישראל מכתת את 
לעורר  למקום,  ממקום  רגליו 
לתשובה,  הקודש  עם  את 
ההלכה,  דקדוק  ולשמירת 
בכל  טהרה  מקוואות  ולהקים 

אתר וכיוצא. 
החשובות  המטרות  מן  אחת 
את  להפיץ  היתה  במסעותיו 
איש  בין  ושנאה  קנאה  למנוע  בישראל,  הלשון'  'שמירת 
כידוע  הרע.  לשון  איסורי  חומרת  על  ולהזהיר  לרעהו, 
הביא  הלשון"  ושמירת  חיים  "חפץ  הספרים  שחיבור 
כסולת  כשבירר  העולם,  בכל  בזמנו  גדולה  להתעוררות 
דבר  הרע,  לשון  שבעוון  והאיסורים  הדינים  כל  את  נקיה 
דיבור על אופניו, כיד ה' עליו. ובהתהלכו כך בין העיירות 
לשומעיו  וממליץ  הדיבור,  שמירת  על  מעורר  תדיר  היה 
לרכוש את הספר 'חפץ חיים' שכך יידעו נאמנה את אשר 

עליהם לעשות, וכיצד לנהוג בכל 'שאלה' של לשון הרע.
נכבד,  סוחר  חיים  החפץ  אל  ניגש  העיירות  באחת  פעם 
את  לו  הראה  חיים  החפץ  ספרים,  כמה  לקנות  וביקש 
ספריו, והוא אכן קנה מכל ספר וספר, רק את ספרי 'חפץ 
חיים ושמירת הלשון' לא רצה לרכוש. שאלו החפץ חיים 
לאמר, מדוע לא תקנה גם ספר זה, הלא הוא מלא פסקי 
הדיבור  שמירת  בענין  והתעוררות  מוסר  ודברי  הלכות 

הנצרכת בכל בית יהודי!
הוא  מסתובב  מסחרו  עסקי  שלצורך  ואמר,  האיש  ענה 
רבות בשווקים השונים, ושם משוחחים הסוחרים ביניהם 
כל העת בעסקי לשון הרע בלא שום חשבון, וכך הם סדרי 
הוא  ומכיר  ויודע  השונים,  הסוחרים  שבין  והשיח  השוק 
ולא  אלו,  בשיחות  עמהם  להיסחף  הורגל  שכבר  בעצמו, 

יוכל להתאפק מלשוחח עמהם. 
ענה לו החפץ חיים, תדע נאמנה, שאת השאלה הזו בדיוק 
כאשר  זצ"ל,  סלנטר  ישראל  רבי  הגאון  פי  את  שאלתי 
מתוך  שמא  זה,  לחיבור  שניגשתי  לפני  עמו  התייעצתי 
הרי  בדבר,  שיש  ולאוין  איסורים  כמה  ישראל  שיידעו 
כשייכשלו בדיבורים אסורים יהיו ח"ו מזידין ולא שוגגים!

של  שלם  ספר  לחבר  כדאי  סלנטר:  ישראל  ר'  לי  וענה 
שכשילמד   )!( אחד  יהודי  בשביל  אף  הלשון',  'שמירת 
על שאינו שומר  מלבו,  )קרעכץ(  אנחה  יוציא  זה  בספר 
נא  תקנה  חיים,  החפץ  סיים  לפיכך   – ולשונו!  פיו  את 
ואף אם לא תקיימנו כראוי, הרי הוא  זה הספר,  גם את 
יועיל לכל הפחות להוציא ממך 'אנחה' אחת על שמירת 

הלשון...
]פרטיות קובץ 8767[

• ~ • ~ •
היה  זצוק"ל,  השולחן  מעדני  בעל  הגה"צ  מורי  אבי 
סרך  מכל  המופלגת  ובזהירותו  הנקיה,  בלשונו  מפורסם 

חשש עוון לשון הרע.

ג

ְוָלַקח  ֵהן,  ַהּכֹ ה  "ְוִצּוָ
ִרים  ִצּפֳ י  ּתֵ ׁשְ ֵהר  ּטַ ַלּמִ
ֶאֶרז  ְוֵעץ  ְטֹהרֹות,  ַחּיֹות 

ִני תֹוַלַעת ְוֵאֹזב" ּוׁשְ
)יד, ד(

טיב הפרשה
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טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

כדי  פסח,  בערב  לביהכ"נ  משכימין  א.  
סי'  )מ"ב  שעות  ד'  קודם  סעודתו  שיגמור 

תכ"ט סקי"ג(.
פסח  בערב  לתודה  מזמור  אומרים  אין  ב. 
ובחול המועד פסח, שלחמי תודה היו חמץ 
להקריבה  אסור  היה  פסח  בערב  ואפילו 
אם  ומ"מ  סקי"ב(.  )שם  נותר  לידי  שיבוא  מפני 
כיון  פוסק,  אין  לתודה  מזמור  לומר  התחיל 
ואע"פ שלא  לאמרו,  שנוהגין  מקומות  דיש 
נהגו כן, עכ"פ אם התחיל לא יפסיק )פמ"ג במ"ז 

סי' תס"ח סק"ז(.

נזיר  ואיל  דהתודה  אומרים המשנה  אבל  ג. 
אלא  שאינו  משום  מקומן,  איזהו  שבפרק 
לתודה  במזמור  משא"כ  בעלמא,  לזכרון 
שהיא במקום הקרבת תודה )ט"ז סי' תס"ח סק"ז(. 
וי"א הטעם משום שאינם רוצים לדלג משנה 
אחת בין שאר המשניות וחשבינן ליה כקורא 
בתורה )לבוש סי' תס"ח ס"י(. אבל לא יאמר היה"ר 

כאלו הקרבתי תודה )ערוה"ש סי' תכ"ט ס"ד(. 
ד. אין אומרים א-ל ארך אפים ולמנצח בערב 
יו"ט  דבשאר  ואע"ג  ס"ב(.  תכ"ט  סי'  )רמ"א  פסח 
אומרים, אין ערב פסח דומה לשאר ערב יום 

טוב כי הוא עצמו יום טוב )שו"ע הרב סי"ב(. 
ה. אחר תפילת המנחה נכון שיתעסק בדיני 
הוא  ברוך  הקדוש  לו  ויחשוב  פסח,  קרבן 
כאלו קיים בפועל, ובשל"ה העתיק מסדה"י 

מה שילמוד כל אדם )מ"ב סי' תע"א סקכ"ב(. 
ו. מצוה לרחוץ ולגלח בערב יום טוב וילבוש 
בגדים נאים, וילך לבית המרחץ לאחר חצות 

לטבול לכבוד הרגל )רמ"א סי' תע"א ס"ג ומ"ב שם(. 
לאכול  אסורים  בלילה  בה  שיוצאין  מצה  ז. 
היכר  שיהא  כדי  עשר,  ארבעה  יום  כל 
לאכול  שלא  נוהגים  ויש  בערב,  לאכילתה 
כפולה  או  נפוחה  ומצה  חודש.  מראש  כבר 
מ"מ  כחמץ,  לחשבה  בה  שמחמירין  אע"פ 
דבכלל  ואילך,  מעמוד השחר  לאכלה  אסור 
ויש  סקי"ב(.  ובמ"ב  )שם  הדין  מעיקר  היא  מצה 
קודם  יום  שלשים  כבר  להימנע  נוהגים 
הפסח שלא לאכול מצה, ]ומ"מ מצות חמץ 

של כל השנה מותר לאכול[ )מבית לוי(. 
להאכילו  אין  להבין  דעת  בו  שיש  קטן  ח. 
מצה, דדרשינן והגדת לבנך וכו' בעבור זה לא 
מונחים  ומרור  שמצה  בשעה  אלא  אמרתי 
לפניך, ואם כבר מילא הבן כריסו במצה לא 
לקטן,  חידוש  שאינו  זה  בעבור  לומר  שייך 
קטן  אבל  לקטנה.  קטן  בין  בזה  חילוק  ואין 
מיציאת  בלילה  שמספרין  מה  יודע  שאינו 

מצרים, מותר להאכילו כל היום )שם(.
קדושים  ישראל  שנהגו  חומרות  אותם  ט. 
מבושל  דבר  אוכלים  שאין  מה  כגון  בפסח, 
רק  לאכול  נוהגים  שיש  מה  או  השני,  אצל 
המיוצרים  ולא  בבית  והכינו  שעשו  מה 
רק  הם  הללו  חומרות  כל  וכדומה,  במפעל 
בפסח עצמו, אבל לא בערב פסח לאחר זמן 
שאין  למנהג  קטניות  אבל  בשם(.  )קנה  איסורו 
אוכלים אותם בפסח, גם בערב פסח לאחר 
זמן איסורו אין אוכלים אותם )חק יעקב סי' תע"א 

סק"ב(. 

י. אסור לאכול פת משעה עשירית ולמעלה, 
כדי שיאכל מצה לתיאבון, אבל יכול לאכול 
מבושל,  בין  חי  בין  ירקות  או  פירות  מעט 
לא  אבל  וכה"ג,  וביצים  ודגים  בשר  וה"ה 

ימלא כריסו מהם )שו"ע סי' תע"א ס"א ומ"ב סק"ג(. 
פסח  בערב  מלאכה  לעשות  אסור  יא. 

זמן  שהוא  מפני  והטעם  ולמעלה,  מחצות 
שחיטת הפסח שכ"א מישראל חייב בו, ויום 
שמביאין קרבן הוא כיו"ט, ולכן אסור מדברי 
סופרים במלאכה, ואפילו בזה"ז דליכא קרבן 
עדיין האיסור במקומו עומד )שו"ע סי' תס"ח ס"א 

ובמ"ב שם(. 

יב. ודוקא אם הוא עושה מלאכה גמורה דאז 
אפילו אם הוא עושהו בחינם ואפילו אם הוא 
בגדים  לתפור  וכגון  אסור,  ג"כ  יו"ט  לצורך 
ממש. וכן אם הוא עושה מלאכה להשתכר 
אסור אפילו אינו מלאכה גמורה. אבל מתקן 
שנתקלקל  ישן  כלי  דהיינו  ליו"ט,  כליו  הוא 
לתקן  רשאי  קצת  שנקרעו  בגדיו  או  קצת 
שמותר  וה"ה  טוב,  יום  לצורך  ולתופרם 
בחינם,  הוא  אם  חבירו  לצורך  כ"ז  לעשות 
ואפילו אם הוא מעשה אומן ג"כ מותר )שו"ע 

ומ"ב שם ס"ב(.

גמורה  מלאכה  בכלל  הוא  כליו  כיבוס  יג. 
ואסור, ולכובסת עכו"ם מותר בכל גווני ליתן 

אחר חצות )מ"ב סק"ז(. 
יד. מותר לכתוב ספרים לעצמו דרך לימודו, 
דכיון שדרך לימודו ולעצמו הוא כותב אינה 
נראית כמלאכה גמורה, שבודאי אינו מתכוין 
לכתיבה גמורה והגונה, והוי כתיקון בעלמא 
שהתירו לצורך המועד, אבל לאחרים אסור 

אפילו בחינם )שו"ע ומ"ב שם סק"ט(. 
לעשות  מותר  יאכל  מה  לו  שאין  פועל  טו. 

מלאכה להשתכר )מ"ב שם סק"ו(. 
מתחילין  והכובסים  והספרים  החייטים  טז. 
טוב,  יום  לצורך  הוא  אם  חצות  עד  ועושין 
ולא הקילו אלא באלו  ליטול שכר,  ומותרין 
מפני שהעם צריכים להם הרבה )שו"ע ס"ה ומ"ב 

שם, וביה"ל סי' תקמ"ב ד"ה אפילו(. 

יז. ושאר מלאכות, אע"פ שאסורים להתחיל 
י"ד  יום  של  הנץ  קודם  התחילו  אם  מ"מ 
אבל  חצות,  עד  המלאכה  לגמור  מותר 
באמצע  להפסיק  חייבין  חצות  משהגיע 

המלאכה )שו"ע ומ"ב שם(. 
יח. כל מה שמותר לעשות בחולו של מועד, 
הדיוט  מעשה  שעושה  או  האבד  דבר  כגון 
דברים  משאר  וכיו"ב  המועד  צורך  בו  ויש 
שמותרים  כ"ש  מועד,  של  בחולו  המותרים 
בערב פסח אחר חצות, וכן כל אותן שהתירו 
הבא  כגון  מועד  של  בחולו  ולכבס  לספר 
ממדינת הים והיוצא מבית האסורין מותרין 

ג"כ בערב פסח אחר חצות )מ"ב סק"ז(. 
כגון  בחוה"מ,  לכתיבה  שיצטרך  מי  יט. 
]באופן  וכדו'  בנק  והפקדות  צ'קים  כתיבת 
להכינם  הספיק  ולא  בחוה"מ[  המותר 
אחר  פסח  בערב  שיכתוב  עדיף  מקודם, 

חצות מאשר יכתבם בחוה"מ )מבית לוי(. 
וצחצוח  גיהוץ  וכן  בחנויות  וקניה  מכירה  כ. 

נעליים לצורך המועד מותר )שם(. 
כא. אסור להסתפר אחר חצות ע"י ישראל 
גמורה,  מלאכה  דהוי  משום  בחינם  אפילו 
וכן ע"י עצמו ג"כ אסור, וע"י עכו"ם הסכימו 
ראשו  שמטה  אע"פ  להקל  אחרונים  הרבה 
)מ"ב סק"ה, שו"ע הרב  ומסייע קצת  לצד המספר 

ס"ד(. 

כב. אסור לגדול לספר קטן אחר חצות )מבית 
לוי(. 

כג. אם שכח ליטול צפרניו קודם חצות, יש 
להקל ליטלן אחר חצות אפילו ע"י עצמו או 

ע"י אחר בחינם )מ"ב שם(.

■ דיבורך של שבת ■
דומם צומח חי מדבר

העולם התחתון והגשמי, שבו אנו נמצאים זה שבעים שנה ואם בגבורות שמונים, מורכב מארבעה חוליות 
זה למעלה מזה, כל מה שקיים על פני העולם נכנס בגדר של אחד מן הארבעה דברים הללו: דומם, צומח, 

חי, מדבר.
דומם – הוא הדרגה הנחותה והתחתונה ביותר מן הארבעה, והיא כוללת בתוכה את הקרקע והאדמה, האבנים 
והסלעים, וכל כיוצא בזה, אשר ככינויים כן הם, דוממים הם לגמרי, וכמו שנבראו בששת ימי בראשית כן הם 

נשארים עד עולם, הם אינם גדלים ואינם מתים, דומם.
צומח – דרגה זו מעולה מן הדומם, כי כל מה שנכנס בגדר של צומח יש בו כבר את הכח לגדול ולפרוח ואף 
להוציא פירות, והצומח כולל בתוכו את האילנות ועצי השדה, הדשאים והירקות, הצמחים והעשבים, וכל 

כיוצא בהם שהם צומחים ומלבלבים יותר ויותר.
חי – דהיינו כל הבהמות והחיות הרומשות על הארץ, הדגים והציפרים וכל הרמשים הזוחלים על הארץ, שיש 
בהם חיות של ממש, יש להם ידיים או רגליים שבהם יכולים להלך על פני הארץ, ובכוחם להשיג לבד מזון 

וצידה עבורם ועבור זרעם, וכמובן שדרגה זו נמצאת גבוה הרבה מן הצומח שאין בו חיות.
מדבר – המעולה שבכל הבריאה, הוא האדם, יציר כפיו של הקב"ה, שמצד אחד יש לאדם הרבה דמיון לכל 
הבעלי חיים שבעולם, הוא להלך כמותם, לאכול ולשתות ולישון, אבל כל זה הוא רק במראה החיצוני, כי 
הפנימיות של נפש האדם רחוקה מן הבהמה כרחוק מזרח ממערב, הקב"ה חנן את האדם בדעה בינה והשכל, 
בהם יכול האדם להפוך עולמות ולהתעלות מאד מאד, הרבה יותר גבוה מתחומי גופו המוגבל והמצומצם, 
בכח השכל יכול האדם לבנות או חלילה להרוס את העולם עד אין שיעור ולשנות את פניה ממש לבלי הכר, 
והיות שכל היתרון של האדם מעל הבהמה ניכר כלפי חוץ על ידי כח הדיבור, שעל ידי הדיבורים שמוציא 
האדם בפיו, הוא מבטא ומגלה את מחשבותיו ודעותיו הטמונים בחביוני לבו ומוציאם מן הכח אל הפועל, 

על כן נקרא האדם בשם 'מדבר'.
וכל דרגה ודרגה, אפילו הנחותה ביותר, יש לה עלייה באמצעות הגבוה ממנה, דהיינו, על ידי שהצומח יונק 
את כוח הצמיחה מן השורשים הנמצאים במעמקי הקרקע, מעלה הצומח את הדומם להיות בדרגת הצומח, 
ועל ידי שבעלי החיים ניזונים מן הגידולים והשדות, הם מעלים את הצומח עד לדרגת החי, וכשבא האדם 
ומזין את עצמו ואוכל מן הבהמה, הוא מעלה את החי ואת כל אלה שמתחתיו עד למעלה העליונה של מדבר.

לא נברא האדם אלא לשמש את קונו
אולם בכדי שהאדם יהיה באמת ראוי לשאת את התואר החשוב של 'מדבר', הוא צריך למלא את המטרה 
אשר לשמה ברא אותו הקב"ה, שהרי לא ייתכן לומר שהאדם נברא עם שכל וכח הדיבור רק בכדי שיוכל 
לתקן לעצמו מאכלים משובחים ומשקאות ערבים לחיך, כי אם כן מה החילוק בינו לבין הבהמה, שניהם 

אוכלים שותים וישנים, אם כי הבהמה נהנית מערימת השחת והאדם יושב על סיר הבשר.
אלא הקב"ה ברא את האדם ואף חנן אותו בשכל ודעת בכדי שיוכל להשתמש בחלק הגשמיות ולעשות ממנה 
רוחניות, שעל ידי שיאכל וישתה יהיה לו כח לעבוד את השי"ת בכל לבו ונפשו, להפך החומר לצורה, שזהו התכלית 
"יסוד  ישרים':  'מסילת  ספרו  בראש  הרמח"ל  רבינו  של  הידועה  וכהקדמתו  העולם,  בזה  האדם  של  האמתית 
החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו וכו', שהאדם לא נברא 

אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא".
על דרך זה כתב בשל"ה הק' )שער האותיות אות דל"ת - דרך ארץ, ובאות שי"ן - שתיקה(, כי האדם שאינו ממלא את תכליתו 
בזה העולם אסור לו כלל לאכול בשר, כדאמרו בגמרא )פסחים מט:(, "עם הארץ אסור לאכול בשר", ואין הכוונה 
כאן לבעל עבירה המדבר דיבורי איסור, אלא אפילו מי שאינו מנבל את דיבורו, אלא כל דיבוריו ומחשבותיו 
הם של הבל ורעות רוח, גם הוא אסור באכילת בשר, כי אדם כזה, כאשר הוא יאכל את הבשר יבוא אליו 
הבהמה בטענה, מה ראית לאכול את בשרי, הלא כל הזכות שיכול שיש לאדם לאכול בשר הוא רק מחמת 
שעל ידי זה הוא מעלה את הבשר מדרגה של 'חי' לדרגה של 'מדבר', אבל אדם שחי ומתנהג כמו בהמה היאך 

מותר לו לשחוט את הבהמה העומד בשווה עימו.
בשבת הגדול מתקנים הפגמים הגדולים

זהו אם כן העבודה שלנו בשבת הגדול, לתקן את העוונות שבידינו - בכלל, ואת כח הדיבור - בפרט, שחלילה 
לא נידמה להיות כבהמה, רק להתעלות עד לדרגה של 'מדבר', ואין לך הכנה גדולה מזו לחג הפסח הבא עלינו 
לטובה, שהרי מבואר בספרים הקדושים, שכח הדיבור משועבד היה מתחת לקליפות פרעה מלך מצרים – 
יכולין להעלות את הדיבור אל  יהיו  'פה רע', וכשנגאלו ישראל ממצרים נגאל עמהם גם הדיבור, שמעתה 
הקדושה, על ידי דיבורים של תורה ויראה או בדברי שבח והודאה למלך ק-ל חי וקיים, והשם של 'פסח' מורה 

על זה שהוא נוטריקון 'פה סח', שיש להשיח בפה רק בדיבורים מותרים ובדברים של מצווה.
נכונים הדברים שבעתיים בשבת דידן - פרשת מצורע, לפי שאין כל עיקר הנגעים באים אלא על חטא הדיבור 
ולשון הרע, ומעונשו של המצורע אנו למדים על חובת תיקון הדיבור, ועד היכן מגעת חובת שמירת הפה 

מדיבורים אסורים ושאינם הגונים.
בנו הכח לתקן את כל הפגמים  יש  זה  כי בשבת  'שבת הגדול',  כן נקרא שמה  'שפתי צדיק' שעל  וכתב בספר 
הגדולים שפגמנו בהם, ובפרט את כח הדיבור, שפגם הדיבור הוא הפגם הגדול ביותר, כדאמרו בגמרא )ערכין טו:( 
שעוון לשון הרע חמור יותר מג' העבירות החמורות, כי בפסוקי התורה מצאנו מכנים את השלש עבירות החמורות 
ואמרו שהוא פגם 'גדול' - בלשון יחיד, אבל על פגם הדיבור ולשון הרע החמירו בו ביותר, שדוד המלך ע"ה כינה 
את עוון זה בשם 'גדולות' - לשון רבים, שנאמר בתהלים )יב, ד( "יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות".

על כן עם ה' חזקו ונתחזקה בשבת זה, לשוב בתשובה שלימה על כל העוונות שבידינו, בפרט על פגם הדיבור, 
ובזכות זה נזכה עוד בהאי שתא לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, ואז יהיה עלייה אמתית לכל מדרגות הבריאה 
שבעולם, כי כאשר האדם עורך את ליל הסדר בקדושה ובטהרה הוא זוכה לתקן את כל חלקי הבריאה, 'דומם' 
– המקום אשר עורך עליו את הסדר הקדוש, 'צומח' – המצה והמרור, 'חי' – הקרבן פסח, 'מדבר' – האדם עצמו 
אשר עסוק כל הלילה במצווה לדבר ולספר ביציאת מצרים, כל אלו זוכים לתיקון השלם ועלייה בליל הסדר.
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בס"ד

הכנה לפסח 
בעל  עם  פעם  שסיכם  רב  הבריסקער  על  מסופר 
מאפיית מצות שיבוא לאפות מצות חבורה, והנה, 
הגיע הזמן המסוכם, הפועלים מוכנים, התנור מוכן, 
רבעי  שלושת  כעבור  רק  איננו,  רב  והבריסקער 
שעה הופיע הבריסקער רב, אמר לו בעל המאפיה: 
נענה  שעה,  רבעי  שלושת  של  הפסד  לי  גרמת 
עבור  לך  אשלם  דאגה,  'אל  רב  הבריסקער  ואמר 
כל הזמן ולא יהיה לך שום הפסד, אבל מה אתם 
מצות,  היום  לאפות  צריך  שאני  שבגלל  חושבים 
ביום זה אני פטור מתפילה'?! וידוע שבכל יום היה 
שעה,  רבעי  שלושת  במשך  שמע  קריאת  קורא 
יום מחמת הלחץ של אפיית המצות הוא  ובאותו 
התבלבל באיזו כוונה וחזר לתחילת קריאת שמע, 

ולכן איחר.
כל  ובא,  הממשמש  הפסח  לחג  מתכוננים  כולנו 
ובקניות,  בנקיונות  עסוקים  מדרגתו,  לפי  אחד 
גשמיות  הכנות  מרוב  ולפעמים  הכנות,  ובשאר 
אנחנו עלולים לשכוח את העיקר, ולא שח"ו אנחנו 
מזלזלים  שאנו  ולא  לחג,  בגדים  בקניית  מזלזלים 
שמצוה  וכמובן  היטב,  היטב  הבית  בנקיון  חלילה 
טוב,  יום  לכבוד  משובחים  מאכלים  להכין  היא 
אבל בל נשכח להכין את עצמנו, בראש ובראשונה 
עלינו להיזהר שמתוך הלחץ לא נשכח את הדברים 
בגלל  וכי  רב,  הבריסקער  שאמר  כמו  החשובים, 
מתפילה?  פטור  אני   – מצות  לאפות  צריך  שאני 
בני  ובפרט  יומי,  לימוד  גם  אלא  תפילה  רק  ולא 
לימוד  לסדרי  השנה  במהלך  שמורגלים  הישיבות 
והסדרים,  השעות  משתבשים  פסחים  ובערבי 
תורה  תשתכח  שלא  מאוד  להיזהר  צריכים 

מישראל בימים אלו.
אחד  כל  על  היא,  אלו  בימים  הראויה  ההכנה 
ודיני  הלכות  כל  את  היטב  ללמוד  חובה  מוטלת 
החג, ולהתכונן כראוי לעריכת הסדר, גם אם הוא 
מתארח, כמו שמורנו הרב שליט"א סיפר שכשהיה 
ספריו,  בהכנת  עסוק  השולחן'  ה'מעדני  ז"ל  אביו 
התעסק  ולא  הספר  את  סגר  פסח,  ערב  כשהגיע 
בו כלל כי אם בלימוד הלכות הפסח, כך גם ראוי 
לכל אחד ללמוד ולהכין את עצמו הן בהלכות, והן 
והן בכל מנהגי הסדר, וכבר  למצוות והגדת לבנך, 
נפסק בשו"ע 'שואלין בהלכות פסח קודם לפסח 

שלושים יום.
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יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא  ֹצָרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ ֹזאת ּתִ
ֵהן: )יד, ב( ֶאל ַהּכֹ

ביומא  'דסגירא'  אוריתא  תהי  דא  אונקלוס:  ובתרגום 
דדכותה ויתתי לות ּכהנא:

בשם  ה'מצורע'  את  המתאר  התרגום  דברי  להבין  הראוי  מן 
'סגירא' שמשמעותו 'סגור', שהרי לכאורה אין זה ממשמעותו 
של תיבת 'מצורע' המורה על מהותו של ה'נגוע' וכפי שביארו 
וביאורו  רע',  'מוציא  נוטריקן  הוא  שמצורע  טו:(   )ערכין  חז"ל 
הפשוט שהוא מוציא נגעים רעים מגופו, אך שם 'סגירא' אינו 
מורה כלל על מהותו כי אם על חיובו להיות סגור, כפי שרואים 
על  החלים  הסגרים  וכמה  כמה  שיש  הקודמת  בפרשה  אנו 
דרכו  את  התרגום  שינה  מדוע  ביאור  צריך  כן  ואם  המצורע, 
התמידי לפרש משמעות התיבות, ובמקום לפרש את מהותו של 
המצורע כמשמעו של מקרא כינה אותו על שם ההסגר המוטל 

עליו. 
ואפשר שמלבד מה שתיבת 'סגירא' מורה על חיובו של המצורע 
הוא מורה גם כן על מהותו של המצורע, כי ענין הנגעים הלוא 
באים על עוון הגיאות כמו שפירש רש"י להלן )פסוק ד( בטעמו 
כי  כך,  על  המורה  היא  'סגירא'  ותיבת  ארז',  'עץ  הבאת  של 
של  דעתו  חוות  עם  להתחשב  מבלי  עצמו  את  סוגר  המתגאה 
אין  הזולת  אל  הנוגעים  בדברים  להתעסק  וגם כשעליו  הזולת, 
הוא מתחשב עם דעתם כלל, ועושה רק ככל העולה על רוחו. 
וראה התרגום לנכון לכנות את המצורע בזה התואר דוקא בבואו 
אל  לבוא  עליו  מדוע  טעם  ליתן  כדי  והוא  טהרתו  מהו  לפרש 
הכהן, ומדוע יש צורך בעסק טהרתו משך ימי חלוטו ע"י הכהן, 
ואין הוא ראוי להביא קרבנותיו תיכף אחר שנתרפא מנגעו כל 
ולא סגי לבעל  גיאה'  'בעל  היינו  'סגירא'  זה הוא בסיבת היותו 
אלא  בלבד,  בגאוותו  הוא  שמכיר  במה  מפגמיו  להיטהר  גיאה 
בפני  עצמו  את  ולבטל  להכניע  מעתה  עליו  מוטל  לכך  בנוסף 
כן  ועל  לזולתו,  ולהכיר שהוא בעצם בעל חסרון הזקוק  הזולת 
הוטל עליו לבוא אל הכהן כדי שיוכיח את תשובתו ע"י שמראה 
שזקוק הוא לטהרת הכהן ומבלעדו אי אפשר לו לזכות לטהרה, 
וגם ענין טהרתו מורים על חיובו להיות מעתה נכנע ושפל בעיני 
תולעת'  ב'שני  ענין הטהרה  על  להלן  רש"י  וכדבריו של  עצמו, 
'ישפיל  ו'אזוב' להורות שתקנתו של זה תלוי בהכנעה, ומעתה 

עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב'.
דבר זה להורות הוא בא, שאי אפשר לו לאדם להשיג שום מעלה 
ומדרגה כל עוד שאין הוא עשה פעולות לשם כך, ועל כן גם אם 
הוחלט בלב המתגאה שאין דרכו ישרה ושמעתה עליו להתחשב 
גם בדעת הזולת, אין בכח החלטה זו לשנות את מהותו כל עוד 
שלא עשה מעשה המוכיח על אותה החלטה, ורק אחר שעשה 

פעולה היפך מהותו עושה הדבר רושם גם על מהותו. וכמסופר 
על הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זיע"א, שתיאר פעם לתלמידיו שני 
אך  השולחן,  בראש  לשבת  נתכבד  מהם  האחד  אדם  בני  סוגי 
כי אין הוא  ותוך כדי ישיבתו מהרהר בלבו  דעתו שפילה עליו, 
ראוי לאותו כבוד, ומן הראוי היה שיושיבו אותו בירכתי השולחן, 
ברירה  ובלית  השולחן,  בראש  לשבת  נתכבד  לא  מאידך  השני 
מושיב את עצמו סביבות השולחן, אך בלבו פנימה גונח הוא על 
כך, כי לדעתו ראוי היה שיושיבו אותו על במתי המזרח, ושאל 
החוזה לתלמידיו מי ביניהם הגון יותר? וענו התלמידים פה אחד 
כי ללא ספק שזה היושב בראש הוא ההגון יותר, כי העיקר הוא 
בדעתו  הרי  השני  מאידך  סגי,  בדעתו  הוא  שפל  ואם  הדעת, 
מחשיב הוא את עצמו ומחזיק עצמו כיש, ומבקש את תקנתו, 
וכל עוד שמכבד עצמו בגאוותו אין לו תקנה. אך ה'חוזה' עצמו 
הנכון,  הוא  ההיפך  כי  להם  והשיב  מדעתם  ליה  ניחא  היה  לא 
כג:(  )קידושין  ז"ל  חכמינו  פי מאמר  על  הענין  להם את  וביאר 
'מעשה מוציא מידי מחשבה ואין מחשבה מוציא מידי מעשה' 
כי זה היושב בראש השולחן הלוא בפועל הוא יושב ומתענג על 
זה שהושיבו אותו בראש השולחן לא  ועל אף שלולא  מושבו, 
עם  מסכמת  דעתו  אין  כעת  וגם  עצמו  מדעת  זאת  עושה  היה 
רושם  בו  עושה  והמציאות  המעשה  עצם  זאת  בכל  המציאות 
וגורם לו להפוך דעתו במידת מה, ואם בבואו שנית לא יעמידו 
לעומת  כך,  על  וכאב  צער  לבו  בפנימיות  יתעורר  בראש  אותו 
זאת השני שתוך כדי כאבו יושב בפועל במקום הבינונים, עובדא 
עם  ישלים  הימים  וברבות  מחשבתו,  מידי  עצמו  את  מוציא  זו 

המציאות, ונמצא שזה עדיף. 
בכל התעוררות של קדושה שאין  גוונא  כהאי  אנו  רואים  ואכן 
בצירוף  לא  אם  האדם  של  שמו  על  נקראת  להטיב  ההחלטה 
פי"ט(  ובטחון  אמונה  )בספרו  הרמב"ן  וכדברי  דהו,  כל  מעשה 
הביאו הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע בספרו הקדוש 
וז"ל: כתוב בפסוק )שיר השירים ב, ז( אם תעירו  'קדושת לוי' 
ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, בהתעורר האדם ביראה 
או באהבה ישתדל לעשות מצוה תיכף, דהיינו ללמוד או ליתן 
צדקה תיכף וכיוצא, ועושה על ידי זה חפץ וכלי לאהבה ההוא, 
בחפץ  ענין  איזה  הנחת  כעין  בו,  עצורה  ותשאר  בו  שתצמצם 

וכלי, שעל ידי צמצום הכלי תשאר בקיום, וכו' וכו'", עכ"ל.
במידת  הגיעה  שלא  להטיב  החלטה  כח  כי  אמרנו  אשר  הוא 
מה לידי הרגל ע"י מעשה כל שהוא אין לו לאדם עדיין חזקה 
בה, ורק אחר שיעשה האדם דבר מה כתוצאה מזו ההתעוררות 
רק אז תשאר אותה הארה בפנימיותו ותסייע בעדו לעבוד את 

בוראו כל הימים. 
השי"ת יזכה אותנו לתשובה מתוך בהירות הדעת ומתוך מעשים 

טובים לשם שמים.

מעשה עושה רושם

פר' מצורע
ח' ניסן תשע"ט

גליון 456

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א

|  שבת הגדול  |



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

4 1

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

info@areivim.com

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

and type the word 
“EMERGENCY”

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

MonseyCandles  8:14       Motzai Shabbos    9:45

BaltimoreCandles   8:18      Motzai Shabbos     9:49

TorontoCandles   8:45       Motzai Shabbos  10;16

To subscribe to the 
Weekly Email, please 

email info@areivim.com 
and enter “Subscribe” 

in the subject line. 
design

printingconsulting
journals 

postcards
invitations

campaigns

brochures

 Bar/Bat Mitzvahs & Weddings

catalogs
mailings

ad blanks

marketing

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

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

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

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

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

. . .The alternative to disappointment!

m
ar

ke
ting graphic design

printing mailing

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

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

By Rabbi Shmuel Gluck

íéèôåù úùøôíéèôåù úùøô

úåøð ú÷ìãä - 7 : 3 4
÷¢ùéöåî - 8 : 3 5

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

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

they want to be seen as liars, they may have to break up a 
friendship, give up a job, etc. because of a public statement.
 
2) If people don’t follow through, they shouldn’t expect 
anyone to listen to them. Instead, other people will lose 
respect for them. No one likes people who stand on the side 
and delegates to others.
 
3) People should be very careful of what they say. Their 
comments may “take a life of their own”, and they may 
lose “control” of the process. They may have only intended 
a comment to be a joke or to ‘get back” at someone, and 
never intended for the person to lose his/her job because of 
what they said. People should remember that they only 
“own” their words until they say them.
 
Many people will lie. Fewer people will kill an innocent 
person. The instruction that the witnesses have to be the 
ones to kill the guilty person, is to insure that their testimony 
was honest, and deliberate, traits that all people should 
emulate in their lives.
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In this week’s parsha, parshas Shoftim, we learn about the 
mitzvah of appointing a king over Yisrael and the three strict 
prohibitions--mitzvos lo sa’aseh--that HKB”H imposed on the 
king (Devarim 17, 14): 

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

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

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

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

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

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

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

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

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

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

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

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

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

person be put to death. (17:6)

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

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

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

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

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

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

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

 .ושלמים מתוקנים להיות שנזכה ר"ויה, וכידוע הדיבור בחטאי ובפרט לחבירו
ת כ ר ב ת ב ב ם ש ו ל  ש
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המשך בעמוד 3

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

שעליה לבדה נברא העולם?"

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

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

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

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

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

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

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

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

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

ראשית עמלו.

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

הלוויים בשירה מיוחדת.

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

מפתח הברכות

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

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

מהם..."

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

פי יסוד זה.

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

בחיים.

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

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

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
R’ Shalom Arush

(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

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

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

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

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

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

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

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

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

9302030־03.

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

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

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

הנוראים.

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

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

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

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

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

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

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

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

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

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

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

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

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

רוחני, עליון.

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

ומתוקה.
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מאת מנחם כהן 

גבריאל  שנה.  ושתיים  עשרים  לפני  קרה  זה 
שבדרום,  שפירא  מרכז  תושב  גלאם,  )גבי( 
אימו,  קיבל את ההודעה המעציבה על פטירת 
השבעה.  לימי  מתארגנים  איך  להבין  וניסה 
מהיכן מביאים כיסאות נמוכים ליושבים שבעה 
וכיסאות למנחמים, איך מקימים אוהל אבלים, 

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

מצא  ההלוויה  סידורי  והכנת  הכאב  כל  בתוך 
תשובות  ומקבל  לחברים,  מטלפן  עצמו  את 
שהנקודה  לו  התברר  למשל  כך  מתסכלות. 
הקרובה ביותר אליו להשגת כיסאות ושולחנות 
יום  להקים  ההחלטה  גמלה  בליבו  ביבנה.  היא 
מהם  ויחסוך  לאבלים  מענה  שייתן  גמ"ח  אחד 

לפחות טירדה זו. 

רגישות מול המשפחות
ישתחרר   )61( גבריאל  שנים.  שבע  יחלפו 
את  ליישם  יחליט  ואז  בצה"ל,  קבע  משירות 
קנה  שלו  המעשר  בכספי  שקיבל.  ההחלטה 
על  לחבריו  והודיע  ניידים,  ושולחנות  כיסאות 
על  השמועה  אבלים.  למשפחות  גמ"ח  הקמת 
גבר.  והביקוש  לאוזן  מפה  עברה  גלאם'  'גמ"ח 
הוא  נוכחתי עד כמה  הגמ"ח  "מייד עם הקמת 
חיובי", משחזר גבריאל. "אני לא שואל שאלות, 
כדי  לבוא  לאן  לפונים  מסביר  אני  כול  וקודם 
אני  אבל  תקופת  שעבר  כמי  הציוד.  את  לקבל 

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

"זרם  במהירות.  תאוצה  לצבור  החל  המיזם 
של  כמויות  מהר  לקנות  אותי  הביא  הבקשות 
ציוד", הוא מספר. "לצד עוד כיסאות ושולחנות 
לחורף,  חימום  עמודי  אוהלים,  מזרנים,  קניתי 
פלטות חימום, מקררים, מקפיאים ועוד, וכמובן 
בבני  נעזר  הוא  תהילים".  וספרי  סידורים 
משפחה וחברים שתרמו מכספם לקניית הציוד. 

מ'שבעה' לאירועי שמחה
גדול  במחסן  המאופסן  הגמ"ח,  של  הציוד 
מבאר־שבע  ושוב  הלוך  נוסע  שפירא,  במרכז 
מעט  לא  במחסן  מבלה  גבריאל  חדרה.  ועד 
מסדר יומו. "הציוד דורש תחזוקה קבועה", הוא 
ומַתחזק את  בציוד שנשבר  "אני מטפל  מספר. 
קרוב  ברשותו  יש  כיום  שמתבלים".  הפריטים 
לאלפיים כיסאות, ורוב הזמן הם נמצאים בבתי 

אבלים, וכך האוהלים.

"חלק מהציוד שלנו משמש גם לאירועי הכנסת 
ספר תורה, וכך אנחנו מלווים את המשפחות גם 
באירועי שמחה", הוא אומר. הוא מגלה שבימי 
לציבור  וציוד  מזרנים  סיפק  קטיף  גוש  גירוש 

שבא לחזק את התושבים. 

"שכר? בעולם הבא"
בכולל  לומד  גבי  פעילות.  שעות  אין  לגמ"ח 
זמין.  תמיד  שלו  הטלפון  אבל  הבוקר,  בשעות 

בלילה  באחת־עשרה  נפטר  אדם  "לפעמים 
וממהרים לקיים את ההלוויה. אני מקבל שיחת 
למשפחה,  ציוד  להעביר  נערך  ומייד  טלפון 

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

הגמ"ח:  בפיתוח  ממוקדות  גבי  של  שאיפותיו 
עוד  לקנות  שאיפה  לי  הייתה  האחרונה  "בעת 
השם  וברוך  שולחנות,  וארבעים  כיסאות  אלף 
הדבר בוצע. יש משפחות מעוטות יכולת שאין 
אני  הציוד.  את  ולקחת  לבוא  האפשרות  להן 
אליהן.  הציוד  את  שיסיע  לנהג  מכספי  משלם 
אני לא מצפה לתודה ולא לשכר. זה מיזם לשם 

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

עקירת עץ פרי
פרי  עץ  בעקירת  איסור  יש  האם  שאלה: 
שהזקין, אם הכוונה היא לנטוע במקומו עץ 

פרי צעיר?

"לא  כ,יט(:  )דברים  בתורה  נאמר  תשובה: 
תשחית את עצה". זו מצוות לא־תעשה, האוסרת 
בדרך השחתה. אבל מותר  אילן מאכל  לקצוץ 
המזיק  מאכל  אילן  כגון  תיקון,  לצורך  לעוקרו 
מקומו  אם  או  ממנו,  טובים  אחרים,  לאילנות 

נחוץ לשימושים אחרים. 

שאינם  פירות,  מעט  מניב  העץ  אם  כמו־כן 
והטירחה  החזקתו  הוצאות  את  מצדיקים 
הדבר  אם  ובפרט  לעוקרו,  מותר   — בטיפוחו 

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

אם אין מדובר בחקלאי המגדל מטע לפרנסתו, 
אלא באדם רגיל המגדל עצי פרי בגינתו, רצוי 

להקנות את העץ לגוי )כגון בקניין כסף( ושהגוי 
יקצוץ אותו.

עצי  נבטים של  שאלה: האם מותר לעקור 
פרי שצמחו בחצר מאליהם?

תשובה: אין הבדל אם העץ ניטע בידי אדם או 
מעצמם,  שהשתרשו  מענף  או  מגרעין  שצמח 
נבט  ואם שלא לרצונו. כל  אם ברצון הבעלים 
כזה יש לו דין של אילן מאכל לכל דבר, וגם אם 
הוא עדיין רך וטרם הניב פרי — אסור לעוקרו 

אלא בתנאים האמורים.

מ"י,  פ"ד  שביעית  בפיה"מ  רמב"ם  צא,ב.  ב"ק  מקורות: 
הרב  )מהדורת  חסידים  ספר  ה"ח.  פ"ו  מלכים  ובהל' 
מרגליות(, צוואת ר' יהודה החסיד אות מה. שו"ע אדה"ז 
)במהדורה  ואילך  סי"ד  ונפש  גוף  שמירת  הל'  חו"מ 
ל־לא.  עמ'  ח"ד  מנחם  שלחן  קמו(.  עמ'  ח"ו  החדשה 

שמירת הגוף והנפש סי' רנ ס"ה־ט, וש"נ.
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מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

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

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

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

את התפילין והמזוזות.

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

מושג ברגע

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

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

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

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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Sichat Hashavua
(Hebrew)

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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

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

א'רנט

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

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

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

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

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

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

לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

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

Moreinu HaRav shlit”a 
 

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

- Tiv HaToarh - Shoftim 
 

420.324 

Shoftim 
5778 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

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

דברי התעוררות לתשעת הימים

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

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

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

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

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

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

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

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

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

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

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

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

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

עצמו.

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

מחמורים.

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

משום זה.

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

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

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

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

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

הרגש, וזה נורא ואיום.

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

הבית עולה בלהבות אש....

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

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

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

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

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

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

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

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

נאמנה. 

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

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

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

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

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

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

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

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

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

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

כמה ספרי מוסר].

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

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

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

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

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

דיין!

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

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

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

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

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

להיות קרוב להר סיני.

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

רק על אתרוג ולולב!

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

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

אי"ה הגליון הבא
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Parshas Toldos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  
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