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Illuminating Man’s Inner World
THROUGH THE LENS OF THE PARSHA

Rabbi Yehoshua Blass, Mashgiach Ruchani – Yeshiva University

have always been fascinated by several 
pesukim that in many ways serve as the apex 

of Bnei Yisroel’s redemption from Mitzraim. The 
Jews have arrived onto the banks of the Red Sea. 
They see that there is nowhere to turn and that 
proceeding forward is seemingly impossible. They 
raise their collective voice to Moshe Rabbeinu with 
the biting words:

ר ְדָבּ ִמּ נּו ָלמּות ַבּ ִמְצַרִים ְלַקְחָתּ ִלי ֵאין־ְקָבִרים ְבּ ַהִמְבּ

   Are there not sufficient graves in Mitzraim that you
had to bring us to this dessert to die?

With that Moshe encourages them to be of  
steadfast faith and to await G-d’s salvation.

התיצבו וראו את ישועת ה׳

The very next pesukim find HKB’H telling Moshe 
the following:

ָרֵאל  ֵני־ִיְשׂ ר ֶאל־ְבּ ֵבּ ְצַעק ֵאָלי ַדּ ה ַמה־ִתּ ַוֹיּאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשׁ
ָך ּוְנֵטה ֶאת־ָיְדָך ַעל־ַהָיּם ּוְבָקֵעהּו  ה ָהֵרם ֶאת־ַמְטּ עּו ְוַאָתּ ְוִיָסּ

ה ָשׁ ַיָּבּ תֹוְך ַהָיּם ַבּ ָרֵאל ְבּ ְוָיֹבאּו ְבֵני־ִיְשׂ

Then G-d said to Moshe, “Why do you cry out to 
Me? Tell the Israelites to go forward. And you lift 
up your rod and hold out your arm over the sea 
and split it, so that the Israelites may march into 
the sea on dry ground. (Shemos 14:15,16)

I have always found these pesukim troubling 
for two reasons, the second of which is posed as 
well by the Ohr HaChaim HaKadosh. The Ramban 
argued earlier in Sefer Shmos that the entire 
geulah came about because of the sincere tefillah 
of Bnei Yisroel. While based on the amount of 

time that the Jews had already been enslaved the 
redemption should have occurred irregardless, the 
Ramban said that there was a necessity for tefillah 
to activate this process. Only then do the pesukim 
say that G-d fully ‘saw’ the sufferings of his people. 
If the entire geulah was predicated on tefillah why 
now at this juncture, at the end of the redemption 
process does HKB’H instruct Moshe that his tefillos 
are inappropriate - מה תצעק אלי?

Secondly, the ordering of the pesukim seems to 
be incongruous. First the pasuk says to speak to 
Bnei Yisroel ויסעו, and then Moshe is instructed 
to lift your staff, spread it over the sea and divide 
it. Logically shouldn’t the command first come for 
Moshe to perform the neis followed by Bnei Yisroel 
marching onward? 

The answer to these questions and many others 
are resolved by the underlying theme that runs its 
way throughout the rest of sefer Shemos until this 
generation perished in the dessert in the middle 
of sefer Bamidbar. It’s a theme made famous by 
a comment of the Ibn Ezra in this weeks parsha 
(Shemos 14:13) Namely that with all of the miracles 
that the Jews had already witnessed. With all of the 
moments of divine revelation that this generation 
had already been party to. Even with Moshe 
Rabbeinu as the unquestioned spiritual giant that 
the nation rallied around. Even with all of that, Bnei 
Yisroel were incapable of moving beyond the basic 
personality of being slaves. They were terrified to 
fight the Egyptians who had been their captures and 
masters. They were unable to envision themselves 
as shapers of their own destinies with the fortitude 
to seize the moment. They were unable to muster 
the courage to enter into Eretz Yisroel upon hearing 
the report of the obstacles that waited them upon 

Parshas Beshalach - Man Boldly (And Uncomfortably) Steps Forward into the Unknown

I
e have already learned from what Mefarshim 
have alerted us, based on the Pesukim, that the 
ten Maakos correspond to the ten Maamaros 

that Hashem used to create the world. The message 
being that the ten Maakos are to reinforce the אמונה  
of Hashem, the Creator of everything, who controls 
it all as He wishes. That  אמונה needs to be augmented, 
because no human was a witness to creation, and it 
can be easily forgotten - ישכחך שלא  איש   When .אשרי 
Hashem, כביכול, introduced Himself to us at Har Sinai, 
His words were NOT I am Hashem that created heaven 
and earth, but rather I am Hashem who took you out 
of Mitzrayim for that very reason. The entire episode 
of the Geulah, ending with the splitting of the Yam 
Suf, are meant to be Klal Yisroel’s course in EMUNAH 
101 - Kadosh Baruch Hu’s mastery of the world and 
every minute occurrence that happens in it. 

As young Yeshivah Bachurim, we cut our teeth on 
the words of the Baalei Mussar, especially the words 
of Rav Yerucham Levovitz, the Mirrer Mashgiach. 
Sometimes we even understood what he trying to 
teach us. However, given our age and our undeveloped 
thought process, there were some of his deep מחשבות  
that escaped us. One Shmuz that always eluded 
me was the first Maamar in the third volume of דעת 
ומוסר   which I now think I may understand ,חכמה 

it somewhat. I think. I leave it to you to judge if I 
can commit it in writing, at least the little I think I 
understand. Rav Yerucham has an  עומק in the Rashi 
at the start of Parshas Va’era (6:3). Moshe is chastised 
by Hashem for his question which the Avos would 
never had asked. Hashem said I promised the Avos, 
but I never allowed them to see the fulfillment of 
those promises. The promises were made with the 

“name” “Kail Shakai”, but they never saw לא ה'   ושמי 
 the “name” Hashem means you can count ,נודעתי להם 
on Him to make it happen -  דברי  to make it - לאמת 
true. Rav Yerucham explains that are different names 
of Hashem for various conducts. Sefarim explain that 
NONE of the names we use for Hashem are actually 
describing HIS ESSENCE, which is impossible, but 
rather are descriptions of the “ACTS” that the Borei 
Olam is performing in HIS WORLD at that time. 
There is a “name” of “Kail Shakai”, which is the “name 
of promises”, even WITHOUT it being fulfilled and 
whose purpose is to test, to exercise our  אמונה in 
believing that IT WILL HAPPEN. The promises of 
Kadosh Baruch Hu are not subject to human frailties - 
we can be sure it will happen even as we pass through 
the dark tunnel which might breed doubt, secure and 
firm in the belief of the pledge coming true. By the 
Avos, the covenant was already guaranteed, without 
seeing it happen. והאמין בה' ויחשבה לצדקה.

Rav Yerucham finds this substantiated by the Medrash 
(Vayechi 98:20) that states: בקיווי  everything ,הכל 
depends on how much you hope for it to happen. He 
brings a scary  ספורנו (Shemos (6:7-9) that the four 
גאולה של   were accepted as fact by Klal Yisroel  לשונות 
and were sure that שאעשה כל מה שאמרתי. But והבאתי, to 
bring them into Eretz Yisroel, נתנו לב להתבונן  they , לא 
didn’t believe it could happen and therefore, Hashem 
did not allow them into Yisroel, ONLY their children. 
The way Hashem works is that you can only be Zocheh 
to anything AFTER you show  בטחון that you can get 
it. Rav Yerucham concludes: ובאמת יסוד גדול הוא לכל דבר 
.ודבר...וזהו ענין סדר גאולת מצרים

We were only Zocheh to Geulas Mitzrayim with 
actions that displayed our אמונה. To slaughter the gods 

W
פרשת בשלח

-1-

VOL. 1 / ISSUE 71  י״ז שבט תשפ"א

hen Hashem took Klal Yisroel out of Mitzrayim, He 
took them the long route so that they wouldn’t see 
battle, change their mind about leaving, and want 

to return to Mitzrayim. Hashem’s decision considered two 
conflicting factors, a longer route which inconvenienced them 
but, on the other hand, one that would decrease their desire 
to turn around. Hashem decided based on what was the lesser 
of two evils.
 
What if someone had realized that Moshe Rabbeinu was taking 
the long route? His reaction would be critical, challenging 
either Moshe Rabbeinu’s competence or his motivation. He 
wouldn’t consider that he is possibly missing information that 
was incorporated into the decision process. The result would 
be resentment of Hashem and of our leaders.
 
When we learn this, we are looking at it from the outside 
and we are thinking rationally. We understand it was done 
with Klal Yisroel in mind and it was decided by Hashem who 

loves us and knows everything, with only our good in mind. 
Yet, when, instead of observing such a scenario, we would be 
experiencing it, we are not as open-minded.
 
Many things go wrong in the course of our lives. How do 
we react? Do we complain or do we conclude that we’re 
positioned in a place we’re uncomfortable with (the long 
route through the desert) either because of our previous 
actions (Klal Yisroel complained a lot) or a realization of how 
we would react (turn around) if Hashem gave us the Brocho 
we want?
 
We should become accustomed not to accept what Hashem 
does because Hashem loves us even though it’s bad for us. We 
should accept that as a result of our mistakes and distorted 
attitude, this is as good as Hashem can give us. If we thought 
like this, we would be happier, we would treat Hashem as He 
deserves and Hashem will have less of a reason to compromise 
on the Bracha He wants to give us.
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By Rabbi Shmuel Gluck

W

was recently asked the following question and felt it was 
worth sharing with others.
 

'I have a serious Yiddishkeit question. What did Hashem intend with 
the idea of men going to shul 3 times on Shabbos and women being 
home with little kids, plus having to cook, prepare and clean, not 
seeing another adult and being isolated for 24 hours while men get 
to socialize for the sake of religion? I’m having serious questions at 
this point.'
 
I asked the person who sent me this e-mail if I can turn 
this into an article and she responded that I could because 
many women may be interested in the answer. That is true. 
But the question is important beyond women’s sensitivities 
and Shabbos. It applies to many Mitzvohs and therefore will 
interest men as well.
 
Allow me a somewhat long introduction.
 
When we were young, we were given the entire “package” 
called being a Frum Jew. It includes De'oraisas, Derabonons, 

Chumros, and Minhagim. Somewhere, thrown into the package, 
indiscernible from everything else, is “what we just do because 
we’re Frum”. It is this last part, “what we do because we’re 
Frum”, that creates the flavor, positive or otherwise, that we 
then believe is all a part of the Mitzvah.
 
For example, there isn’t any Mitzvah to drink on Purim night 
or outside of the Purim Seudah. Yet, it has become such a 
significant part of how we perceive the Mitzvah that we can’t 
separate it from the Mitzvah. There is no Mitzvah to eat cake 
right after Kiddush before washing on Shabbos morning and 
is even Halachically questionable.Yet, in many homes, it has 
become as important as the Shabbos Seudah and as the real 
Halachos themselves. There are many more such examples.
 
It can be said that Hashem Himself wonders, “What did 
people intend when they...?” Hashem may question what 
people intended when they allowed Mitzvohs to evolve into 
something which doesn’t resemble the original intent of that 
Mitzvah.
 

I
When is it Torah, When is it Culture, & When Does it Matter?
By Rabbi Shmuel Gluck

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS BESHALCH 
WHY NOT ELEVEN MAKKOS? 

 
Mitzrayim was smitten with Ten Plagues which terminated with Maakas Bechoros. The question that should bother all of 
us why isn't the drowning of the Egyptians at Yam Suf counted as an eleventh smite? To reinforce the question let us 
examine the passuk (Shmos 11,9) םירצמ ץראב יתפומ תובר ןעמל הערפ םכילא עמשי אל  Pharaoh will not listen to you in 
order that I shall increase my wonders in the land of Egypt. This statement was said to Moshe after informing him of the 
upcoming plague of Makas Bechoros. If so, what other "wonders" (said in the plural form) will Hashem perform in 
Mitzrayim besides Maakas Bechoros that the plural lashon of יתפומ  was used?  
 
The Ramban interprets the plural "wonders" to refer to Maakas Bechoros which included multiple wonders such as 
destroying the idols and killing the first born of their animals as well. Rashi however interprets the plural form to include 
the future wonder of Kerias Yam Suf in which the Egyptians also perished. The Meforshim explain Rashi's interpretation 
that these words יתפומ תובר  includes specifically three other miracles. They are derived from the lashon in the passuk  
that יתפמ  is plural which means at least two, and תובר  includes one more. All together three events are to follow the 9th 
maakah which are םיב רעניו ,ףוס םי תעירק תורוכב תוכמ . According to Rashi it appears that ףוס םי תעירק  and רעניו  are 
included in the word תפומ  just like  The question therefore arises why is there not at least eleven Maakos . תורוכב תכמ
since they are both called תפומ ?  
 
In order to answer this we have to go back to the beginning of creation and the sin of Adam Harishon.  Adam can be 
compared to the Bechor of the human race. When he transgressed Hashem's command he was dwarfed from his spiritual 
stature and dimensions. He was a smitten man, because now it was easy to become enslaved to his yetzer harah. After 
his falling, there followed two other events that compromised Man's stature even further. The first was the Flood and the 
second was the generation of Haflagah who built the Tower of Bavel. The Pachad Yitzchak ztl explains the parameters as 
follows that varying degrees of punishment were delivered to those who sinned before Him, however, diminishing the 
stature of Man for his rebellion against Hashem has terminated after these two events. 
Man is elevated to the highest category called Medaibar, a creation that alone possesses the unique gift of speech. As the 
passuk states in the creation of Adam היח שפנל םדא יהיו  and the Targum interprets this to mean אללממ חורל  a spirit that         
speaks. Speech is a result of the combination of a soul and a body. As long as the body subjugates itself to the neshama, 
then Man merits to be called a Medabair the creation of G-dliness who mirrors Hashem who created the world with life 
energy through the power of speech רוא יהי םיהלא רמאיו  etc.  
 
However, If the soul of Man becomes subservient to one's body, this creative life force of Man symbolized by speech 
becomes defective and distorted. Man then falls short of emulating Hashem and thereby falsifies his title of  which is  םדא
derived from the lashon )  I will make myself similar (ahdameh)  המדא המוד  to Hashem). 
 
After the sin Adam hides from Hashem. When confronted by Hashem on the reason of his hiding Adam answers ךלוק תא 

אריאו ןגב יתעמש . Your voice I heard in the Garden and I was afraid because I was naked. This could be interpreted to mean 
as follows. Hashem's voice is this creative life force and energy. That is why every object of creation can be called רבד , a  

 
 

A Study of Shabbos #16 –  
Being “Mindful” of Shabbos and its Aspect of “Four” 

By David Gurwitz 
 

We discussed last week that the mispar kotton - 
literally, the small count - of the word Pesach 
(which is begematria 148) is 4. This is arrived at 
by adding 1, 4 and 8, totaling 13, and then doing 
the same for 1 and 3, which equal 4. The mispar 
kotton of Bereishis (which is begematria 913) 
likewise reduces first to 13 (9 and 1 and 3), and 
then 1 and 3 add up to 4. Herein is another 
connection between “zeicher l’Yetzias Mitzrayim” 
and “zeicher lemaaseh bereishis” to consider on 
Friday night as we say or hear Kiddush. It is also 
interesting to observe in the Haggadah Shel 
Pesach that the value of the first words of the first 
14 sections - Kadeish, Urchatz, etc. - equals 913, 
Bereishis. 

Last week, we discussed the dualities inherent in 
Shabbos. Given the mispar kotton analysis 
above, I’d like to now explore Shabbos and some 
of its aspect of “four.” For starters, the fourth 
commandment is zachor es yom haShabbos 
lekadsho. 

The Meiam Loez relates four main lessons from 
zachor es yom haShabbos lekadsho: Kiddush, 
bentching, Shabbos and its additional time 
requirements, and Havdalah. 

Regarding Shabbos and timing, Chazal added 
sections both to start Shabbos early and to end it 
later. By doing so, we also delay the restarting of 
the fires of gehennom, which begin when we end 
Shabbos. Therefore, it is an act of chesed to the 
souls in that place to extend Shabbos. This 
awareness furthers our work from the final 
sentence in Tehillim kappitel 107: “Mi chochom 
veyishmar eileh veyisbonenu chasdei Hashem - 
Whoever is wise, let him note these things and he 
will understand the kindnesses of Hashem.” 

Havdalah relates to distinguishing and, therefore, 
to chochmah as well, since Chazal say that “im 
ain daas, havdalah minayin - if there is no 
wisdom, how can one distinguish?”  

Many say the following paragraph on Shabbos 
day before Kiddush: “Im toshiv miShabbos 
raglecha… If, because of Shabbos, you restrain 
your feet, and refrain from accomplishing your 
own needs on My holy day; if you proclaim 
Shabbos ‘a delight,’ ‘the holy one of the Lord,’ 
‘honored one,’ and you honor it by not engaging 
in your own affairs, by not pursuing your needs 
nor discussing the forbidden, then you shall 
delight with the Lord, and I shall mount you upon 
the heights of the world and endow you with the 
heritage of Yaakov your father, for the mouth of 
the Lord has spoken.” 

There are four main aspects of this reminder: 

• “Honor it” - with Shabbos garments that 
differ from weekday garments, just as Rav 
Yochanan called his garments “that which 
honors me.” 

• “By not engaging in your own affairs” - 
the way you walk on Shabbos should not 
be the way you walk on the weekdays. 

• “By not pursuing your needs - i.e., those 
of your gashmi matters, but it is permitted 
to pursue the ruchni matters of 
shomayim. 

• “Nor discussing the forbidden” - your 
speech on Shabbos should differ from your 
speech during the week.  
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‘Holy ones praise You every day’ – ' יהללוךקדושים בכל יום'  
Moreinu HaRav shlita relates: A boy who stumbled in matters of 
holiness, sent me a message that he wanted to talk with me to 
see if I could have an influence on him to improve his crooked 
ways.  
The boy came and it was clear that he did not understand Yiddish 
and he could not speak Hebrew, only English… I am not fluent in 
English and there was no one around who could be an 
interpreter, especially during corona when people are not coming 
to my house, I did not know how to connect with him. Suddenly, 
there was a knock on the door. It was a relative who came 
unexpectedly, and he wanted to speak with me about something. 
The young man who urgently needed me realized that this was a 
relative who had paid a taxi to take him roundtrip from another 
city to ask an important question which needed an immediate 
answer. 
This relative spoke English fluently and acted as the interpreter 
between us and only after we finished did he pose his question, 
the reason he came. I pointed out the hashgacha of how precise 
and fortunate it was that he learned English to be an interpreter 
right now for the boy who stood by me. 
When the boy left, my relative told me that he too, had a story 
on holy matters and this is what he said: I brought my smart 
phone to a Heaven-fearing man to show him what I was working 
on. He asked me if it was a kosher cellphone. I told him it was 
not. I explained that I only use this cellphone when I travel 
abroad. He was not satisfied, and he would not look until I first 
put a filter on it. I could not refuse, and on the spot, I called the 
company and added a filter. 
Just as I finished the call with the company, I received a call from 
a man who was interested in renting my upstairs apartment that I 
wanted to rent for six months. The next day, just when the filter 
went into effect, I closed the deal, and I did not have to rent it 
out of desperation. 
 

 למען אנסנו הילך בתורתי
So that I may test him whether he will follow my Torah  

A man gets up in the morning and goes about his daily routine. He 
works to support his family. Sometimes this is not easy and 
sometimes it is really hard. But what won’t we do to bring home 
food for the children? Eventually, he is successful at work and not 
only does he bring home food for the children, but he even becomes 
wealthy and a leader of the community. To his great dismay, he does 
not have enough time to learn, but he reconciles himself by donating 
his money to those who learn on his behalf. This is how he can go on 
for decades as he is sure that he is doing exactly what is incumbent 
on him. He exerts himself for his livelihood and he donates his 
money for Torah and chesed. 
Our parsha is filled from beginning to end with emunah [faith]. 
Anyone who studies this parsha is filled with emunah and bitachon 
[trust] in the Creator Yisbarach and His supervision. We even find 
the famous segulah for parnasah is found in our parsha - Parashas 
HaMan – where it is written (16:4) 'טו דבר יום ביומו למען ויצא העם ולק
 Let the people go out and pick each‘ – אנסנו הילך בתורתי אם לא'
day’s matter on its day, so that I may test him, whether he will 
follow My Torah or not’. This is the opposite of what everyone 
wishes for himself. We want there to be enough food for ourselves 
and our families until the end of days, and also a nice sum in our 
bank account to the point that we say “kol hamarbeh harei zeh 
meshubach” – “the more one has, the more praiseworthy”. This is 
exactly what Bnei Yisrael did not have in the wilderness. Every day a 
supply came down that sustained them for that day alone, then 
what is the special blessing attached to the manna? 
The answer is: This is exactly the blessing. When a person realizes 
every day that the bread that he eats todays is received directly from 
the merciful hand of the Creator Yisbarach, when a person believes 
that everything that happens in the world is with hashgacha pratis, 
as we say in the first Ani Ma’amin, ‘Ani Ma’amin sheHaBorei 
Yisbarach Shemo Hu Borei uManhig lechol haberuim v’Hu levado 
asah v’oseh v’ya’aseh lechol hama’asim’ – ‘I believe with complete 
faith that the Creator Baruch Hu, creates and guides all creatures, 
and that He alone made, makes, and will make everything’. When a 
person truly believes this, he does not work just to get rich, he also 
sets aside his time for Torah and avodah, as he knows that all is 
given by the hand of the Creator, and poverty and wealth, are only 
‘so that I may test him whether he will follow My Torah or not’.       

                                      – Tiv HaTorah - Beshalach 
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“Moshe took the bones of Yosef with him”

Moshe Took the Bones of Yosef with Him to Eliminate 
 the Four Principal Causes of Damage in the Midbar

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Beshalach 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

and there was none in Yisrael greater than him, as it is 
stated (Shemos 13, 19): “Moshe took the bones of Yosef 
with him.”  Hence, Moshe was also rewarded “midah k’neged 
midah.”  For, who was treated with greater honor than 
Moshe, in that none other than the Omnipresent attended 
to him?  As it is stated (Devarim 34, 6): “He buried him in 
the valley.”  

Now, without a doubt, when tzaddikim perform deeds, 
they have deeper intents than may meet the eye.  So, clearly, 
Moshe Rabeinu, the foremost of the neviim, did not merely 
perform a chesed for Yosef.  Throughout the forty years in 
the midbar that he tended to Yosef ’s bones, he connected 
with the kedushah of Yosef.  In this essay, we will endeavor to 
explain the matter on several levels based on well-established 
principles found in our sacred sefarim.   

Moshe Rabeinu Owed a Debt of Gratitude to Yosef 
 for Enabling Shevet Levi to Study Torah in Mitzrayim

We will begin to shed some light on the subject, by 
presenting a fairly straightforward explanation.  It is written 
(Shemos 5, 4): ויאמר אליהם מלך מצרים, למה משה ואהרן תפריעו את העם" 

 ,the King of Mitzrayim said to them—ממעשיו לכו לסבלותיכם"
“Moshe and Aharon, why are you distracting the people 
from their work?  Go to your own burdens.”  According to 
Rashi, “Go to your own burdens” means: Go attend to the 
work you have to do in your homes; however, the work of 
the enslavement in Mitzrayim was not imposed on shevet 
Levi.  Know that this is so, since Moshe and Aharon were 
able to go and come as they pleased without having to 
ask permission.  

This week’s parsha is parshas Beshalach.  It mentions the 
tremendous chesed Moshe Rabeinu performed on behalf of 
Yosef HaTzaddik at the time of the exodus from Mitzrayim 
(Shemos 13, 19): ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני" 

אתכם" מזה  עצמותי  את  והעליתם  אתכם  אלקים  יפקוד  פקוד  לאמר  —ישראל 
Moshe took the bones of Yosef with him, for he had made 
Bnei Yisrael swear, saying, “G-d will surely remember you, 
and you shall bring my bones up from here with you.”

Rabeinu hakadosh teaches us an incredible lesson 
concerning this tremendous chesed.  As we have learned 
in the Mishnah (Sotah 8b): "לו מודדין  בה  מודד  שאדם   in—"במדה 
the manner a person deals with others, so will Hashem deal 
with him.  After presenting several examples of how HKB”H 
punishes sinners “midah k’neged midah”—“measure for 
measure”—the Mishnah (ibid. 9b) presents several examples 
of how HKB”H rewards good deeds “midah k’neged midah”: 

"יוסף זכה לקבור את אביו, ואין באחיו גדול ממנו, שנאמר ויעל יוסף לקבור 

את אביו ויעל עמו גם רכב גם פרשים, מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא 

משה. משה זכה בעצמות יוסף, ואין בישראל גדול ממנו, שנאמר ויקח משה את 

עצמות יוסף עמו, מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום, שנאמר ויקבור 

אותו בגיא".

Yosef was privileged to bury his father, and none of his 
brothers was greater than he, as it is stated (Bereishis 50, 
7): “Yosef went up to bury his father . . . and both chariots 
and horsemen went up with him.  Yosef was rewarded 
“midah k’neged midah” for this good deed.  For, who was 
treated with as much honor as Yosef, in that none other 
than Moshe attended to him (attended to his bones)?  
Moshe was privileged to attend to the bones of Yosef, 
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LLeetttteerrss  ffrroomm  tthhee  KKiinngg  
ויהי בשלח פרעה את העם  ““  1177::1133
ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשטים  
פן   אלקים  אמר  כי  הוא,  קרוב  כי 
ושבו   מלחמה  בראתם  העם  ינחם 

  ””מצרימה
“And it was when Paroah sent the people – 
that G-d did not lead them by way of the land 
of Plishtim, because it was near, for Hashem 
said: Perhaps the people will reconsider when 
they see a war, and they will return to 
Mitzrayim.” The Medrash says that the 
Loshon of “ ויהי” is a Loshon of “Woe.”  It seems 
that someone said, “Woe.”  Who said, “Woe” 
and why is it important to know who said, 
“Woe?”.   
 is a Loshon of ”ויהי“ –  ”ויהי בשלח פרעה“ 
 Woe.”  When Paroah sent Klal Yisroel“ – ”וי “
out of Mitzrayim who cried out, “Woe?”  
Paroah.  Moshol – A king had a son who went 
to a foreign country, and he found a wealthy 
man to stay with.  The wealthy man treated 
the son very well.  The king tracked down his 
son and found out that he was staying with 
this wealthy man.  The king sent letters to the 
man telling him that he should send his son 
back to him. The king sent various letters at 
different times, with no responses to any of 
them.  Finally, the king went himself to the 
home of the wealthy man, and took his son 
with him.  The wealthy man began to wail over 
the king’s son departure.  His neighbors asked 
him why he was wailing.  He explained to 
them that while he had the king’s son living 
with him, it was a great honor for him.  The 
king wrote him letters, and he was considered 
someone of great stature.  However, now that 
the king’s son left him, he will have no 
connection to the king at all.  It is for this lack 
of honor from the king that he wailed.  
Similarly, Paroah said that when Klal Yisroel 
were with him in his land, he received letters 
from the King Himself.  The letters would say, 
“So said Hashem, the G-d of the Jews: Send 
out My people.”    Paroah heard from the mouth 
of Moshe Rabbeinu, “Send out My (Hakodosh 
Boruch Hu’s) children”, yet he did not send 
them out.  When Hakodosh Boruch Hu came 
Himself to take His children out, Paroah 
began to wail for now he would not have 
further interaction with the King. (שמות רבה) 
 Woe.”  The“ – ”וי “ is a Loshon of ”ויהי “ 
Medrash says in Bereishis Rabbah 66:2 that 
all of the Brocha that comes down to this world 
are only in the Zechus of Klal Yisroel.  Klal 
Yisroel are the conduit of all the Brocha in the 
world, and while it comes down to the entire 
world, it flows specifically to wherever Klal 
Yisroel reside.  When Klal Yisroel are in their 
own land, Hashem showers His Brocha 
directly on them.  When they are in Golus, 
those blessings flow to the host nation and 
overflow onto the Jewish nation sojourning 
within.  Moshol – There was a son of a wealthy 
man who was imprisoned.  The father wanted 
to send provisions for his son, but knew that 
anything he sent would be confiscated by the 
prison guards, and his son would not receive 

any of it.  The father was desperate for his son 
to receive what he needed, so he sent an 
abundance of provisions for his son – so much 
of it, that there was enough for all the prison 
guards and then much leftovers.  Being that 
all the prison guards got everything they could 
want from those provisions, and there was still 
what to give his son, they would give those 
leftovers to his precious son.  Hakodosh 
Boruch Hu showers our “guards” with much 
Brocha and provisions.  They prosper greatly 
for we are under their rule.  He gives them so 
much, that there is leftover for us and we also 
receive from that bounty.  This is the way 
Hakodosh Boruch Hu ensures that His 
precious children are taken care of.  It was now 
that Paroah recognized that this was why he 
was Zoche to so much goodness for all of those 
years.  It was all in the Zechus of Klal Yisroel, 
and now that Klal Yisroel left, he would no 
longer receive it.  That is why Paroah says over 
here, “ויהי” – woe to me that I will no longer 
receive this Brocha. (אהל יעקב) 
 The Medrash tells us that Moshe 
cried out “Woe” when Klal Yisroel were leaving 
Mitzrayim for He knew that while he was 
helping take Klal Yisroel to Eretz Yisroel, he 
would not actually be able to enter the Land 
with them. Why did Moshe wait until Klal 
Yisroel left Mitzrayim to cry “woe?”  Moshe 
expressed his anguish only at this point in 
time because until Paroah sent Klal Yisroel 
out, Moshe was too focused on the pain and 
suffering of Klal Yisroel. He was not able to 
think about his own potential sorrows. It is 
only now, that Klal Yisroel were leaving 
Mitzrayim, and were no longer suffering, that 
Moshe was able to focus on his own sorrow, 
and cried out that he would not be Zoche to 
enter the Holy Land of Eretz Yisroel with Klal 
Yisroel. (רד"ל) 
 It says in Shemos Rabbah that the 
Loshon of “ ויהי” is a Loshon of “Woe” and the 
Medrash asks  - who said woe?  It appears that 
the Medrash wasn’t sure who said woe, and it 
then concludes that it was Paroah.  What was 
the uncertainty here as to who said, “Woe?”  
Sotah 46b – In the Zechus of the four steps 
that Paroah escorted Avrohom Avinu out of 
Mitzrayim, he was Zoche that Klal Yisroel 
would be subservient to the Mitzriyim for four 
hundred years, as it says in Bereishis 12:20 
 .that Paroah escorted Avrohom – ”וישלחו אותו “
There was already a decree in place prior to 
this that Klal Yisroel would be in a land that 
was not theirs and they would be subjugated 
for four hundred years.  However, in that 
decree it did not state who would be the ones 
Zoche to subjugate Klal Yisroel.  In the Zechus 
of Paroah escorting Avrohom, Mitzrayim 
would be the ones to subjugate them.   One 
could have said that it was Klal Yisroel who 
said “Woe” here. When Paroah was escorting 
Klal Yisroel here out of Mitzrayim, Klal 
Yisroel could have feared that being that 
Paroah was escorting them, in the Zechus of 
his escorting them, they would certainly have 

to serve the remaining 190 years of the 400 
years.  Being that the escorting of Paroah’s 
ancestor of Avrohom Avinu caused them to be 
Zoche to have Klal Yisroel in the first place, 
certainly the Zechus of Paroah now doing it 
would ensure that Klal Yisroel remain for the 
190 years.  Therefore, Klal Yisroel said, “Woe,” 
for they were certain that they would need to 
return to Mitzrayim to serve the remaining 
190 years.  On the other hand, it could have 
been that Paroah was the one saying, “Woe.” 
For when Klal Yisroel left Mitzrayim, he lost 
many slaves.  Being that it could have been 
Klal Yisroel or Paroah who said, “Woe” – the 
Medrash asks, who said woe?   

The Medrash answers that it was 
Paroah who said, “Woe” and not Klal Yisroel.  
It was because Paroah said, “Woe” that he lost 
the potential reward of escorting Klal Yisroel.  
When Paroah escorted Avrohom Avinu out of 
Mitzrayim, he did so with a full heart, and was 
therefore Zoche to reward, the reward of being 
the ones to subjugate Klal Yisroel.  However, 
because Paroah said woe, and was not 
escorting Klal Yisroel with a full heart, he was 
not entitled to reward.  Once he said, “Woe” 
Klal Yisroel no longer feared that they would 
have to return for the remaining 190 years. (  בן
 (איש חי 
 Perhaps the Torah does not tell us 
specifically who said, “Woe” for it was actually 
said by all.  Moshe Rabbeinu said “Woe” for he 
was not going to be able to enter into the Land 
of Eretz Yisroel together with Klal Yisroel.  
Klal Yisroel said, “Woe” for they feared that 
perhaps their servitude to Paroah and the 
Mitzriyim was not really over, and that they 
would need to return to Mitzrayim.  Paroah 
said, “Woe” for he recognized that Klal Yisroel 
was the reason for the Brocha that was heaped 
upon him, and he was in anguish that he 
would lose it all.   

A great lesson is to be learned from 
all these, “Woes.”  Moshe is teaching us how to 
truly empathize with another fellow Jew.  
Moshe was so concerned about the welfare of 
his brethren, that he could not even think of 
his own pain while he saw Klal Yisroel in pain.  
It was only after they were freed, that he 
thought about his own pain, his pain of not 
being allowed to enter Eretz Yisroel.  That is 
true empathy.  Klal Yisroel said, “Woe” for 
they did not yet have the proper Emunah in 
Hakodosh Boruch Hu, and to trust that 
everything that was happening to them, from 
beginning to end, was all good for them.   From 
Paroah we learn that we should not mess up 
our good deeds with our bad thoughts and 
words.  Paroah was escorting Klal Yisroel out 
of Mitzrayim, and it could have been a great 
source of goodness for him, but he needed to 
say, “Woe” for he was not doing so happily, and 
therefore lost the Zechus he could have had.  
May we be Zoche to have true empathy for our 
brothers, Acheinu B’nei Yisroel, and may we 
be Zoche to perform our good deeds with the 
proper attitude and thoughts.   

Parashas Beshalach א"פשת חלשבתשרפ
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םעהלאוידבעוהערפבבלךפהיו
And the heart of Pharaoh and his servants became transformed 

regarding the people. (14:5)

What possessed Pharaoh to pursue the Jewish People, 
whom he had just (forced by Hashem) released from bondage? 
What was running through his mind when he made such an 
about-face? He had just suffered ten devastating plagues, with 
the death of the firstborn Egyptians striking very close to home. 
His people were demoralised, his country in ruin; yet, he was 
chasing the Jews. Did he require more proof of Hashem’s power? 
He arrived with his soldiers at the banks of the Red Sea and saw 
that the sea had miraculously split, and the Jews were crossing 
through on dry land. Did he think that the sea had been split for 
him? Did he not realise that to enter into the sea was suicidal? 
Pharaoh’s actions bespeak a man who has lost his mind. 

Horav Chaim Kanievsky, Shlita, explains/rationalises (if 
such a term is possible) Pharaoh’s actions, based upon a 
halachah found in the Yerushalmi (Bava Metzia 4:3). Onaah, 
overreaching, refers to the laws surrounding monetary 
deception, the act of wrongdoing another by selling him an 
article for more than its real worth. Chazal distinguish three 
levels of onaah: when the discrepancy amounts to one-sixth; less 
than one-sixth; more than one-sixth of the value. When the 
discrepancy overreaches by one-sixth – the transaction is valid, 
and he need not repay the difference. If the discrepancy 
amounts to more than one-sixth, the transaction is void. The 
injured party, however, may uphold the transaction if he so 
chooses. The Yerushalmi questions the last halachah, which voids 
the sale in the event that the discrepancy overreaches one-sixth. 
Why can the seller not repay the injured party the money and 
validate the sale? Rabbi Zeira says, “The buyer can say to the 
seller, ‘I am not comfortable having people say that you 
succeeded in cheating me. (I do not want people on the street 
conjecturing that I am a pushover, naïve in business – I could be 
sold anything for any price).’” In other words, it is not about the 
money. It is about one day the injured party screaming, “He 
ripped me off,” and the next day making a settlement with him. 
The buyer’s reputation is at stake.

Certainly, Pharaoh remembered the travail that he and 
his country had sustained over the last few months, but he could 
not tolerate being cheated by the Jews. They went from home to 
home borrowing gold and silver utensils, and now they were 
leaving town with those utensils. The Egyptian People would not 
stand idly by as they were being ripped off by the Jews. He could 
not overlook this infraction, and he was willing to risk death to 
prevent it. His ego would not allow them to leave with his gold 
and silver. 

Alternatively, I think we can add (along the same lines) 
“regarding the people,” the Torah underscores that Pharaoh 
could not tolerate this behaviour on the part of the “people,” 
since their forebears had been their slaves, chattel to do with 
them whatever they pleased. Now, they were leaving the country 

as kings. This was just too much. Pharaoh would put an end to it 
– at all costs. He definitely paid!

'דלאלארשיינבוקעציו
Bnei Yisrael cried out to Hashem. (14:10)

The Midrash Tanchuma (9) teaches that when Klal 
Yisrael saw that their situation was dire, they grasped the umnos, 
“profession,” of their ancestors/Patriarchs and reached out to 
Hashem through the vehicle of prayer. The efficacy of prayer 
cannot be overstated. It should not be our last – but rather, our 
first – resort. A Jew speaks to Hashem, his Father in Heaven, 
through the medium of prayer. Chazal are teaching us, however, 
that the Jewish People turned to Hashem in prayer just because 
the situation was bleak. How is this to be compared with the 
prayers of our Patriarchs, who prayed to Hashem on a regular 
basis? It was their means of communication with Hashem. The 
prayers emanating from the Jewish People and those expressed 
by our Avos, Patriarchs, appear dissimilar on the surface.

Horav Baruch Dov Povarsky, Shlita, cites Horav 
Yeruchem Levovitz, zl, who posits that our prayers must reflect 
the attitude that, without Hashem, salvation is hopeless. Our 
only avenue to redemption, to recovery, to be extricated from 
the adversity that is gripping our lives, is through prayer to 
Hashem. Nothing else is effective. Our Avos manifested this 
attitude when they prayed to Hashem. They knew that it was 
always crunch time, because only Hashem could pull them 
through. Thus, every prayer that emanated from them addressed 
an eis tzarah, dire circumstance. Without Hashem, everything is 
foreboding. 

Regrettably, we do not pray pre-emptively, waiting 
instead until we have exhausted all other avenues of relief, so 
that our backs are against the proverbial wall; then we turn to 
Hashem as our last resort. We must drum it into our heads that 
Hashem is not only the first resort – He is the only resort. 
Everybody/everything else is only His messenger. When we pray, 
it should be with this attitude – “Hashem, You are my only source 
of salvation. Without You, I am uncertain of any recovery.” This is 
how we daven on Yom Kippur. Indeed, if we would daven on a 
regular basis the way we daven when we know it is “crunch 
time,” our davening would obviously have greater efficacy, 
because every moment is actually “crunch time.” 

'דתעושיתאוארוובציתה
Stand fast and see the salvation of Hashem. (14:13)

Ibn Ezra writes: “You shall not wage war. You will see the 
salvation that Hashem will make for you.” How is it possible for a 
nation of 600,000 men (over the age of twenty-years old) to just 
stand there and not fight their aggressors? The answer is that 
these people knew the Egyptians as their masters who lorded 
over them. It was impossible for the Jews who knew nothing 
about warfare to battle their Egyptian masters. Amalek attacked 
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Now You Know! 

Parshas Beshalach is called Shabbos 
Shira, the Shabbos of song. 
One reason is because of the songs 
of praise the Jews sang after the 
Egyptians were drowned at the 
splitting of the sea, first led by Moshe 
and then by Miriam. 
Another reason is because birds sing 
and they play an integral role in the 
story of the Parsha. 
When the Mon fell, Moshe told the 
people to expect a double portion on 
Friday since the Mon would not fall on 
Shabbos. 
When Dasan and Aviram wished to 
“prove Moshe wrong,” they put out 
some Mon late on Friday. On Shabbos 
morning they went to go collect it. 
However, it was gone. Birds had 
eaten it. For this reason, there’s a 
custom to leave food out for the birds 
in appreciation of their act which 
prevented a desecration of Hashem’s 
name. 
The multiple reasons for the single 
name “Shabbos Shira,” remind us of 
a remarkable explanation of the 
Taamei HaMinhagim. 
In explaining why the Torah does not 
have nekudos, vowels, he says it is so 
that words may be pronounced in 
different ways and many things can 
be learned from the same words. 
When we look for something special in 
this Shabbos, we can find multiple 
things, and so can we find countless 
lessons and kindnesses from Hashem 
in every part of the world around us. 

Thought of the week: 

Hope is the only bee that 
makes honey without flowers. 

 (Y:DY TWMw) „.ÊH LA LARsY YNB WQECYW ...OHYRXA ESN OYRCM HNHW OHYNYE TA WAsYW...‰ 
“And they lifted their eyes and behold, Egypt was traveling after them, and they were 
very frightened and the Children of Israel cried out to Hashem.” (Shmos 14:10) 

In a dramatic moment of visual imagery, the Torah tells us that the Jewish People 
collectively lifted up their eyes and saw “Egypt” chasing them. What is meant by Egypt? 
Either they saw the unified nation of Egypt, bound by a burning common desire to 
massacre the escaping Hebrews, or, as the Midrash says, they saw the Heavenly angel 
representative of Egypt coming after them to destroy them. 

Either way, the sight terrified them with its finality. They were being followed by an 
irresistible force, the singular will of millions of people forged together into one, or else the 
Divinely ordained might of an angel representing those people. What happened next was 
very telling: the Children of Israel cried out to Hashem. 

Though Rashi says they all did so, the Ramban says that there were different groups. How 
could the same people cry out to Hashem one moment and despair and blame Moshe the 
next? Therefore, he says that some people did cry and were afraid and resigned 
themselves to their fate. There were others, though, who cried out to Hashem. These are 
the ones described as the “Children of Israel.” 

These are the ones Rashi describes as taking their fathers’ craft, as it says that Avraham, 
Yitzchak and Yaakov davened to Hashem. What is the connection? When it says that 
Avraham stood in the place he had stood, it refers to the fact that after Hashem told 
Avraham He was going to destroy Sodom, Avraham arose early in the morning to pray for 
them. He had been unable to find a merit for them but he still planned to ask for mercy. 

Yitzchak davened in the field upon his return from bringing Hagar back to his father to 
marry. Meanwhile, he awaited news of his own marriage partner. Finally, Yaakov was 
running away from his brother Esav and on the way he passed the place of the Akeida, and 
as night fell, he prayed. 

The Avos davened at times when they didn’t have any other options. They had no steps 
they could take at that moment to help themselves, so they davened to Hashem. This is the 
“craft” of our Avos, knowing that no situation is ever hopeless even when you can do 
nothing about it. 

When the people leaving Egypt saw something that seemed to signal the end for them, 
some were terror stricken. They were angry and upset and began to blame Moshe. Their 
end would come and they would be lost. Not so the true “Children of Israel,” the heirs to our 
forefathers. We are maaminim b’nai maaminim, believers, children of believers, and no 
matter what, we can cry out to Hashem and He can save us. People like that do not break. 
They survive, overcome, and never, ever, despair. 

Many years ago, late talk show host Larry King was in Israel and brought to meet Rabbi 
Noah Weinberg. They got into a spirited discussion about spirituality, with Larry the skeptic. 
R’ Noah finally asked him why he doesn't believe in G-d.  

Larry told him that growing up in Brooklyn, he was a big Dodgers fan. One year, they were 
in the World Series against the Yankees. He prayed so hard the Dodgers should win, but 
they lost. After that, he realized there was no point in believing in G-d. 

With a twinkle in his eye and a mischievous smile on his face, R’ Noah, also from Brooklyn, 
leaned across the desk and said, "You know what, Larry? I remember that World Series 
too. And I was praying for the Yankees."    - h/t Lori Palatnik 
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e have already learned from what Mefarshim 
have alerted us, based on the Pesukim, that the 
ten Maakos correspond to the ten Maamaros 

that Hashem used to create the world. The message 
being that the ten Maakos are to reinforce the אמונה  
of Hashem, the Creator of everything, who controls 
it all as He wishes. That  אמונה needs to be augmented, 
because no human was a witness to creation, and it 
can be easily forgotten - ישכחך שלא  איש   When .אשרי 
Hashem, כביכול, introduced Himself to us at Har Sinai, 
His words were NOT I am Hashem that created heaven 
and earth, but rather I am Hashem who took you out 
of Mitzrayim for that very reason. The entire episode 
of the Geulah, ending with the splitting of the Yam 
Suf, are meant to be Klal Yisroel’s course in EMUNAH 
101 - Kadosh Baruch Hu’s mastery of the world and 
every minute occurrence that happens in it. 

As young Yeshivah Bachurim, we cut our teeth on 
the words of the Baalei Mussar, especially the words 
of Rav Yerucham Levovitz, the Mirrer Mashgiach. 
Sometimes we even understood what he trying to 
teach us. However, given our age and our undeveloped 
thought process, there were some of his deep מחשבות  
that escaped us. One Shmuz that always eluded 
me was the first Maamar in the third volume of דעת 
ומוסר   which I now think I may understand ,חכמה 

it somewhat. I think. I leave it to you to judge if I 
can commit it in writing, at least the little I think I 
understand. Rav Yerucham has an  עומק in the Rashi 
at the start of Parshas Va’era (6:3). Moshe is chastised 
by Hashem for his question which the Avos would 
never had asked. Hashem said I promised the Avos, 
but I never allowed them to see the fulfillment of 
those promises. The promises were made with the 

“name” “Kail Shakai”, but they never saw לא ה'   ושמי 
 the “name” Hashem means you can count ,נודעתי להם 
on Him to make it happen -  דברי  to make it - לאמת 
true. Rav Yerucham explains that are different names 
of Hashem for various conducts. Sefarim explain that 
NONE of the names we use for Hashem are actually 
describing HIS ESSENCE, which is impossible, but 
rather are descriptions of the “ACTS” that the Borei 
Olam is performing in HIS WORLD at that time. 
There is a “name” of “Kail Shakai”, which is the “name 
of promises”, even WITHOUT it being fulfilled and 
whose purpose is to test, to exercise our  אמונה in 
believing that IT WILL HAPPEN. The promises of 
Kadosh Baruch Hu are not subject to human frailties - 
we can be sure it will happen even as we pass through 
the dark tunnel which might breed doubt, secure and 
firm in the belief of the pledge coming true. By the 
Avos, the covenant was already guaranteed, without 
seeing it happen. והאמין בה' ויחשבה לצדקה.

Rav Yerucham finds this substantiated by the Medrash 
(Vayechi 98:20) that states: בקיווי  everything ,הכל 
depends on how much you hope for it to happen. He 
brings a scary  ספורנו (Shemos (6:7-9) that the four 
גאולה של   were accepted as fact by Klal Yisroel  לשונות 
and were sure that שאעשה כל מה שאמרתי. But והבאתי, to 
bring them into Eretz Yisroel, נתנו לב להתבונן  they , לא 
didn’t believe it could happen and therefore, Hashem 
did not allow them into Yisroel, ONLY their children. 
The way Hashem works is that you can only be Zocheh 
to anything AFTER you show  בטחון that you can get 
it. Rav Yerucham concludes: ובאמת יסוד גדול הוא לכל דבר 
.ודבר...וזהו ענין סדר גאולת מצרים

We were only Zocheh to Geulas Mitzrayim with 
actions that displayed our אמונה. To slaughter the gods 

W
פרשת בשלח
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of Egypt “in their faces” can only be done by someone 
who knows that he is leaving. Try and equate that 
with burning a pile of Korans in a Muslim country 
- maybe even Portland. It had to be roasted, says the 
Daas Zkainim (Shemos 12:9) quoting Ibn Ezra, so that 
the smell would be strong and everyone would know 
there were lamb chops on the barbeque. The Mitzvah 
was NOT to hide it but an open declaration of the 
 we had as we dressed in walking shoes with our בטחון 
canes - see Sforno (12:11). Our exit from Egypt and 
our tests in the Midbar were designed to, as Rabeinu 
Bachya writes, כדי שיגדלו נפשם השכלית במדרגת הבטחון שהוא 
 that’s why we had , שורש האמונה כדי שיהיו ראוים לקבל התורה
to enter - with our  בטחון - into the waters of the Yam 
before Hashem split it. Maybe that’s why every שבט  
had their own  קריאת ים סוף, to allow for every  שבט to 
show their own  בטחון. We all say, daily, that we ask for 
Torah in the Zchus of אבותינו שבטחו בך. But that’s a topic 
for its own article - בס"ד.

We all know the Chazal that the Geulah from Mitzrayim 
was in the Zechus of the נשים צדקניות. This refers to their 
steadfast  אמונה in bearing children despite the decrees 
of Pharaoh. There is another aspect that always amazes 
me, especially about Miriam. Her invincible אמונה to 
tell her father, the Gadol Hador, that his actions were 
worse than Pharaoh. Her supreme  אמונה that was put 
to the test when Moshe was cast adrift in the river, 
even then she did not falter. She stood, מרחוק – from 
afar, unshaken, knowing Moshe would be saved, only 
uncertain of how – see Haamek Davar (2:4). But we 
cannot miss the Mechilta, quoted by Rashi (15:20), 
that after the Bnai Yisroel sang Shira, Miriam took her 
drum - בידה  and all the other women followed – התף 
suit with their own instruments. Where did they get 
these instruments? Mechilta teaches that היו  מובטחות 
שבדור  that Hashem would do Nissim, so they צדקניות 

brought along their instruments! Running like slaves 
escaping, carrying the wealth of Egypt with them they 
were sure -  מובטחות - that there will be a celebration; 
we are going to need a band. As an aside, Mefarshim 
explain that we did not WANT to “borrow” their gold 
and silver, which would ensure the Mitzriyim would 
chase us, but one  נא from Hashem – one please, 
convinced them. A lesson in and of itself – who knows 
what one please can accomplish? The belief of these 
women was so powerful – the Galus will end and we 
need to celebrate the Geulah. 

One final point based on an observation of the Netziv. 
The Pasuk says  מרים להם    ותען as he points out ,ותען 
means to answer, to respond. See the Netziv how he 
applies it. We need to notice that whenever we speak 
of Shira, the verb is always a derivative of  לענות - to 
answer. ואמרו ענו  קלי  , זה  שירה  ענו  לך   . That is because 
whenever Hashem does a miracle for us our response 
is Shira because Hashem is TALKING TO US, He 
wants something from us and we must RESPOND, 
and our first response is  שירה, saying thank you and 
appreciating His  חסדים. Then we must be  מתבונן, ponder 
well, what could Hashem expect from us by bestowing 
me with His graciousness. We should all declare זה קלי 
 He is my G-d and He will ultimately fulfill , ענו ואמרו 
EVERY promise He made to us through his Nevi’im.

Just like the Geulah from Mitzrayim was based on our 
ובטחון  so too the end of this Galus – long and , אמונה 
certainly not getting better – depends on our  אמונה.

May we all be Zocheh.

Among those who are  מצפים לישועה.
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have always been fascinated by several 
pesukim that in many ways serve as the apex 

of Bnei Yisroel’s redemption from Mitzraim. The 
Jews have arrived onto the banks of the Red Sea. 
They see that there is nowhere to turn and that 
proceeding forward is seemingly impossible. They 
raise their collective voice to Moshe Rabbeinu with 
the biting words:

ר ְדָבּ ִמּ נּו ָלמּות ַבּ ִמְצַרִים ְלַקְחָתּ ִלי ֵאין־ְקָבִרים ְבּ ַהִמְבּ

   Are there not sufficient graves in Mitzraim that you
had to bring us to this dessert to die?

With that Moshe encourages them to be of  
steadfast faith and to await G-d’s salvation.

התיצבו וראו את ישועת ה׳

The very next pesukim find HKB’H telling Moshe 
the following:

ָרֵאל  ֵני־ִיְשׂ ר ֶאל־ְבּ ֵבּ ְצַעק ֵאָלי ַדּ ה ַמה־ִתּ ַוֹיּאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשׁ
ָך ּוְנֵטה ֶאת־ָיְדָך ַעל־ַהָיּם ּוְבָקֵעהּו  ה ָהֵרם ֶאת־ַמְטּ עּו ְוַאָתּ ְוִיָסּ

ה ָשׁ ַיָּבּ תֹוְך ַהָיּם ַבּ ָרֵאל ְבּ ְוָיֹבאּו ְבֵני־ִיְשׂ

Then G-d said to Moshe, “Why do you cry out to 
Me? Tell the Israelites to go forward. And you lift 
up your rod and hold out your arm over the sea 
and split it, so that the Israelites may march into 
the sea on dry ground. (Shemos 14:15,16)

I have always found these pesukim troubling 
for two reasons, the second of which is posed as 
well by the Ohr HaChaim HaKadosh. The Ramban 
argued earlier in Sefer Shmos that the entire 
geulah came about because of the sincere tefillah 
of Bnei Yisroel. While based on the amount of 

time that the Jews had already been enslaved the 
redemption should have occurred irregardless, the 
Ramban said that there was a necessity for tefillah 
to activate this process. Only then do the pesukim 
say that G-d fully ‘saw’ the sufferings of his people. 
If the entire geulah was predicated on tefillah why 
now at this juncture, at the end of the redemption 
process does HKB’H instruct Moshe that his tefillos 
are inappropriate - מה תצעק אלי?

Secondly, the ordering of the pesukim seems to 
be incongruous. First the pasuk says to speak to 
Bnei Yisroel ויסעו, and then Moshe is instructed 
to lift your staff, spread it over the sea and divide 
it. Logically shouldn’t the command first come for 
Moshe to perform the neis followed by Bnei Yisroel 
marching onward? 

The answer to these questions and many others 
are resolved by the underlying theme that runs its 
way throughout the rest of sefer Shemos until this 
generation perished in the dessert in the middle 
of sefer Bamidbar. It’s a theme made famous by 
a comment of the Ibn Ezra in this weeks parsha 
(Shemos 14:13) Namely that with all of the miracles 
that the Jews had already witnessed. With all of the 
moments of divine revelation that this generation 
had already been party to. Even with Moshe 
Rabbeinu as the unquestioned spiritual giant that 
the nation rallied around. Even with all of that, Bnei 
Yisroel were incapable of moving beyond the basic 
personality of being slaves. They were terrified to 
fight the Egyptians who had been their captures and 
masters. They were unable to envision themselves 
as shapers of their own destinies with the fortitude 
to seize the moment. They were unable to muster 
the courage to enter into Eretz Yisroel upon hearing 
the report of the obstacles that waited them upon 

Parshas Beshalach - Man Boldly (And Uncomfortably) Steps Forward into the Unknown
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their arrival. The gilui shechinah in the form of the 
ten plagues and the events around the sacrifice 
of the korban Pesach could not undo the psyche 
that had come to define Am Yisroel over the course 
of multiple generations. Various halachos of the 
Korban Pesach were geared towards cultivating the 
mindset of the free man but that couldn’t happen 
overnight no matter how dramatic and miraculous 
the circumstances. It’s reminiscent of the stories 
that one has heard from R’ Herschel Schachter 
when he served as the chaplain in Buchenwald 
after the liberation. Men and women who were 
now technically free but who were understandably 
completely immobilized by the years of extreme 
trauma. 

With that in mind we have a better understanding 
of the narrative at Yam Suf. 
When Bnei Yisroel were in Mitzraim all they 
had at the beginning of the redemption journey 
was tefillah. There was really nothing else they 
could do. It was a moment of complete national 
surrender. But now at Yam Suf HKB’H is essentially 
telling Moshe Rabbeinu to march forward. Prayer 
is effective but to some degree tefillah contains in 
it an element of passivity - one is waiting for HKB’H 
to come to the rescue. There was and is a time for 
that. That time was not now. Standing at the Sea 
with a feeling of hopelessness, deferential to their 
previous masters, and enslaved by the psyche of 
an עבד, the only reparative option is ויסעו - move 
forward. Break the invisible shackles that took root 
over the course of the previous centuries. While 
Moshe eventually would stretch his hand over the 
sea and divide it that couldn’t happen until Bnei 
Yisroel took the initiative in this process. 

I have always been fascinated by the famous 
gemarah in Sotah 36b that communicated the 
feeling of fear and paralyses to which I refer. R’ 
Meir said that each tribe was fighting for the zechus 
to be the first one in the Sea until finally the tribe 
of Binyamin took the plunge. R’ Yehudah differed 
sharply with R’ Meir and said that:

לא כך היה מעשה אלא זה אומר  אין אני יורד תחילה לים 
וזה אומר  אין אני יורד תחילה לים קפץ נחשון בן עמינדב 

וירד לים תחילה

It wasn’t just that Nachshon entered the water 
but it was essentially an act that cut through the 
paralyses born of generations that had only tasted 
servitude. At that moment, tefillos are insufficient 
and nissim are counterproductive. What’s 
necessary is man fully embracing his destiny and 
the opportunity to repair wounds. 

While this concept is true historically for Klal Yisroel 
as well as for other nations who have been subject 
to servitude it’s also deeply true on a personal level. 
Many if not most people have shackles of sorts - 
addiction, trauma, anxiety, depression, inability 
to function, crippling feelings of inadequacy - the 
list is endless as to what man encounters in their 
own personal journey and in one’s aspirations for 
personal redemption. Tefillah is a start but in a way 
it’s a passive acceptance of the reality of one’s life. 
Does one have the wherewithal to move forward 
and to step towards decisions that brings a person 
closer to their values, closer to the best version of 
themselves, and ultimately closer to the Ribbono 
Shel Olam? That was the fundamental question 
that HKB’H posed to Moshe Rabbeinu thousands 
of years ago - אלי תצעק   and it’s one that - מה 
continues to echo loudly to this day. 

R’ Blass can be contacted about this Dvar Torah or about 
any other issue at blass@yu.edu

Rabbi Yehoshua Blass, Mashgiach Ruchani – Yeshiva University
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‘Holy ones praise You every day’ – ' יהללוךקדושים בכל יום'  
Moreinu HaRav shlita relates: A boy who stumbled in matters of 
holiness, sent me a message that he wanted to talk with me to 
see if I could have an influence on him to improve his crooked 
ways.  
The boy came and it was clear that he did not understand Yiddish 
and he could not speak Hebrew, only English… I am not fluent in 
English and there was no one around who could be an 
interpreter, especially during corona when people are not coming 
to my house, I did not know how to connect with him. Suddenly, 
there was a knock on the door. It was a relative who came 
unexpectedly, and he wanted to speak with me about something. 
The young man who urgently needed me realized that this was a 
relative who had paid a taxi to take him roundtrip from another 
city to ask an important question which needed an immediate 
answer. 
This relative spoke English fluently and acted as the interpreter 
between us and only after we finished did he pose his question, 
the reason he came. I pointed out the hashgacha of how precise 
and fortunate it was that he learned English to be an interpreter 
right now for the boy who stood by me. 
When the boy left, my relative told me that he too, had a story 
on holy matters and this is what he said: I brought my smart 
phone to a Heaven-fearing man to show him what I was working 
on. He asked me if it was a kosher cellphone. I told him it was 
not. I explained that I only use this cellphone when I travel 
abroad. He was not satisfied, and he would not look until I first 
put a filter on it. I could not refuse, and on the spot, I called the 
company and added a filter. 
Just as I finished the call with the company, I received a call from 
a man who was interested in renting my upstairs apartment that I 
wanted to rent for six months. The next day, just when the filter 
went into effect, I closed the deal, and I did not have to rent it 
out of desperation. 
 

 למען אנסנו הילך בתורתי
So that I may test him whether he will follow my Torah  

A man gets up in the morning and goes about his daily routine. He 
works to support his family. Sometimes this is not easy and 
sometimes it is really hard. But what won’t we do to bring home 
food for the children? Eventually, he is successful at work and not 
only does he bring home food for the children, but he even becomes 
wealthy and a leader of the community. To his great dismay, he does 
not have enough time to learn, but he reconciles himself by donating 
his money to those who learn on his behalf. This is how he can go on 
for decades as he is sure that he is doing exactly what is incumbent 
on him. He exerts himself for his livelihood and he donates his 
money for Torah and chesed. 
Our parsha is filled from beginning to end with emunah [faith]. 
Anyone who studies this parsha is filled with emunah and bitachon 
[trust] in the Creator Yisbarach and His supervision. We even find 
the famous segulah for parnasah is found in our parsha - Parashas 
HaMan – where it is written (16:4) 'טו דבר יום ביומו למען ויצא העם ולק
 Let the people go out and pick each‘ – אנסנו הילך בתורתי אם לא'
day’s matter on its day, so that I may test him, whether he will 
follow My Torah or not’. This is the opposite of what everyone 
wishes for himself. We want there to be enough food for ourselves 
and our families until the end of days, and also a nice sum in our 
bank account to the point that we say “kol hamarbeh harei zeh 
meshubach” – “the more one has, the more praiseworthy”. This is 
exactly what Bnei Yisrael did not have in the wilderness. Every day a 
supply came down that sustained them for that day alone, then 
what is the special blessing attached to the manna? 
The answer is: This is exactly the blessing. When a person realizes 
every day that the bread that he eats todays is received directly from 
the merciful hand of the Creator Yisbarach, when a person believes 
that everything that happens in the world is with hashgacha pratis, 
as we say in the first Ani Ma’amin, ‘Ani Ma’amin sheHaBorei 
Yisbarach Shemo Hu Borei uManhig lechol haberuim v’Hu levado 
asah v’oseh v’ya’aseh lechol hama’asim’ – ‘I believe with complete 
faith that the Creator Baruch Hu, creates and guides all creatures, 
and that He alone made, makes, and will make everything’. When a 
person truly believes this, he does not work just to get rich, he also 
sets aside his time for Torah and avodah, as he knows that all is 
given by the hand of the Creator, and poverty and wealth, are only 
‘so that I may test him whether he will follow My Torah or not’.       

                                      – Tiv HaTorah - Beshalach 
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But those who complain, although from the side of their nature 
they believe, nevertheless, they are not broadminded enough, and 
the result of this is that they miss the hidden signs before them, 
and they lose their faith a little. This is what causes them to rely on 
reasons, since they see that salvation is delayed in coming. 
The Torah is speaking to those poor-minded people and it is trying 
to encourage them and calm them as Moshe responds to them 
לכם היום' (14:13) יעשה  ישועת ה' אשר  וראו את   – 'אל תיראו התייצבו 
‘Do not fear! Stand fast and see the salvation of Hashem that He 
will perform for you today’, that even though the salvation is not 
yet visible to the human eye, it is incumbent on them to strengthen 
their stand and strengthen their emunah and bitachon until they 
recognize the salvation of Hashem, and chalilah they should give 
up hope and despair. 
Based on that which we said we can understand the saying of 
HaRav HaKadosh Rebbe Moshe of Kavrin zy”a, that if a person is 
speaking about emunah he will merit to arouse within him the light 
of emunah, as it states (Tehillim 116:10) 'האמנתי כי אדבר' – ‘I have 
kept faith although I say’, that is, I merited to believe, and what 
caused this? Though I say! Thus, speech leads to emunah. 
It would not be possible to say this teaching without this 
understanding that words are connected to faith. The nature of a 
Jew is to believe. However, due to the pressures of the times the 
flame is diminished, but the ember is still glowing, and since this is 
so, speech has the power to fan the ember and renew the flame. 
But if emunah was not already part of his nature, how would words 
help? He would not believe anything emitting from one’s mouth… 
This is what the Torah wanted to reveal to us, that a person must 
constantly renew his faith and he should not be swayed by the 
times and the hidden things. This is why Hashem does this, to test 
the hearts of people to see if they will stand in their emunah even 
in those times when darkness covers the earth. 
An incident that emphasizes these words is told about HaGaon 
HaKadosh Rebbe Levi Yitzchak of Berditchev zy”a, when he 
returned to his father-in-law’s house after first spending time with 
his Rebbe, the Maggid of Mezritch zy”a, where he stayed several 
months straight. His father-in-law who was a misnaged [not in tune 
with the ways of chassidus] and wanted to know why his son-in-law 
stayed away so long. HaRav HaKadosh told him that he achieved 
that there is a Creator in the world. Amazed, his father-in-law 
called in his maid and asked her if there is a Creator in the world? 
The maid said, ‘Yes!’ The father-in-law turned to him, ‘What is so 
novel? Even the maid knows this!’ Rav Levi replied, “She says there 
is a Creator in the world, and I know and sense there is a Creator in 
the world”. 
With these words, Rav Levi wanted to demonstrate the power of 
increasing avodah to reveal the point of emunah that is naturally in 
the hearts of Bnei Yisrael. His intent was not chalilah to deny the 
faith of the maid, and his intent was also not to deny his own faith 
before he went to his Rav, he just wanted to express this, that as 
long as a person does not renew his emunah then it does not 
spread in his soul. Only after much concentration on his loftiness 
and renewal of emunah does he begin to feel it. 

~ * ~ * ~ * ~  
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 העבודה להתחזק באמונה 
The service to encourage with faith 

 

חריהם  ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע א 
ויאמרו אל משה המבלי אין קברים וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה': 

במצרים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים: 
יא(-)יד:י  

Pharaoh drew near, the Bnei Yisrael raised their eyes and behold! 
– Egypt was journeying after them, and they were very frightened, 

the Bnei Yisrael cried out to Hashem. They said to Moshe, “Are 
there not graves in Egypt that you took us to die in the 

Wilderness? What is this that you have done to us to take us out of 
Egypt? 

When the Bnei Yisrael lifted their eyes and realized that Egypt was 
chasing after them, they immediately understood that they were 
placed in great distress, since they had no way to flee and save 
themselves from Egypt. The Torah describes how they were 
expressing their grief from two sides. First, they looked up at 
Heaven and prayed to Hashem Yisbarach to get them out of their 
predicament. Also, they complained to Moshe in that he caused 
them this distress by taking them out of Egypt which now caused 
them to fall by the sword of Pharaoh chalilah. 
Anyone who considers these two expressions is confounded and 
does not understand because the two approaches contradict each 
other. The man who has complete faith in his Creator, when faced 
with a dire situation like this one, lifts his eyes to Heaven and prays 
to Hashem from the depth of his heart, for he believes with 
complete faith that nothing happens on its own and everything is 
pre-arranged by Hashem Who put him in this predicament, and 
Who is the One Who can also get him out of it. 
Things are different for the one whose emunah is lax, for he follows 
his eyes, and he makes the situation reliant on the events leading up 
to it. He attributes his situation to other things, he is filled with 
complaints and he does not focus on Hashem, so he does not realize 
Who is making things happen.  
However in the ‘Dor De’ah’ – ‘Generation of Knowledge’ – you find 
both approaches existing as one. On the one hand, they lifted their 
eyes to the skies and cried out to Hashem to save them and take 
them out of their predicament. On the other hand, they complained 
to Moshe, since with human eyes he was the reason they left Egypt, 
and the question remains how can these two contradictory 
approaches exist side by side? 
In truth, we cannot comprehend the nature of that holy generation 
and we cannot determine their true path. However, since these 
words were written in the Torah, and the Torah was given to 
ordinary people like us, it is a sign that HaKadosh Baruch Hu wanted 
us to understand the ways of that generation with our limited 
capacity. We can resolve our difficulty trough the avodah. 
We can say that the Torah wanted to speak about the loftiness of 
Israel, for all of Israel – including the lowest among them – merited 
faith in Hashem Yisbarach, for Yisrael and HaKadosh Baruch Hu are 
one. And one who has Yisbarach as part of himself, it is not possible 
for him to not have faith in Hashem. And even if you find among 
Israel those who resent their hardships and blame them on various 
reasons, this does not detract from their emunah since they first 
look up at the sky out of faith since this is the source of all reasons. 
However, the difference between them and the others steeped in 
emunah is the hiddenness that hovers over the world. Those who do 
not complain about their situation are not concerned about the 
hiddenness, since their minds are broad enough to understand that 
this is the way of the world, that HaKadosh Baruch Hu tests the 
person with His hidden countenance, and this is not enough of a 
reason to be lax in their emunah.  
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Additionally, one can ask for good ‘fruit’ on it, meaning children, 
children and grandchildren involved in Torah and Mitzvos for 
the right reason. There is a well-known segulah for those who do 
not have children, to eat on this day, the esrog that the bracha 
was made on it the previous Succos. It is also propitious on this 
holy day, to spread a healing [refuah] for Klal Yisrael, something 
which is very needed particularly in this difficult period which we 
find ourselves in at the moment. 

~ * ~ * ~ * ~ 
I want to say a few words about the fruit, the dear children who 
are so very beloved to us. 
The holy seforim write about this at length, that it was fitting to 
pray for the fruit on the 15th of Shevat, these are the beloved 
children, that they should be good children, adorned with ahava 
[love], yirah [fear], chesed [kindness], and rachamim [mercy]. 
You must remember that the head – meaning the root, is the 
trunk that grows the branches, but every branch only grows as 
far as the root supplies it with nutrients. An apple tree will not 
grow a branch of oranges. This must be awakened in the person 
who is the root of the family, then the more he strengthens in 
avodas Hashem Yisbarach and the fulfillment of His mitzvos, so 
will his branches grow, and the fruit – these are his children – 
will be like him. 
True, this does not happen all at once, it requires a large 
investment, like that tree that does not grow so big all at once, 
rather, it starts as a small thin shoot, and slowly, slowly it reaches 
its full height. 
Just like every tree that wants to bear good fruit, it must receive 
proper treatment from the first moment it is planted in the 
ground. It must be planted in proper soil, to worry about its 
irrigation, to guard it from harmful elements that try to ruin it, to 
weed out the harmful vegetation around it, and sometimes some 
branches have to be pruned from it. 
This is also so with regard to chinuch [training], one must know 
that the growth and cultivation of the child begins at birth, and 
one must be meticulous with his food and cleanliness, to keep it 
away from anything that might harm it, such as an environment 
of bad friends, and supply him with spiritual tools.  
 

השדה" )דברים כ:יט("כי האדם עץ   
“Is the tree of the field a man?” (Devorim 20:19) 

A letter to the beloved members of ‘Shivti B’vais Hashem’ 
Tu B’Shvat, the 15th of Shevat was established as Rosh Hashanah for 
trees. The year renews on the 15th of Shevat regarding the mitzvos 
that relate to the tree and its fruit. For example, the law of ma’aser is 
that one cannot take ma’aser from the fruit of one year for another 
year. Similarly, regarding the other mitzvos relating to the tree: Orlah 
[the first three years produce of the tree], revai [the fourth year of 
produce of a tree], terumos [gifts to the Kohen], bikkurim [first fruit], 
etc. 
The custom to eat fruit on Tu B’Shevat was established only among 
Ashkenazic Jews, and it was hardly known among the Sephardic 
communities. The earliest source for this minhag dates back more 
than 450 years. The first to mention it was Rebbe Yissachar ben 
Shosan, a Chacham from Morocco who settled in Tzefat, based on 
him the Magen Avraham wrote (Orach Chaim 131:16) “The 
Ashkenazim were accustomed to increase different fruit of the trees”. 
Through the years, this custom spread throughout all branches of 
Yisrael, and there were even written seforim of Tefillos and customs 
of this propitious day. 
Many wrote at length in Sifrei Chassidus about this, that the 15th of 
Shevat is a very propitious day to renew avodas Hashem. Just as the 
trees renew on this day, so too should the person change his ways for 
the better starting on this day, to the point that even the wicked are 
given the power to renew their actions (Magen Dovid Tolene). 
To better explain this, just as the tree stands in winter naked, frozen, 
and bent from strong winds, appearing forsaken without hope. Yet, 
when Tu B’Shevat arrives, the tree begins to renew, and the sap 
within it begins to rise. So too with all of us, as we are compared to 
trees, we have the power within us to arouse the new energy and to 
strengthen in avodas Hashem, on this tremendous day. 

~ * ~ * ~ * ~ 
It was arranged from Heaven that the whole world runs in a different 
way from what we have known so far, and for this reason it is not 
possible for us to sit together at a Tu B’Shevat Tish like in previous 
years. Since this is the will of Hashem, we accept it with love and joy, 
for this is what our Rabbis z”l taught us. 
Therefore, this year, everyone should see to sit together with his dear 
family and make a family Tish, and speak about the exalted day and 
its segulos, to use this day properly and not waste this day of 
salvation. It is possible to be very strengthened on it and to receive 
great abundance from Above, as brought down in the holy seforim 
‘on this day the storehouses of Heaven are open to empty on the 
world great abundance in all matters of ‘the fruit of’ the person, 
both spiritual and physical.      
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Just as if someone has a tree, he invests precious strength so that it 
will yield fruit, since the main thing is the fruit and not the tree 
itself, just the opposite, the worth of a tree is measured by the fruit 
it yields, and if its fruit are not choice the value of the tree goes 
down. In contrast, if it produces luscious fruit, then the value of the 
tree is increased. It is the same with a person and his fruit, one 
who invests spiritual effort in the children, then BS”D they grow 
up for glory and they testify better than 100 witnesses to the 
praise of their parents. 
Therefore, it is recommended that parents set aside time on this 
day for Tefillos and saying Tehillim so the children will grow to 
glory, and to accept upon themselves to improve the things that 
need improvement, and this will be a good preparation for the 
Rosh Hashanah of trees, just as we prepare ourselves in the month 
of Elul, with good intentions, to go into Rosh Hashanah. 
As we have said, to strengthen ourselves in davening with a 
minyan and with kavana [proper intention], and not to talk at all 
during davening, as this is the best segulah for children to go in 
the way of Hashem. Proper Tefillah is like a ‘delicacy’ before 
Hashem Yisbarach, as it were, as in (Bereishis 27:4)   הבא לי מטעמים'
 Bring me delicacies and I will eat’. As opposed to‘ – ואוכל'
denigrating Tefillah chas v’shalom, which is compared to serving 
wormy food on the king’s table which is disgusting. 
The person is like the tree of the field. Just as the purpose of the 
tree is to yield fruit, so too, the purpose of the person is to raise 
good, nicely trained children. As opposed to other people who also 
have children, but they are not fine fruit, rather, they are disgusting 
fruit because they do not do the will of their Maker. If one does 
not invest his effort and energy in raising children to be pleasant 
fine fruit, then he is like a non-fruit bearing tree. 
This is a time for introspection, how much effort is invested in the 
chinuch of the children as required. Just as the owner of the field 
sits and plans and considers how to improve his fruit so that the 
yield will be prepared for the coming year, so too it is incumbent 
on the parents to sit and consider what must be done so that they 
raise children that are a glory for Bais Yisrael. Of course, you must 
daven a lot and arouse mercy, and seek advice to invest in children, 
that they be pleasant, fine fruit. 
I conclude with the famous words of Chazal (Ta’anis 5b), when two 
Talmidei Chachamim met and one wanted to praise the other one, 
his fellow replied to him and said: I will give you an example, what 
is this compared to? To a person who is walking in the desert and 
he is hungry, tired, and thirsty. He finds a tree laden with luscious 
fruit and it has nice shade, and there is a stream of water flowing 
near it. He eats its fruit, drinks its water, and sits in its shade. When 
he wants to leave, he says, “Tree, tree! How can I bless you? If I tell 
you your fruit should be sweet – you already have sweet fruit; that 
you should have nice shade – you already have nice shade; that you 
should have a stream of water flowing under you – you already 
have a stream of water flowing under you. So, may it be His will 
that all your seedlings be like you. The same with you, how can I 
bless you? If with Torah – you already have Torah; if with wealth – 
you already have wealth; if with children – you already have 
children. So, may it be His will that your descendants be like you.  

From me to my dear, beloved friends whom I love with heart and 
soul, and I constantly bless you with the blessings of the Kohen 

with love [b’ahavah] 
רבינוביץ הכהן גמליאל   

  
 

~ * ~ * ~ * ~ 
It seems that the time is right to arouse o this day to accept good 
habits in avodas Hashem Yisbarach, each according to spiritual level, 
as this day is categorized as ‘davar b’ito ma tov’ – ‘how good is 
something at the right time’. It has the power to renew and exult in 
all matters, material and spiritual, and it is a day that is propitious 
for Tefillos to be accepted.  
Therefore, it is fitting to arouse again and again, the great matter 
that we frequently discuss at every opportunity, the diligence one 
must have to daven with a minyan, and to be meticulous with the 
laws [halachos] relating to Tefillah. Also, to keep in mind that 
everything is included in the words of Tefillah and its brachos, and 
answering Amein, ('אילן' – ‘tree’ has the gematria [numerical value] 
of '91 = 'אמן). 
There is no better salve for the problems of raising and training 
children [chinuch] as the meticulous and alacrity that parents show 
regarding Tefillah, as this is a great influence on small children. 
In general, you must bear in mind, that the way we conduct 
ourselves is a constant influence on the family, similar to that tree, 
that after it has sprouted and reached a great height, it still requires 
water and sun. which will cause it to continue to grow. So too, with 
the family, they help and support each other by the way they 
conduct themselves. Therefore, the person is compared to a tree 
and not to a building. Once the building is built, there is no need to 
do anything to develop or so that it is not destroyed. 

~ * ~ * ~ * ~ 
There is also an important lesson regarding ahavas chaveirim – love 
of friends. Sometimes we see someone with no joie de vivre – joy of 
life. He seems dead, lifeless, sleepy, and listless, like that very tree in 
winter. Why is that? Because he lacks warmth and sunlight. The 
moment we begin to give this person warmth and light, we see 
him flourishing and thriving, like that tree that begins to warm in its 
roots on Tu B’Shevat, and its thriving renews. 
The strengthening through ‘The Light of Torah’ – the focus word at 
your family Tish must be to know and make known that all our 
power is dependent on our conducting ourselves through the 
Torah without any deviation, as this gives us the strength to grow 
and succeed and derive holy nachas from our children. 
As we have said, this is not something that happens instantly, 
rather, you have to exert much energy in it, like the tree whose 
growth is not visible to the eye, but only after a period of time. It is 
the same with the spiritual development of the person. Sometimes 
it seems that we are investing in avodas Hashem, but outwardly we 
see no results. But in truth, the results come and develop very 
slowly. Therefore, you are not allowed to give up hope and despair, 
just continue in avodas Hashem with all your might. 
Never forget that just like the tree, its whole existence is sustained 
from the ground, so too with us, our lives and success are sustained 
by our attachment to Hashem Yisbarach, Who dearly desires each 
and every one of us. 

~ * ~ * ~ * ~ 
In conclusion: 
Let us take encouragement and a moral lesson from the trees. Even 
if we look out now and see a tree without fruit, the day will come 
when it will be laden with fruit, so it is with a person if he feels that 
he is empty, eventually he will be laden with good fruit. 
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“Moshe took the bones of Yosef with him”

Moshe Took the Bones of Yosef with Him to Eliminate 
 the Four Principal Causes of Damage in the Midbar

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Beshalach 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

and there was none in Yisrael greater than him, as it is 
stated (Shemos 13, 19): “Moshe took the bones of Yosef 
with him.”  Hence, Moshe was also rewarded “midah k’neged 
midah.”  For, who was treated with greater honor than 
Moshe, in that none other than the Omnipresent attended 
to him?  As it is stated (Devarim 34, 6): “He buried him in 
the valley.”  

Now, without a doubt, when tzaddikim perform deeds, 
they have deeper intents than may meet the eye.  So, clearly, 
Moshe Rabeinu, the foremost of the neviim, did not merely 
perform a chesed for Yosef.  Throughout the forty years in 
the midbar that he tended to Yosef ’s bones, he connected 
with the kedushah of Yosef.  In this essay, we will endeavor to 
explain the matter on several levels based on well-established 
principles found in our sacred sefarim.   

Moshe Rabeinu Owed a Debt of Gratitude to Yosef 
 for Enabling Shevet Levi to Study Torah in Mitzrayim

We will begin to shed some light on the subject, by 
presenting a fairly straightforward explanation.  It is written 
(Shemos 5, 4): ויאמר אליהם מלך מצרים, למה משה ואהרן תפריעו את העם" 

 ,the King of Mitzrayim said to them—ממעשיו לכו לסבלותיכם"
“Moshe and Aharon, why are you distracting the people 
from their work?  Go to your own burdens.”  According to 
Rashi, “Go to your own burdens” means: Go attend to the 
work you have to do in your homes; however, the work of 
the enslavement in Mitzrayim was not imposed on shevet 
Levi.  Know that this is so, since Moshe and Aharon were 
able to go and come as they pleased without having to 
ask permission.  

This week’s parsha is parshas Beshalach.  It mentions the 
tremendous chesed Moshe Rabeinu performed on behalf of 
Yosef HaTzaddik at the time of the exodus from Mitzrayim 
(Shemos 13, 19): ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני" 

אתכם" מזה  עצמותי  את  והעליתם  אתכם  אלקים  יפקוד  פקוד  לאמר  —ישראל 
Moshe took the bones of Yosef with him, for he had made 
Bnei Yisrael swear, saying, “G-d will surely remember you, 
and you shall bring my bones up from here with you.”

Rabeinu hakadosh teaches us an incredible lesson 
concerning this tremendous chesed.  As we have learned 
in the Mishnah (Sotah 8b): "לו מודדין  בה  מודד  שאדם   in—"במדה 
the manner a person deals with others, so will Hashem deal 
with him.  After presenting several examples of how HKB”H 
punishes sinners “midah k’neged midah”—“measure for 
measure”—the Mishnah (ibid. 9b) presents several examples 
of how HKB”H rewards good deeds “midah k’neged midah”: 

"יוסף זכה לקבור את אביו, ואין באחיו גדול ממנו, שנאמר ויעל יוסף לקבור 

את אביו ויעל עמו גם רכב גם פרשים, מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא 

משה. משה זכה בעצמות יוסף, ואין בישראל גדול ממנו, שנאמר ויקח משה את 

עצמות יוסף עמו, מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום, שנאמר ויקבור 

אותו בגיא".

Yosef was privileged to bury his father, and none of his 
brothers was greater than he, as it is stated (Bereishis 50, 
7): “Yosef went up to bury his father . . . and both chariots 
and horsemen went up with him.  Yosef was rewarded 
“midah k’neged midah” for this good deed.  For, who was 
treated with as much honor as Yosef, in that none other 
than Moshe attended to him (attended to his bones)?  
Moshe was privileged to attend to the bones of Yosef, 
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The Ramban (ibid.) cites Rashi and writes that the source 
for this fact is found in the Midrash (S.R. 5, 16): The tribe 
of Levi was exempt from the backbreaking labor.  So, 
Pharaoh said to them, “Since you are unencumbered, you 
are requesting, ‘Let us go and sacrifice to our G-d.’  Go to 
your own burdens.”  The Ramban adds: In every nation, 
it was customary to have sages who taught them their 
doctrines.  Therefore, Pharaoh exempted shevet Levi 
(from the slave-labor), who were their sages and elders.  It 
was entirely orchestrated by Hashem.  

Notwithstanding, it is still incumbent upon us to explain 
the extremely surprising fact that the wicked Pharaoh 
would permit shevet Levi to study Torah in Mitzrayim 
without interference.  After all, this is the very same Pharaoh 
who embittered the lives of Yisrael by subjecting them to 
backbreaking labor and cruel decrees such as (ibid. 1, 22): 
 every male child that will be—"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו"
born, you shall throw him into the river.

Now, we find a wonderful explanation in Toras Chaim 
(Chullin 91b) related to a passuk in parshas Vayigash.  When 
the Egyptians came to Yosef complaining that they did not 
have food to eat (Bereishis 47, 20): ויקן יוסף את כל אדמת מצרים 

 לפרעה כי מכרו מצרים איש שדהו כי חזק עליהם הרעב ותהי הארץ לפרעה...

 רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת פרעה ואכלו את חוקם אשר נתן

 Thus Yosef acquired all the  להם פרעה על כן לא מכרו את אדמתם".
land of Mitzrayim for Pharaoh, for every Egyptian sold 
his field, because the famine overwhelmed them; thus 
the land became Pharaoh’s . . . Only the land of the priests 
did he not acquire, for there was a stipend for the priests 
from Pharaoh, and they ate of their stipend that Pharaoh 
had given them; therefore, they did not sell their land.  

With this understanding, the Toras Chaim explains that 
Yosef HaTzaddik saw via “ruach hakodesh” that Yisrael were 
destined to be enslaved in Mitzrayim.  This prompted him to 
make preparations for shevet Levi to continue studying Torah.  
Therefore, he arranged for a solution in anticipation of the 
problem; he enacted a law stating that all religious scholars 
from every nation present in Mitzrayim could pursue their 
religious studies freely without having to pay the government 
for their food and sustenance.  This legislation allowed shevet 
Levi to study Torah during Yisrael’s sojourn in Mitzrayim.  

Apparently, this is what the Ramban was alluding to when he 
wrote: In every nation, it was customary to have sages and 
those who taught their doctrines.  Therefore, Pharaoh 
allowed shevet Levi, who were their sages and elders.  It 
was entirely orchestrated by Hashem.  

Based on this premise, we can propose that this is why 
Moshe Rabeinu, the leader of shevet Levi, performed such 
a great chesed for Yosef HaTzaddik: “Moshe took Yosef’s 
bones with him.”  He made sure that Yosef ’s remains were 
transported out of Mitzrayim and taken to Eretz Yisrael.  He 
was expressing his gratitude to Yosef for enabling shevet 
Levi to pursue their Torah studies in Mitzrayim and thereby 
enhancing the Torah knowledge of the people of Yisrael.  For, 
as the following passuk teaches us, it was the job of shevet 
Levi to teach the people Torah (Devarim 33, 10): יורו משפטיך" 

 they shall teach Your laws to Yaakov—ליעקב ותורתך לישראל"
and Your Torah to Yisrael.  

Moshe Took Yosef’s Bones  
with Him to Sanctify Yisrael in the Midbar

It is with great pleasure that we will present a novel idea 
concerning Moshe Rabeinu’s profound reason for attending 
to Yosef ’s bones.  We will rely on the sacred remarks of 
the great Rabbi Yeshayah Naftali Hertz, zy”a, in the sefer 
HaNotein Imrei Shefer (Shemos).  He comments on the 
passuk (Shemos 1, 1): ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב" 

 and these are the names of the Children of—איש וביתו באו"
Yisrael who came to Mitzrayim; with Yaakov, each man 
and his household came.  

Now, we have a fundamental principle presented by Rashi 
in parshas Mishpatim (ibid. 21, 1): Wherever the Torah 
employs the term ״אלה״, it negates that which has been 
stated previously; wherever it employs ״ואלה״, it adds 
to that which has been stated previously.  So, here the 
passuk employs the term ״ואלה״, implying that it is adding 
something to that which has been stated previously.  Hence, 
we must examine the passuk at the end of parshas Vayechi 
(Bereishis 50, 26): ויישם אותו  ויחנטו  שנים  ועשר  מאה  בן  יוסף   "וימת 

במצרים"  Yosef died at the age of one hundred and—בארון 
ten years; they embalmed him, and he was placed in a 
coffin in Mitzrayim.  
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To explain the matter, he refers to the passuk (ibid. 50, 
 "ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת ואלקים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם :(24

יוסף וישבע  וליעקב,  ליצחק  לאברהם  נשבע  אשר  הארץ  אל  הזאת  הארץ   מן 

מזה". עצמותי  את  והעליתם  אתכם  אלקים  יפקוד  פקוד  לאמר  ישראל  בני    את 
Yosef said to his brothers, “I am about to die, but G-d will 
surely remember you and bring you up out of this land 
to the land that He swore to Avraham, to Yitzchak and to 
Yaakov.”  Then Yosef made the children of Yisrael swear, 
saying, “G-d will indeed remember you, and you will bring 
my bones up out of here.”  We will endeavor to explain why 
Yosef adjured Bnei Yisrael to transport his remains to Eretz 
Yisrael only after they would be remembered by HKB”H and 
taken out of Mitzrayim.  Why didn’t he request that they take 
him to Eretz Yisrael for burial immediately after his passing 
away, just like Yaakov requested of him?  

As we know, Yosef merited the status of “tzaddik yesod 
olam” (the quintessential tzaddik), because he maintained 
his kedushah during his trying ordeal with Potiphar’s 
wife.  Additionally, he maintained his kedushah afterwards, 
when he rose to become the Viceroy of Mitzrayim.  This is 
attested to by the passuk (ibid. 49, 22): פורת בן  יוסף  פורת   "בן 

שור" עלי  צעדה  בנות  עין   a son of grace is Yosef, a son of—עלי 
grace to the eye; girls stepped up to gaze.  The Midrash 
expounds on this passuk (B.R. 98, 18): When Yosef became 
the ruler of Mitzrayim, the daughters of kings peeked out 
at him through the lattices.  They would throw bracelets, 
necklaces, ear-rings and finger-rings at him to draw 
his attention (so that he would lift up his eyes and look at 
them).  Nevertheless, he did not look at them.  It was for 
this reason that he did not request to be buried immediately 
in Eretz Yisrael.  He wanted to remain in Mitzrayim for as 
long as Yisrael were there, so that he could influence them 
with his kedushah; for, he understood that Mitzrayim was the 
most immoral place on earth.  

The connection between the end of parshas Vayechi and 
the beginning of parshas Shemos can now be explained very 
nicely.  Parshas Vayechi concludes with Yosef passing away 
and being placed in a coffin in Mitzrayim.  We asked why 
Yosef agreed to remain in a coffin in Mitzrayim rather than 
be buried immediately in Eretz Yisrael.  We pointed out that 
parshas Shemos begins with the term ״ואלה״, indicating that 
it comes to add something to the previous narrative.  Indeed, 

Yosef wished to inculcate in the generations of Bnei Yisrael in 
Mitzrayim his kedushah; it was imperative that they sanctify 
themselves as he did.  This concludes his sacred remarks.

The Sea Saw Yosef’s Coffin and Split

Let us embellish this thought.  Here is a passage from the 
Midrash (V.R. 32, 5): ונגדרו הערוה  מן  עצמו  וגדר  למצרים  ירד   "יוסף 

 ישראל בזכותו. אמר רבי חייא בר אבא, כדאי היה גדור ערוה בעצמו שנגאלו

ידו". על   Yosef descended to Egypt and safeguarded  ישראל 
himself from immorality; in his merit, Yisrael also 
safeguarded themselves from immorality.  Rabbi Chiya 
bar Abba said: The guarding against immorality alone was 
sufficient cause for Yisrael to be redeemed. It is evident 
from this passage that HKB”H orchestrated Yosef ’s descent to 
Mitzrayim, so that he would pave the way with his kedushah 
for all of Yisrael to also sanctify themselves in Mitzrayim.  In 
the merit of safeguarding themselves from sexual immorality 
and promiscuity, they would be redeemed.  

Thus, it was precisely for this reason that Yosef made 
Yisrael swear that they would take his bones out of Mitzrayim 
at the time of the exodus and not before.  He understood 
that HKB”H orchestrated his descent to Mitzrayim, so that 
he would pave the way for all of Yisrael to maintain their 
kedushah.  Divining that this was the will of HKB”H, he opted 
to remain in Mitzrayim until the time of the exodus.  Thus, his 
kedushah continued to influence Yisrael even after he passed 
away.  This is consistent with the teaching in the Gemara 
(Chullin 7b): "מבחייהן יותר  במיתתן  צדיקים   tzaddikim—"גדולים 
are even greater in death than in life.  As explained, in 
the merit of Yosef ’s post-mortem influence, Yisrael were 
ultimately taken out of Mitzrayim.  

This explains very nicely another passage in the Midrash 
(Yalkut Shimoni Tehillim 114): הים ראה וינוס, ראה ארונו של יוסף" 

ויצא וינס  בידה  בגדו  ויעזוב  שנאמר  הנס,  מפני  ינוס  הקב"ה  אמר  לים,   יורד 

 The sea saw, and it fled.”  It saw Yosef’s coffin“  החוצה".
enter the sea.  HKB”H said, “It will flee on account of 
the one who fled,” as it states (Bereishis 39, 12): “He left 
his garment in her hand, and he fled and went outside.  
This implies that, initially, the sea did not want to split for 
Yisrael.  As we know, in Mitzrayim, Yisrael had sunk to the 
49th level of tumah.  So, the sea felt that they did not merit 
such a supernatural feat.  However, when it saw Yosef ’s 
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coffin enter the sea—it understood that he had remained 
in Mitzrayim even after passing away to influence Yisrael 
with his kedushah.  Therefore, the sea realized that Yisrael 
were meritorious; due to his influence, they had safeguarded 
themselves from sexual immorality.  

This then is the meaning of the Midrash: HKB”H said, “It 
will flee on account of the one who fled.”  In the merit of 
sanctifying himself in Mitzrayim, Yosef merited influencing all 
of Yisrael with his kedushah even after passing away.  Therefore, 
in this merit, Yisrael deserved to have the sea split for them.  In 
the words of the Midrash: The guarding against immorality 
alone was sufficient cause for Yisrael to be redeemed.

We can now appreciate Moshe Rabeinu’s profound reason 
for taking Yosef ’s bones with him.  Moshe realized that 
Yisrael’s departure from Mitzrayim was in the merit of Yosef 
HaTzaddik and the influence of his kedushah on Yisrael, both 
while he was alive and post-mortem.  Hence, Moshe wished 
to extend the influence of that kedushah on Yisrael during 
their journeys in the midbar, as well.  After all, the midbar 
is a desolate wilderness controlled by the klipos, as we will 
discuss.  He wished to prolong Yosef ’s influence until their 
arrival in Eretz Yisrael; there, they would be able to tap into 
the kedushah of the land.  

This explains very nicely the continuation of the narrative: 
“Moshe took Yosef’s bones with him.”  Why?  “Because 
he had made Bnei Yisrael swear, saying, “G-d will surely 
remember you, and you shall bring my bones up from 
here with you.”  We asked why he made them swear to 
only take his remains out of Mitzrayim at the time of the 
exodus.  Why didn’t he ask them to bury him in Eretz Yisrael 
immediately after his demise?  Clearly, he wished to continue 
to influence Yisrael with his kedushah even after his passing.  
It was precisely for this reason that Moshe took Yosef ’s 
bones with him and tended to them in the midbar.  This deed 
enabled Yisrael to sanctify themselves in the midbar in the 
merit of Yosef ’s bones.  

They Obtained Immense Wealth  
in the Merit of Yosef’s Bones

Let us now add a precious point concerning Moshe’s act 
of chesed on behalf of Yosef.  Our blessed sages extol Moshe’s 

praises for performing this exalted deed (Sotah 13a): ,תנו רבנן" 

 בא וראה כמה חביבות מצוות על משה רבינו, שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה

 The Rabbis taught והוא נתעסק במצוות, שנאמר חכם לב יקח מצוות".
in a Baraisa: Come and see how much Moshe Rabeinu 
cherished mitzvos.  While all of Yisrael were occupied 
with the booty (of Mitzrayim), he was occupied with 
mitzvos, as it says (Mishlei 10, 8): “The wise of heart will 
seize mitzvos.”  

The commentaries here address the fact that Moshe is 
described as “wise” for performing this mitzvah rather than 
gathering booty like the rest of the people.  Seemingly, it 
would have been more fitting to describe him as righteous 
or saintly or G-d fearing.  Additionally, the passuk cited says 
“mitzvos” in the plural rather than in the singular; however, 
it appears as if we are only talking about the single mitzvah 
of attending to Yosef ’s bones.  

To explain the matter, let us refer to the following passuk 
(Shemos 11, 2).  Here HKB”H commands Moshe: דבר נא באזני" 

 please—העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב"
speak in the ears of the people: Let each man request of 
his fellow and each woman from her fellow silver vessels 
and gold vessels.  The Gemara (Berachos 9b) explains that 
this command was aimed at fulfilling HKB”H’s promise to 
Avraham Avinu (Bereishis 15, 14): "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"—
and afterwards they shall leave with great possessions.  

Now, we have learned in the Gemara (Sotah 4b): כל הבא" 

לחם" ככר  מבקש  לסוף  זונה  אשה   anyone who cohabits with—על 
a prostitute, will ultimately beg for a loaf of bread.  They 
deduce this from the passuk (Mishlei 6, 26): כי בעד אשה זונה" 

 because for the sake of a prostitute, (one may—עד ככר לחם"
beg) for a loaf of bread.  Thus, it turns out that had Moshe 
not brought Yosef ’s bones with him to sanctify Yisrael in the 
midbar, they would have lost all of the silver and gold that 
they had borrowed from the Egyptians.  Therefore, Moshe 
cleverly devised a plan to preserve the riches HKB”H had 
commanded Yisrael to take.  He foresaw that if they failed to 
maintain their sanctity, they would lose everything.  So, by 
taking Yosef ’s bones with him, Yosef ’s kedushah influenced 
Yisrael, and they held onto their riches.  

This clarifies Chazal’s eloquent description of Moshe 
Rabeinu: “The wise of heart will seize mitzvos.”  The 
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description “wise of heart” reflects Chazal’s statement 
(Tamid 32a): "איזהו חכם הרואה את הנולד"—who is a truly wise 
man?  He who foresees the consequences of his actions.  
Moshe foresaw what would happen if he neglected to take 
Yosef ’s bones with him.  He foresaw that Yisrael would not 
be able to maintain their sanctity and, as a consequence, they 
would lose all of their wealth down to a loaf of bread.  

This also justifies Chazal’s use of the term “mitzvos,” in the 
plural.  Because, in essence, by attending to Yosef’s bones, Moshe 
fulfilled two mitzvos.  Firstly, he fulfilled the oath that Yosef had 
made Yisrael swear.  Secondly, he ensured that the riches Yisrael 
had borrowed from the Egyptians would not be lost, so that 
HKB”H’s promise to Avraham Avinu would be fulfilled.  

Together Moshe Rabeinu and Yosef HaTzaddik 
Subdued the Four Primary Causes of Damage

Since it is the nature of Torah to be elucidated in seventy 
different ways, I would like to present to our royal audience a 
novel explanation based on the methodology of “remez.”  We 
will continue to explain why Moshe Rabeinu chose to attend 
to Yosef’s bones throughout Yisrael’s forty-year sojourn in the 
midbar.  Let us refer to the opening Mishnah of Maseches Bava 
Kama (2b): "ארבעה אבות נזיקין, השור והבור והמבעה וההבער"—the four 
principal causes of damage (damaging agents) are the ox, the 
pit, the crop-destroying animal (“mav’eh”) and fire.  

The “ox” refers to damages caused when a person’s ox 
gores someone or something.  The “pit” refers to damages 
caused by a pit that a person dug in the public domain, 
i.e. if  another person or his property fell into the pit and 
was damaged.  There is a dispute in the Gemara (ibid. 3b) 
concerning the definition of a “mav’eh.”  According to Rav, 
it refers to a man who himself causes monetary damage to 
his fellow man.  According to Shmuel, it refers to damages 
caused by the tooth of an animal—it ate grain or crops in 
another person’s field and destroyed them.  “Fire” refers to 
the damages caused by a fire that a person lit, which then 
spread to burn another person’s crops.  

The Tosafists (ibid.) note that in the formulation of this 
Mishnah, Rabeinu hakadosh says: "ארבעה אבות נזיקין", omitting 
the word ״הן״.  Yet, in numerous other Mishnayos, he includes 
the word ״הן״.  For instance, concerning the laws of “shomrim” 

(guardians), he says (Shevuos 49a): "הן שומרין  —"ארבעה 
there are four categories of “shomrim.”  Similarly, when 
enumerating the four types of New Year, he says (R.H. 2a): 
הן" שנים  ראשי   The Tosafists conclude simply that in  ."ארבעה 
some instances Rabeinu hakadosh added the word ״הן״ and in 
some instances, he omitted it.  They do not, however, explain 
his rationale for this stylistic decision.  

Notwithstanding, the Rama of Pano provides us with a 
fascinating explanation in his Asarah Ma’amarot.  He contends 
that since the four principal damaging agents are four types 
of tumah, Rabeinu hakadosh purposely chose not to use the 
word ״הן״.  He says that they are alluded to in the passuk in 
parshas Matos among the cities built by shevet Reuven on 
the other side of the Yarden in the territory of the Cana’ani 
(Bamidbar 32, 37): ,ּוְבֵני ְראּוֵבן ָּבנּו ֶאת ֶחְׁשּבֹון ְוֶאת ֶאְלָעֵלא ְוֵאת ִקְרָיָתִים" 

 The children of Reuven  ְוֶאת ְנבֹו ְוֶאת ַּבַעל ְמעֹון מּוַסּבֹת ֵׁשם ְוֶאת ִׂשְבָמה".
built Cheshbon, and Elaleh, and Kiryasayim, and Nevo, 
and Ba’al-Meon with altered names, and Sibmah.  

According to the Rama of Pano, they named the city Sibmah-
 which is an acronym for the four principal damaging—"שבמה"-
agents--ש'ור ב'ור מ'בעה ה'עבר .  Thus, they indicated that prior to 
their conquest, the city was ruled by these four agents.  Hence, 
Rabeinu hakadosh deliberately omitted the word ״הן״, so as not 
to give them credence or reinforce their presence.  

In contrast, in the Mishnah categorizing the “shomrim,” 
he specifically used the word ארבעה שומרין הן" :״הן״".  For, they 
represent the four letters of the name Havaya, alluding to 
the fact that HKB”H protects us from the damage caused by 
the four principal damaging agents, as it is written (Yeshayah 
שומרים" :(6 ,62 הפקדתי  ירושלים  חומתיך   ,on your walls—"על 
Yerushalayim, I have posted guardians.  Therefore, to 
reinforce their presence and encourage their continued 
existence, Rabeinu hakadosh employed the word ״הן״.  For 
the same reason, when he enumerates the four New Years, he 
also employs the word ארבעה ראשי שנים הן" :״הן״"—because they 
afford Yisrael the opportunity to perform many mitzvos.  

Yosef HaTzaddik and Moshe Rabeinu  
Eliminated the Four Principal Damagers

With this introduction, we can propose another rationale 
for Moshe taking Yosef ’s bones with him.  In parshas Shemos, 
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the Megaleh Amukos presents an intriguing chiddush.  He 
asserts that Yosef HaTzaddik rectified the klipah of "בור"—the 
pit.  This occurred when his brothers threw him into the pit, 
as described in the passuk (Bereishis 37, 24): וישליכו  "ויקחהו 

מים" בו  אין  רק  והבור  הבורה   they took him and cast him—אותו 
into the pit; and the pit was empty, no water was in it.  

Now, we are familiar with Chazal’s elucidation of this 
passuk in the Gemara (Shabbas 23a): והבור ריק אין בו מים, מים אין" 

 there was no water in it, but there—בו אבל נחשים ועקרבים יש בו"
were snakes and scorpions in it.  They are teaching us that 
with his kedushah, Yosef HaTzaddik negated the klipah of the 
pit that contains harmful snakes and scorpions.  That leaves 
us with the three other damaging agents to account for--שו"ר  

 They were neutralized by Moshe Rabeinu, whose  .מבע"ה הבע"ר
name, מש"ה is an acronym for ש'ור מ'בעה ה'בער.  

We now have cause to rejoice; for, we can now comprehend 
why Moshe took Yosef ’s bones with him.  Describing the 
inherent dangers of the midbar, the passuk says (Devarim 
אין :(15 ,8 וצמאון אשר  ועקרב  נחש שרף  והנורא   "המוליכך במדבר הגדול 

 Who leads you through the great and awesome—מים"
wilderness—snake, fiery serpent, and scorpion, and 

thirst where there was no water.  In Likutei Torah (Eikev), 
the Arizal asserts that four klipos prevailed in the midbar: 
וצמאון ועקרב  שרף   the snake, fiery serpent, scorpion—נחש 
and thirst.  Therefore, HKB”H led Yisrael into the midbar 
with their four banners, because in the presence of the 
kedushah of the four banners, they (the klipos) were 
powerless and incapable of causing damage.  

According to our sacred sefarim, these four klipos that 
reigned in the midbar are the four principal damaging agents.  
Thus, we can only marvel at the wonders of the Torah.  Moshe 
took Yosef ’s bones with him in the midbar, so that together 
they could neutralize the four principal damaging agents that 
reigned in the midbar.  

After checking the math, I realized something truly 
incredible: The gematria of this passuk: ויק"ח מש"ה א"ת עצמו"ת" 

עמ"ו" מבע"ה :is exactly equal to יוס"ף  בו"ר  שו"ר  נזיקי"ן  אבו"ת   "ד' 

 This indicates that the union of Moshe Rabeinu and  .העב"ר"
Yosef HaTzaddik nullifies the four principal damaging agents.  
For, their combined kedushah elicits the protection of the 
four “shomrim” that represent the four letters of the blessed 
name Havaya.

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandchildren

In memory of לעילוי נשמת

Mr. Yitzchak Leitner ר' יצחק צבי בן  ר׳ פנחס הכהן ע"ה

נפטר י"ט שבט

ת.נ.צ.ב.ה.



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

hen Hashem took Klal Yisroel out of Mitzrayim, He 
took them the long route so that they wouldn’t see 
battle, change their mind about leaving, and want 

to return to Mitzrayim. Hashem’s decision considered two 
conflicting factors, a longer route which inconvenienced them 
but, on the other hand, one that would decrease their desire 
to turn around. Hashem decided based on what was the lesser 
of two evils.
 
What if someone had realized that Moshe Rabbeinu was taking 
the long route? His reaction would be critical, challenging 
either Moshe Rabbeinu’s competence or his motivation. He 
wouldn’t consider that he is possibly missing information that 
was incorporated into the decision process. The result would 
be resentment of Hashem and of our leaders.
 
When we learn this, we are looking at it from the outside 
and we are thinking rationally. We understand it was done 
with Klal Yisroel in mind and it was decided by Hashem who 

loves us and knows everything, with only our good in mind. 
Yet, when, instead of observing such a scenario, we would be 
experiencing it, we are not as open-minded.
 
Many things go wrong in the course of our lives. How do 
we react? Do we complain or do we conclude that we’re 
positioned in a place we’re uncomfortable with (the long 
route through the desert) either because of our previous 
actions (Klal Yisroel complained a lot) or a realization of how 
we would react (turn around) if Hashem gave us the Brocho 
we want?
 
We should become accustomed not to accept what Hashem 
does because Hashem loves us even though it’s bad for us. We 
should accept that as a result of our mistakes and distorted 
attitude, this is as good as Hashem can give us. If we thought 
like this, we would be happier, we would treat Hashem as He 
deserves and Hashem will have less of a reason to compromise 
on the Bracha He wants to give us.
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By Rabbi Shmuel Gluck

W

was recently asked the following question and felt it was 
worth sharing with others.
 

'I have a serious Yiddishkeit question. What did Hashem intend with 
the idea of men going to shul 3 times on Shabbos and women being 
home with little kids, plus having to cook, prepare and clean, not 
seeing another adult and being isolated for 24 hours while men get 
to socialize for the sake of religion? I’m having serious questions at 
this point.'
 
I asked the person who sent me this e-mail if I can turn 
this into an article and she responded that I could because 
many women may be interested in the answer. That is true. 
But the question is important beyond women’s sensitivities 
and Shabbos. It applies to many Mitzvohs and therefore will 
interest men as well.
 
Allow me a somewhat long introduction.
 
When we were young, we were given the entire “package” 
called being a Frum Jew. It includes De'oraisas, Derabonons, 

Chumros, and Minhagim. Somewhere, thrown into the package, 
indiscernible from everything else, is “what we just do because 
we’re Frum”. It is this last part, “what we do because we’re 
Frum”, that creates the flavor, positive or otherwise, that we 
then believe is all a part of the Mitzvah.
 
For example, there isn’t any Mitzvah to drink on Purim night 
or outside of the Purim Seudah. Yet, it has become such a 
significant part of how we perceive the Mitzvah that we can’t 
separate it from the Mitzvah. There is no Mitzvah to eat cake 
right after Kiddush before washing on Shabbos morning and 
is even Halachically questionable.Yet, in many homes, it has 
become as important as the Shabbos Seudah and as the real 
Halachos themselves. There are many more such examples.
 
It can be said that Hashem Himself wonders, “What did 
people intend when they...?” Hashem may question what 
people intended when they allowed Mitzvohs to evolve into 
something which doesn’t resemble the original intent of that 
Mitzvah.
 

I
When is it Torah, When is it Culture, & When Does it Matter?
By Rabbi Shmuel Gluck
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One reason for this is that as this scenario evolved, resentment 
grew because people are not aware which parts belong to 
which category. While De'oraisas, Derabonons, Chumros, and 
even our Minhagim are not optional, they can sometimes be 
configured in a manner which makes them more pleasant 
than otherwise. While one can ask why a specific Mitzvah can 
inconvenience people, they too, when speaking to a Poseik, 
can sometimes be adjusted to be pleasant for people. That is 
hardly ever necessary as they hold a very small role in what 
frustrates most people.
 
In general, it is the fourth category, the flavor, which is what 
people are mostly referring to when they enjoy, or don’t enjoy, 
being Frum. With this introduction, allow me to repeat your 
question.  
 
What did Hashem intend with the idea of men going to shul 
3 times on Shabbos and women being home with little kids? 
(Why can’t the husband babysit and the wife go out for a few 
hours after the meal?). Plus, having to cook, prepare and clean. 
(In some homes, the husband does much of the cooking. If 
not, they buy out). Also, not seeing another adult and being 
isolated for 24 hours (I don’t remember 
seeing anywhere in Halacha that women 
become quarantined on Shabbos) while 
men get to socialize (I also never saw 
anywhere in Halacha that husbands have 
to repeat Davening if they didn’t attend a 
Kiddush before going home) for the sake 
of religion.
 
My inserted comments intended to 
convey that Halacha isn’t the challenge, 
nor is Minhag. The challenge is that 
we have become accustomed to 
many norms that “run” side by 
side with Halacha and we have forgotten which part 
is Halacha, which is culture, and which is insensitive 
behavior. While I referred to it as insensitive I am not being 
(overly) critical as it has become so common in our culture 
that it requires significant sensitivity to change what has 
become the norm.
 
Of course, husbands should go to Shul. While that may make 
it difficult on the wife, there is more than enough time in the 
day to even it out. Since many husbands/children won’t 
agree to help unless the time is “taken” from another 
of their responsibilities, we see Davening as being in 
conflict with their help when, in fact, it is a marital 
issue, not a religious one.
 
Many wives, like their husbands, are unaware what are their 
responsibilities towards Pesach, Shabbos, and making Simchas 
in their home, and which parts are “just what they do”. They 
too have lost the clarity needed to know what is necessary, 
preferred, and what should only be done only if it doesn’t get 
in anyone’s way. When they do more, what isn’t necessary, and 

become upset at everyone and make others upset at them, 
others can also wonder “what did Hashem intend when…?” 
but the answer will still be, He didn’t intend this at all and 
Hashem is just as frustrated as people are.
 
The solution requires individual investment of both parents. 
For the entire family to feel listened to and respected, parents 
must be mindful of what is actual  De'oraisas, Derabonons, 
Chumros, and Minhagim and know where each begins and 
when it ends. This requires a few things.
It requires people to be aware of Halacha. They must be aware 
not only of the Halalcha of the Mitzvah they are involved in. 
They must also be aware of the Halachos that make up the 
entire category of the Bein Odom L’chaveiro Mitzvohs. These 
two categories overlap significantly more often than people 
imagine. Here’s an example.
 
In some cases, what is presented as Halacha is actually 
counter-Halacha. But, because we can’t differentiate between 
the degrees, we make assumptions that hurt us. For example, 
there’s a Mitzvah to eat in a Succah. But, if the person isn’t 
eating any bread or wine then eating in a Succah is only a 

Chumrah. What if his wife or child isn’t 
feeling well and wants company before 
the father leaves for Shul? In most cases, 
he should either forego the snack or 
eat the snack outside of a Succah even 
though that’s what he tries to do as often 
as possible.
 
When husbands come home much 
after Davening is over because they are 
schmoozing with friends, there isn’t any 
Mitzvah, only personal enjoyment which 
caused them to be insensitive. It may be 
true that they consider the after-Davening 

Kiddush to be their unalienable right, believing that, somehow, 
it was a by-product of Kavod Shabbos. If that’s the case, they 
need to be reeducated. In my Shul, some stay for the Kiddush 
because their wives aren’t up yet. Others leave right away 
because their children are up and running since he left to Shul.
 
I have shared this thought with several people. After doing so, 
we would talk whenever questions came up and we found the 
balance between Halacha, Minhag and the personal preferences 
of both husband and wife. They have learned not to challenge, 
but question, which of our actions are Halacha and/or a part of 
our true Mesorah and what is nothing more than “this is how 
we have always done it”. P
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"... we have forgotten 

which part is 

Halacha, which is 

culture, and which is 

insensitive behavior."
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A Study of Shabbos #16 –  
Being “Mindful” of Shabbos and its Aspect of “Four” 

By David Gurwitz 
 

We discussed last week that the mispar kotton - 
literally, the small count - of the word Pesach 
(which is begematria 148) is 4. This is arrived at 
by adding 1, 4 and 8, totaling 13, and then doing 
the same for 1 and 3, which equal 4. The mispar 
kotton of Bereishis (which is begematria 913) 
likewise reduces first to 13 (9 and 1 and 3), and 
then 1 and 3 add up to 4. Herein is another 
connection between “zeicher l’Yetzias Mitzrayim” 
and “zeicher lemaaseh bereishis” to consider on 
Friday night as we say or hear Kiddush. It is also 
interesting to observe in the Haggadah Shel 
Pesach that the value of the first words of the first 
14 sections - Kadeish, Urchatz, etc. - equals 913, 
Bereishis. 

Last week, we discussed the dualities inherent in 
Shabbos. Given the mispar kotton analysis 
above, I’d like to now explore Shabbos and some 
of its aspect of “four.” For starters, the fourth 
commandment is zachor es yom haShabbos 
lekadsho. 

The Meiam Loez relates four main lessons from 
zachor es yom haShabbos lekadsho: Kiddush, 
bentching, Shabbos and its additional time 
requirements, and Havdalah. 

Regarding Shabbos and timing, Chazal added 
sections both to start Shabbos early and to end it 
later. By doing so, we also delay the restarting of 
the fires of gehennom, which begin when we end 
Shabbos. Therefore, it is an act of chesed to the 
souls in that place to extend Shabbos. This 
awareness furthers our work from the final 
sentence in Tehillim kappitel 107: “Mi chochom 
veyishmar eileh veyisbonenu chasdei Hashem - 
Whoever is wise, let him note these things and he 
will understand the kindnesses of Hashem.” 

Havdalah relates to distinguishing and, therefore, 
to chochmah as well, since Chazal say that “im 
ain daas, havdalah minayin - if there is no 
wisdom, how can one distinguish?”  

Many say the following paragraph on Shabbos 
day before Kiddush: “Im toshiv miShabbos 
raglecha… If, because of Shabbos, you restrain 
your feet, and refrain from accomplishing your 
own needs on My holy day; if you proclaim 
Shabbos ‘a delight,’ ‘the holy one of the Lord,’ 
‘honored one,’ and you honor it by not engaging 
in your own affairs, by not pursuing your needs 
nor discussing the forbidden, then you shall 
delight with the Lord, and I shall mount you upon 
the heights of the world and endow you with the 
heritage of Yaakov your father, for the mouth of 
the Lord has spoken.” 

There are four main aspects of this reminder: 

• “Honor it” - with Shabbos garments that 
differ from weekday garments, just as Rav 
Yochanan called his garments “that which 
honors me.” 

• “By not engaging in your own affairs” - 
the way you walk on Shabbos should not 
be the way you walk on the weekdays. 

• “By not pursuing your needs - i.e., those 
of your gashmi matters, but it is permitted 
to pursue the ruchni matters of 
shomayim. 

• “Nor discussing the forbidden” - your 
speech on Shabbos should differ from your 
speech during the week.  
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Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l adds to our 
understanding of the differentiated speech aspect 
of Shabbos by distinguishing between the word 
devar and the word vayomer in Parshas Emor. He 
explains that “Hashem spoke the law in ten 
statements, Aseres Hadibros, following Yetzias 
Mitzrayim, but He created the world with ten 
utterances, Asarah Ma’amaros, at Bereishis.” 

There is another fascinating mystical teaching 
here as well, courtesy of Rav Hirsch. The word 
dibbur can also be pronounced as if the middle 
letter is a vov, not a bais, its phonetic cousin. The 
result changes the word dibbur into the word dor, 
a generation of words, coming from one side. A 
dibbur, like the entire Sefer Devorim, is not a 
conversation or a dialogue. It is a one-way 
communication, like a generation passing along 
information.  

However, emor, as opposed to dibbur, serves its 
complete explanation and development of a 
thought into genuine understanding. It makes 
sense that 1, 2, 3 and 4 add up to 10, which 
reduces to 1, the true echad. In fact, the value of 
echad, the one heart we had when we camped at 
Har Sinai awaiting to receive the Torah, is 13, 
which also reduces to 4.  

Therefore, it might be helpful for appreciating 
Shabbos more to consider some other 
manifestations of “4”: 

The value of omer is 310, which reduces to 4. The 
value of atzeres, which is Shavuos, is 760, which 
reduces to 13, which reduces to 4. The number of 
days we count is 49, which reduces to 13, which 
reduces to 4. 

There are four chambers in the heart. There were 
four expressions of geulah. We hold four species 
on Sukkos. There are four matriarchs, Sarah, 
Rivkah, Rochel and Leah. There are four 
elements, air, water, fire and earth. There are 
four corresponding malachim, Uriel, Michoel, 
Gavriel and Refoel. There are four parts to the 
morning davening. 

There are four directions. There are four species. 
There are four letters in Hashem’s name. There 
are four mystical worlds: asiyah (world of action), 
briah (world of creation), yetzirah (world of 
formation) and atzilus (world of shadow of 
Hashem). There are four rivers coming out of Gan 
Eden. There are four levels of souls - nefesh, 
ruach, neshamah and chayah - that are 

accessible in this world. There are four ways to 
analyze in our world: pardeis, remez, drush and 
sod. They form the word pardeis, garden, from 
which the word paradise derives. There were four 
goluyos: Bavel, Modai, Yavan, and, now, Rome. 
There are four main vessels in the Mishkan: the 
aron, the menorah, the shulchan, and the 
mizbeiach.  

The Maharal of Prague, in his commentary on 
Pirkei Avos, says that the number four represents 
diversion and multiplicity, and the number four 
conveys the physical world and the plane of 
physical existence. 

He also says that the number four signifies 
completion and fullness. Am Yisroel became full 
and complete upon the fulfillment of the fourth 
utterance of redemption, this fourth and final 
stage in their development. The four questions 
also serve to summarize the entire Seder. The 
four sons also serve to represent the entire 
intellectual spectrum of questioning and 
involvement.  

Therefore, the number four represents the 
method by which flow comes completely from 
above and develops completely. This is why the 
Torah was transmitted in the first four books. 
There are four compartments on our head in our 
tefillin. There are four fingers that are of similar 
length. It took Moshe 4 times 10 days to being 
the Torah. The mikvah brings someone to be pure 
through the 4 times 10 saah.  

It took 4 times 10 years to enter Eretz Yisroel. 
Netzach, the fourth middah, represented by 
Moshe, means victory and eternity. Netzach has 
a value of 148, like Pesach. It, too, reduces to 4. 

Rav Hirsch says that true understanding of Torah 
requires more than words on a page, It requires 
conversation, interaction, creative expression of 
something more intimate than letters can convey. 
Emor has a value of 247, which reduces to 4 as 
well. 

David  
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PARSHAS BESHALCH 
WHY NOT ELEVEN MAKKOS? 

 
Mitzrayim was smitten with Ten Plagues which terminated with Maakas Bechoros. The question that should bother all of 
us why isn't the drowning of the Egyptians at Yam Suf counted as an eleventh smite? To reinforce the question let us 
examine the passuk (Shmos 11,9) םירצמ ץראב יתפומ תובר ןעמל הערפ םכילא עמשי אל  Pharaoh will not listen to you in 
order that I shall increase my wonders in the land of Egypt. This statement was said to Moshe after informing him of the 
upcoming plague of Makas Bechoros. If so, what other "wonders" (said in the plural form) will Hashem perform in 
Mitzrayim besides Maakas Bechoros that the plural lashon of יתפומ  was used?  
 
The Ramban interprets the plural "wonders" to refer to Maakas Bechoros which included multiple wonders such as 
destroying the idols and killing the first born of their animals as well. Rashi however interprets the plural form to include 
the future wonder of Kerias Yam Suf in which the Egyptians also perished. The Meforshim explain Rashi's interpretation 
that these words יתפומ תובר  includes specifically three other miracles. They are derived from the lashon in the passuk  
that יתפמ  is plural which means at least two, and תובר  includes one more. All together three events are to follow the 9th 
maakah which are םיב רעניו ,ףוס םי תעירק תורוכב תוכמ . According to Rashi it appears that ףוס םי תעירק  and רעניו  are 
included in the word תפומ  just like  The question therefore arises why is there not at least eleven Maakos . תורוכב תכמ
since they are both called תפומ ?  
 
In order to answer this we have to go back to the beginning of creation and the sin of Adam Harishon.  Adam can be 
compared to the Bechor of the human race. When he transgressed Hashem's command he was dwarfed from his spiritual 
stature and dimensions. He was a smitten man, because now it was easy to become enslaved to his yetzer harah. After 
his falling, there followed two other events that compromised Man's stature even further. The first was the Flood and the 
second was the generation of Haflagah who built the Tower of Bavel. The Pachad Yitzchak ztl explains the parameters as 
follows that varying degrees of punishment were delivered to those who sinned before Him, however, diminishing the 
stature of Man for his rebellion against Hashem has terminated after these two events. 
Man is elevated to the highest category called Medaibar, a creation that alone possesses the unique gift of speech. As the 
passuk states in the creation of Adam היח שפנל םדא יהיו  and the Targum interprets this to mean אללממ חורל  a spirit that         
speaks. Speech is a result of the combination of a soul and a body. As long as the body subjugates itself to the neshama, 
then Man merits to be called a Medabair the creation of G-dliness who mirrors Hashem who created the world with life 
energy through the power of speech רוא יהי םיהלא רמאיו  etc.  
 
However, If the soul of Man becomes subservient to one's body, this creative life force of Man symbolized by speech 
becomes defective and distorted. Man then falls short of emulating Hashem and thereby falsifies his title of  which is  םדא
derived from the lashon )  I will make myself similar (ahdameh)  המדא המוד  to Hashem). 
 
After the sin Adam hides from Hashem. When confronted by Hashem on the reason of his hiding Adam answers ךלוק תא 

אריאו ןגב יתעמש . Your voice I heard in the Garden and I was afraid because I was naked. This could be interpreted to mean 
as follows. Hashem's voice is this creative life force and energy. That is why every object of creation can be called רבד , a  
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thing, from the lashon of רוביד  since it was brought into existence from the dibbur of Hashem. Before the chait, Adam was 
able to hear the ה לוק'  which was the dibbur of Hashem in every davar. However, after the chait Adam realized that this 
sensitive power of hearing Hashem's dibbur in every creation was compromised and no more naturally attainable. This is 
hinted in the words of Adam ןגב יתעמש ךלוק תא  Your voice Hashem of the creative power of your speech "I heard", in the 
past tense. However, now after the chait it is no longer automatically audible. Therefore I was filled with fear after realizing 
that I lost and I became naked of my former lofty dimension possessing a sensitive natural radar to pick up the frequency 
of Your kol Hashem residing in every molecule of creation.  
 
Interestingly, the two further fallings of Man's dimensions during the Flood and Haflaga also hint to Man's compromising 
of his dibbur. The measurements of the Taiva were ש three hundred amos length, ן fifty amos width, and ל thirty amos 
height which spell הבת language. Also the Ark is called  ןשל  which also means word. Noach was the only one who was 
saved with his family for only he preserved the title םדא  and the power of healthy speech which can only exist when the 
neshama rules over the body. 
 
Before the Tower of Bavel was built, all civilization spoke only Lashon Hakodesh (Bereishis 11,1 Rashi). After the chait and 
the halting of building the tower, the singular language was split into seventy languages corresponding to the seventy 
nations of the world. Rav Hutner ztl described this deliberate intervention of Hashem causing man to speak multiple 
languages in a deep way, as the ripping of Man the Medabair into seventy fragmented parts. The םדאה תרוצ  was again 
diminished. 
 
In order for the Second Edition of Man Am Yisrael to reconstruct the original stature of Adam Harishon there was the 
necessity to rectify not only the chait of Aitz Hadaas but also its two compromising extensions during the period of the 
Flood and the Haflagah. 
Galus Mitzrayim was the root of all four galiyos. Every galus is an extension and ripple effect of the chait of Aitz Hadaas 
(Sfas Emes גנרת אראו ). Therefore Yetzias Mitzrayim was a tikkun for the chait of Aitz Hadaas. For this reason we find many 
similarities between the Aitz Hadaas  
and the geulah from Mitzrayim. The goal of the nine Maakos was the lead up to the tenth plague of Makas Bechoros 
smiting the תישאר  root koach of tumah of Mitzrayim. With the fall of the האמוט לש תישאר  Am Yisrael emerged as ינב 

לארשי ירכב  – the תישאר  of kedusha. The Ari Hakadosh writes that during Am Yisrael's bondage to Mitzrayim their dibbur 
was in galus and was compromised. This parallels the compromised dibbur of Adam Harishon after the eating from the 
Aitz Hadaas. That is why he could no longer naturally hear the dibbur of Hashem contained in all created matter. This is 
the very reason why the geulah is expressed in the name of the Yom Tov חספ  which is composed of two words חס הפ  the 
mouth speaks which means the dibbur of Yisrael exited the galus.  
 
On the night of the Seder the  ,of the Egyptians were screams and wailing over the deaths of their bechorim. In contrast  לוק
there was the presence in the houses of the Yidden the לוק  of Hallel and praise to Hashem which is a demonstration of 
tikkun hadibur where neshama reigns over the body. 
 
Just as the chait of Aitz Hadaas came about through eating so too the geulah from Mitzrayim came about with the eating 
of the Korban Pesach.  At the Seder we are commanded to eat matzos made of wheat to allude to the opinion that the  
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Aitz Hadaas was a wheat tree and the night of the Seder there was a tikkun. We are commanded at the Seder to drink 
four cups of wine to allude to the tikkun of the Aitz Hadaas which according to another opinion was the juice squeezed 
from its grapes. Just like after the eating from the Aitz Hadaas the Shechinah departed from Adam (Bamidbar Rabba 12,6), 
the opposite happened during Maakas Bechoros, that Hashem Himself descended to Mitzrayim to kill the Egyptian first 
born and to save the bechorim of Yisrael. 
 
After the tikkun of Adam Harishon from the first chait of Aitz Hadaas, Am Yisrael had to rectify the two extensions of the 
Aitz Hadaas which were Mabul and Haflagah. The miracle Kerias Yam Suf corresponds to the fixing of the Haflagah. As 
we explained above the sudden change going from one language to seventy with no one understanding what the other 
person was saying was tantamount to ripping the Adam into strips. So too Kerias Yam Suf was split into strips as the passuk 
says םירזגל ףוס םי רזוגל . An allusion to the connection between the two episodes is found in the gematriah םירזגל םי  
equals הגלפהה רוד  with the two words. 
 
The punishment of the Egyptians drowning in Yam Suf came in the form of רעניו  as Rashi describes like a man who stirs a 
pot of food and turns the upper contents of the pot downward and the lower contents upward. The Egyptians would rise 
and descend and be smashed in the sea. This method of death was a tikkun for the generation of the Flood – לובמ  which 
means everything was mixed up (Rashi 6,17 that is why Bavel is called  )לובמ יתמ לכ םש ורעננש רענש . 
 
Now we can understand Rashi's interpretation above. Hashem includes in the words יתפומ תובר  the teaching that we 
learn from here three additional events to the nine maakos already brought upon MItzrayim which are תעירק תורוכב תכמ 

יתפומ We asked that if we learn the first two events from the word . רעניו ףוס םי  which is in plural form, then רעניו  should 
be counted as an eleventh maakah to Egypt. We will now answer that Rashi learns from a different origin these additional 
three events. From the word יתפומ  Rashi learns only Makas Bechoros like the Ramban. Rashi learns from the word   תובר
the two extensions of Yetzias Mitzrayim which are Kerias Yam Suf and the stirring of Mitzrayim in the sea. An allusion to 
this explanation is in the gematria of הגלפה רד לובמ רד which adds up to  תובר . That the miracles that occurred at Kerias 
Yam Suf, the splitting of the sea, and the drowning of the Egyptians, corresponded to the two extensions of the chait Aitz 
Hadaas. Since they are only extensions תובר( ) from the root of Maakas Bechoros יתפומ( ) which is the tikkun of the Chait 
Aitz Hadaas in its source, the maakah of רעניו  drowning the Egyptians is omitted from the count of the maakos after the 
tenth maakah of תורוכב תכמ .   
 
In the nusach of the Birkas Geulah of Shacharis, this explanation of this group of three becomes more evident. ירוכב לכ 

תרבעה םידידיו תעבט םידזו תעקב ףוס םיו  תלאג ךרכבו תגרה םירצמ . Apparently the list of events is out of order for after the 
splitting of the sea, Am Yisrael crossed and then the Egyptians perished? One can answer that even though it is out of 
order, nevertheless, is was set in this seder to connect the three events together, that of the killing of the bechor 
Mitzrayim, splitting of the sea, and the death of the Egyptian through רעניו . This was in order to demonstrate that together 
they served a tikkun for the Aitz Hadaas and its two ripple effects of the Mabbul and Haflagah. 
 

Gut Shabbos 
Rav Brazil 



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

Parashas Beshalach א"פשת חלשבתשרפ

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

םעהלאוידבעוהערפבבלךפהיו
And the heart of Pharaoh and his servants became transformed 

regarding the people. (14:5)

What possessed Pharaoh to pursue the Jewish People, 
whom he had just (forced by Hashem) released from bondage? 
What was running through his mind when he made such an 
about-face? He had just suffered ten devastating plagues, with 
the death of the firstborn Egyptians striking very close to home. 
His people were demoralised, his country in ruin; yet, he was 
chasing the Jews. Did he require more proof of Hashem’s power? 
He arrived with his soldiers at the banks of the Red Sea and saw 
that the sea had miraculously split, and the Jews were crossing 
through on dry land. Did he think that the sea had been split for 
him? Did he not realise that to enter into the sea was suicidal? 
Pharaoh’s actions bespeak a man who has lost his mind. 

Horav Chaim Kanievsky, Shlita, explains/rationalises (if 
such a term is possible) Pharaoh’s actions, based upon a 
halachah found in the Yerushalmi (Bava Metzia 4:3). Onaah, 
overreaching, refers to the laws surrounding monetary 
deception, the act of wrongdoing another by selling him an 
article for more than its real worth. Chazal distinguish three 
levels of onaah: when the discrepancy amounts to one-sixth; less 
than one-sixth; more than one-sixth of the value. When the 
discrepancy overreaches by one-sixth – the transaction is valid, 
and he need not repay the difference. If the discrepancy 
amounts to more than one-sixth, the transaction is void. The 
injured party, however, may uphold the transaction if he so 
chooses. The Yerushalmi questions the last halachah, which voids 
the sale in the event that the discrepancy overreaches one-sixth. 
Why can the seller not repay the injured party the money and 
validate the sale? Rabbi Zeira says, “The buyer can say to the 
seller, ‘I am not comfortable having people say that you 
succeeded in cheating me. (I do not want people on the street 
conjecturing that I am a pushover, naïve in business – I could be 
sold anything for any price).’” In other words, it is not about the 
money. It is about one day the injured party screaming, “He 
ripped me off,” and the next day making a settlement with him. 
The buyer’s reputation is at stake.

Certainly, Pharaoh remembered the travail that he and 
his country had sustained over the last few months, but he could 
not tolerate being cheated by the Jews. They went from home to 
home borrowing gold and silver utensils, and now they were 
leaving town with those utensils. The Egyptian People would not 
stand idly by as they were being ripped off by the Jews. He could 
not overlook this infraction, and he was willing to risk death to 
prevent it. His ego would not allow them to leave with his gold 
and silver. 

Alternatively, I think we can add (along the same lines) 
“regarding the people,” the Torah underscores that Pharaoh 
could not tolerate this behaviour on the part of the “people,” 
since their forebears had been their slaves, chattel to do with 
them whatever they pleased. Now, they were leaving the country 

as kings. This was just too much. Pharaoh would put an end to it 
– at all costs. He definitely paid!

'דלאלארשיינבוקעציו
Bnei Yisrael cried out to Hashem. (14:10)

The Midrash Tanchuma (9) teaches that when Klal 
Yisrael saw that their situation was dire, they grasped the umnos, 
“profession,” of their ancestors/Patriarchs and reached out to 
Hashem through the vehicle of prayer. The efficacy of prayer 
cannot be overstated. It should not be our last – but rather, our 
first – resort. A Jew speaks to Hashem, his Father in Heaven, 
through the medium of prayer. Chazal are teaching us, however, 
that the Jewish People turned to Hashem in prayer just because 
the situation was bleak. How is this to be compared with the 
prayers of our Patriarchs, who prayed to Hashem on a regular 
basis? It was their means of communication with Hashem. The 
prayers emanating from the Jewish People and those expressed 
by our Avos, Patriarchs, appear dissimilar on the surface.

Horav Baruch Dov Povarsky, Shlita, cites Horav 
Yeruchem Levovitz, zl, who posits that our prayers must reflect 
the attitude that, without Hashem, salvation is hopeless. Our 
only avenue to redemption, to recovery, to be extricated from 
the adversity that is gripping our lives, is through prayer to 
Hashem. Nothing else is effective. Our Avos manifested this 
attitude when they prayed to Hashem. They knew that it was 
always crunch time, because only Hashem could pull them 
through. Thus, every prayer that emanated from them addressed 
an eis tzarah, dire circumstance. Without Hashem, everything is 
foreboding. 

Regrettably, we do not pray pre-emptively, waiting 
instead until we have exhausted all other avenues of relief, so 
that our backs are against the proverbial wall; then we turn to 
Hashem as our last resort. We must drum it into our heads that 
Hashem is not only the first resort – He is the only resort. 
Everybody/everything else is only His messenger. When we pray, 
it should be with this attitude – “Hashem, You are my only source 
of salvation. Without You, I am uncertain of any recovery.” This is 
how we daven on Yom Kippur. Indeed, if we would daven on a 
regular basis the way we daven when we know it is “crunch 
time,” our davening would obviously have greater efficacy, 
because every moment is actually “crunch time.” 

'דתעושיתאוארוובציתה
Stand fast and see the salvation of Hashem. (14:13)

Ibn Ezra writes: “You shall not wage war. You will see the 
salvation that Hashem will make for you.” How is it possible for a 
nation of 600,000 men (over the age of twenty-years old) to just 
stand there and not fight their aggressors? The answer is that 
these people knew the Egyptians as their masters who lorded 
over them. It was impossible for the Jews who knew nothing 
about warfare to battle their Egyptian masters. Amalek attacked 
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the Jews, and, without Moshe Rabbeinu’s prayers, he would have 
dealt them a weakening blow. Likewise, these Jewish expatriated 
slaves could not fight the Canaanim in Eretz Yisrael. It was their 
children, the next generation, who had grown up as free men 
who conquered Eretz Yisrael. Ibn Ezra explains (Shemos 2:3), 
“Perhaps Hashem caused Moshe to grow up in Pharaoh’s palace 
so that he would be used to royalty, and not fear entering into 
the halls of power.   As a result, when Moshe observed an 
injustice, he acted immediately to right it, killing the Egyptian 
and later saving Yisro’s daughters from the Midyanite shepherds 
who were harassing them.”

Rav Mordechai Hominer explains that this concept 
applies equally in the world of chinuch, Jewish education (both in 
classroom and at home). A child must be imbued with self-
esteem and self-confidence. A child who is belittled, ignored, 
disciplined to the extreme, will likely not develop a strong sense 
of self-esteem. When one’s parents and/or one’s rebbe/morah
has little respect for his opinion, he has little hope to cultivate a 
sense of belief in himself. It is difficult to believe in yourself if no 
one else believes in you. 

Horav Yisrael Zev Gustman, zl, was a brilliant talmid 
chacham, Torah scholar. At the young age of twenty-two, he was 
invited by the spiritual leader of European Jewry, the Rav of 
Vilna, Horav Chaim Ozer Grodzenski, zl, to serve on his bais din as 
a dayan. Following the war, Rav Gustman came to Eretz Yisrael
where he visited the Steipler Gaon, zl. The Steipler asked Rav
Gustman whether he was a relative of the famous Rav Gustman 
who had served on Rav Chaim Ozer’s bais din. When Rav
Gustman replied that he was the one, the Steipler immediately 
stood up out of reverence for a gadol. A number of yeshivos
turned to Rav Gustman in the hope that he would serve as their 
Rosh Yeshivah. He absolutely demurred from taking a position of 
leadership in a yeshivah. 

These were the premier yeshivos in Eretz Yisrael. 
Nonetheless, he said, “No. I do not feel qualified to serve as a 
Rosh Yeshivah after all of the degradation to which I was 
subjected during the Holocaust.” He felt that a Rosh Yeshivah
must carry himself with a certain sense of dignity. After all that 
he had sustained during the war, he felt that he no longer had it 
in him. 

We have no idea the harm that we cause a child: when 
we put him down; when we demonstrate a lack of respect for 
him; when we show that his opinion holds no value in our eyes. 
We wonder why a young person might just turn-off to religion. 
Quite often, it is the result of the attitude adults manifested 
towards him as a youth: no respect; even disdain; and, at times, 
derision – since, after all, he had not been acting in the 
“prescribed” manner “expected” of him. The little barbs that are 
meant to motivate serve instead as lasting knives in the child’s 
heart – knives which eventually destroy his relationship with 
Yiddishkeit. Our gedolim taught us the awesome respect we 
should show to each and every child, and the thoughtfulness that 
must be a constant and vital part of our relationship with them. 

One incident has been in my mind since my early youth. 
I was in cheder with another young boy of similar background 
and extraction. His parents had also recently survived Hitler’s 
inferno. Arguably, my friend had a discipline problem, and school 
was not his cup of tea. After another negative report from the 
rebbe, the boy’s father lost it and yelled at his son, “Is this why I 
survived Hitler? To have a son like you?”

Certainly, the father did not mean what he said. He had 
lost his entire family and was an emotional wreck. His marriage 

after the war produced two children, a son and a daughter. His 
daughter married a distinguished ben Torah, and together they 
raised a beautiful Torahdik family. Sadly, my friend went off the 
derech, left the fold, and has not been heard from. Why? Who 
knows? He certainly did not have positive feelings about himself. 

Horav Chaim Kanievsky, Shlita, remembers that when 
the Chazon Ish, zl, spent a few weeks in Tzfas, a group of Jews 
davened with him in his apartment. The Chazon Ish would daven
k’vasikin, at sunrise, which required a separate minyan. One 
morning, the Chazon Ish informed the men that, rather than 
daven in the apartment (which afforded them considerable room 
to manoeuvre), they would daven instead on the mirpesses, 
balcony, which obviously did not have sufficient room. He 
explained that a young boy was sleeping in the room where they 
had normally been conducting services, and, if he would wake 
up, he would be embarrassed for them to see him in his pajamas. 
This indicates a sensitivity to a young boy’s feelings evinced by 
the gadol hador.

Horav Yehudah Adass, Shlita, asked a young boy, “What 
are you thinking about as we move closer to Yom Kippur?” The 
boy gave a shocking response. “I am certain that I am the worst 
person in the world. I am a rasha, wicked, of the lowest level.” 
“Why do you say such terrible things?” the Rav asked the boy. 
“This is what my father always tells me!” the boy replied. 

The Rosh Yeshivah (Porat Yosef) continued, “I was once 
walking down the street when I heard screams emanating from 
an apartment. I am embarrassed to repeat the words and 
maledictions that a woman was hurling at someone. Concerned 
that it could be a shalom bayis issue, matrimonial dispute, which 
could lead to serious ramifications, I walked up the stairs and 
listened by the door. I was shocked to hear the response of a 
young child, “Imma, I am sorry. I will never do it again.” “You are 
a rasha! What will ever become of you? You are worthless!” 
These were the words coming from a mother to her five-year-old 
son. What positive growth do you think we can expect to see 
from this child?” Rav Adess asked. There is no question that 
these words were the result of an overwhelmed, frustrated, 
challenged mother – but try explaining that to a five-year-old. 

I cannot conclude with a story that leaves a negative 
taste in the reader’s mind. I wrote the following story a few years
back, but it is one that is worth repeating. It took place at a sheva 
brachos, nuptial reception, for a young couple, the husband 
being a brilliant scholar. The grandfather of the groom arose to 
say a few words. The grandfather was far from a scholar, and, as 
this was a gathering of elite scholars, the groom was nervous 
about what his loving grandfather might say. 

The grandfather began, “As you all know, I hail from 
Europe. I would like to share an incident that took place in 
Europe. It is about a bright boy whose mischief took a front seat 
to his learning. He was so busy planning his next shtik that he 
had no time to learn. He had been warned countless times: ‘One 
more time, and you are out!’ The warnings and punishments left 
no impression on him. The final straw came when the boy took a 
goat and placed it inside the Aron HaKodesh. The next morning, 
when the chazzan opened the Ark to remove the Torah – a goat 
jumped out! The people were outraged. It did not take a master 
detective to trace the act to the mischievous boy. 

“The principal of the cheder told the parents that he 
could no longer tolerate their son’s insolence. He would have to 
go. It was not as if the parents were shocked. They had known 
that this day would come. It was inevitable. Their son, however, 
was floored, and he demanded to take the cheder’s principal to a 
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din Torah, adjudication, before the town’s rav. Let him decide if 
he should be thrown out of yeshivah. 
“The next day, the boy presented his case before the rav. 
‘Rebbe,’ he said, ‘there is only one cheder in town. If I am sent 
out of school, I have nowhere else to go. Where will I receive my 
Jewish education? I will have nothing. As a result, I will leave 
Yiddishkeit – a loss, not only to myself, but to all the generations 
that would emerge from me. Do you want to have this 
responsibility on your shoulders? Why should my descendants 
be sentenced to spiritual ignominy because of my mischief?’ The 
principal could not help but agree with his recalcitrant student, 
who eventually turned his life around.” The grandfather 
concluded his story – paused for effect – and declared, “I will 
have you know that I was that mischievous boy. I put the goat in 
the Aron HaKodesh. Now look at my grandson, who is a brilliant 
talmid chacham. Can you imagine what would have occurred 
had I not succeeded in pleading my case?” The story is powerful 
and, sadly occurs many a time – only not always with such a 
positive outcome. 

רשעהשמחב...ןיסרבדמלאלארשיינבתדעלכואביוםליאמועסיו
לעלארשיינבתדעלכונליו...םירצמץראמםתאצלינשהשדחלםוי

ןרהאלעוהשמ
As they journeyed from Eilim, and they came, the whole 

congregation of Bnei Yisrael, unto the wilderness of Sin… on the 
fifteenth day of the second month after their departure from the 

land of Egypt. Then the whole congregation of Bnei Yisrael 
murmured against Moshe and Aharon in the wilderness. (16:1,2)

Kol adas Bnei Yisrael, the whole congregation of Bnei 
Yisrael, explains Horav S. R. Hirsch, zl, refers to the Jewish 
community in its entirety, in its highest meaning as a community 
united by its common mission. It is a community which is 
designated to be the “congregation” of Hashem. Thus, by using 
such vernacular to describe the Jewish People, the Torah implies 
from the get-go that the events to be recorded impact the 
interest of the general mission of the whole Klal Yisrael to the 
highest degree. It is for this reason that the Torah makes a point 
of underscoring the date: thirty days after this group left Egypt –
where they had been enslaved for 210 years. The whole 
congregation of Bnei Yisrael “murmured”/complained. It was 
thirty days after they had been freed from the external chains 
that had bound them as slaves, persecuted, reviled, murdered –
but now they were free! Slavery was no longer an issue. Now the 
issue was the anxiety of providing for their daily sustenance. This 
occurred through a national commitment to the institution of 
Shabbos. 

With the gift of sustenance from Heaven, manna, 
Hashem announced the institution of Shabbos, which stands at 
the base of all Jewry and all Judaism. Through the daily miracle 
of the appearance of the manna (for 40 uninterrupted years), 
Hashem introduced Shabbos to the Jews. Pesach transformed 
the slaves into a free people, committed to Hashem; Shabbos
saw to it that they maintained this commitment. 

The nation needed to be inculcated with the verity that 
Hashem provides our sustenance. Thus, He led them to a barren 
wilderness, desolate of life, a place where none of man’s bare 
necessities was obtainable, to demonstrate to them that He –
and only He – would take care of them. Nonetheless, a mere 
thirty days after witnessing the greatest miracles witnessed by 
human eyes, they murmured/complained. Where was their faith, 
their trust in the Almighty G-d Who took them out of Egypt? 

Horav Mordechai Schwab, zl, explains that perusal of 
the previous pesukim will show that the nation had experienced 
many previous nisyonos, trials: from the liberation, to being 
chased by the Egyptians, to crossing the Red Sea, to a lack of 
water. It was one thing after another, because this is what 
Hashem wanted to teach them: life is filled with nisyonos. If it is 
not one thing, it is another. There will always be nisyonos. The 
purpose of these trials is to set the stage, to segue to the next 
phase: yeshuah, salvation. Trial – faith/trust – salvation. It never 
stops. Even after thirty days of trial – faith – salvation – they had 
more trials. No water. No food – patience/faith. 

Rav Schwab derives from here that the only approach to 
triumphing over nisyonos is patience/shetikah, silence, 
acceptance, prayer. Change is on the horizon. We must wait 
patiently for the salvation to arrive, but we must trust that not 
only is it on the way, it is present, waiting to be introduced. He 
quotes Rav Hirsch’s commentary to Hashem’s response to the 
people’s murmuring for food, Hineni mamtir lachem lechem min 
ha’Shomayim, “Behold, I am about to make bread rain from 
heaven for you” (Ibid. 16:4). Hineni – behold – not just as a result 
of this dissatisfaction – but Hineni – “I am already prepared.” 
Hashem was implying that this was all part of His master plan. 
The people’s complaining did not catalyse the response; it had 
always been there – prepared and waiting for the appropriate 
time to be revealed and implemented. 

This is how we must view nisyonos. They are a part of 
our lives. We must sit patiently, and pray with faith as we wait for 
the yeshuah, which is prepared and waiting for the right 
moment, but it will come. 

Va’ani Tefillah

םולשםיש
Sim Shalom

Establish peace. 

What takes precedence – size or perfection? 
Does a large slice of challah precede a small, perfectly whole 
roll? Someone once complained to Horav Yisrael Salanter, zl, the 
founder and expositor of the mussar, character refinement 
movement, that if his (Rav Yisrael’s) disciple, Horav Yitzchak 
Blazer, zl (Rav Itzele Petersburger), would spend more time 
studying Talmud and not immerse himself in mussar, he would 
be a greater talmid chacham, Torah scholar. Rav Yisrael employed 
the law concerning precedence in brachos, blessings, to counter 
his argument. In Shulchan Aruch (Orach Chaim 168:1) it is ruled 
that if one has before him two pieces of bread, one of which is a 
large -- but imperfect – slice, and the other a small, perfect roll, 
the blessing should be made on the perfect roll. Perfect trumps 
size. The message was simple: Rav Yitzchak Blazer might cover 
less Talmud, but he will become a more perfect scholar. In an 
alternative rendering of the incident, Rav Yisrael’s retort was: 
that, by studying mussar, Rav Yitzchak would realise that he 
really has much more time available for learning Talmud. This 
would make up for the “lost time” study of mussar. In essence, 
we see that shalom, peace, is true shleimus, perfection. 
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LLeetttteerrss  ffrroomm  tthhee  KKiinngg  
ויהי בשלח פרעה את העם  ““  1177::1133
ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשטים  
פן   אלקים  אמר  כי  הוא,  קרוב  כי 
ושבו   מלחמה  בראתם  העם  ינחם 

  ””מצרימה
“And it was when Paroah sent the people – 
that G-d did not lead them by way of the land 
of Plishtim, because it was near, for Hashem 
said: Perhaps the people will reconsider when 
they see a war, and they will return to 
Mitzrayim.” The Medrash says that the 
Loshon of “ ויהי” is a Loshon of “Woe.”  It seems 
that someone said, “Woe.”  Who said, “Woe” 
and why is it important to know who said, 
“Woe?”.   
 is a Loshon of ”ויהי“ –  ”ויהי בשלח פרעה“ 
 Woe.”  When Paroah sent Klal Yisroel“ – ”וי “
out of Mitzrayim who cried out, “Woe?”  
Paroah.  Moshol – A king had a son who went 
to a foreign country, and he found a wealthy 
man to stay with.  The wealthy man treated 
the son very well.  The king tracked down his 
son and found out that he was staying with 
this wealthy man.  The king sent letters to the 
man telling him that he should send his son 
back to him. The king sent various letters at 
different times, with no responses to any of 
them.  Finally, the king went himself to the 
home of the wealthy man, and took his son 
with him.  The wealthy man began to wail over 
the king’s son departure.  His neighbors asked 
him why he was wailing.  He explained to 
them that while he had the king’s son living 
with him, it was a great honor for him.  The 
king wrote him letters, and he was considered 
someone of great stature.  However, now that 
the king’s son left him, he will have no 
connection to the king at all.  It is for this lack 
of honor from the king that he wailed.  
Similarly, Paroah said that when Klal Yisroel 
were with him in his land, he received letters 
from the King Himself.  The letters would say, 
“So said Hashem, the G-d of the Jews: Send 
out My people.”    Paroah heard from the mouth 
of Moshe Rabbeinu, “Send out My (Hakodosh 
Boruch Hu’s) children”, yet he did not send 
them out.  When Hakodosh Boruch Hu came 
Himself to take His children out, Paroah 
began to wail for now he would not have 
further interaction with the King. (שמות רבה) 
 Woe.”  The“ – ”וי “ is a Loshon of ”ויהי “ 
Medrash says in Bereishis Rabbah 66:2 that 
all of the Brocha that comes down to this world 
are only in the Zechus of Klal Yisroel.  Klal 
Yisroel are the conduit of all the Brocha in the 
world, and while it comes down to the entire 
world, it flows specifically to wherever Klal 
Yisroel reside.  When Klal Yisroel are in their 
own land, Hashem showers His Brocha 
directly on them.  When they are in Golus, 
those blessings flow to the host nation and 
overflow onto the Jewish nation sojourning 
within.  Moshol – There was a son of a wealthy 
man who was imprisoned.  The father wanted 
to send provisions for his son, but knew that 
anything he sent would be confiscated by the 
prison guards, and his son would not receive 

any of it.  The father was desperate for his son 
to receive what he needed, so he sent an 
abundance of provisions for his son – so much 
of it, that there was enough for all the prison 
guards and then much leftovers.  Being that 
all the prison guards got everything they could 
want from those provisions, and there was still 
what to give his son, they would give those 
leftovers to his precious son.  Hakodosh 
Boruch Hu showers our “guards” with much 
Brocha and provisions.  They prosper greatly 
for we are under their rule.  He gives them so 
much, that there is leftover for us and we also 
receive from that bounty.  This is the way 
Hakodosh Boruch Hu ensures that His 
precious children are taken care of.  It was now 
that Paroah recognized that this was why he 
was Zoche to so much goodness for all of those 
years.  It was all in the Zechus of Klal Yisroel, 
and now that Klal Yisroel left, he would no 
longer receive it.  That is why Paroah says over 
here, “ויהי” – woe to me that I will no longer 
receive this Brocha. (אהל יעקב) 
 The Medrash tells us that Moshe 
cried out “Woe” when Klal Yisroel were leaving 
Mitzrayim for He knew that while he was 
helping take Klal Yisroel to Eretz Yisroel, he 
would not actually be able to enter the Land 
with them. Why did Moshe wait until Klal 
Yisroel left Mitzrayim to cry “woe?”  Moshe 
expressed his anguish only at this point in 
time because until Paroah sent Klal Yisroel 
out, Moshe was too focused on the pain and 
suffering of Klal Yisroel. He was not able to 
think about his own potential sorrows. It is 
only now, that Klal Yisroel were leaving 
Mitzrayim, and were no longer suffering, that 
Moshe was able to focus on his own sorrow, 
and cried out that he would not be Zoche to 
enter the Holy Land of Eretz Yisroel with Klal 
Yisroel. (רד"ל) 
 It says in Shemos Rabbah that the 
Loshon of “ ויהי” is a Loshon of “Woe” and the 
Medrash asks  - who said woe?  It appears that 
the Medrash wasn’t sure who said woe, and it 
then concludes that it was Paroah.  What was 
the uncertainty here as to who said, “Woe?”  
Sotah 46b – In the Zechus of the four steps 
that Paroah escorted Avrohom Avinu out of 
Mitzrayim, he was Zoche that Klal Yisroel 
would be subservient to the Mitzriyim for four 
hundred years, as it says in Bereishis 12:20 
 .that Paroah escorted Avrohom – ”וישלחו אותו “
There was already a decree in place prior to 
this that Klal Yisroel would be in a land that 
was not theirs and they would be subjugated 
for four hundred years.  However, in that 
decree it did not state who would be the ones 
Zoche to subjugate Klal Yisroel.  In the Zechus 
of Paroah escorting Avrohom, Mitzrayim 
would be the ones to subjugate them.   One 
could have said that it was Klal Yisroel who 
said “Woe” here. When Paroah was escorting 
Klal Yisroel here out of Mitzrayim, Klal 
Yisroel could have feared that being that 
Paroah was escorting them, in the Zechus of 
his escorting them, they would certainly have 

to serve the remaining 190 years of the 400 
years.  Being that the escorting of Paroah’s 
ancestor of Avrohom Avinu caused them to be 
Zoche to have Klal Yisroel in the first place, 
certainly the Zechus of Paroah now doing it 
would ensure that Klal Yisroel remain for the 
190 years.  Therefore, Klal Yisroel said, “Woe,” 
for they were certain that they would need to 
return to Mitzrayim to serve the remaining 
190 years.  On the other hand, it could have 
been that Paroah was the one saying, “Woe.” 
For when Klal Yisroel left Mitzrayim, he lost 
many slaves.  Being that it could have been 
Klal Yisroel or Paroah who said, “Woe” – the 
Medrash asks, who said woe?   

The Medrash answers that it was 
Paroah who said, “Woe” and not Klal Yisroel.  
It was because Paroah said, “Woe” that he lost 
the potential reward of escorting Klal Yisroel.  
When Paroah escorted Avrohom Avinu out of 
Mitzrayim, he did so with a full heart, and was 
therefore Zoche to reward, the reward of being 
the ones to subjugate Klal Yisroel.  However, 
because Paroah said woe, and was not 
escorting Klal Yisroel with a full heart, he was 
not entitled to reward.  Once he said, “Woe” 
Klal Yisroel no longer feared that they would 
have to return for the remaining 190 years. (  בן
 (איש חי 
 Perhaps the Torah does not tell us 
specifically who said, “Woe” for it was actually 
said by all.  Moshe Rabbeinu said “Woe” for he 
was not going to be able to enter into the Land 
of Eretz Yisroel together with Klal Yisroel.  
Klal Yisroel said, “Woe” for they feared that 
perhaps their servitude to Paroah and the 
Mitzriyim was not really over, and that they 
would need to return to Mitzrayim.  Paroah 
said, “Woe” for he recognized that Klal Yisroel 
was the reason for the Brocha that was heaped 
upon him, and he was in anguish that he 
would lose it all.   

A great lesson is to be learned from 
all these, “Woes.”  Moshe is teaching us how to 
truly empathize with another fellow Jew.  
Moshe was so concerned about the welfare of 
his brethren, that he could not even think of 
his own pain while he saw Klal Yisroel in pain.  
It was only after they were freed, that he 
thought about his own pain, his pain of not 
being allowed to enter Eretz Yisroel.  That is 
true empathy.  Klal Yisroel said, “Woe” for 
they did not yet have the proper Emunah in 
Hakodosh Boruch Hu, and to trust that 
everything that was happening to them, from 
beginning to end, was all good for them.   From 
Paroah we learn that we should not mess up 
our good deeds with our bad thoughts and 
words.  Paroah was escorting Klal Yisroel out 
of Mitzrayim, and it could have been a great 
source of goodness for him, but he needed to 
say, “Woe” for he was not doing so happily, and 
therefore lost the Zechus he could have had.  
May we be Zoche to have true empathy for our 
brothers, Acheinu B’nei Yisroel, and may we 
be Zoche to perform our good deeds with the 
proper attitude and thoughts.   
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Now You Know! 

Parshas Beshalach is called Shabbos 
Shira, the Shabbos of song. 
One reason is because of the songs 
of praise the Jews sang after the 
Egyptians were drowned at the 
splitting of the sea, first led by Moshe 
and then by Miriam. 
Another reason is because birds sing 
and they play an integral role in the 
story of the Parsha. 
When the Mon fell, Moshe told the 
people to expect a double portion on 
Friday since the Mon would not fall on 
Shabbos. 
When Dasan and Aviram wished to 
“prove Moshe wrong,” they put out 
some Mon late on Friday. On Shabbos 
morning they went to go collect it. 
However, it was gone. Birds had 
eaten it. For this reason, there’s a 
custom to leave food out for the birds 
in appreciation of their act which 
prevented a desecration of Hashem’s 
name. 
The multiple reasons for the single 
name “Shabbos Shira,” remind us of 
a remarkable explanation of the 
Taamei HaMinhagim. 
In explaining why the Torah does not 
have nekudos, vowels, he says it is so 
that words may be pronounced in 
different ways and many things can 
be learned from the same words. 
When we look for something special in 
this Shabbos, we can find multiple 
things, and so can we find countless 
lessons and kindnesses from Hashem 
in every part of the world around us. 

Thought of the week: 

Hope is the only bee that 
makes honey without flowers. 

 (Y:DY TWMw) „.ÊH LA LARsY YNB WQECYW ...OHYRXA ESN OYRCM HNHW OHYNYE TA WAsYW...‰ 
“And they lifted their eyes and behold, Egypt was traveling after them, and they were 
very frightened and the Children of Israel cried out to Hashem.” (Shmos 14:10) 

In a dramatic moment of visual imagery, the Torah tells us that the Jewish People 
collectively lifted up their eyes and saw “Egypt” chasing them. What is meant by Egypt? 
Either they saw the unified nation of Egypt, bound by a burning common desire to 
massacre the escaping Hebrews, or, as the Midrash says, they saw the Heavenly angel 
representative of Egypt coming after them to destroy them. 

Either way, the sight terrified them with its finality. They were being followed by an 
irresistible force, the singular will of millions of people forged together into one, or else the 
Divinely ordained might of an angel representing those people. What happened next was 
very telling: the Children of Israel cried out to Hashem. 

Though Rashi says they all did so, the Ramban says that there were different groups. How 
could the same people cry out to Hashem one moment and despair and blame Moshe the 
next? Therefore, he says that some people did cry and were afraid and resigned 
themselves to their fate. There were others, though, who cried out to Hashem. These are 
the ones described as the “Children of Israel.” 

These are the ones Rashi describes as taking their fathers’ craft, as it says that Avraham, 
Yitzchak and Yaakov davened to Hashem. What is the connection? When it says that 
Avraham stood in the place he had stood, it refers to the fact that after Hashem told 
Avraham He was going to destroy Sodom, Avraham arose early in the morning to pray for 
them. He had been unable to find a merit for them but he still planned to ask for mercy. 

Yitzchak davened in the field upon his return from bringing Hagar back to his father to 
marry. Meanwhile, he awaited news of his own marriage partner. Finally, Yaakov was 
running away from his brother Esav and on the way he passed the place of the Akeida, and 
as night fell, he prayed. 

The Avos davened at times when they didn’t have any other options. They had no steps 
they could take at that moment to help themselves, so they davened to Hashem. This is the 
“craft” of our Avos, knowing that no situation is ever hopeless even when you can do 
nothing about it. 

When the people leaving Egypt saw something that seemed to signal the end for them, 
some were terror stricken. They were angry and upset and began to blame Moshe. Their 
end would come and they would be lost. Not so the true “Children of Israel,” the heirs to our 
forefathers. We are maaminim b’nai maaminim, believers, children of believers, and no 
matter what, we can cry out to Hashem and He can save us. People like that do not break. 
They survive, overcome, and never, ever, despair. 

Many years ago, late talk show host Larry King was in Israel and brought to meet Rabbi 
Noah Weinberg. They got into a spirited discussion about spirituality, with Larry the skeptic. 
R’ Noah finally asked him why he doesn't believe in G-d.  

Larry told him that growing up in Brooklyn, he was a big Dodgers fan. One year, they were 
in the World Series against the Yankees. He prayed so hard the Dodgers should win, but 
they lost. After that, he realized there was no point in believing in G-d. 

With a twinkle in his eye and a mischievous smile on his face, R’ Noah, also from Brooklyn, 
leaned across the desk and said, "You know what, Larry? I remember that World Series 
too. And I was praying for the Yankees."    - h/t Lori Palatnik 
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כשם ששני אותיות הללו ]ה"ן[, אינן יכולין להזדווג 

עם כל האותיות אלא לעצמן, כך ישראל אינן יכולין 

להידבק עם כל העובדי כוכבים ומזלות הקדמונים 

אלא לעצמן מפורשים".

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שכתב 

אברהם  רבי  האלקי  למקובל  בוכים"  "קול  בספר 

הראשונים,  המקובלים  בשם  ב-כא(  )איכה  גלאנטי 

השמי"ם,  כמספר  רקיעים  תתקנ"ה  שישנם 

ם' סתומה לשש מאות.  כאשר נחשוב את האות 

]גימטריא זו היא לפי סדר מיוחד באותיות האל"ף 

בי"ת, כאשר מסדרים ה' אותיות הסופיות ך' ם' ן' 

ף' ץ' אחרי האות ת', ומאחר שהאות ת' בגימטריא 

מאות,  חמש  היא  ך'  האות  הרי  מאות,  ארבע 

שבע מאות, האות  ן'  שש מאות, האות  ם'  האות 

זה  ולפי  תשע מאות,  ץ'  והאות  מאות,  שמונה  ף' 

תיבת השמי"ם עולה בגימטריא תתקנ"ה[.

תפלות  כל  את  מעלה  מט"ט  המלאך  והנה 

לו  אין  אולם  הללו,  רקיעים  תתקנ"ה  דרך  ישראל 

רשות לעלות עם התפלות רק תת"ק רקיעים, אבל 

אלא  להיכנס,  יכול  אינו  העליונים  רקיעים  בנ"ה 

התפלות עולות משם לבדן בלי שום מלאך עד לפני 

אלקיך  לה'  "הן  י-יד(:  )דברים  נאמר  זה  ועל  הקב"ה, 

השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה". כלומר 

מתוך כל תתקנ"ה רקיעים כמספר השמי"ם ]עם ם' 

סתומה[, ה"ן רקיעים הם רק לה' אלקיך, כי אין לשום 

מה  ביאור  וצריך  שם.  לעלות  רשות  ושרף  מלאך 

שבחר הקב"ה להעלות כביכול בעצמו את תפלתם 

של ישראל דוקא בנ"ה רקיעים העליונים.

משתוקק  שהקב"ה  לומר  יש  האמור  לפי  אך 

להתייחד עם תפלתם של ישראל בתוך נ"ה רקיעים 

הללו, שהם כנגד אותיות ה"ן שאין להן בת זוג, בזכות 

שאינם מתחברים עם הגוים, כי אם עם הקב"ה יחידו 

של עולם, לכן מדה כנגד מדה הקב"ה מתייחד רק 

עם ישראל לקבל תפלתם שלא על ידי שום מלאך, 

של  בשבחם  לדבר  בלעם  על  הקב"ה  כפה  כך  ועל 

מהלך  יש  להם  רק  ישכון",  לבדד  עם  "הן  ישראל: 

בנ"ה רקיעים עליונים, "ובגוים לא יתחשב".

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין כוונתו 

להזכיר  רצה  שלא  הקדוש,  רבינו  של  העמוקה 

כי  רע,  דבר  על  ולא  טוב  דבר  על  רק  "הן"  מילת 

מאחר שאותיות ה"ן הן רמז נפלא על ישראל שהם 

 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה

בבחינת: "הן עם לבדד ישכון", לכן אין ראוי להזכיר 

צריך  אלא  הן",  נזיקין  אבות  "ארבעה  עליהם: 

להפריד את ארבעת אבות הנזיקין מישראל.

 יוסף הצדיק ומתה " ינו
 יטלו א  א" עה א ו  נזיקין

במה  להשתעשע  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

שמבאר ה"מגלה עמוקות" בקיצור הטעם שלקח 

משה את עצמו יוסף עמו, על פי מה שמגלה לנו 

"בור"  קליפת  תיקן  הצדיק  יוסף  כי  נפלא,  חידוש 

על ידי שהשליכו אותו אחיו אל הבור, כמו שכתוב 

)בראשית לז-כד(: "ויקחהו וישליכו אותו הבורה והבור 

רק אין בו מים".

כג.(:  )שבת  בגמרא  שדרשו  זהו  להוסיף  ויש 

נחשים  אבל  בו  אין  מים  מים,  בו  אין  ריק  "והבור 

ביטל  יוסף הצדיק בקדושתו  כי  בו".  יש  ועקרבים 

והנה  ועקרבים.  נחשים  בו  יש  אשר  בור  קליפת 

הבע"ר  מבע"ה  שו"ר  קליפות  ג'  נשארו  עדיין 

שנלחמו עם הקדושה, אולם נתבטלו אחר כך על 

ידי משה רבינו, ונרמז ביטולן בשמו מש"ה שהוא 

נוטריקון מ'בעה ש'ור ה'בער.

הנה כי כן זהו שכתב ה"מגלה עמוקות": "ויקח 

משה את עצמות יוסף, שתיקן בור במה שהשליכו 

אותו הבורה, נשתארו תלת גוליירין בישין ]נשארו 

בשמיה  במלחמה  דמתגרין  רעים[  כוחות  שלשה 

שהוא  משה  של  בשמו  במלחמה  ]שמתגרים 

נוטריקון[ מ"בעה ש"ור ה"בער".

שלטו  במדבר  כי  סימוכין  להביא  ונראה 

ארבעה אבות נזיקין, ממה שמבואר בזוהר הקדוש 

לרשב"י  אמר  סבא  שההוא  קפג:(  תצוה  )פרשת 

בתורה  לעסוק  ישוב  ממקום  שפרש  ותלמידיו, 

במדבר, כדי להכניע את הקליפות שמקום ישיבתן 

"המוליכך  ח-טו(:  )דברים  שכתוב  כמו  במדבר,  הוא 

וצמאון  ועקרב  שרף  נחש  והנורא  הגדול  במדבר 

אשר אין מים".

)פרשת  תורה"  ב"לקוטי  האריז"ל  רבינו  ופירש 

שרף  נחש  קליפות,  ד'  שלטו  במדבר  כי  שם(  עקב 

את  הקב"ה  הוליך  זה  ומטעם  וצמאון,  ועקרב 

במקום  "כי  הדגלים:  ארבעת  עם  במדבר  ישראל 

קדושת ד' דגלים לא היה בהם כח להזיק". ופירש 

ד'  כי  )שם(  הזוהר  על  יקר"  "אור  בפירושו  הרמ"ק 

קליפות  ד'  כנגד  הן  במדבר  ששלטו  אלו  קליפות 

עון, משחית, אף, חימה.

נקדים עוד מה שמבואר בזוהר הקדוש ברעיא 

אבות  ארבעה  כי  קיח.(,  משפטים  )פרשת  מהימנא 

ד'  הם  וההבער,  והמבעה  והבור  השור  נזיקין 

עון ומשחית אף וחימה הרמוזות בפסוק:  קליפות 

וגו' כנ"ל. הרי מבואר כי ד'  "והוא רחום יכפר עון" 

אבות נזיקין הם ד' קליפות ששלטו במדבר.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הביאור 

של ה"מגלה עמוקות" על המעשה הנשגב של משה 

יוסף עמו", כי רצה  "ויקח משה את עצמות  רבינו: 

לצרף עמו את קדושתו של יוסף הצדיק במדבר, כי 

השילוב של שניהם יחד מבטל את ד' אבות הנזיקין 

בור,  קליפת  מבטל  הצדיק  יוסף  במדבר,  ששלטו 

ואילו מש"ה מבטל ג' קליפות מ'בעה ש'ור א'דם.

 יוסף הצדיק "צה להצט"ף למתה
כדי להכניע ד' א ו  נזיקין  מד "

שהשביע  הטעם  לבאר  יומתק  האמור  פי  על 

בני ישראל שיעלו את עצמותיו עמהם,  יוסף את 

ולא השביעם שיקברו אותו מיד בארץ ישראל כמו 

במחשבה  רצה  כך  כי  יוסף,  את  יעקב  שהשביע 

של  בהליכתם  משה  עם  יחד  להצטרף  תחילה 

ישראל במדבר, כדי שיזכו יחד להכניע את ארבעת 

אבות הנזיקין.

המשך  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

הכתוב: "ויקח משה את עצמות יוסף עמו", ומפרש 

לאמר  ישראל  בני  את  השביע  השבע  "כי  הטעם, 

והעליתם את עצמותי  יפקוד אלקים אתכם  פקוד 

שיקברו  השביעם  לא  למה  וקשה  אתכם",  מזה 

אותו מיד בארץ, ומוכח מזה שרצה להישאר עם 

את  לבטל  למשה  שיצטרף  כדי  במדבר,  ישראל 

ארבעת אבות הנזיקין ששלטו במדבר, לכן מטעם 

זה לקח משה את עצמות יוסף עמו.

חשבתי דרכי וראיתי דבר פלא כי תיבות הללו: 

עולות  עמ"ו"  יוס"ף  עצמו"ת  א"ת  מש"ה  "ויק"ח 

בו"ר  שו"ר  נזיקי"ן  אבו"ת  "ד'  בדיוק:  בגימטריא 

מבע"ה הבע"ר", לרמז שהשילוב הנפלא של משה 

אבות  ארבעת  את  מבטל  הצדיק  יוסף  עם  רבינו 

נזיקין, על ידי שהאירו בקדושתם את ד' השומרים, 

שהם ד' האותיות של השם הוי"ה ברוך הוא.



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

 ש"ת   תלש  תשרא | ג

שצוה  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

העם  באזני  נא  "דבר  יא-ב(:  )שמות  למשה  הקב"ה 

כלי  רעותה  מאת  ואשה  רעהו  מאת  איש  וישאלו 

הטעם  ט:(  )ברכות  בגמרא  ומבואר  זהב".  וכלי  כסף 

לאברהם  הקב"ה  שהבטיח  מה  לקיים  כדי  לכך, 

אבינו )בראשית טו-יד(: "וגם את הגוי אשר יעבודו דן 

אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".

והנה שנינו בגמרא )סוטה ד:(: "כל הבא על אשה 

ממה  זה  דבר  ולמדו  לחם".  ככר  מבקש  לסוף  זונה 

שכתוב )משלי ו-כו(: "כי בעד אשה זונה עד ככר לחם". 

את  עמו  לוקח  משה  היה  לא  שאם  זה  לפי  נמצא 

גם  בקדושתו  ישראל  שיתקדשו  כדי  יוסף  עצמות 

במדבר, היו מאבדים את כל הכסף והזהב ששאלו 

במדבר,  להתקדש  יכולים  היו  לא  שהרי  ממצרים, 

ישראל  שישאלו  הקב"ה  מצות  לקיים  כדי  לכן 

מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, נתחכם משה לראות 

את הנולד שאם לא יתקדשו יאבדו הכל, ולקח את 

עצמות יוסף עמו כדי להמשיך קדושה על ישראל, 

ועל ידי זה ישאר גם הרכוש הגדול בידם.

במתק  ז"ל  חכמינו  שדרשו  זהו  כן  כי  הנה 

כי  יקח מצוות",  לב  "חכם  רבינו:  לשונם על משה 

"חכם  היה  יוסף עמו במדבר  במה שלקח עצמות 

"איזהו חכם הרואה  לב.(:  )תמיד  לב", כמאמר חז"ל 

את הנולד", כי ראה את הנולד שאם לא יקח את 

להתקדש  ישראל  יוכלו  לא  עמו,  יוסף  עצמות 

ויאבדו את כל רכושם עד ככר לחם.

לפי זה יוצדק גם כן מה שדרשו על משה "יקח 

מצוות" בלשון רבים, כי על ידי שלקח את עצמות 

אחת  מצוה  מצוות,  ב'  בעצם  קיים  עמו  יוסף 

ישראל  את  יוסף  שהשביע  השבועה  את  שמילא 

שיקחו עמהם את עצמותיו. מצוה שניה, "וישאלו 

שהרי בלא  איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה", 

עצמות יוסף היו מאבדים את הרכוש.

 רא" עה א ו  נזיקין
התו" וה ו" והמ עה והה ע"ר

כדרכה של תורה הנדרשת בשבעים פנים, רחש 

לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים לאוהבי תורת 

הרמז ביאור חדש שלמדתי מתוך דבריו הקצרים של 

ה"מגלה עמוקות" )פרשת שמות(, על מה שבחר משה 

הדברים  הנה  יוסף,  עצמות  את  עמו  לקחת  רבינו 

בלשון קדשו: "ד' אבות נזיקין כולם ב'מ'ש'ה, שסודם 

ויקח  ה'בער,  ש'ור  מ'בע"ה  ב'ור   - במשה  נרמזין 

משה את עצמות יוסף, שתיקן ב'ור במה שהשליכו 

אותו הבורה, נשתארו תלת גוליירין בישין דמתגרין 

במלחמה בשמיה מ"בעה ש"ור ה"בער".

ה"מגלה  דברי  צדיק  של  מקחו  לברר  נרחיב 

עמוקות", על פי מה שפתח רבינו הקדוש המשנה 

הראשונה במסכת בבא קמא )דף ב.(: "ארבעה אבות 

פירוש,  וההבער".  והמבעה  והבור  השור  נזיקין, 

אדם  של  שורו  שהזיק  הנזקים  דיני  הוא  "שור" 

שחפר  הבור  של  הנזקים  דיני  הוא  "בור"  בנגיחתו. 

אדם ברשות הרבים ונפלו בו אדם או כלים וניזוקו. 

"מבעה" נחלקו בו בגמרא )שם ג:(, רב אמר מבעה זה 

אדם המזיק, ושמואל אמר זה שן של בהמה שאכלה 

את התבואה מהשדה של אחרים וגרמה להם נזק. 

דיני הנזקים של האש שהבעיר אדם  הוא  "הבער" 

ויצאה ושרפה רכוש של אחרים.

וכתבו התוספות )ב"ק ב.(: "ארבעה אבות נזיקין. 

אית דוכתא דלא תני הן כמו הכא, ובגמרא גבי שלש 

עשרה אבות נזיקין, ובארבעה מחוסרי כפרה )כריתות 

מט.(  )שבועות  כדקתני  הן,  דקתני  דוכתא  ואית  ח:(, 

ארבעה שומרין הן, וארבעה ראשי שנים הן" )ר"ה ב.(. 

רבינו  בחר  מדוע  הטעם  התוספות  לנו  ביארו  ולא 

הקדוש שלא להזכיר כאן "ארבעה אבות נזיקין הן", 

ואילו במקום אחר כן הזכיר מילת "הן".

סופר"  ה"חתם  שהביא  מה  וראה  בא  אולם 

בפתיחה למסכת בבא קמא בשם המקובל האלקי 

הרמ"ע מפאנו ב"עשרה מאמרות" )מאמר חקור הדין 

חלק א פרק ג(, שמבאר טעם לשבח על מה שדקדק 

משמעותה  "הן"  מילת  כי  בלשונו,  הקדוש  רבינו 

הן  וכך  כך  כלומר  הנזכרים,  לדברים  וקיום  הויה 

רק  "הן"  הזכיר  לא  לכן  ולהתקיים,  להיות  ראויים 

על דברים שהם מצד הקדושה, אבל אצל "ארבעה 

הטומאה  כוחות  ארבעה  שהם  נזיקין",  אבות 

להם  לתת  רצה  לא  כי  "הן",  הזכיר  לא  המזיקים 

הויה וקיום, הנה הדברים בלשון קדשו:

דוקנא  דמתניתין  דתנא  הרגישו  יפה  "אמנם 

שבקדושה,  לדברים  הויה  ליתן  ליה  וניחא  הוא, 

וגבי  כגון ראשי שנים שהרבה מצוות תלויות בהם, 

שומרים נמי כתיב )ישעיה סב-ו( על חומותיך ירושלים 

הפקדתי שומרים, שהם ד' כנגד ד' אותיות השם... 

ונשמר התנא בצדק שלא להוציא מפיו הויה לנזיקין 

נוטריקון שלהם שבמ"ה, שור בור מבעה הבער, והיא 

עיר קטנה אחרונה לערי הכנעני בעבר הירדן".

בעבר  קטנה  עיר  שהם  שכתב  מה  והנה, 

בין  מטות  בפרשת  שכתוב  מה  על  כוונתו  הירדן, 

שבעבר  הכנעני  בערי  ראובן  שבט  שבנו  הערים 

ּבוֹן  ֶחשְׁ ֶאת  נּו  בָּ ְראּוֵבן  "ּוְבֵני  לב-לז(:  )במדבר  הירדן 

ַעל ְמעוֹן  ְוֶאת ֶאְלָעֵלא ְוֵאת ִקְרָיָתִים, ְוֶאת ְנבוֹ ְוֶאת בַּ

מוֹת  מֹת ֶאת שְׁ ְקְראּו ְבשֵׁ ְבָמה ַויִּ ם ְוֶאת שִׂ מּוַסּבֹת שֵׁ

נּו". ר בָּ ֶהָעִרים ֲאשֶׁ

שם  את  שקראו  מה  כי  מפאנו  הרמ"ע  מבאר 

שכבשוה  שלפני  לרמז  כדי  הוא  "שבמה",  העיר 

נוטריקון  שבמ"ה  נזיקין  אבות  ארבעה  בה  שלטו 

מבאר  האמור  פי  על  ה'בער.  מ'בעה  ב'ור  ש'ור 

ארבעת  הקדוש  רבינו  שסידר  מה  סופר"  ה"חתם 

אבות נזיקין בסדר זה כדי לרמז על ראשי התיבות 

של העיר שבמ"ה.

זה  בענין  הקדוש  השל"ה  שכתב  מה  והנה 

)פרשת משפטים בתורה אור(:

שלהם  תיבות  שראשי  נזיקין,  אבות  "ארבעה 

עיר  היא  ושבמה  הבער.  מבעה  בור  שור  שבמ"ה, 

אלה  כל  כי  מטות,  בפרשת  כמוזכר  הכנעני  מערי 

קליפות  מארבע  נמשכין  נזיקין  אבות  ארבעה 

יכפר  רחום  והוא  עח-לח(  )תהלים  בפסוק  המוזכרים 

'עון' ולא 'ישחית' והרבה להשיב 'אפו' ולא יעיר כל 

'חמתו', שהם עון ומשחית ואף וחימה".

 או יו  הרן תאין להן    זוג
הן "מז על ית"אל גוי אשד  א"ץ 

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

הזכיר  שלא  הטעם  לבאר  מפאנו,  הרמ"ע  לדברי 

רבינו הקדוש מילת "הן" על ארבעה אבות נזיקין, 

של  בשבחם  הרשע  בלעם  שהתנבא  מה  פי  על 

ישראל )במדבר כג-ט(: "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא 

יתחשב". דרשו על כך חכמינו ז"ל במדרש )שמו"ר 

טו-ז ד"ה החודש הזה לכם(:

האותיות  כל  הן.  מהו  ישכון,  לבדד  עם  "הן 

י',  כיצד א"ט הרי  מזדווגין חוץ מב' אותיות הללו, 

ב"ח הרי י', ג"ז הרי י', ד"ו הרי י', נמצא ה' לעצמה, 

וכן האות הנ' אין לה זוג, י"צ הרי ק', כ"פ הרי ק', ל"ע 

הרי ק', מ"ס הרי ק', נמצא נ' לעצמה. אמר הקב"ה 

 "מרע משאנו: א" עה א ו  נזיקין הם ד' קלישו  ה"מוזו 
  עי" ת מרה נוט"יקון ת'ו"  'ו" מ' עה ה' ע"

 מגלה עמוקו : יוסף  יטל קליש   ו" כתהתליכוהו אל ה ו", 
מתרה  יטל ג' קלישו  מ' עה ת'ו" ה' ע"

 מתה " ינו לקש עמו א  עצמו  יוסף כדי ת צט"ף קדות ם 
ל טל א  א" ע  א ו  הנזיקין  מד "

 רויקש מתה א  עצמו  יוסף עמור עולה  גימט"יא  דיוק 
כמסש" רד' א ו  נזיקין תו"  ו" מ עה ה ע"ר
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)סוף  הקודם  הפסוק  עם  מתקשר  זה  איך  ביאור 

פרשת ויחי(: "וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו 

אותו ויישם בארון במצרים".

שכתוב  מה  פי  על  קדשו  בדברי  הענין  וביאר 

מת  אנכי  אחיו  אל  יוסף  "ויאמר  נ-כד(:  )בראשית 

ואלקים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ 

ליצחק  לאברהם  נשבע  אשר  הארץ  אל  הזאת 

פקוד  לאמר  ישראל  בני  את  יוסף  וישבע  וליעקב, 

יפקוד אלקים אתכם והעליתם את עצמותי מזה". 

ישראל  בני  את  יוסף  השביע  למה  ביאור  צריך 

אחרי  רק  ישראל  לארץ  עצמותיו  את  שיובילו 

שיפקדם הקב"ה ויוציאם ממצרים, הלא היה יכול 

לקבורה  אותו  יובילו  פטירתו  אחרי  שמיד  לבקש 

בארץ ישראל כפי שביקש ממנו יעקב.

להיות  זכה  יוסף  כי  הידוע  פי  על  לומר  ויש 

צדיק יסוד עולם, בזכות שעמד בקדושתו במצרים 

וגם  אדוניו,  אשת  עם  לו  שהיה  הגדול  בניסיון 

עמד  במצרים  למלך  משנה  כשנעשה  כך  אחר 

בקדושתו, כמו שכתוב )שם מט-כב(: "בן פורת יוסף 

ודרשו  שור".  עלי  צעדה  בנות  עין  עלי  פורת  בן 

במדרש )ב"ר צח-יח(: "בשעה שיצא יוסף למלוך על 

מצרים, היו בנות מלכים מציצות עליו דרך החרכין, 

והיו משליכות עליו שירין וקטלין ונזמים וטבעות, 

כדי שיתלה עיניו ויביט בהן, אף על פי כן לא היה 

מביט בהן". הנה כי כן מטעם זה לא ביקש מישראל 

שיקברוהו מיד בארץ ישראל, כי רצה להיות קבור 

במצרים כל זמן שהיו ישראל במצרים, כדי שיוכל 

להשפיע להם מקדושתו שילכו בדרכו שיתקדשו 

גם הם במצרים ערות הארץ.

כי  הפסוקים,  סמיכות  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

מאה  בן  יוסף  "וימת  כתוב:  ויחי  פרשת  בסוף 

במצרים",  בארון  ויישם  אותו  ויחנטו  שנים  ועשר 

במצרים,  בארון  להיות  יוסף  הסכים  למה  וקשה 

כפי  ישראל  בארץ  מיד  אותו  שיקברו  ביקש  ולא 

ליישב בתחילת  כך בא הכתוב  יעקב. על  שביקש 

הבאים  ישראל  בני  שמות  "ואלה  שמות:  פרשת 

מה  כי  הראשונים,  על  מוסיף  ואלה  מצרימה", 

שנקבר יוסף במצרים הוא כדי להשפיע מקדושתו 

יתקדשו  הם  שגם  מצרימה  הבאים  ישראל  לבני 

כמותו, אלו דבריו הקדושים.

רהים "אה וינוס - א"ונו תל יוסף "אהר

על  הקדושים  לדבריו  תבלין  להוסיף  ויש 

ירד  "יוסף  לב-ה(:  )ויק"ר  במדרש  שמבואר  מה  פי 

ישראל  ונגדרו  הערוה  מן  עצמו  וגדר  למצרים 

גדור  היה  כדאי  אבא,  בר  חייא  רבי  אמר  בזכותו. 

נמצינו  ידו".  על  ישראל  שנגאלו  בעצמו  ערוה 

למדים מזה שהקב"ה סיבב שירד יוסף למצרים, 

ישראל  לכל  הדרך  את  בקדושתו  שיסלול  כדי 

העמוקה  כוונתו  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

כי  יוסף,  עצמות  את  עמו  שלקח  רבינו  משה  של 

כשראה שזכו ישראל לצאת ממצרים בזכות יוסף 

הצדיק שהשפיע מקדושתו על ישראל, הן בחיים 

במצרים,  קבור  כשהיה  פטירתו  אחרי  והן  חיותו 

רצה להמשיך מקדושתו על ישראל גם בהליכתם 

הקליפות  שליטת  שממה  מקום  שהוא  במדבר, 

כמו שיתבאר להלן, עד שיגיעו לארץ ישראל ששם 

כבר יוכלו להתקדש בזכות קדושת הארץ.

"ויקח  הכתוב:  המשך  בזה  לפרש  יומתק 

"כי  הטעם,  ומפרש  עמו",  יוסף  עצמות  את  משה 

יפקוד  ישראל לאמר פקוד  בני  השבע השביע את 

אלקים אתכם והעליתם את עצמותי מזה אתכם", 

וקשה למה השביע אותם שיעלו את עצמותיו רק 

אותו  שיקברו  ביקש  ולא  ממצרים,  שיצאו  אחרי 

שרצה  ומוכח  ישראל,  בארץ  פטירתו  אחרי  מיד 

להשפיע מקדושתו על ישראל גם אחרי פטירתו, 

עמו  יוסף  עצמות  את  משה  לקח  זה  מטעם  לכן 

במדבר  ישראל  להתקדש  שיוכלו  כדי  במדבר, 

בזכות עצמותיו שהיו עמהם.

 זכו  עצמו  יוסף זכו ל"כות גדול

יקרה  נקודה  להוסיף  יש  זו  בדרך  בלכתנו 

יוסף עמו,  לבאר הטעם שלקח משה את עצמות 

משה  של  בשבחו  ז"ל  חכמינו  שדרשו  מה  פי  על 

על מעשה נשגב זה )סוטה יג.(: "תנו רבנן, בא וראה 

ישראל  רבינו, שכל  כמה חביבות מצוות על משה 

כולן נתעסקו בביזה והוא נתעסק במצוות, שנאמר 

)משלי י-ח( חכם לב יקח מצוות".

את  הכתוב  שמתאר  מה  המפרשים  ודקדקו 

משה בתואר "חכם לב" על שלקח מצוות ולא עסק 

בביזת מצרים, הלא מעשה זה שייך יותר ליראת ה' 

ואהבת ה'. זאת ועוד צריך ביאור מה שכתוב "חכם 

שנתעסק  מה  על  רבים,  בלשון  מצוות"  יקח  לב 

בעצמות יוסף שהוא מצוה אחת, ואם כן היה ראוי 

לומר: "חכם לב יקח מצוה", בלשון יחיד.

  ו"  שיים: יוסף גז" לתש"" א  כהני המצ"ים כדי לעתו   כך
 הכנה לת ט לוי תיעסקו   ו"ה  מצ"ים

 מתה " ינו "את ת ט לוי נ עסק עם עצמו  יוסף
 כדי לה יע הכ"  טו ה ליוסף ת זכו ו עסקו ת ט לוי   ו"ה

מד"ת: ריוסף י"ד למצ"ים וגד" עצמו מן הע"וה ונגד"ו ית"אל  זכו ור, 
ו זכו  זה נגאלו ית"אל ממצ"ים

 מתה " ינו לקש עמו א  עצמו  יוסף כדי תיוכלו ית"אל
 לה קדת  מד " כמו תנ קדתו  זכו ו  מצ"ים

שיתקדשו גם הם במצרים, ובזכות שהיו גדורים 

בעריות יצאו ממצרים.

הנה כי כן מטעם זה השביע יוסף את ישראל 

ממצרים,  שיצאו  אחרי  רק  עצמותיו  את  שיעלו 

כדי  למצרים  שירד  הקב"ה  שסיבב  כשראה  כי 

זהו  כי  מזה  הבין  ישראל,  לכל  הדרך  את  שסלול 

ישראל,  כל  על  מקדושתו  שישפיע  הקב"ה  רצון 

לכן רצה להיקבר במצרים עד הזמן שיצאו ישראל 

על  מקדושתו  להשפיע  שיוכל  כדי  ממצרים, 

ששנינו  כמו  פטירתו,  אחרי  גם  במצרים  ישראל 

יותר  במיתתן  צדיקים  "גדולים  ז:(:  )חולין  בגמרא 

מבחייהן", ועל ידי זה יוכלו לצאת ממצרים בזכות 

שגדרו עצמם מן העריות.

יומתק לפרש בזה כוונת המדרש )ילקוט שמעוני 

תהלים קיד(: "הים ראה וינוס, ראה ארונו של יוסף יורד 

לים, אמר הקב"ה ינוס מפני הנס, שנאמר )בראשית 

לט-יב( ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה". 

להיבקע  הים  רצה  לא  מתחלה  כי  לומר  ויש 

בספרים  שמבואר  מה  ידוע  שהרי  ישראל,  בפני 

שערי  במ"ט  במצרים  ישראל  ששקעו  הקדושים 

טומאה, ואם כן איזו זכות יש בידם שיבקע הים 

ארונו  כשראה  אבל  הטבע,  כדרך  שלא  לפניהם 

אותו  שיקברו  ביקש  שלא  לים,  יורד  יוסף  של 

להשפיע  שרצה  מזה  הבין  ישראל,  בארץ  מיד 

גם  במצרים  שיתקדשו  ישראל  על  מקדושתו 

אחרי פטירתם, אם כן הרי יש בידם זכות שגדרו 

עצמם מן העריות.

מפני  ינוס  הקב"ה  "אמר  המדרש:  ביאור  זהו 

הנס, שנאמר ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה". 

זכה  במצרים,  עצמו  את  יוסף  שקידש  בזכות  כי 

אחרי  גם  ישראל  כל  על  מקדושתו  להשפיע 

זה  בזכות  לכן  במצרים,  קבור  בהיותו  פטירתו 

כלשון  לפניהם,  הים  שיבקע  ישראל  ראויים 

שנגאלו  בעצמו  ערוה  גדור  היה  "כדאי  המדרש: 

ישראל על ידו".
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ש"ת   תלש  תשרא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בשלח תשפ"א

 יאו" נתג  תל הרמגלה עמוקו ר

 מתה " ינו לקש עמו א  עצמו  יוסף
כדי ל טל א" עה א ו  נזיקין תתלטו  מד "

טוב,  מה  בעתו  דבר  בשלח  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן בחסד הגדול שעשה משה רבינו עם יוסף 

הצדיק כשהוציא את ישראל ממצרים )שמות יג-יט(: 

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע 

אתכם  אלקים  יפקוד  פקוד  לאמר  ישראל  בני  את 

והעליתם את עצמותי מזה אתכם".

מה נפלא הוא הלקח הנשגב שמלמד אותנו 

משה  שעשה  הגדול  החסד  על  הקדוש  רבינו 

במשנה  ששנינו  כמו  הצדיק,  יוסף  עם  רבינו 

לו".  מודדין  בה  מודד  שאדם  "במדה  ח:(:  )סוטה 

מעניש  שהקב"ה  דוגמאות  כמה  שהביא  אחרי 

את החוטא מדה כנגד מדה, הוא מביא דוגמאות 

משלם  שהקב"ה  שכר  לענין  גם  ט:(  )שם  במשנה 

מדה כנגד מדה:

גדול  באחיו  ואין  אביו,  את  לקבור  זכה  "יוסף 

את  לקבור  יוסף  ויעל  נ-ז(  )בראשית  שנאמר  ממנו, 

]לכן זכה מדה  אביו ויעל עמו גם רכב גם פרשים, 

נתעסק  שלא  מיוסף  גדול  לנו  מי  כי[  מדה,  כנגד 

זכה  משה  משה.  אלא  עצמותיו[  ]להעלות  בו 

גדול  בישראל  ואין  יוסף,  בעצמות  ]להתעסק[ 

עמו,  יוסף  עצמות  את  משה  ויקח  שנאמר  ממנו, 

]לכן זכה מדה כנגד מדה, כי[ מי גדול ממשה שלא 

נתעסק בו אלא המקום, שנאמר )דברים לד-ו( ויקבור 

אותו בגיא". 

ובפרט  צדיקים,  מעשי  שכל  ידוע  והנה 

מעשיו של משה רבינו שזכה להיות השליח של 

והקב"ה  לישראל,  התורה  את  למסור  הקב"ה 

נאמן  ביתי  "בכל  יב-ז(:  )במדבר  עליו  העיד  עצמו 

בחידות,  ולא  ומראה  בו,  אדבר  פה  אל  פה  הוא, 

החסד  שמלבד  ברור  הרי  יביט".  ה'  ותמונת 

שרצה לעשות עם יוסף להעלות עצמותיו לארץ 

דוקא  להתחבר  עמוקה  כוונה  לו  היתה  ישראל, 

עם קדושתו של יוסף הצדיק בכל ארבעים שנה 

וראוי לבאר הענין  ישראל במדבר,  שהנהיג את 

מסופרים  איתנים  יסודות  פי  על  פרדס  בדרך 

וספרים הקדושים.

מתה " ינו הכי" טו ה ליוסף ת זכו ו 
עסקו ת ט לוי   ו"ה  מצ"ים

קרוב  בדרך  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

"ויאמר  ה-ד(:  )שמות  שכתוב  מה  פי  על  לפשט 

אליהם מלך מצרים, למה משה ואהרן תפריעו את 

העם ממעשיו לכו לסבלותיכם", ופירש רש"י: "לכו 

לעשות  לכם  שיש  למלאכתכם  לכו  לסבלותיכם, 

בבתיכם, אבל מלאכת שעבוד מצרים לא היתה על 

שבטו של לוי, ותדע לך שהרי משה ואהרן יוצאים 

ובאים שלא ברשות".

כי  וכתב  רש"י,  דברי  הביא  )שם(  הרמב"ן 

"שבטו  ה-טז(:  )שמו"ר  במדרש  הוא  לכך  המקור 

לוי פנוי היה מעבודת פרך, אמר להם פרעה,  של 

בשביל שאתם פנויים אתם אומרים נלכה ונזבחה 

הרמב"ן:  והוסיף  לסבלותיכם".  לכו  לאלקינו 

"ומנהג בכל עם להיות להם חכמים מורי תורתם, 

חכמיהם  שהיו  לוי  שבט  פרעה  להם  הניח  ולכן 

וזקניהם, והכל סיבה מאת ה'".

הפליאה  ליישב  ביאור  צריך  עדיין  אמנם 

פרעה  אותו  כי  הדעת  על  יעלה  איך  הגדולה, 

לעבוד  במצרים  ישראל  חיי  את  שמירר  הרשע 

)שם  עליהם  וגזר  ובלבנים,  בחומר  בפרך  עמהם 

הוא  תשליכוהו",  היאורה  הילוד  הבן  "כל  א-כב(: 

בתורה  לעסוק  לוי  לשבט  רשות  נתן  בעצמו 

במצרים באין מפריע.

והנה מה שמצינו ביאור נפלא על כך ב"תורת 

שכתוב  מה  פי  על  נראה(,  ועוד  ד"ה  צא:  )חולין  חיים" 

והתלוננו  יוסף  ויגש כשבאו המצרים אל  בפרשת 

יוסף  "ויקן  מז-כ(:  )בראשית  לאכול  מה  להם  שאין 

את כל אדמת מצרים לפרעה כי מכרו מצרים איש 

לפרעה...  ותהי הארץ  כי חזק עליהם הרעב  שדהו 

מאת  לכהנים  חק  כי  קנה  לא  הכהנים  אדמת  רק 

פרעה ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה על כן 

לא מכרו את אדמתם".

הצדיק  יוסף  כי  חיים",  ה"תורת  כך  על  אומר 

להשתעבד  ישראל  שעתידים  הקודש  ברוח  ראה 

לוי שיוכלו  וביקש לעשות הכנה לשבט  במצרים, 

במה  למכה  רפואה  הקדים  כן  על  בתורה,  לעסוק 

שחקק חוק במצרים, שכל חכמי הדת מכל האומות 

בלי  בדתם  לעסוק  יכולים  במצרים  הנמצאות 

שיצטרכו לשלם למדינה תמורת מאכלם, ובזכות 

חוק זה יכלו שבט לוי לעסוק בתורה במצרים. הנה 

כי כן נראה כי לכך נתכוון הרמב"ן שכתב: "ומנהג 

בכל עם להיות להם חכמים מורי תורתם, ולכן הניח 

להם פרעה שבט לוי שהיו חכמיהם וזקניהם, והכל 

סיבה מאת ה'".

משה  עשה  זה  מטעם  כי  לומר  יש  מעתה 

עם  גדול  חסד  לוי  שבט  של  הראש  שהיה  רבינו 

יוסף הצדיק: "ויקח משה את עצמות יוסף עמו", 

ישראל,  לארץ  להעלותן  עצמותיו  עם  שנתעסק 

לוי  שבט  כל  עסקו  שבזכותו  טובה  לו  הכיר  כי 

בתורה במצרים, וגרם להרבות תורה בישראל על 

לוי הממונים להורות הוראה בישראל,  ידי שבט 

ליעקב  משפטיך  "יורו  לג-י(:  )דברים  שכתוב  כמו 

ותורתך לישראל".

 מתה לקש עמו א  עצמו  יוסף
כדי תי קדתו ית"אל  מד "

חדש  רעיון  להעלות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

עמו  שלקח  רבינו  משה  של  העמוקה  כוונתו  על 

קדשו  דברות  פי  על  הצדיק,  יוסף  עצמות  את 

הרה"ק  ]בן  הירץ  נפתלי  ישעיה  רבי  הרה"ק  של 

זי"ע בספר "הנותן אמרי שפר"  רבי דוד מדינוב[ 

"ואלה  א-א(:  )שמות  הפסוק  לפרש  שמות(,  )פרשת 

שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש 

וביתו באו".

והנה ידוע מה שהביא רש"י בפרשת משפטים 

את  פסל  'אלה'  שנאמר  מקום  "כל  כא-א(:  )שם 

לפי  הראשונים".  על  מוסיף  'ואלה'  הראשונים, 

ישראל  בני  שמות  "ואלה  כאן:  שכתוב  מה  גם  זה 

וצריך  הראשונים,  על  מוסיף  מצרימה",  הבאים 
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• - •
ונראה, שהזמן גרמא להתעורר ביום זה לקבל קבלות טובות בעבודת השי"ת, כל אחד לפי רום מעלתו ודרגתו, שהרי יום זה הוא 
יום מסוגל לקבלת התפיי  בבחינת 'דבר בעתו מה טוב', שיש בו כח להתחדשות והתרעננות בכל הענינים בגשמיות וברוחניות, והוא

לות.

ולכן מן הראוי לעורר שוב ושוב, על ענין גדול שאנו שבים ומעוררים עליו בכל עת מצוא, והוא הקפידא להתפלל התפילות במנין, 
ולהקפיד על ההלכות הנדרשות בעניני תפילה, וגם לכוין ככל יכלתנו במילות התפילה וברכותיה, ובעניית ‘אמן’ )'אילן' – גימטריא 

'אמן'(.

והזהירות שההורים מגלים בעניני התפילה, שזה משפיע מאד  ילדים, כמו הקפידא  ומרפא לבעיות החינוך של  עוד מזור  ואין 
לטובה על הילדים הקטנים.

ובכלל צריך לזכור, שההתנהגות שלנו משפיעה באופן תמידי על בני המשפחה, בדומה לאותו עץ, שגם אחרי שצמח והגיע לגובהו 
העצום, עדיין הוא זקוק למים ולשמש, שיגרמו לו להמשיך ולגדול, כך גם בני המשפחה, עוזרים ומסייעים ומשפיעים זה לזה בהתנהגותם.

ולכן נמשל האדם לעץ ולא כבנין, שלאחר שהוא נבנה אין צורך לעשות משהו בכדי לגרום לו להתפתח או בכדי שלא יחרב.
• - •

ויש בכך גם לימוד עצום בכל מה שקשור לענין אהבת חברים. שלפעמים רואים אדם ללא שמחת חיים, נראה כמו מת, בלי עלים, 
רדום וכבוי בלי מצב רוח, כאותו עץ בעיצומם של ימי החורף. וכל כך למה? מפני שחסר לו חום ואור. ברגע שנתחיל לתת לאדם זה 

חום ואור, נראה אותו שוב פורח ומשגשג, כאותו העץ שהחל מט”ו בשבט מתחיל החום לחדור לשרשיו, ושגשוגו מתחדש ביתר שאת.

ההתחזקות ב’אור התורה’ – צריכה להיות המילה המרכזית ב’טיש’ שבביתכם, לידע ולהודיע שכל עוצמתנו תלויה בהתנהגות על פי 
התורה ללא שינויים, וזה מה שנותן לנו את הכח לגדול ולהצליח, ולרוות נחת דקדושה מצאצאינו.

וכאמור, שזה לא דבר שנהיה בן רגע, אלא צריך להשקיע בזה הרבה כוחות, בדומה לעץ שצמיחתו ניכרת לעין רק לאחר תקופת 
זמן, כך גם בהתפתחותו הרוחנית של אדם, לעתים נראה שמשקיעים בעבודת ה’, אך כלפי חוץ כביכול אין תוצאות. אבל באמת 

התוצאות הולכות ונרקמות לאט לאט, ולכן אסור להתייאש, רק להמשיך בעבודת ה’ בכל הכוח.
ולעולם לא נשכח, שכשם שהעץ יונק כל חיותו מן האדמה, כך גם אנחנו, יונקים כל חיותנו והצלחותינו מכך שאנו מחוברים 

להשי”ת, אשר חפץ ביקרו של כל אחד ואחד מאתנו.

• - •
לסיכום:

הבה נתחזק וניקח מוסר השכל מהעצים, שגם אם רואים לפתע שאיזה עץ הוא ללא פירות, הלא יום יבוא וגם הוא יטען פירות 
גינוסר, כך האדם גם אם הוא מרגיש בעצמו שהוא ריק, הלא סופו לטעון פירות טובים.

וכשם שמי שיש לו עץ משקיע כוחות אדירים שיניב פירות, כי העיקר הם הפירות ולא העץ עצמו, ואדרבה שבחו של העץ נמדד 
לפי הפירות שהוא מוציא, שאם פירותיו אינם משובחים הרי זה מוריד מערכו של העץ, ולהיפך כשמוציא פירות מעולים הרי זה 
בא ללמד על שבחו של העץ. כך גם האדם ופירותיו, שמי שמשקיע כוחות רוחניים בילדים, אזי הם גדלים בס"ד לתפארת והם מעידים 

יותר מק' עדים על שבחם של הוריהם.

ולכן מומלץ שההורים ינצלו יום זה לתפילות ואמירת תהילים כדי שהילדים יגדלו לתפארת, ולקבל על עצמם קבלות טובות לשיפור 
המעשים הצריכים חיזוק, וזו תהיה הכנה טובה לראש השנה לאילנות, כשם שאנו מתכוננים בימי חודש אלול, בקבלות טובות, 

לקראת ראש השנה.
התפילה בציבור ובכוונה, ושלא לדבר שום שיחה בכל התפילה, שזו הסגולה הטובה ביותר לצאצאים ההולכים בדרך  וכאמור, נתחזק בענין 
ה'. כי תפילה כדבעי היא כ’מטעמים’ לפני השי”ת כביכול, בבחינת ‘הבא לי מטעמים ואוכל’. משא”כ כשמזלזלים בתפילה חס 

ושלום, הרי זה דומה למאכלים מתולעים שהם מאוסים על שולחן המלך.
האדם עץ השדה, כשם שתפקידו של העץ להוציא פירות, כך תפקידו של האדם לגדל ילדים טובים ומחונכים, בניגוד לכל שאר 
בני העולם שגם להם ילדים אבל אינם פירות משובחים, אלא פירות מאוסים, כי אינם עושים רצון קונם. ואם אין משקיע בזה את 

כוחו ומרצו לגדל את ילדים שיהיו פירות נאים ומשובחים, הרי הוא כמו אילן סרק.

וזה זמן לחשבון הנפש, כמה כוחות השקענו בחינוך הילדים כדבעי, כשם שהבעל השדה יושב ומתכנן וחושב איך לשפר את הפירות כדי 
שיצאו פירות מתוקנים לקראת השנה החדשה, כך מוטל על ההורים לשבת ולהתבונן מה עוד צריך לעשות כדי שהילדים יגדלו 
לתפארת בית ישראל. וכמובן שצריך על זה להתפלל הרבה ולעורר רחמים, ולחפש עצות כיצד להשקיע בילדים, שיהיו פירות 

נאים ומשובחים.
ואסיים, בדברי חז”ל הנודעים )תענית ה, ב(, שכשנפגשו שני תלמידי חכמים וביקש אחד מהם להתברך מפי חברו, ענה לו חברו 
ואמר: אמשול לך משל, למה הדבר דומה: לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועייף וצמא, ומצא אילן שפירותיו מתוקים וצלו 
נאה, ואמת המים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו, ושתה ממימיו, וישב בצלו. וכשביקש לילך, אמר: אילן, אילן! במה אברכך? אם 
אומר לך שיהּו פירותיך מתוקים - הרי פירותיך מתוקים; שיהא צלך נאה - הרי צלך נאה; שתהא ַאַּמת המים עוברת תחתיך - הרי 
אמת המים עוברת תחתיך; אלא: יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך. אף אתה, במה אברכך? אם בתורה - הרי תורה; 

אם בעושר - הרי עושר; אם בבנים - הרי בנים; אלא: יהי רצון שיהיו צאצאי מעיך כמותך.

 ממני ידידכם אוהבכם בלב ונפש
 ומברככם תמיד בברכת כהן באהבה

גמליאל הכהן רבינוביץ
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ראש השנה 
לאילנות

ט"ו 
בשבט

א

יום ט”ו בשבט הבעל”ט, נקבע לראש השנה לאילנות. התחדשות השנה ביום ט”ו בשבט היא לענין מצוות הנוהגות באילן 
ובפירותיו, כגון בדין מעשר שאין מעשרין מפירות שנה זו על פירות שנה אחרת. וכמו כן, בשאר מצוות האילן: ערלה, רבעי, 

תרומות וביכורים ועוד.
ידוע בקהילות הספרדים. המקור  מנהג אכילת פירות בט”ו בשבט היה נפוץ בקרב יהודי אשכנז בלבד, וכמעט לא היה 
המוקדם ביותר למנהג זה הוא לפני כ-450 שנים. הראשון שמזכיר זאת הוא רבי יששכר בן שוסאן, מחכמי מרוקו שהתיישב 

בצפת, ועל פיו כתב המגן אברהם )או”ח סי’ קל”א ס”ק ט”ז(: “ונוהגין האשכנזים להרבות במיני פירות של אילנות”.
בהמשך השנים התפשט מנהג זה בכל תפוצות ישראל, ואף חוברו ספרי תפילות ומנהגים ליום מסוגל זה.

וכשם  בעבודת השי"ת.  להתחדשות  יום מסוגל מאד  זה, שיום חמשה עשר בשבט הוא  הרבה האריכו בספרי חסידות אודות 
שהאילנות מתחדשים ביום זה, כך האדם יכול לשנות את מעשיו לטובה החל מיום זה, עד שאף הרשעים ניתן להם כח 

לחדש מעשיהם )‘מגן דוד’ מטאלנא(.
וביתר ביאור, כשם שהעץ העומד בחורף ערום וקפוא ומיטלטל מרוחות עזות, נראה אבוד ללא תקווה, אע”פ כן בהגיע ט”ו 
בשבט, מתחיל העץ להתחדש והשרף עולה בתוכו. כך כל אחד מאתנו, שאנו דומים לעץ, יש בנו כח להתעורר במרץ חדש 

ולהתחזק בעבודת השי”ת, ביום כביר זה
• - •

מן השמים סיבבו שכל העולם שרוי במצב שונה מכל מה שהכרנו עד הלום, ומסיבה זו לא מתאפשר לנו לשבת בצוותא, 
ב'טיש' ט"ו בשבט כבשנים עברו. וכיון שזה רצון השם נקבל זאת באהבה ובשמחה, כי כך לימדונו רבותינו ז"ל.

‘טיש’ משפחתי, ולדבר על היום הנשגב וסס  ללכן בשנה זו, יראה כל אחד להסב בבית יחד עם בני משפחתו היקרים, ולעשות
גולותיו העצומות, שיש לנצלו כראוי ולא להחמיץ את יום הישועות, שאפשר להתחזק בו מאד ולקבל שפע גדול ממרומים, 
כמובא בספרים הקדושים שביום זה נפתחים אוצרות השמים להריק על העולם שפע רב בכל ענייני ‘פירותיו’ הרוחניים והגשמיים 

של האדם.

.גגם, לבקש בו על פירות טובים, שהם זרע של קיימא, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות לשמה ונודעה בשערים, הסגולה הגדוס
לה לפקידת עקרות, לאכול ביום זה את האתרוג שברכו עליו בחג הסוכות האחרון. וכן מסוגל יום קדוש זה, להשפיע שפע 

רפואה לכלל ישראל, שהוא דבר הנצרך ביותר במיוחד בתקופה קשה זו בה אנו שרויים עכשיו.
• - •

ואבקש לייחד כמה מילין, על ענין הפירות, הם הילדים היקרים וחביבים לנו עד מאד.
בספרים הקדושים ישנה אריכות דברים, כי ראוי להתפלל על הפירות בחמשה עשר בשבט, אלו צאצאינו החביבים, שיהיו 

בנים טובים, המעוטרים באהבה, יראה, חסד ורחמים.
סצצריך לזכור, שראש – פירושו שורש. מהשורש צומחים ענפים, אבל כל ענף צומח בהתאמה לשורש שממנו הוא מגיע. משו

רש של עץ תפוח לא יצמח ענף של עץ תפוזים. כך יתעורר האדם, שבהיותו שורש למשפחתו, אזי ככל שיתאמץ בעבודת השי"ת 
וקיום מצוותיו, כך יצמחו הענפים, והפירות - אלו ילדיו – יהיו כמותו.

ואמנם, אין זה קורה בבת אחת, רק צריך לזה השקעה מרובה, בדומה לאותו עץ שלא גדל מיד לאילנא רברבא, אלא היה 
מתחילה שתיל רך וקטן, ואט אט העפיל לפסגה.

וכמו שכל עץ שרוצים שיניב פירות טובים, חייב לקבל טיפול כבר מהשעה הראשונה שבה הוא ניטע באדמה. שיש לטעת 
אותו בקרקע המתאימה, לדאוג להשקיה קבועה, לשמור ממזיקים המנסים לפגוע בו ולעדור ולנכש את העשבים השוטים, 

ויש לפעמים צורך לגזום חלק מענפיו.
כך גם בחובת החינוך, צריך לדעת שהגידול והטיפוח מתחיל עם לידתו של הילד, וכי יש להקפיד על מזונותיו וניקיונו, להרחיק 

ממנו כל דבר שיכול לפגוע בו, כמו סביבה של חברים רעים, ולספק לו כלים רוחניים.

"כי האדם עץ השדה"
בס"ד, ערב חג האילנות תשפ"א

אגרת לחברי חבורת "שבתי בבית ה'"
אל חברי החבורה האהובים והחביבים לי עד מאד!
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

האחים היקרים העומדים תמיד לימין רבינו  הרב יהודה בן שרה שיינדל והרב שאול יחזקאל בן שרה שיינדל וכל משפחתם - להצלחה בכל העניינים   •  יוסף בן טילה רוזא  לרפו"ש • שרה שיינדל בת טילה רוזה להצלחה בכל העניינים

בתוך כך, בעוד אלו השניים עומדים ומתווכחים זה עם זה, שכחו לרגע 
רגליים  הרים  הרגע,  את  היטב  ניצל  אשר  היהודי,  על  עיניהם  לתת 
וברח הרחק אל מחבואו, הקצינים רמי הדרג שניסו לרדוף אחריו לא 

הצליחו לתפסו, וחייו ניתנו לו לשלל!
היהודי הניצול עבר את כל מאורעות השואה, ובכוח האמונה הפשוטה 
שבערה בקרבו החזיק מעמד בכל הקשיים והסכנות, ולאחר המלחמה 
ולראות דורות  וזכה להקים בית נאמן בישראל,  עלה לארץ הקודש, 

ישרים מבורכים!
את טיב זה המעשה מספר האיש מדי שנה בשנה בחג האמונה, בליל 
הסדר, בפני נכדיו הרבים, כדי לנטוע בלבבם שורשי "אמונה פשוטה"!
]"כלליות", קובץ 130223-002[
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מרן החזון איש זצוק"ל היה כידוע מקרב ומדריך באהבה וחיבה בחורי 
ישיבות רבים, שהיו עולים ומתייעצים עמו בעניינים שונים, ואף עקב 

מקרוב אחר התפתחותם והתגדלותם בעסק התורה ויראת שמים. 
נודע לו על שני בחורים ממכריו, מטובי התלמידים שבישיבת  פעם 
חקירה'  'ספרי  לימוד  אחר  מה  משום  שנמשכו  המעטירה,  פוניבז' 
ומדריך  רב  בלא  לעצמם  לומדים  שהיו  ומתוך  ומשונים,  שונים 
ונמשכו אחריהם בכל  הגיעו אל כל מיני ספרים חיצוניים לא עלינו, 
בקריאת  עד שלאחר תקופה ששקעו  ומבוכות שונות.  מיני ספקות 
בליבותיהם ספקות באמונה,  נכנסו  וכופרים שונים,  ספרי משכילים 
יסוד יהדותם התערער, והיה חשש כבד שלא ייפלטו ח"ו מן הישיבה 

הקדושה, להתגלגל בספקותיהם חוצה, שאחריתה מי ישורנו!
ביקש החזון איש לקרוא את שני הבחורים לפניו, ולומר להם שברצונו 

לשוחח עמהם בלימוד, כדרכו בקודש עם הרבה מבני הישיבה.
והם  יפות,  פנים  בסבר  קיבלם  לפניו  בחברותא  השניים  כשהגיעו 
ומתן של הלכה. לאורך  גדול הדור במשא  שמחו מאוד להיכנס עם 
מאוד,  ומסבירות  מאירות  פנים  איש  החזון  להם  האיר  שיחתם  כל 
ובאהבתו  יתרה. וכשהרגישו בקרבה הגדולה  ודיבר עמהם בחביבות 
העצומה אליהם, נפתח סגור ליבם, וביקשו להציע בפניו כמה ספקות 

שהתעוררו אצלם ביסודות האמונה.
לכל  הקשיב  המפורסמת  ובסבלנותו  לבקשתם,  נענה  איש  החזון 
דבריהם מילה במילה, על שאלותיהם ומבוכותיהם ענה בקצרה אבל 
הקדושה  תורתנו  דת  פי  על  המיוסדים  ונחרצים,  ברורים  בדברים 
ביתדות אמונה איתנים, ולא הניח בשום אופן להעלות בפניו ספקות 

וערעורים ביסודות המפורשים בספרי רבותינו ז"ל.
שמות  ואת  שמותיהם  את  איש  החזון  מהם  ביקש  השיחה  בסיום 
הללו  בחקירות  עצמו  שהמכניס  היטב,  דעו  להם:  ואמר  אימותיהם, 
את  רק  לא  לדרדר  העלולים  ומסוכנים,  שונים  בבלבולים  מסתבך 
ליצלן.  רחמנא  נפשו,  בריאות  יציבות  את  גם  אלא  ויהדותו,  אמונתו 
לנקר במוחכם,  כבר התחילו הבלבולים  הנראה  במצב שלכם, שכפי 
צריכים 'תפילות' טובות בשביל לעקור את כל הארס הזה מן הנפש. 
אקבל אפוא אני על עצמי להתפלל בעדכם שתצאו מכל הרפש הזה, 
את  הכניסו  הללו!  החקירות  כל  את  עזבו  אנא,  מצידכם  אתם  אך 
הקדושה,  תורתנו  עסק  בתוככי  וליבכם  מוחכם  כולכם  כל  עצמכם 
עליכם  ישפיע  בוודאי  שבה  והמאור  היטב,  בה  ולהגות  להשתקע 
למוטב, לנקות הראש והלב, כדי שתהיו יהודים נאמנים לה' ולתורתו, 
ואבות  מאבות  בידינו  המקובל  כפי  ותמימה,  שלמה  אמונה  חדורים 

אבותינו, מאברהם אבינו ע"ה ראש למאמינים.  
הבחורים עשו כדבר איש האלקים, ובתוך תקופה קצרה חזרו למסלול 

הלימודים כראוי וכיאות, וברבות הימים נעשו גדולי תורה ויראה.
]מתוך שיחת הדרכה בענייני אמונה[
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אל חדרו של רבינו הבעש"ט הקדוש זי"ע נכנס יהודי תמים, איש 
פשוט וישר דרך, והתלונן על מחלתו הקשה, המקננת בגופו מזה 

למחלה  ותעלה  מזור  להמציא  מצליחים  הרופאים  ואין  שנים,  כמה 
משונה זו.

שאלו הבעל שם טוב, האם ביקרת כבר אצל רופא פלוני, המתגורר 
בעיר פלונית?

לא, ענה האיש, אינני מכיר כלל את אותו הרופא.
אותך  שיראה  עיר,  לאותה  שתיסע  ברצוני  הבעש"ט,  אמר  כך,  אם 

הרופא הנזכר, שיש לו מומחיות מיוחדת למחלות מן הסוג הזה.
לדרכו  תיכף  יצא  בשלמות,  צדיקים  אמונת  חדור  שהיה  היהודי 
הארוכה. באותם ימים הנסיעות מעיר לעיר לא היו קלות, והוא נצרך 
להיטלטל בדרכים הקשות כמה ימים, כשהוא מחליף עגלות ועגלונים 
ממקום למקום... עד שלבסוף הגיע בסייעתא דשמיא אל מחוז חפצו.
לאחר בירור קצר מצא את מרפאתו של הרופא המדובר, הוא התיישב 
לפי תומו בחדר ההמתנה, והמתין לשעת הכושר שיפתח הרופא את 
דלת חדרו. והנה כעבור זמן קצר נפתחה הדלת, הפציינט שלפניו יצא 

והדוקטור הכריז שניתן להיכנס פנימה! 
קם אפוא היהודי ממקומו, נכנס אל חדר הרופא, התיישב מולו ולא 
דיבר מאומה, הרופא הגדול הביט בו וציפה לשמוע את מבוקשו, אך 

לפתע התרומם האיש יצא מן החדר, והלך כלעומת שבא...
חשש  הוא  פנימה,  שיחזור  לאיש  לקרוא  ניסה  המופתע  הרופא 
יצא בחזרה לדרכו הארוכה  שמא מפחד הוא ממנו... אבל הוא כבר 

מעזיבוז'ה!
ברכת  ולאחר  הק',  הבעש"ט  רבו  של  היכלו  אל  מיד  פנה  בהגיעו 

השלום אמר: עשיתי כמצות הרבי, והייתי אצל רופא פלוני!
ומה אמר הרופא? – שאל הבעש"ט. 

לא דיברתי עמו כלום! – ענה האיש בתמימות, כי הרבי אמר שברצונו 
שאותו רופא 'יראה' אותי, ואכן התיישבתי מולו והוא הסתכל בי וראה 

אותי היטב!
של  והתמימה  הפשוטה  האמונה  מן  מאוד  ונהנה  הבעש"ט,  חייך 
היהודי, ואמר, אם כך תהיה לך בעזרת השם רפואה שלמה ובריאות 

איתנה!
נרפא האיש לגמרי ממחלתו, ושנים  זמן קצר  למותר לציין, שבתוך 
– כידוע מ"ש צדיקים,  ידע שום חולי ומכאוב.  רבות לאחר מכן לא 
הגדול  הרופא  אל  ואילו  קטן,  מלאך  מתלווה  הקטן  הרופא  שאל 

מתלווה מלאך גדול! – ובזכות האמונה פשוטה והתמימה זכה היהודי 
שתיכף משראהו אותו מלאך נתן בו את ברכת רפואתו, לאורך ימים 

ושנים טובות.
]שם[
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בשנות  העיניים,  ממיחוש  כידוע  סבל  זצוק"ל  הסטייפאלער  מרן 
עיניו והתקשה בראייתו. בלימוד תורתו הק' היה  זקנותו כהה מאור 

מצמיד את הספר צמוד לעיני קדשו, וכך היה קורא מתוך הספר.
שעת 'קבלת קהל' אצל הסטייפלער היתה על פי רוב בשעות הערב, 
הגדול  ההמתנה  בחדר  המתינו  פתחו  על  שצבאו  הרבים  האנשים 

שמחוץ לבית, ונכנסו כל אחד בתורו אל הקודש פנימה. 
היה  תדיר  חלילה,  תורתו  את  הצדיק  עזב  לא  קהל  קבלת  בעת  גם 
פתוח לפניו ספר קדוש שהיה עוסק בלימודו, או עלי גיליונות מספרו 
הגדול "קהלות יעקב" שהיה צריך להגיהם ולסדרם וכיוצא. וכך ניצל 
והנכנס  ייצא  שהיוצא  עד  לגברא,  גברא  שבין  הספורות  הדקות  את 

ייכנס, להספיק עוד כמה שורות של מתיקות התורה הקדושה.
בני הבית שידעו את חולשת ליבו בעת זקנותו, הגישו לפניו על שולחן 
נצרך  קבלה  שעות  אותם  בתוך  כאשר  שונים,  מאכל  דברי  קדשו 
הצדיק לפעמים לאכול מעט פירות או לשתות מעט משקה וכדומה.

באחד הימים כשנכנס לפניו יהודי נכבד, ראה שמונחת לפני הצדיק 
'כוס תה' מהבילה, ובהסתכלותו פנימה נבהל לראות זבוב שנפל אל 
תוך הכוס. כנראה שהיתה אותה כוס תה מונחת על השולחן זמן מה, 
ואולי אף לא הבחין בה עדיין הצדיק, שכידוע אף בדברים המונחים על 

שולחנו לפניו לא ראה טוב מה והיכן מונח כל דבר.
רבי! זעק האיש, הלא יש כאן זבוב בתוך כוס התה!

הכוס  להסיר את  תיכף  וציווה  לאחוריו,  ונרתע  הזדעזע  הסטייפלער 
מן השולחן.

באותו לילה לא היה הצדיק יכול להירדם, הוא על התהפך על משכבו 
מצד לצד, ושרעפי קדשו לא נתנו לו מנוחה. כיצד הגיע מכשול כזה 
אל שולחנו? והרי כמעט שנכשל באיסור דאורייתא, רחמנא ליצלן! – 
הוא אמנם הודה להשם יתברך שהצילו מן המכשול, על ידי אותו יהודי 
וכמ"ש  מן הכוס.  ללגום  רצה  הנכון בטרם  ברגע  בדיוק  שנכנס אליו 
)גיטין ז.( "צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם", ובפרט 

 – לצדיק.  הוא  דגנאי  השתא(  )ד"ה  בתוס'  שם  כמבואר  דאכילה,  במידי 
הגדולים  הצדיקים  'כמעט' מכשול, שאצל  כאן  היה  זאת  בכל  אבל 

גם זה נחשב בעיניהם כמו עוון, המצריך לערוך חשבון הנפש נוקב.
למחרת לאחר תפילת שחרית, נכנס הסטייפלער אל המטבח, וביקש 

לדבר עם בני הבית.
וכה אמר הצדיק לפניהם: בעקבות המקרה שקרה עמי אמש, ברצוני 
שמדרגת  לכם  דעו  המאכלים.  כשרות  בענין  שוב  אתכם  לעורר 
האמונה של איש ישראל תלויה גם בכשרות המאכלים שמכניס אל 
פיו. כי כשם שאכילת הטרפות מטמטמת את המוח וסותמת את הלב 
מכל רגש של קדושה, כד"א )ויקרא יא, מג( "וולא תטמאו בהם ונטמתם 
 – 'ונטמטם' בם".  'ונטמתם' אלא  "אל תקרי  )יומא טל.(:  ודרשינן  בם", 
כמו כן גם מאכל שאינו חלק ]גלאט[, ואינו כשר וישר למהדרין, ויש 

בו קצת פקפוק, יכול להזיק לטהרת האמונה. 
האמונה הפשוטה צריכה לקנן בנו בשלמות הגמור, הסביר הצדיק, 
ח"ו.  באמונה  לפגם  לגרום  יכול  המאכלים  בכשרות  קטן  פגם  וכל 
ולפיכך אבקשכם מאוד להשגיח יותר על כל פרט ופרט מן המאכלים 
שאנו מכניסים הביתה שיהיה אך ורק מההכשרים המשובחים שאנו 
עד  להיזהר  והגשתם,  התבשילים  הכנת  בעת  וכן  עליהם.  סומכים 
מאוד שיהיו כשרים למהדרין מן המהדרין, כדי שגם האמונה תהא 

שלמה ללא כחל וסרק, ותמימה בתכלית השלמות, אמן.
]מתוך שיחה אודות זהירות ב'הכשר' טוב ומהודר, 140327-1[

אני מאמין באמונה שלמה!
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רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

'קדושים בכל יום יהללוך'

סיפר מורינו הרב שליט"א: "בחור שנפל לדיוטה 
לשיחה  אלי  נשלח  הקדושה  בענייני  תחתונה 
לראות כיצד ניתן להשפיע עליו להשיבו למוטב 

מדרכיו העקלקלות.

אידיש  מבין  שאינו  ומתברר  הגיע  הבחור 
אנגלית...  אם  כי  דובר  אינו  הקודש  לשון  וגם 
איש  אין  ועתה  שולט  איני  האנגלית  ובשפת 
הקורונה  בימי  ובפרט  כמתורגמן  לשמש  שיכול 
שאין אנשים מסתובבים בביתי לא ידעתי כיצד 
שזה  היה  בדלת,  דפיקות  לפתע  עמו.  לתקשר 
התראה  כל  ללא  שהגיעה  שלי  משפחה  קרוב 
בהול,  בעניין  עמי  לשוחח  וביקש  מוקדמת 
התברר שהיהודי שהיה צריך אותי בדחיפות ידע 
שהוא בן בית אצלי ושילם לו מונית הלוך ושוב 
מעיר אחרת כדי שיספיק לשאול שאלה דחופה 

שהיה זקוק להכרעה מהירה.

אותו קרוב משפחה הדובר אנגלית רהוטה שימש 
ורק כשסיים התפנינו לשאלה  בינינו  כמתורגמן 
שהדגשתי  לפני  לא  אך  קרובי  הגיע  שלשמה 
בפניהם את 'טיב ההשגחה' עד כמה הכל מדויק 
בעברו  אנגלית  שלמד  הסיבות  שאחת  ומושגח 
הזה  לבחור  השיחה  את  עתה  לתרגם  כדי  היה 

שישב אצלי.

משפחתי   קרוב  לי  סיפר  לדרכו  הלך  כשהבחור 
שגם לו היה סיפור עם ענייני קדושה וכך סיפר: 
שמים  ירא  לאדם  פלאפון  מכשיר  עם  "הגעתי 
על מנת להציג בפניו עבודה שעשיתי, הוא שאל 
בשלילה  השבתי  כשר,  מכשיר  זה  אם  אותי 
והסברתי לו שזה מכשיר שאני משתמש בו רק 
בחו"ל בנסיעות שלי.  לא נחה דעתו וביקש ממני 
במיידי להפעיל סינון על המכשיר ללא כל דיחוי. 
לא יכולתי לסרב ועל המקום התקשרתי לחברת 

סינון והזמנתי סינון עבור המכשיר.

להתקנת  השיחה  את  שסיימתי  רגע  באותו 
הסינון קיבלתי טלפון  מיהודי שהתעניין לשכור 
דירה בבעלותי . שעמדה להשכרה מעל חצי שנה 
ולמחרת כאשר הסינון נכנס לפעולה באותו רגע  
חוזה טוב שלא פיללתי לקבל  בדיוק סגר איתי 

מרוב יאוש".
 • - • - •

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל |  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים אמונה פשוטה

בפרשת  פעם  נשאל  עלינו,  יגן  זכותו  הקדוש  טוב  שם  הבעל  רבינו 
בשלח על ידי איש אחד, משכיל מלומד וחוקר ידוע, שמצא בכתבי יון 
העתיקים, שאחת בכמה מאות שנים מתרחשת בעולם 'תופעת טבע', 
השמש  בין  בהתקרבות  שמים  שבגרמי  נדיר  מפגש  מחמת  הנוצרת 

מאד  עזה  סערה  לרוח  וגורמת  והירח, 
של  שבכוחם  עד  ]צונאמי[,  הים  בתוך 
רוחות עזות הללו ]הוריקן[ לבקוע את 
הענקיים  הצונאמי  שגלי  מחמת  הים. 
אל  ונכנסים  הים  גבול  את  עוברים 
הצד  מן  נפתחים  ומאידך  היבשה, 
ואם   – יבשה בתוך הים.  השני רצועות 

והשבח  הגדלות  כל  מה  טוב,  הבעל שם  בפני  אותו משכיל  כן הקשה 
שמאריכה התורה בפרשת בשלח ביד החזקה שבקריעת ים סוף, דלמא 

ידע משה בחכמתו הגדולה מתופעת טבע זו...
אמר לו הבעל שם טוב, וענה לכסיל כאיוולתו: אף אם לו יהי כדבריך, 
ישראל  הרי עצם המציאות שהסתובב הכל בסיבות מופלאות שיגיעו 
הים,  בקיעת  של  המדויקת  בשעה  הים  שפת  אצל  בדיוק  במנוסתם 
אחד  מצד  ייכנסו  בשנים.  מאות  בהרבה  אחת   – דבריך  לפי   – הקורה 
שבתוך הים שהתייבש לפי שעה בדיוק עבורם, יעברו בו בנינוחות בין 
כל הרוחות העזות, מחנה עצום של שישים ריבוא אנשים נשים וטף עם 
כל אשר להם, אחד לא נחסר. ומאידך בדיוק תיכף לאחר מכן כשנכנסו 
מצרים אחריהם אל תוך הים חזרו עליהם כל גלי הצונאמי להטביעם, 
וצללו כעופרת במים אדירים, לא נשאר בהם עד אחד! הרי כל זה הוא 
– כן ענה לו הבעל שם טוב הקדוש, להניח את דעתו  נס גדול ועצום. 

לפי שאלתו.
אולם מיד אחר צאתו, פנה הבעל שם טוב אל תלמידיו ודיבר בפניהם, 

להאיר את עיניהם בהבנת פסוקי פרשת בשלח דידן.
דעו לכם, פתח הצדיק ואמר, שזה האיש החוקר בחקירותיו המשונות 
לא יועילו לו כל תשובות שבעולם! ומה שענה לו הוא רק על פי איוולת 
שאלתו, כדכתיב )משלי כו, ה( "ענה כסיל כאיוולתו". אבל העיקר הוא 
ומי שאינו  ותמימה בדברי תורתנו הקדושה,  להאמין באמונה פשוטה 
רוצה להאמין תמיד ימציא לו הייצר תירוצים שונים וחקירות שונות, ועל 

כל תשובה שיקבל ימציא פירכא כל דהו.
ישראל,  איש  נשמת  בעצם  עמוק  ונטועה  ומושרשת  חדורה  האמונה 
בשורש נקודת חיותו, למעלה מן הדעת והשכל. וירושה היא לנו האמונה 
מאבותינו שעמדו על הר סיני, וראו ושמעו "אנכי ה' אלקיך" )שמות כ, 
ב(, ]עיין רמב"ם פ"ח מהל' יסוה"ת ה"א[, ומרבותינו הקדושים דור אחר 
כן מטבעה  ואם  עליו השלום ראש המאמינים.  דור, עד אברהם אבינו 
שהיא  הקדושה,  ובתורתו  אלקינו  בה'  להאמין  הנשמה,  של  הפשוט 
ממעל,  אלקי  חלק  הוא,  ברוך  סוף  אין  אור  מעצמות  חלק  בעצמותה 

כטבעו הפשוט של הגוף לצמוא למים. 
ולפיכך אדם הבונה את אמונתו רק על פי שכל והגיון אנושי טועה הוא, 
יוכל  שאם יסוד אמונתו נבנית רק על ראיות והוכחות שכליות, מהרה 

לטעות בהם. 
מחזירים  מרצים  בזמנינו  שמצוי  מה  מאוד  נכון  לא  טעמא,  ומהאי 
הבורא,  קיום  על  וראיות  הוכחות  של  זו  בדרך  רק  שבאים  בתשובה 
ואמיתת תורתנו, ובונים יסודות האמונה רק על אדני "הוכחות חותכות" 
וכיוצא, ולפעמים אף נכנסים לוויכוחים שונים בזה. – ולא זו הדרך הנכון, 
הרבה  והשפעת  וקרבה,  באהבה  בעיקר  לבבם  את  לעורר  צריך  אלא 
ולהניח  שבקרבם.  הניצוץ  יידלק  וממילא  ודעת,  תורה  ויראה  קדושה 
לאמונה הטבעית שבנשמותיהם לצוץ ולצאת מעצמה, וניתן להסתייע 
)ישעיה  כד"א  בוראה,  על  ומעידה  זועקת  כולה  שהבריאה  ממה  בזה 
וראו מי ברא אלה". אבל לא רק בחקירות  עיניכם  כו( "שאו מרום  מ, 
שונות וכדומה, לכפות ולהכריח עליהם את האמונה, טרם שהגיע זמנה 

להתגלות. 
בנקודה  האמונה  וגנוזה  טמונה  כבר  מישראל  איש  כל  לב  בתוככי  כי 
פנימית קודש קדשים, הנשמרת בזוך טהרתה מכל משמר, על ידי שומר 
מגיע  אין  זו  שבנקודה  הקדושים  מספרים  כידוע  בעצמו.  ישראל  עמו 
שום פגם ושום טומאה וזוהמא. ומזה השורש קיימא לן )סנהדרין מד.( 
כי גם אם יתרחק הרבה מאוד  ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, 
וירבה לפשוע חלילה, תמיד תישאר זו הנקודה בשלמות קדושתה, אלא 

שנגנזת ונחבאת עמוק עמוק, הסתר בתוך הסתר, ומכוסה בכתמי חלאת 
מחשיכים  בליבו,  האדם  שהחדיר  והשקץ  התאווה  וזוהמת  העוונות. 

ומכסים מאד זו הנקודה. 
מחמת  או  שהוא,  דרך  באיזה  יתברך  השם  שירצה  העת  בבוא  אבל 
של  ליבו  המשברים  שונים  גורמים 
הנוראים  המסכים  כל  ומקרעים  אדם, 
מגלה  אז   – הכיסויים.  ומסירים  הללו, 
ומצוחצח  צח  גדול  אור  לפתע  האדם 
יכול  במהרה  אשר  ובנשמתו,  בליבו 
כשילך ויצעד בדרך הישר, להפוך עצמו 

לבריה חדשה ואיש אחר לגמרי. 
לאביהם  ולקרבם  ליבם  אל  לדבר  העם,  לב  לעורר  אלא  לנו  אין  ואנו 
שבשמים, עד שמעצמה תתעורר השלהבת שבליבם. וזו הדרך הישרה 
הטהורה,  המנורה  הארת  כדוגמת  ישראל,  בני  אחינו  בקירוב  והנכונה 
עולה  עד שתהא שלהבת  ובהעלאתה  הדשן  בהטבת  עבודתה  שעיקר 

מאליה בנשמות ישראל קדושים, ודו"ק היטב.
]מתוך שיחה לפני המחזירים בתשובה[

-< • >-
בתקופה השואה בימי הרס עולם, היה דם יהודי הפקר רחמנא ליצלן, 
כל חייל נאצי פשוט שרק החזיק רובה בידו היה ביכולתו להרוג יהודים 

כאוות נפשו האכזרית, ללא שום סיבה, באין פוצה פה ומצפצף כידוע.
באחד ממצעדי הניצחון, שערכו הנאציים ברוב פאר, כדרכם בכל מקום 
שכבשו, שנכנסו אל העיר פלוגות פלוגות בתהלוכה מסודרת ובמועל 
יד, ותיכף עם תום הטקס והצרמוניה הגדולה התפזרו החיילים חיש בכל 

רחבי העיר, להשלים את השתלטותם על העיר.
והנה ברחוב צדדי וקטן, הבחין אחד החיילים ביהודי הממהר אל מחבוא 
ההלכה  מן  הנובעת  היוקדת  שנאתו  מועד.  מבעוד  שהוכן  המרתף 
הידועה של "עשיו שונא ליעקב", בערה בו, והוא צרח עליו בקול מאוים, 

תוך שהוא מכוון את נשקו כנגדו: "האלט!" ]עצור![.
היהודי המסכן נאלץ להוותו לעמוד דום! לפקודתו של החייל, מי אתה? 
לאחר   – כאן?  מעשיך  ומה  שמך?  מה  וחימה,  כעס  ברוב  החייל  צעק 
זעם אל היהודי: דע לך, שמעכשיו  וצולבת, סינן בחמת  חקירה קצרה 
לציית  ועליכם היהודונים  שכבשנו את העיר אנחנו כאן הבעלי בתים! 
גם   – בידינו!  נתונים  שלכם  חייכם  שכן  פקודה!  לכל  האחוזים  במאת 
כעת  נתונים  חייך  הדרוך,  בנשקו  מנפנף  כשהוא  הגרמני  הוסיף  אתה, 

בידי! ויכולני להמיתך בירייה פשוטה כאן ועכשיו!
היהודי, שהיה אמנם איש פשוט, אבל חדור באמונה פשוטה ותמימה, 
לא היה מסוגל לשמוע את דברי הנאצה הללו. הוא אזר אומץ ואמר לו 
לחייל הנבער: טעות בידך! אתה מצד עצמך אינך יכול לעולל כלום! ורק 
ברצון השם יתברך נעשה ונפעל הכל, ואין אתה כי אם שליח ההשגחה 

העליונה, כגרזן ביד החוצב!
החייל הגוי עמד נדהם לנוכח עזות רוחו של היהודי, הוא התרגז מאוד 
מתשובתו של האיש. תיכף תפס את נשקו והצמידו לרקתו של היהודי, 
אוכיח  הנה  בידי?  נתונים  לא  חייך  גדול: מה אמרת?  בקול  עליו  וצווח 
לך! בלחיצה קטנה אחת על קנה הרובה הגדול שבידי, אגמור את חייך 

כאן ועכשיו!
ובאמונה פשוטה  ועונה שוב בתום לבבו  נבהל,  אבל היהודי החזק לא 

יוקדת: אם השם לא ירצה בכך, לא תוכל לעשות לי כלום!
להוכיח  החליט  ברגע  ובו  עשתונותיו,  את  לאבד  החל  העצבני  החייל 

ליהודי הזה מי כאן בעל הבית!
ברם, יושב בשמים ישחק! והנה ברגע אחרון ממש צץ לו לפתע פתאום 
באותו רחוב, אל מול פניו של החייל, מפקד נאצי גדול ורם דרג, מוקף 
המוצמדות  שונות  קצונה  דרגות  עם  קצינים  ובפלוגת  ראש,  בשומרי 
לדש בגדיהם. וכראותו את המחזה של החייל המתנכל אל היהודי כך 
באמצע הרחוב, לא מצא חן בעיניו. והוא שאג לעבר החייל: וואס איז 

דאס? על מה עצרת כאן את היהודי הזה?
הנעלה,  למפקד  הצדיע  עומדו  על  הזדקר  הוא  נפשו,  על  נבהל  החייל 

והסביר שהיהודי הזה התנכל אליו באמצע הרחוב והתחצף כנגדו!
עזוב את היהודון! פקד עליו המפקד, וחזור מהרה אל פלוגתך! לא כל 
חייל פשוט יעשה כאן דין לעצמו! אתה אינך בעל הבית!!! ומכאן ואילך 

תפעל אך ורק על פי הפקודות הברורות!

ג

ֲאִמינּו  ַוּיַ ה'  ֶאת  ָהָעם  יְראּו  ַוּיִ
ה ַעְבּדו )יד, לא( ה' ּוְבמׁשֶ ּבַָ
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

נוסח קבלת התענית
א.  לשון השו"ע )תקס"ב ס"ו( הוא 'הריני בתענית 
ביום  תפלתי  שתהא  רצון  יהי  מחר,  יחיד 

תעניתי מקובלת'.
דמי  כתב  סק"ו(  ר"מ  )סימן  החיים  והכף  ב. 
שמתענה עבור כפרת עוונות, צריך לפרש 
וכמאמר  מתענה,  הוא  חטא  איזה  על 
הכתוב, )עזרא ח'( נצומה ונבקשה מאלקינו 
בקבלת  שיאמר  צריך  ולכן  זאת,  על 
התענית לאחר שים שלום, רבש"ע הריני 
לי  שתכפר  כדי  בתענית  למחר  לפניך 
ברוב רחמיך וחסדיך על עוון פלוני )ויפרט 
החטא על מה שהוא צם( ותרציני ברחמיך הרבים 

יהיו לרצון וכו'.
סידורים,  המדפיסים  שהדפיסו  מה  ג. 
'בלי  תענית,  קבלת  בנוסח  והוסיפו 
גדול,  טעות  הוא  שבועה'  ובלי  נדר 
א"כ  מקודם,  קבלה  צריך  דתענית  דכיון 
דרק  נדר,  בתורת  קבלתו  שיהא  צריך 
כקבלת  נחשב  נדר  בתורת  כשמקבלו 
תענית, אבל בלא קבלה בנדר אינו נחשב 
לקבלת תענית, ודינו כתענית ללא קבלה 
דאינו נחשב כלל כתענית, )אבן ישראל ח"ז סי' 

כ"ה, וכ"כ בהלי"ש תפילה פט"ו הערה ב'(.

סי'  )ח"ב  והנהגות  בתשובות  אמנם  ד. 
תענית  בקבלת  צריך  שאין  די"ל  כ'  רנ"ה( 

מדין  לשנותו  שאסור  כל  אלא  נדר  דין 
מוצא שפתיך תשמור נחשב ג"כ כקבלת 
תענית, שהרי גם כשאומר שיתענה בלי 
נדר יש איסור לשנות דיבורו דהא אסור 
לומר שקר, וא"כ י"ל דדי בקבלה זו לענין 
)ח"י  הלוי  בשבט  הוא  וכן  תענית,  קבלת 
סי' קנ"ו(, ומכל מקום למעשה עדיף שלא 

יאמרו הנוסח 'בלי נדר ובלי שבועה'.
עוד,  כתב  )שם(  והנהגות  ובתשובות  ה. 
הריני  בפירוש,  כן  ולומר  להדגיש  שנכון 
למחר,  לפניך  תענית  נדר  בלא  מקבל 
מוצא  כדכתיב  אשמור  שפתי  ומוצא 
שפתיך תשמור, ויהי רצון שיקובל לפניך 
כעולה ע"ג המזבח ע"כ, דבאופן כזה אין 
נדר,  בלי  אומר  דהרי  יחל  דבל  לאו  כאן 
מוצא  מדין  לקיימו  החיוב  נשאר  אבל 
קבלת  לענין  די  וזה  תשמור  שפתיך 

תענית עי"ש.
ו. ]המונים טועים בזה וסוברים דדבר שמקבלים בל"נ אין 
חיוב כלל לקיים כ"כ, וזה עדין צריך תיקון )שבה"ל שם([.

ז. בעבודת הקודש להחיד"א )מורה באצבע סי' 
ג'( כתב שנוסח קבלת תענית הוא, 'הריני 
עד  השחר  מעלות  נדבה  בתענית  לפניך 
אחר תפילת ערבית, ואם לא אוכל או לא 
ארצה כשאומר מזמור לדוד ה' רועי וגו' 
אוכל להפסיק ולא יהא בי שום עוון, אבל 
ובריאות  כח  בי  שתתן  מלפניך  רצון  יהי 
ואזכה להתענות למחר וכו' ע"כ, וכן דעת 
קבלה  דמועיל  סקמ"ג(  )תקס"ב  החיים  הכף 
תענית  קבלת  בנוסח  הוא  וכן  תנאי,  על 
להבן איש חי )לשון חכמים סימן ע'(, וכן מובא 
סידורי  ובכל  סידורים  בכמה  זה  נוסח 
פרק  )תפילה  בהלי"ש  הובא  וכן  הספרדים, 
תענית  שקבלת  שי"א  למה  ואף  ס"ב(,  ט"ו 

עם תנאי אינה מועילה, צ"ל שכאן קיבל 

נדר גמור אלא שיש לו אפשרות לבטלו 
ע"י אמירת מזמור, אך כל זמן שלא אמר 
גמור,  בנדר  התענית  קיבל  הרי  המזמור 
הרי  נדר  בלא  תענית  כשמקבל  משא"כ 

גם כשמתענה אינו מתענה מחמת נדרו.
ח. אולם דעת החתם סופר )ע"ז ל"ד( לחלוק, 
וס"ל דלא מהני קבלת תענית על תנאי, 
מדכתיב  קבלה  צריך  דתענית  והטעם 
קדשו צום וזה כיון דכל שעה בידו לסיים 
אלא  קבלה  הוה  לא  א"כ  ולאכול  פרקו 
החתם  מדברי  ומבואר  עכ"ל,  לשעה 
סופר, דקבלת תענית עדיף מנדר, והיינו 
מכל  תנאי  מועיל  נדר  שמדין  שאע"פ 

מקום בקבלת תענית לא מועיל תנאי.
סוברים  הפוסקים  רוב  ולהלכה  ט. 
באופן  תנאי  על  תענית  קבלת  שמועיל 

הנ"ל.
סידורים  יש  לתענית  הקבלה  בנוסח  י. 
תענית  בקבלת  'הריני  הנוסח,  שכתוב 
צאת  עד  השחר  מעמוד  למחר  לפניך 

הכוכבים'.
יא. והנה זה הנוסח מקורו מהחיד"א )בספרו 
פוסקים  הרבה  דעת  וכן  ג'(,  סי'  באצבע  מורה 

דזה נחשב כקבלת תענית, וכן הוא בספר 
הבן  דעת  וכן  יועץ,  להפלא  תפילה  בית 
הכף  דעת  וכן  ע(,  סימן  חכמים  )לשון  חי  איש 

החיים )שם ס"ק י"ד(.
יב. אולם בספר תשובות והנהגות )ח"א סי' 
קבלת  חובת  בזה  יצאו  דלא  כתב,  שכ"ז( 

אף  תענית  דין  זה  על  ואין  כלל,  תענית 
שמתענה, דהנה באמת כל תענית מתחיל 
רק  תענית  מקבל  אם  כן  ואם  בערב, 
ולאו  שעות  תענית  נקרא  השחר  מעמוד 

שמיה תענית, שצריך להתחיל מבערב.
או  לשתות  רוצה  שאם  )שם(  והוסיף,  יג. 
אחר  השחר  עמוד  קודם  בבוקר  לאכול 
שישן, ]שנחלקו הראשונים אם תנאי מועיל, אף שבש"ע 
יקבל  לכו"ע[,  להחמיר  הרוצה  מ"מ  דמועיל,  לן  קיימא 

תענית  בקבלת  'הריני  ויאמר  התענית 
שאוכל  מתנה  אני  ותנאי  למחר,  לפניך 
ויהי  השחר,  עמוד  עד  ולשתות  לאכול 
רצון שיקובל כעולה ע"ג מזבח ויתוקן כל 
והריני  ופלוני  פלוני  בחטא  שפגמתי  מה 
והיינו  לפניך',  שלימה  בתשובה  חוזר 
כבר  ונוהג  מבערב  הוא  התענית  שיום 
רק  וכדומה,  בנפשו  עידונים  איסור  מאז 
שמתנה שיהא מותר לאכול ולשתות לבד 

עד מחר ובזה לא נקרא תענית שעות.
תפילת  שאחר  בתחנונים  לומר  טוב  יד. 
כל  רבון  וכו',  נצור  אלהי  לאחר  המנחה, 
העולמים, גלוי וידוע לפניך שבזמן שבית 
המקדש קיים אדם חוטא ומקריב קרבן 
ואין מקריבים ממנו אלא חלבו ודמו וכו' 

)סי' תקס"ה ס"ד(.

טו. בתפילת ערבית אין אומרים עננו, ולא 
שכבר  העולמים,  כל  רבון  נצור  בא-להי 

אמרו במנחה )מט"א סי' תר"ב סעיף ל'(.
אם שכח לומר עננו במנחה, אין לומר  טז. 
שכבר  תענית  יום  זה  שאין  לפי  בערבית, 
פנה היום, אבל רבון כל העולמים בא-להי 
נצור יוכל לומר בערבית )מט"א סי' תר"ב סעיף ל'(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר 
רבינוביץ שליט"א

הלכות שובבי''ם - ג'
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■ טוב להודות לה' ■
בפרשת שירה ניכר ביותר ענין ההודאה

כל ענינה של שירת הים הוא שבח והודאה לבורא כל העולמים על רוב טובתו וחסדו שהפליא עמנו 
בימים ההם. ובשבת זו, כשאנו קוראים בתורה הקדושה את השירה הזאת, וליבנו מתרונן בקרבנו 
למשמע השירה הנקראת בנעימה מיוחדת ובמתיקות, ראוי לנו להתבונן מעט בטיבה ובערכה של 

שבת זו אשר בשם 'שבת שירה' יכונה.
והנה, כל המועדים אנו מציינים בעתם ובזמנם כפי שנמסר לנו בתורה הקדושה ובחז"ל, למשל, הנס 
של יציאת מצרים אנו חוגגים בחג הפסח, וקבלת התורה בחג השבועות, אבל הנס של קריעת ים 
סוף שונה משאר המועדים, כי מלבד החג של שביעי של פסח שנתקן לזכר הנס, אזי אנו מוסיפים 

לציין את הנס של קריעת ים סוף גם בשבת פרשת בשלח, שבו אנו קוראים בתורה על הנס הזה.
והוא דבר שאין לו אח ורע, אין עוד פרשה במשך כל פרשיות השנה שמכונה בספרים הקדושים על 
שם המאורע שבפרשת השבוע מלבד שבת שירה, אפילו מנהגים מיוחדים ישנם לשבת זה, וצריך 
באמת להבין מה נשתנה הנס של קריעת ים סוף משאר המאורעות, ומדוע רק בשבת שירה אנו 

חוגגים את המאורע של פרשת השבוע.
והודאה  שבח  אלא  אינה  עיקרה  שכל  היות  הוא  השירה  פרשת  של  שהחשיבות  לומר,  ואפשר 
להבורא יתברך שמו על כל הנסים והנפלאות שעשה עמנו בעת שיצאנו ממצרים, כאשר כל כלל 
גדותיו  על  שעלה  הגועש,  ליבם  המיית  את  אלו  בדיבורים  ביטאו  אחד  בלב  אחד  כאיש  ישראל 
מתוך  לגאולה  ומשעבוד  לחירות  מעבדות  אותם  שגאל  על  להקב"ה  והודאה  שבח  רגשי  מרוב 
ניסים ונפלאות שהם למעלה מדרך הטבע, וביותר על הנס המופלא של קריעת הים, שהיה גבוה 
מעל גבוה, עד אשר שמעו עמים ירגזון וחיל אחז יושבי פלשת. ולגודל מעלת וחשיבות ההודאה 
להשי"ת, ראו לנכון לציין את הנס גם בשבת שקוראים בו את פרשת השירה, מלבד עצם היום טוב 

של 'שביעי של פסח' שנקבע באותו יום שאירע בו הנס.
מכאן אנו למדים על החובה לחזור ולהודות להשי"ת על נפלאותיו ועל חסדיו ללא הרף, ואף על 
פי שאילו פינו מלא שירה כים, ולשוננו רנה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, אין אנחנו 
נסים  הטובות  פעמים  רבבות  ורבי  אלפים  אלפי  אלף  מאלף  אחת  על  ולברך  להודות  מספיקים 
עלינו  לעשות את מה שמוטל  אנו  צריכים  זאת  בכל  אולם  ועמנו,  אבותינו  עם  ונפלאות שעשה 

ולהודות להשי"ת עד כמה שידינו יד כהה מגעת.
הההודאה להשי"ת פותחת את שערי השפע

כאשר האדם שרוי בצער או במחסור כלשהו, אזי הוא יודע היטב למי הוא צריך לפנות, באותה 
שעה הוא פונה אל הקב"ה בתפילה ובתחנונים שימלא לו את מבוקשו, כל פעם עם מה שהוא צריך 
באותו העת, אולם הפלא הוא, שלאחר שכבר נושע האדם מצרתו וכבר נתמלאה לו בקשתו, לא 

תמיד הוא זוכר להודות למי שנתן לו את כל אלה.
הנהגה כזאת אינה נכונה כלל ועיקר, אדרבה, יש להודות עוד הרבה יותר ממה שמבקש, ולא רק 
מצד המוסר וההיגיון צריך להיות כן, אלא גם תועלת גדולה יש בזה, וככל שמרבה להודות להשי"ת 
אזי קרוב יותר להשיג את מבוקשו, ואף המציאות בעולם מורה כן, שכל מי שמרבה להפציר בחברו 
ומבקש ממנו עוד טובה ועוד טובה, אזי מאבד הידיד את החשק לעזור לו, כי כל מה שרק ייתן לו 
עדיין לא יבוא על סיפוקו ותמיד מבקש עוד, אולם מי שזוכר תמיד להודות על מה שעשו עבורו 
ומשתדל להראות הכרת הטוב לזה שהיטיב לו, אזי גורם הדבר שידידו ייהנה מכך וימשיך להיטיב 

לו עוד ועוד.
כל הטובות  על  להודות להשי"ת  כלפי שמיא, שזה שזוכר תמיד  גם בהנהגתנו  הוא  אותו הדבר 
שגמל עמו, גורם במעשיו שיפתחו לו את שערי השפע ויוריקו ברכה עבורו עד בלי די, אולם מי 
זוכה  אינו  אזי  ועוד מבלי להודות על מה שמקבל,  עוד  ותמיד מבקש  ומתאונן,  רוטן  שכל העת 

לשפע כל כך.
תמיד כדאי להודות ולא להתלונן

דוגמא לזה אנו מוצאים בפרשת המרגלים, שלאחר ששבו המרגלים מארץ ישראל והוציאו את 
בלילה  העם  ויבכו  קולם  את  ויתנו  העדה  כל  א( "ותשא  יד,  )במדבר  בתורה  כתוב  רעה,  הארץ  דיבת 
ההוא", ואמרו בגמרא )תענית כט.(: "אמר רבה אמר רבי יוחנן, אותה לילה ליל תשעה באב היה, אמר 
להם הקב"ה, אתם בכיתם בכיה של חינם, ואני קובע לכם בכיה לדורות". כלומר, כיון שבכו אז בכיה 

של חינם, לפיכך החריב הקב"ה את שני בתי המקדשות באותו היום ואף נקבעה בכיה לדורות.
במי  מצוי  והדבר  חינם.  של  בכיה  לבכות  לא  מאד  להיזהר  צריך  שאדם  כאן,  שנו  גדול  ולימוד 
לו איזה  ובגשמיות. אולם לפתע ארע  לו מאוצר מתנת חינם כל טוב ברוחניות  שהשי"ת העניק 
מאורע שלילי, מיד הוא מתלונן ומתאונן על הנהגת ה' עמו בפרט זה. ועל זה תגדל התימה, מדוע 
לא תמלא פיך שיר ורננים על השי"ת אשר הטיב עמך מעודך עד היום הזה, ובמקום זה אתה בוכה 
ומתלונן על דבר אחד שלא כרצונך. זה נקרא 'בכיה של חינם'! וזו כפיות טובה עצומה כלפי ה' על 

כל הטובות שעשה עמך, שאתה בא רק בטענות ותלונות, במקום להודות להלל ולשבח.
וכן אומרים בשם צדיקי אמת, שכאשר האדם מרגיל את עצמו לומר על כל דבר: 'גם זו לטובה', 
אומרים לו: וכי לכך אתה מכנה 'טובה', הבה נוכיח לך טובה מה היא, ומשפיעים לו רוב טובה וברכה. 
אך אם חלילה הוא מרגיל את עצמו לקונן תמיד על רוע גורלו ומר מזלו, עלולים להראות לו מן 
השמים מה משמעות דבר רע ח"ו. אבל בוודאי שמידה טובה מרובה לאין ערוך, וכפי שאומרים 
בשם הרה"ק ה'חוזה מלובלין' זי"ע, על הפסוק )בראשית לב, יג(: 'ואתה אמרת היטב איטיב עמך', שאם 

האדם אומר שטוב לו, אזי אומר לו השי"ת: 'איטיב עמך', בכפל כפליים בחסדים מגולים.

<התחזקו<ת <הלכה
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 • למען אנסנו הילך בתורתי •
הוא  יומו,  לעבודת  והולך  בבוקר  אדם  קם 
עובד כדי לפרנס את משפחתו, לפעמים זה 
לא  מה  אבל  קשה,  ממש  ולפעמים  קל  לא 
הטף,  לפי  לחם  להביא  להביא  כדי  עושים 
ולא  בעבודתו  מצליח  הוא  דבר  של  ובסופו 
רק שהוא מביא לחם לפי הטף אלא הוא אף 
נגיד בעמיו, לצערו הרב אינו  ונהיה  מתעשר 
את  מרגיע  הוא  אבל  ללמוד,  כך  כל  מספיק 
עצמו בכך שהוא תורם מכספו ללומדי תורה 
שילמדו עבורו, כך הוא יכול להמשיך עשרות 
שנים כשהוא בטוח שהוא עושה בדיוק את 
פרנסתו  עבור  משתדל  הוא  עליו,  המוטל 

ותורם מכספו למטרות תורה וחסד.
פרשתנו מלאה מתחילתה ועד סופה באמונה, 
כל הלומד פרשה זו מתמלא באמונה וביטחון 
סגולת  גם  והלא  ובהשגחתו,  יתברך  בבורא 
הפרנסה הידועה נמצאת בפרשתנו – פרשת 
יום  דבר  ולקטו  העם  'ויצא  כתוב  שם  המן, 
לא',  אם  בתורתי  הילך  אנסנו  למען  ביומו 
שם לכאורה היה ממש הפוך ממה שכל אחד 
לנו  שיהיה  רוצים  הרי  אנחנו  לעצמו,  מאחל 
חלצינו  יוצאי  כל  ועבור  עבורנו  מזון מספיק 
בחשבון  הגון  סכום  וכן  הימים,  כל  סוף  עד 
אנו  בסופו  האפסים  סכום  על  אשר  הבנק 
וזה  משובח..  זה  הרי  המרבה  וכל  אומרים 
ממש לא מה שהיה לבני ישראל במדבר, שם 
ירד להם מן כל יום עבור אותו יום בלבד, אז 

מהי אם כן הברכה המיוחדת במן?
כשאדם  הברכה,  בדיוק  זה  היא:  התשובה 
היום  יאכל  שהוא  הלחם  שאת  יום  כל  יודע 
של  הרחומות  מידיו  ישירות  מקבל  הוא 
מה  שכל  מאמין  כשאדם  יתברך,  הבורא 
כמו  פרטית,  בהשגחה  הוא  בעולם  שקורה 
'אני  הראשון  מאמין'  ב'אני  אומרים  שאנו 
בורא  הוא  שמו  יתברך  שהבורא  מאמין 
ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה 
בזה  מאמין  כשאדם  המעשים',  לכל  ויעשה 
בעבודה  רק  היום  כל  עסוק  אינו  באמת, 
על  מזמנו  מקדיש  הוא  אלא  להתעשר,  כדי 
שהוא  יודע  הוא  כי  העבודה,  ועל  התורה 
נתון בידי הבורא, ועניות או עשירות, הם רק 

'למען אנסנו הילך בתורתי אם  לא'.
 )ע"פ טיב התורה-בשלח(

<המערכ<<ת

ֵעיֵניֶהם  ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ְבֵני  אּו  ׂשְ ַוּיִ ִהְקִריב  ּוַפְרֹעה 
ְצֲעקּו  יְראּו ְמֹאד ַוּיִ ה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם ַוּיִ ְוִהּנֵ
ִלי  ַהִמּבְ ה  ֹמׁשֶ ֶאל  אְמרּו  ַוּיֹ ה':  ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני 
ר ַמה  ְדּבָ ּמִ נּו ָלמּות ּבַ ִמְצַרִים ְלַקְחּתָ ֵאין ְקָבִרים ּבְ

ְצָרִים: )יד, י יא( נּו ְלהֹוִציָאנּו ִמּמִ יָת ּלָ את ָעׂשִ ּזֹ
רודפים  שמצרים  והבחינו  עיניהם  את  נשאו  ישראל  כשבני  הנה 
להם  היה  לא  כי  גדולה,  בצרה  המה  שנתונים  תיכף  הבינו  אחריהם 
דרך ומבוא למלט עצמם ממצרים. והכתוב מתאר שהיו מבטאים את 
השי"ת  אל  והתפללו  למרום  עיניהם  תלו  תחילה  פנים,  בשני  צערם 
שיוציאם מהסבך, ובנוסף התרעמו על משה על כך שגרם להם צרה 
זו כי צאתם ממצרים על ידו יגרום להם כעת לנפול בחרבו של פרעה 

חלילה.
האיך  יבין  ולא  ישתומם  אלו  התבטאויות  בשני  המתבונן  וכל 
שאמונתו  האיש  זה  דהנה  חברתה.  את  אחת  סותרות  הליכותיהם 
איתנה בבוראו, אם יבוא לידי צרה כעין זו שאינו מוצא מבוא לצאת 
אל המרחב, ירים את עיניו לשמים ויתפלל מעומק לבבו אל השם, כי 
זה האיש מאמין באמונה שלימה ששום גורם אינו אשם במצבו, והכל 
תלוי במסבב הסיבות, הוא זה שהביאו לידי סבך, והוא זה שביכולתו 

להאיר דרכו ולחלצו מן המיצר. 
ראות  אחר  הולך  הלה  כי  רפויה,  שאמונתו  במי  הדברים  פני  שונים 
ובמידה  אלו,  תוצאות  שהביאו  בהסיבות  התקלה  ותולה  עיניו, 
שאחרים מעורים בסיבות הדברים תולה את אשמתו בהם ומתמלא 
עליהם בתערומת, ואינו שם לבו אל ה', מאחר שכמעט שאינו מבחין 

שיש גם מסבב הסיבות. 
אולם ב'דור דיעה' אתה מוצא ששני ההנהגות נתקיימו כאחת, מצד 
ויחלצם מן המיצר,  וזעקו אל ה' שיושיעם  אחד תלו עיניהם למרום 
כסיבה  הוא  שימש  בשר  שבעיני  מאחר  משה,  על  נתרעמו  ומאידך 
לצאתם ממצרים, ונשאלת השאלה האיך נתמזגו בהם שני מידות אלו 

הסותרות זו את זו.
והאמת שנשגב הוא מבינתינו לעמוד על מהותו של אותו דור קדוש, 
שנכתבו  מאחר  אולם  דרכם,  אמיתת  על  לעמוד  ביכולתינו  ואין 
הדברים בתורה, והתורה נתנה גם לקרוצי חומר כמונו, אות הוא שרצה 
הקב"ה שגם אנו ישיגו אורחות חיים מהליכותיהם לפי קוצר דעתינו, 
את  ליישב  דרך  אנו  רואים  אם  תמיהתינו  להביע  אנו  ראויים  ושפיר 

הדברים על פי דרכי העבודה.
כי  ישראל,  של  מעלתם  ברום  לדבר  התורה  שרצתה  לומר  יש  אכן 
כי  בהשי"ת,  לאמונה  זוכים   – שבהם  הפחותים  לרבות   – ישראל  כל 
ישראל וקוב"ה חד הוא, ומי שהוא כביכול חלק מעצמותו יתברך לא 
אדם  בני  ישראל  בין  תמצא  אם  וגם  בו,  יאמין  שלא  מציאות  שייך 
המתרעמים על מצוקותיהם ותולים את הדברים בסיבות, אין זה נובע 
מהעדר האמונה, כי גם אלו יחלו פני עליון תחילה מתוך אמונה כי הוא 
מקור כל הסיבות, אולם החילוק בינם לבין אלו האדוקים באמונה הוא 

ההתפעלות ממידת ההסתר השורר בעולם, אלו שאינם מתרעמים על 
מצבם אינם מתפעלים מן ההסתר, כי דעתם רחבה להבין כי זהו דרכו 
של עולם, כי הקב"ה מנסה את האדם בהסתרת פניו ואין בכך סיבה 
לריפוי ידים מן האמונה. ואילו אלו שמתרעמים על אף שמצד מהותם 
הינם מאמינים מכל מקום אין דעתם רחבה כל כך, וכתוצאה מכך נותן 
ההסתר אותותיו בהם, ומרפה את אמונתם במקצת, וזהו הגורם לכך 

שיתלו עיניהם אל הסיבות, בראותם כי בוששה ישועתם מלבוא. 
רוחם,  וליישב  לחזקם  וכיון  דיבר הכתוב,  עניה  ואודות אלו שדעתם 
כפי שמביא הכתוב הלא שמשה השיבם 'אל תיראו התייצבו וראו את 
ישועת ה' אשר יעשה לכם היום', כי על אף שעדיין אין הישועה ניכרת 
ובביטחון  ולהתחזק באמונה  בחוש העין מוטל עלינו להחזיק מעמד 

עד שיכירו בישועת ה', וחלילה מלהתיאש כתוצאה מרפיון ידים. 
על פי האמור מובן מאמרו של הרה"ק רבי משה מקאברין זי"ע, שאם 
וסמך  האמונה,  אור  את  בו  לעורר  זוכה  אמונה  בעניני  מדבר  האדם 
כלומר  אדבר',  כי  'האמנתי  י(  קטז,  )תהלים  דכתיב  הא  הוא  לדבר 
זכיתי להאמין, ומה גרם לכך? כי אדבר! היינו ריבוי הדיבורים אודות 

האמונה. 
זה המאמר אי אפשר לאמרו אם לא שנאמר שכנים דברינו ומצד טבעו 
נתמעטה  הזמנים  מסיבות  אולם  מאמין,  הינו  הישראלי  האיש  של 
הדיבור  בכח  יש  וכיון שכן  בתוקפה,  עדיין  הגחלת  השלהבת, אמנם 
להבעיר שוב את הגחלת ולחדש השלהבת. ואילו לא היתה האמונה 
טבועה בו מלכתחילה למה יועילו לו הדיבורים, הרי אינו מאמין כלל 

במה שמוציא מפיו...
וזה הדבר רצה הכתוב לגלות בדבריו הנזכרים שעל האדם לשנן את 
האמונה תדיר ולא יתבהל ממקרי הזמנים וההסתרים, כי לבעבור זה 
עשה ה' ככה כדי לבחון את לבות בני אדם אם יעמדו באמונתם גם 

בזמנים שהחושך יכסה ארץ. 
יצחק  לוי  רבי  הגה"ק  על  מסופר  הדברים  את  הממחיש  עובדא 
מבארדיטשוב זי"ע, היה זה כששב לבית חותנו אחר שהותו לראשונה 
במחיצת רבו המגיד ממעזריטש זי"ע, בו שהה כמה חדשים רצופים, 
וחותנו שהיה מתנגד לדרכי החסידות ביקש לתהות על קנקנו לדעת 
מה העלה חתנו במצודתו אחר תקופה ממושכת זו, ואמר לו הרה"ק 
שהשיג שיש בורא לעולם, לפליאת חונתו קרא תיכף לשפחתו ושאל 
אותה בנוכחותו, אמור לי האם יש בורא עולם? הן הן! הודתה השפחה, 
ובכן – פנה שוב החותן אל הרה"ק מה נתחדש לך יותר ממה שיודעת 
גם שפחה עלובה זו? נענה הרה"ק ואמר, היא אומרת שיש בורא עולם 

ואני יודע ומרגיש שיש בורא עולם.
בדבריו אלו ביקש הרה"ק לבטא את הכח שיש בריבוי העבודה לגלות 
כוונתו  היתה  לא  ישראל,  בני  בלבות  הטבועה  האמונה  נקודת  את 
בכוונתו  היה  לא  וגם  שפחה,  אותה  של  האמונה  את  לשלול  חלילה 
לשלול את אמונת עצמו עוד טרם נסע אל רבו, רק זאת ביקש לבטא, 
מתפשטת  אינה  האמונה  את  לשנן  מרבה  האדם  שאין  עוד  שכל 
בנפשו ורק אחר רבוי ההתבוננות ברוממותו ושינון האמונה לרוב אז 

מתחילים לחוש בה. 

העבודה להתחזק באמונה

טיב
ההודעות
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שג"כ 
שבו בכך דבתוך דבריו 

ואף דברי הרמב"ם יתיי
,, 

כתב
ל

שצריך 
 

 הדבר
 כלול

 עצמו''
 את

הראות
שגם דין ההודאה לעצמו.

לפרסם לאחרים ובודאי 
 

 

יידד..
 

וכמה נפלא לפ"ז סדור ההלכות בר
מב"ם
, 

דבפרק 
ז' מחו"מ הלכה ו' כתב כאמור בכל דו

 ר
ודור חייב 
אדם להראות את עצמו כאלו הוא בעצמו יצא עתה 

 מ
שעבוד

מ
שם..

 מ
 הוציא

 ,,ואותנו
שנאמר

 
צרים

 ''.
ובהלכה ז' כתב
: 

שסועד אדם בלילה הזה 
לפיכך כ

שתות והוא מיסב דרך חירות וכל 
צריך לאכול ול

שים ח
שים בין נ

אחד ואחד בין אנ
שתות בלילה 

של יין אין פוחתיןייב ל
זה ארבע כוסות 

, 
מהן ואפילו עני 

המתפרנס 
מ

ן הצדקה לא יפחתו לו מארבע כוסות
.

 ..
ע"כ. 

 
מדכייל להו הרמב"ם להסיבה וארבע כוסות בהדדי 
שך להלכה ו' הרי עולה ברור דגם הסיבה כמו 

כהמ
ארבע כוסות הויא מדין פרסומי ניסא ודוק ה

יטב
 

בזה. 
 

        
       

   
        *
 

        *
 

 *
 

 

טטוו..
 

שיו פרפרת לאור דברינו
ונציע עכ

, 
הנה במתני' 
שראל לא יאכל 

שבי
ש ערבי פסחים תנן אפי' עני 

ברי
של יין וכבר 

שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות 
עד 

תמהו רבים בתרתי: 
 

א. 
שראל לא יאכל 

שבי
מאי דתנן במתני' אפי' עני 

שיסב. 
עד 

 
ממההייככיי  תת

ייתתיי  
ששרראאלל  ייההייהה  פפטטוורר  ממההססייבבהה

ששבביי
דדעענניי  

 .
 

ב. 
מה 

ששרראאלל  ללאא  ייאאככלל  עעדד  
ששבביי

ששננהה  עענניי  
דדההססממייככהה  ההממ

ששייססבב
, 

לדין 
הזה

  
ששלל  

ששללאא  ייפפחחתתוו  ללוו  ממאאררבבעע  ככווססוותת  
ייייןן
,,  

וואאפפיי''  ממןן  ההתתממחחוויי
שביניהם. 

שר 
, מה הק

 
 

טטזז.. 
 

שו"ע סי' 
שמובא ב

שב בהקדם לדברי מה 
ש ליי

וי
תעב' סעי' ב' כתב  הרמ"א: 

ששאאייןן  ללוו  
וואאפפייללוו  עענניי  

ששבב  עעלל
ככררייםם  יי

  
ההסספפססלל

 .(
ש פרק 

ומקורו צויין מרדכי רי
ערבי פסחים
) .

 
שם ס"ק ג' כתב 

ובמג"א 
ששבב  עעלל  ההסספפססלל,,  ווללאא  עעלל  

יי
ההקקררקקעע

שמע ,,יסב''  על הספסל. 
. ובמרדכי מ

 
שמע 

שי"ן, מ
שב'' ב

וכתב הפמ"ג וז"ל עיי' מג"א ,,י
ולא על הקרקע. ובמדרכי גורס ,,יסב'' בסמ"ך כי אף 

שמאלו וא
העני צריך היסיבה על צד 

ש לו ספסל 
ם י

שב עליו, וא
י

ם א
ין לו
,-

 
צריך הסיבה על הקרקע... 

ע"כ.  
 

ופמ"ג זה הובא להלכה במ"ב סי' תעב' ס"ק ח'. 
 

 

העולה מכל זה דגבי מצות הסיבה 
ממצצווהה  ממןן  ההממוובבחחרר

 
ההייאא  דדייססבב  עעלל  גגבביי  סספפססלל

 
אך אם 

אין 
לו ספסל 

ע ששבב  עעלל  ההקקררקקע
בבדדייעעבבדד  ייככוולל  לליי

, 
ווגג""ככ  

בבזזהה  
קקייייםם  אאתת  

ממצצוווותת  ההההססייבבהה
 .

 
ייזז.. 

 
ועתה

 
נחזי אנן דכיון דמצות הסיבה היא אופן 
שני אופנים:

שר לקיימה ב
מפרסומי ניסא וכאמור אפ

 
א. 

האופן 
ששבב  עעלל  ההסספפססלל

ששיייי
ההייוותתרר  ממההוודדרר  

 
ולא על 

הרצפה.
 

בב..  
ששבב  עעלל  ההררצצפפהה

בבדדייעעבבדד  ממקקייייםם  גגםם  אאםם  יי
  .

 
ש לדון 

ומעתה י
ת ת
ששאאייןן  ללוו  ממעעוו

ששרראאלל  
בבעענניי  ממיי

ו 
אפי' 

מעות לקנות ספסל להסב עליו
 

אולי 
שש  ממקקווםם  ללווממרר  

יי
דדייצצ

תתממחחוויי  ווממןן  ההצצדדקקהה  בבככדדיי  
טטררככוו  ללתתתת  ללוו  ממןן  הה

ששההייאא  פפררססווממיי  ננייססאא  בבאאוופפןן  ממוובבחחרר  
ללקקייייםם  אאתת  ההממצצווהה  

בבייוותתרר
 .

 
 

ייחח..
 

 
דהרי

  ההצצדדקקהה
  ווממןן

  ההתתממחחוויי
  ממןן

ששננוותתננייםם
  
ממהה

שא"כ בכל מצוות התורה, 
שתיית ארבע כוסות מ

ל
 

ת ת
ששווםם  פפררססווממיי  ננייססאא  דדאאררבבעע  ככווססוו

ההוואא  ממ
, וזה יסוד 
שלפרסומי ניסא נותנים אפי' מן הצדקה ומן 

לכך 
התמח

וי. 
 

שכתב המ"מ על הרמב"ם 
וכפי 

שם בפ' ד' מהל' חנוכה 
ש"כ הרמב"ם 

הלכה יב' על מ
דדממצצוותת  חחננווככהה  ממצצווהה  

חחבבייבבהה  ההייאא
... וצריך האדם להזהר בה כדי 

ללההוודדייעע  
ששבבחח  ההאאלל

ההננסס  ווללההווססייףף  בב
 

והודיה לו על הניסים 
שה לנו

שע
, 

אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה 
שמן ונרות 

שואל או מוכר כסותו ולוקח 
ומדליק
. 

 
שם וז"ל:

כתב על זה הרב המגיד 
 

נראה 
ששננתתבבאארר  בבפפ''  זז''  ממההלל''  חחממץץ  ווממצצהה  

ששללממדדוו  ממממהה  
תת  ממדד''  ככווססוותת,,  ווההטטעעםם  

ששרראאלל  ללאא  ייפפחחוו
ששבביי

ששאאפפייללוו  עענניי  
ששווםם  פפררססווממיי  ננייססאא

ממ
... עכ"ל. 

 
 

ייטט..
 

ומעתה נחזי אנן דין הסיבה זה 
ששאאםם  אאיי  

בבררוורר  
ששרר  ההייהה  ללקקייייממהה  ררקק  עעלל  סספפססלל  אאוו  ככררייםם  ווככססתתוותת

אאפפ
 

ואין לו לעני,
- 

היו 
ר צצר

ייככייםם  גגםם  ללזזהה  ללתתתת  ללוו  ממןן  
ההתתממחחוויי  ווממןן  ההצצדדקקהה

 .
 

אך הרי 
הבאנו דעות הפוסקים 

דדבבדדייעעבבדד  ממקקייייממייםם  
ששייבבהה  עעלל  ההקקררקקעע

ההממצצווהה  אאףף  בביי
  .

 
שב על 

ואף כי אמנם כן יותר בהידור יהיה אם י
הספסל כפי העולה מדברי הפמ"ג. 

 
שנה 

על זה כתבה המ
ששלל  פפררססווממיי  ננייססאאדדאאררבבעע  ככווססוותת  דדררקק  ככךך  ההוואא  

קקייווממוו  
 

צריך לתת לו 
מן הצדקה ומן 

התמחוי, 
ל בבררםם  עעלל  ההססייבבהה  עעלל  ההסספפססל
 

ולא על הקרקע 
על זה 

ה אאייןן  חחייוובב  ללתתתת  ללוו  ממןן  ההתתממחחוויי  ווללאא  ממןן  ההצצדדקקה
.

 
  

 

ככ..
 

שזה תלוי 
של מאן דהוא 

ואם יעלה על הדעת 
ש ובביאוה"ל אם בנר חנוכה צריך 

שנחלקו האו"
במה 

ש 
של נר אי

ליתן לו מהצדקה רק לעיקר המצוה 
 ה

 או
 המהדרין

שביל
 ב

 גם
 או

וביתו
 מן 

מהדרין
המהדרין. 

 
א ללאא  דדממייא

 
של 

שם כך קבעו חז"ל דבעצם חפצא 
ד

ששלל  ההממההדדררייןן  
שש  ההיידדוורר  

ששלל  חחננווככהה  יי
ההפפררססווממיי  ננייססאא  

ווממההדדררייןן  ממןן  ההממההדדררייןן  ווזזהה  חחללקק  ממממצצוותת  פפררססווממיי  ננייססאא  
ששלל  חחננווככהה

גגוופפאא  
, 

ברם 
שש  ייוותתרר  ההיידדוורר  

ששיי
ההככאא  אאעע""פפ  

 
 

ששלל  ככלל  
ששבב  עעלל  ההסספפססלל  אאבבלל  זזהה  ככממוו  ההיידדוורר  ררגגיילל  

ששייוו
ככ

 
דדיינניי  ההתתווררהה
, 

וועעלל  ההיידדוורר  רר
גגיילל  ללאא  ננאאממררהה  ההללככהה  

ששננוותתננייםם  ממןן  ההתתממחחוויי  ווממןן  ההצצדדקקהה
 

ולכן לא יתנו לו 
שלא כמו בארבע כוסות. 

מן התמחוי ומן הצדקה 
  

ככאא..
 

ואם כי אין לה
לום

 
שנה אבל 

שט הזה במ
את הפ

 
 הזו

 הסברא
עלתה

 הסיבה 
 למצוות

 נותנים
דלא

 ה
 ומן

 התמחוי
 מן

בהידור
צ

 ההידורים 
 ככל

דקה
שבתורה

שלא נותנים מן התמחוי ומן ה
 ,

צדקה. 
 

שמוע חוות דעתכם בנדון 
הנחתי זאת לפתחכם ל

בס"ד
. 
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עלון מס' 
26

| פרשת 
בשלח 

תש
פ"א

 
 

ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף
  

(
שמות 

פ' יג' יח'
) 

 
 אא.. 

ו
תרגום אונקלוס
 

ואסחר 
 ה'

ית עמא אורח מדברא 
לימא דסוף

...
 

שון סיבוב וכתב 
הרי דאונקלוס ביאר ,,ויסב'' מל

,,ואסחר''  
 

וכן 
ש 

ש"י פיר
בר

כן דהביאור 
,,ויסב'' 

הוא 
שוטו 

כפ
,,

הסיבם מ
ן 

שוטה לדרך העק
הדרך הפ

ומה
''. ע"כ. 

שמעות התיבה ,,ויסב''  
שניהם ביארו דזו היא מ

הרי ד
 

 
 ,,ויסב'' 

 דהמלה
 להלן

שיבואר
 
 כפי

 מצינו
אמנם

ש בהלכה. 
שה לדר

נדר
 

 

ב. 
תנן ב

פסחים 
קטז ב' 

...
בכל דור ודור חייב אדם 

,,
תת
ללרראאוו

'' 
את עצמו 

ככאאייללוו  ההוואא  ייצצאא  ממממצצררייםם
 

שנאמר 
שה ה' לי 

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה ע
בצאתי ממצרים

. לפיכך אנחנו
 

חייבים להודות להלל 
שבח לרומם

ל
...

 
שה לאבותינו ולנו 

שע
ולקלס למי 

את כל הניסים האלו הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון 
 גדול 

 לאור
 ומאפילה

 טוב
 ליום

 ומאבל
שמחה

ל
שעבוד לגאולה ונאמר לפניו 

ומ
ל ההל

ללווייהה
 

ע"כ. 
 

שיאמר 
שם אמר רבא צריך 

ובגמ' 
וואאוותתננוו  ההווצצייאא  

ששםם
ממ

שיאמר פסוק זה ,,ואותנו  
שם ד"ה צריך 

שב"ם 
ובר

שם'' 
הוציא מ

ששצצררייךך  ללההרראאוותת  אאתת  עעצצממוו  ככאאללוו  ייצצאא  
ששאאףף  אאוותתננוו  גגאאלל  ההקקבב""הה

ששםם  
ממ

  ..
  

  
גג.. 

ו 
שב"ם 

שכתב הר
צ"ב מה 

ששצצררייךך  ללההרראאוותת  אאתת  
ששםם

עעצצממוו  ככאאללוו  ייצצאא  ממ
 .

 
שנה 

שבמ
שנה 

שון המ
שנוי קצת מל

ש 
וזה נראה די

,, 
כתוב

ת   ללרראאוות
צצררייךך

  
''''

שצריך 
,, 

 כתב
שב"ם

והר
ללההרר

אאוותת  
את עצמו''. 

שר הדבר.
ומה פ

 
 דד.. 

ו
הנה 

גם ב
רמב"

ם 
מצינו 

ש
ינוי
 

כזה 
שנה 

שון המ
מל

ש
כתב ב

הל
' 

חמץ ומצה פ
' 

ז
' הלכה ו' וז"ל: 

 
בכל דור ודור חייב אדם 

, ,,,
ללההרראאוותת

''''  
אאתת  עעצצממוו
 

ככאאייללוו  
  ממצצררייםם

ששעעבבוודד
  ממ

  עעתתהה
  ייצצאא

  בבעעצצממוו
ההוואא

 
שנאמר 

(
דברים ו'
) 

שם וגו'
ואותנו הוציא מ

... ע"כ. 
 

 

גג
דדרריי  ממצצ

וו
תת  ההססבבהה  בב

פפ
ססחח

 

ו
גם על הרמב"ם 

שנה ועל 
שון המ

שינה מל
צ"ב אמאי 

שון דבמקום ,,לראות'' כתב 
שנות את הל

מה סמך ל
,,להראות''.

 
       

       
   

        *
 

        *
 

 *
 

הה.. 
ו 

ב
שב"ם והרמב"ם 

כדי לבאר את דברי הר
עלינו 

ש טעם 
שור

לירד ליסוד ו
מצות הסבה בליל פסח.

 בתחלת  
 כתבנו

 דכבר
 דלהלן

 הדברים
ובהקדם

דברינו דתיבת ,,ויסב'' 
דאונקל

וס ו
שו א

ש"י פיר
ר

 ת
של מקרא

שוטו 
פ

,-
 

מצינו דנכתבה התיבה ,,ויסב'' גם 
ש מיניה הלכות. 

למדר
 

דאיתא במד"ר 
(

שלח 
ב

פ' כ' פיס' יח'
) 

על הפסוק 
ווייססבב  

אאללווקקייםם  אאתת  ההעעםם
, מכאן אמרו רבותינו 

אאפפייללוו  עענניי  
ששייססבב

ששרראאלל  ללאא  ייאאככלל  עעדד  
ששבביי

,,  
ששהה  ללההםם  

ששככךך  עע
ששננאאממרר  

ההקקבב""הה  
,,,,

ווייססבב  אאללווקקייםם
''''

. ע"כ. 
 

אך הטעם 
ש 

שה זאת הקב"ה לא פורט במדר
מדוע ע

זה. 
 

ו
כטעם לכך מצינו 

ש 
במדר

ה
אגד

 ה
,,,,

ווייססבב  אאללווקקייםם
''''  

  
  ההעעםם

אאתת
,,,,

  ממללככיי
  ככבבנניי

  בבממססייבבהה
ששההססייבבןן

''''םם
  

ווממ
ייככ

ןן  
ללההססבבתת  פפססחח  ממןן  ההתתווררהה

. ע"כ.
 

שראל כבני 
שו עצמם י

שירגי
שהקב"ה רצה 

היינו 
מלכים. 

 
ו.  

בר
ם 

שלמי פסחים פ' י' הלכה א' איתא
בירו

...
 

ווללפפיי  
ששדדררךך  עעבבדדייםם  

ללההייוותת  אאווככללייןן  ממעעווממדד  ווככאאןן  אאווככללייןן  
ממססוובבייןן  

,,,,
ששייצצאאוו  ממעעבבדדוותת  ללחחייררוותת

ללההוודדייעע  
''''.

 
 

ז. 
הרי לנו ד

ש 
שלמי ובמדר

תרי טעמי נאמרו בירו
אגדה

 
 פסח.

 בליל
 הסיבה

 חיוב
 טעם

מהו
 (

יצויין 
שראל 

שבי
שאפי' עני 

שבמד"ר נאמר רק הדין 
כאמור 

שה להם הקב"ה ולא פורט 
שכך ע

שום 
חייב ליסב מ

שה 
הטעם מדוע ע

כך הקב"ה
).

 
ועלינו לבאר בס"ד הנפ"מ ביסוד ההלכה בין הני תרי 
שב"ם 

שיטות הר
טעמי. ועל פי דרך זו ארווח לן יותר 

והרמב"ם.
 

       
       

   
        *

 
        *

 
 *

 
  

                         

 
 

 חח..
ונקדים לומר דמצינו בקיום וחיוב מצות ליל טו' 

בפסח 
ממצצוווותת  אאככייללתת  פפססחח  ממצצהה  ווממררוורר
 

שהם דאוריתא 
ומוטל 

ל עעלל  ההגגבברראא  ללקקייייםם  ההממצצווהה  עעל
  

ככלל  חחדד  ווחחדד  
ששרראאלל  ווממצצוותתוו  ההוואא  ללעעצצממוו

ממיי
 ,
ו

ממצצוותת  אאררבבעע  ככווססוותת  
דדייססוודד  ההממצצווהה  ההייאא  פפררססווממיי  ננייססאא

 
שנוכיח להלן 

וכפי 
בס"ד. 

 
 טט.. 

ש לדון חיוב מצות הסבה מאיזה גדר היא. 
וי

ש 
די

ש
לפר

 ה
בתרי אנפי: 

 
א. 

מצות הסיבה 
שמצות הגברא המוטלת עלינו היא 

בכדי
  

,,,,ללרראאוותת''''  אאתת  עעצצממוו  ככאאייללוו  ההוואא  ייצצאא  ממממצצררייםם
 .

דד
אאממררהה

  
תתווררהה  דדייססבבוו  

דדההייאא  ממצצווווהה  דדגגבברראא
  

תתההייהה  
ללוו  

  
ששההקקבב""הה

  
שש
  בבממדדרר

ששננאאממרר
  

  ככפפיי
ששהה

ההררגג
,,,,ההססייבבןן  

בבממססייבבהה  ככבבנניי  ממללככייםם''''
 .

 
ב. 

או דהמצוה ,,
ת ללההוודדייעע  ווללההרראאוות

''''
  

ששייצצאאוו  ממעעבבדדוותת  
ללחחייררוותת  ווההווהה  

אאחחדד  ממאאוופפנניי  
דדייןן  פפררססווממיי  ננייססאא  דדפפסס

  ..חח
 

((
ווההפפררססווממיי  ננייססאא  דדפפססחח  עעדדייףף  עעלל  פפנניי  פפררססווממיי  ננייססאא  

שש
ששעע

,,,,  
  ללפפררססםם

  ההממצצווהה
ששםם

  דד
דדחחננווככהה

  ננייססייםם  
הה

ללאאבבוותתייננוו'''',,
--  

ווללגגבביי  פפססחח  ההפפררססווממיי  ננייססאא  ההוואא  גגםם  עעלל  
ששאאוותתננוו  בבעעצצממננוו  גגאאלל  ההקקבב""הה  ממממצצררייםם
))  ..

 
  
 

יי..   
ווננרראאהה  ללווממרר  דדבבאאממתת
  

ההממדדרר
שש  אאגגדדהה
  

ששללממיי  ככלל  
ווההייררוו

אאחחדד  ננתתןן  טטעעםם  אאחחרר
  ,,

שש
ההממדדרר

  
אאגגדדהה  סס""לל  ככצצדד''  אא''  
שש  ככבבןן  חחווררייןן  

ששייררגגיי
ששזזהה  ממצצווהה  דדההגגבברראא  ללעעצצממוו  

דדההייייננוו  
ווככאאללוו  ההוואא  עעצצממוו  ייצצאא  עעתתהה  ממממצצררייםם,,  ווההייררוו

ששללממיי  סס""לל  
ככצצדד  בב''  דדדדייןן  ההססייבבהה  ההוואא  ממצצדד  פפררססווממיי  ננייססאא  ווללפפררססםם  
ששהה  

ששננעע
ששהה  ללאאבבוותתייננוו  ווגגםם  בבממהה  

ששננעע
ההננסס  גגםם  בבממהה  

ללננוו..
 

ננממצצאא  אאייפפ
  הה

ששללממיי  ללאא  פפללייגגיי  
שש  אאגגדדהה  ווההייררוו

דדההממדדרר
אאההדדדדיי  אאללאא  דדככלל  אאחחדד  ננתתןן  טטעעםם  אאחחרר
,,  

ששהה  
אאךך  ללממעע

תתררווווייההוו  סס""לל  דדתתרריי  אאננפפיי  ההםם  ייססוודד  חחייוובב  דדייןן  ההססייבבהה..    
  

 
  

ייאא..
 

שר להוצי
שנתבונן היטב אפ

ולכ
א 

ולהסיק 
הדבר 

שנה גופא
מתוך המ

שא בכל דור 
שנה ברי

, דז"ל המ
ודור 

ממממצצררייםםחחייייבב  אאדדםם  ללרראאוותת  אאתת  עעצצממוו  ככאאללוו  ההוואא  ייצצאא  
שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא 

 ,
בבעעבבוורר  זזהה  

ששהה  הה''  
עע

,,,,
לליי

''''  
בבצצאאתתיי  ממממצצררייםם

  ,,
לפיכך אנחנו חייבים 

שבח וכו'
להודות להלל ול

שנה את 
שה המ

שכאן חד
 ,

ההלכה המיוחדת במה 
ששעעדדייפפהה  

ההההוודדאאהה  ללההקקבב""הה  עעלל  
ייצצייאאתת  ממצצררייםם  עעלל  פפנניי  חחננווככהה,,  דדככאאןן  אאננוו  ממוודדייםם  ללאא  

ששעעתתוו  
ששוו  ללאאבבוותתייננוו  בב

ששננעע
ררקק  עעלל  ננססייםם  

אלא 
ששהה  ללככלל  אאחחדד  ממאאייתתננוודדההווהה  

ששננעע
ההוודדאאהה  גגםם  עעלל  ההננסס  

 
דזה 

של עצמו.
נס 

 
שנה כתוב ,,ונאמר לפניו 

של חלק זה במ
ובסיומו 

ההללללוו
--

ייהה
 .''

 
  

שם 
ובגמ' 

ששייאאממרר  ,,,,וואאוותתננוו  ההווצצייאא  
אאממרר  ררבבאא  צצררייךך  

ששםם
ממ

''''
  ..

  
שהבאנו לעיל

שב"ם 
ובר

 
שיאמר פסוק זה 

בד"ה צריך 
,,

ששםם
וואאוותתננוו  ההווצצייאא  ממ

 ,''
ששצצררייךך  

,,,,
ללההרראאוותת  אאתת  עעצצממוו

''''  
ששאאףף  אאוותתננוו  גגאאלל  ההקקבב""הה

ששםם  
ככאאללוו  ייצצאא  ממ

 .
 

וצ"ב תרתי:
 

א. 
שנה

מה הוסיף רבא בדבריו על המ
.

 
ב. 

שנה 
שון המ

שב"ם והוסיף על ל
שינה הר

אמאי 
שם'' אף אותנו 

,,צריך להראות את עצמו כאלו יצא מ
גאל.  

 
 

יב. 
שא כאמור כתבה 

ונראה להסביר הדברים דברי
שנה הך דינא קמא 

המ
דדההוואא  דדייןן  עעלל  ההגגבברראא  ללההוודדוותת  

ששהה  ללאאבבוותתייננוו  ווגגםם  ללננוו
ששעע

ללההקקבב""הה  עעלל  ממהה  
.

 
ובסיפא נאמר ,,ונאמר לפניו הללו

-
יה''
, 

ומסתבר
  

  ההללללוו
ששווןן

דדלל
--

  ללאאחחרריינניי  
  דדאאווממררייםם

ששווןן
  לל

  ההוואא
ששייההללללוו  ללההקקבב""ההייהה

שים זאת להביא לידי
, ואיך עו

 
כך 

שגם אחרים יודו להקב"ה, באיזה אופן
? 

על זה אומר 
שב"ם

הר
 

דהאמצעי לכך הוא 
ששהה  פפעעווללהה  ההייייננוו  

ששייעע
  

ששצצררייךך
,,,,

  עעצצממוו
ללההרראאוותת

 הוא 
 הדברים

שיעור
 ד

,''
ש מצוה לפרסומי ניסא, ועל זה 

שי
כאמור בצד ב' 

הוסיף רבא בגמ' וביאר 
ת ת
ששממעעוו

דדממ
 

הסיפא היא 
דדללאא  

ששהה  ללאאבבוותתייננוו  צצררייךך  ללההרראאוותת  וולל
ששעע

ררקק  עעלל  ממהה  
פפררססםם,,  

ששללננוו  בבעעצצממננוו
אאללאא  גגםם  אאתת  ההננסס  

 
שהגברא 

מלבד מה 
שלנו,

שזה נס 
ש 

צריך להרגי
- 

שגם 
לפרסם ולהראות 

שלנו גם אותו צריך לפרסם, וכפי 
שזה נס 

הפרט הזה 
שלמי ,,

הסבר הירו
ששדדררךך  עעבבדדייםם  ללההייוותת  אאווככללייםם  

ללפפיי  
ששייצצאאוו  ממעעבבדדוותת  

ממעעווממדד  ווככאאןן  אאווככללייםם  ממססוובבייןן  ללההוודדייעע  
ללחחייררוותת

'''' 
לא רק על אבותינו אלא 

גם אנחנו. 
 

שנה. 
של המ

שט בסיפא 
ודברי רבא הוו גלוי על הפ

   
 

 

ייגג..
 

ואם כנים אנו בדברינו הרי דמהמתני' ומהגמ' 
שנם בפרסומי ניסא וזה כולל 

עולה דתרי ענינים י
של 

ש האגדה והטעם 
של מדר

שני הטעמים 
כפי 

שלמי. 
הירו

 
ת ששתתיי  ההההללככוות

ששננםם  
ההרריי  ללננוו  דדבבההססייבבהה  ככאאממוורר  יי

,, 
אי 

שב"ם
 דהר

 היטב
 יבואר

לכך
 

 את 
 כתבו

והרמב"ם
שכולל בתוכו את 

של פרסומי ניסא 
ש הגדול 

נשהחדו
שב"ם והרמב"ם סותרים 

שונות הר
י הדברים, ואין ל

שנה, דאמנם כן 
של המ

שא 
שון הרי

את ל
ששאא  

בברריי
ששלל  ההגגבברראא  וועעלל  זזהה  ננאאממרר  

עעססקקייננןן  בבחחייוובבוו  ההעעצצממיי  
,,,,חחייייבב  ללרראאוותת  אאתת  עעצצממוו

'', אך 
שש  

ששלל  פפררססווממבבססייפפאא  ננווססףף  ההרריי  ההחחדדוו
ששלל  חחוובבתת  ההפפררססווםם  

יי  ננייססאא  גגםם  ללאאחחררייםם  ווגגםם  
ששהה  ללננוו

ששננעע
עעלל  ננסס  

 
ולא רק לאבותינו 

ווללככןן  ככאאןן  ככתתבב  
ששווןן  ,,,,ללההרראאוותת  אאתת  עעצצממוו

ששבב""םם  ההלל
ההרר

 .''
 

 



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

    
    ההפפררששההעענניינניי  ממ

    
  

  דות והכוונה מעשית לחיי אמונה בכספים ופרנסהיסו
ירמיהו מוכיחם, למה  בימי ירמיהו כשהיה -הלחם / וכתב רש"י: לדרותיכם,  מלא העומר ממנו למשמרת לדורתיכם למען יראו את

ירמיהו (צנצנת המן ואמר להם  נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מהיכן נתפרנס, הוציא להם אין אתם עוסקים בתורה והם אומרים
  .שלוחין יש לו למקום להכין מזון ליראיו שמעו לא נאמר אלא ראו, בזה נתפרנסו אבותיכם, הרבה הדור אתם ראו דבר ה', )ב לא

  
  

בעוד כמה שנים נחתן ילדים וערך הכסף  יהודי פלוני היה לו סכום גדול מאד ורצה להפקיד בגמ"ח, אמרה לו אשתו הנה
לה אל תדברי איתי בזה, ונתן את הכסף להפקדה בגמ"ח. הגיע הזמן לחתן  עכשיו דירות. אך הוא אמר ירד, נקנה כבר

  טוענת שעשה שטות. בשנה זו בקושי אפשר לרכוש מהכסף ב' דירות, ונעשה בעיה בשלום בית, היא וכעת
פפררווטטהה  אאחחתת  ננווסספפתת,,  גגםם    ללווללאא  ההייהה    ללווממרר  ללהה,,  ככיי  אאייןן  זזהה  ממדדררךך  ההההששתתדדללוותת  ללדדאאווגג  ללככךך  ככממהה  ששננייםם  קקוודדםם..  ווללככןן  בבלליי  סספפקק

    ששההייהה  ללוו,,  פפררווטטהה  ללאא  ייוותתרר!!  אאםם  ההייהה  קקווננהה  דדייררוותת..  ככממהה  ששננגגזזרר  עעללייוו  זזהה  ממהה
לו להשקיע בכמה עסקים גדולים,  אמרתי. סיפר לי הג"ר ניסן גולדברג, אודות פלוני שהיה לו סכום כסף גדול והציעו

ים, חלפו הרבה שנים ולקראת נישואי שיקיימו בהם מצוות גמילות חסד אך הוא הניח את כל הכספים בגמחי"ם כדי
היתה לו סיעתא דשמיא ניסים  הוציא את הכסף, והנה שווי הכסף היה עשירית בערך ממה שהיה לו בשעתו, אך בנותיו

, והודה לה' על כך, ואמר )ההיפך מהנהוג בקהילתו(הבחור נתן את הרוב  גלויים שלקח חתנים ת"ח ועם כל זאת הצד של
להשקיע וכיצד  היכן -: ה' חסך ממני אפילו את בלבול הראש של ההשקעה )ת תשע"ו בשיבה טובהבשנ שהסתלק(היהודי 

דף ע"א "כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא ריבית  . א.ה. עי' בבא מציעאררבבננוו  ההתתררגגשש  ללששממעע  ההדדבבררייםםלהשקיע. ע"כ. 
  לעולם". וכו' עושה אלה לא ימוט

אדם רוצה להשקיע, לקנות ולהרוויח אין  הסיעתא דשמיא האמורה לעיל, אינה מחייבת להתנהג רק בעקבותיה, כי אם
  .הבא בכך איסור, כפי שרבנו הורה לשואל

ועתה הזדמן לו  )כפי שראוי לעשות(בגמ"ח  פרנסה ברוח, ויש לו גם כסף נוסף שמרוויח ומניח את הכסף כפיקדוןיש לו 
  השתדלות יתרה. כי בניו עדיין קטנים. ס לו הכנסה נאה, האם זונכס לקנות שיכני

    אאייךך  ששייררצצהה  ייעעששהה..  ממוותתרר  ללוו  ללקקננוותת  אאתת  ההננככסס..
שהוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא  החיים מלאים תמיהות, והפתרון לכל הספקות הוא "אני מאמין באמונה שלימה

 התנהג? ראוי לשאול שאלת חכם, כפי השאלותולמעשה, כיצד להבין ואיך ל לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים".
  .רבנו התשובות שנשאלו

מקלקלת בידיים, על ידי שקרים. האם  והנה לשנה זו לא נרשם אפילו אחד, ונודע כי שכנה ליח מאדגן ילדים טוב שמצ
  הצעה לדבר עם אביה שהוא מרבני העיר המפורסמים? לדבר אתה קשות, ואולי בטובות, וישנה גם

    ללגגבביי  ששננהה  זזוו..  אאייןן  בבככךך  תתוועעללתת..  ללאא  זזוו  ההססייבבהה,,  ככךך  ננררששםם  בבששממייםם  אאתת  פפררננססתתםם  ווצצעעררםםאאנניי  חחווששבב  שש
לפתוח עסק דומה של נופש ממש סמוך  יש לי עסק של פרנסה מנופש בהכשר של שארית ישראל, ויהודי נוסף מעוניין

  יי  ששללאא..  ווממססתתממאא  אאפפששררחחייייבב,,  וודדאאלעזור לו ולהאמין שמה שמגיע לי יהיה לי?  אליי, האם אני חייב לעזור לו והאם ראוי
    ללעעזזוורר  ללוו  ווללההאאממייןן  ששממהה  ששממגגייעע  ללךך  ייההייהה  ללךך..

לקחת על עצמו עול כספי כבד, ובנו ר"י  אמרתי. סיפר לי בן רבי יהודה פרידמן זצ"ל. כי לסבו דיברו שידוך והיה צריך
  לעשות. זצ"ל שאל את המשגיח רבי יחזקאל מה

המשגיח אם כן שיקח על עצמו ועם בטחון  צמאי, אמר לוהמשגיח שאל אותו: האם הוא שכיר או עצמאי, וענה שהוא ע
 שכיר או עצמאי. ענה לו המשגיח, לשכיר אין בטחון עמוק, כי סומך על 'ראש ה' יעזור. ושאלו למאי נפק"מ אם הוא

לו ה'. והסוף שקיבלו פיצויים  הנר משא"כ עצמאי הוא רגיל בביטחון אמת, ואז יעזור )המשכורת הקבועה(חודש געלט' 
  למרות הפסדים קיבל על עצמו להיות רק עצמאי. אירופה וזה היה כפי הסכום שנזקק לו, ולכן, מאז,מ

ההייהה  צצררייךך  ללההדדפפייסס  סספפרר  ממההקקההייללוותת  ייעעקקבב,,    ההייוו  ההררבבהה  ססייפפווררייםם  ככאאללוו  בבההששגגחחהה  פפררטטייתת  ככאאששרר  יישש  ''בבטטחחווןן''..  זזככווררנניי,,  ששאאבבאא  זז""לל
  ששההקקההייללוותת  ייעעקקבב  ללאא  ייקקחח  ממממננוו  ככססףף,,  ששללחח  עעלל  יידדיי  אאחחרר,,  ווההששללייחח  אאממרר  ששזזהה  ממייההוודדיי  ללייררוותת..  פפללוונניי  ששיידדעע  77ווההייוו  חחססררייםם  ללוו  

    ההררווצצהה  בבעעייללווםם  ששםם,,  אאבבאא  אאממרר  ללוו::  בבעעייללווםם  ששםם  אאיינננניי  ללווקקחח  ווהה''  ייששללחח  לליי  ממהה  ששצצררייךך..
ככךך  ללששללייחח  ההננ""לל  ששלל  ההרראאששווןן,,  ההננהה    ללייררוותת..  אאבבאא  אאממרר  אאחחרר  77ווככאאששרר  ררקק  ייצצאא  ההההוואא,,  ננככננסס  ררבביי  טטוובבייהה  ששככטטרר  ווההבבייאא  בבדדייווקק  

    ששווללחח  ממהה  ששצצררייךך..הה''    --אאתתהה  ררוואאהה  
ייררצצהה  אאתת  ההככססףף  אאנניי  אאבבקקשש  ממממננוו    יישש  לליי  בב""הה  גגממ""חח  וואאננששייםם  ננוותתננייםם  פפייקקדדווננוותת  וואאנניי  עעווששהה  תתננאאיי  עעםם  ההללווהה,,  ששאאםם  ההממפפקקיידד

ממררוודד  ססככווםם  ככססףף  ממפפייקקדדווננוותת  ששלל  פפללוונניי,,  וובבאאוותתוו  ייווםם  אאוו  ללממחחררתת  ההממפפקקיידד    ווייתתןן  לליי  אאתת  ההככססףף  ממיידד..  ההוויי  עעוובבדדאא  ששההללווווייתתיי  ללעענניי
ככבברר  יירראאהה  ללההחחזזיירר  ללממפפקקיידד    תת  ההללווווייתתיי  ללוו  ווככבברר  אאקקחח  ממממננוו,,  אאממררתתיי  ללעעצצממיי  ששאאננייההככססףף,,  ווררייחחממתתיי  עעללייוו  ככיי  ררקק  ככעע  בבייקקשש  אאתת

ססככווםם  ההננ""לל,,  ווזזהה  בבזזככוותת  ההעענניי  ההההוואא  ששהה''  ררייחחםם  עעללייוו  ששללאא  ייצצטטררךך    אאתת  ההככססףף,,  וובבוו  בבייווםם  ההגגייעע  ממפפקקיידד  חחדדשש  ווההפפקקיידד  בבדדייווקק
    ללההחחזזיירר..

  רושל גדול הדבחדרו  –רגע של הכרעת חיים "יש קונה עולמו בשעה אחת" 
לעבודה ולא מצא בה סיפוק, והוא מעוניין לחזור ללימוד, אבל הוא לומד, ויצא נכנס אברך בן עשירים שבתחילה היה 

  ברווחות, וביקש ברכה למעשהו זה לחזור ללימוד. רגיל לחיות
    ננגגזזרר  עעלל  תתללממיידדיי  חחככממייםם  ששייללממדדוו  ממתתווךך  צצעערר..אמר לו רבנו, 

ללללממוודד  אאוו    --ממהה  אאתתהה  ררווצצהה  ייוותתרר    אאםם  אאייןן  אאפפששררוותת  אאתת  ששננייההםם  ייחחדד,,רווח. שאלו רבנו, ושוב ביקש ואמר כי הוא רגיל ב
    ..תתההייהה  ללךך  פפררננססהה  אאםם  ככןן,,הוא השיב: ללמוד. אמר לו רבנו:  פפררננססהה??

  
  כל משאלותיך)(

  
    

 

  
  

  



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם
  

  ((יי""דד  ככ""אא))ווייששםם  אאתת  ההייםם  ללחחררבבהה  ווייבבקקעעוו  ההממייםם  
 ורבנו רגיל לומר לנכדים בסעודת שבת:

דיקו "אינו אומר ויבקע הים אלא ויבקעו המים, מלמד שכל הימים שהיו בכל המעינות (שמו"ר כ"א ו' והובא כאן ברש"י) מדרש ב
ורות ובכל מקום נקבעו". לאיזה צרך עשה הקב"ה כזה נס, שכל המים בשאר המקומות גם יבקעו, הרי די היה שרק ים  ובב

 סוף יבקע?
 אלא הבאור הוא:

אם רק המים שבים היו נבקעים, המצרים היו רואים שזה בשביל ישראל, ולא היה עולה בדעתם לרדף אחריהם, לכן עשה 
 ואז הם חשבו שבודאי הוא חק טבע שפתאום המים נבקעים, ואז המשיכו ורדפו אחריהם. הקב"ה שכל המים שבעולם נבקעו,

סוק  (וכמו שכתוב בפובאמת היה כאן דבר פלא, שהמצרים נכנסו לעמק הים והמשיכו לרדוף גם כשראו שהמים חזרו לאיתנם 
, וכנראה הקב"ה רצה להראות, שכשרוצה להעניש מישהו, האדם יבוא בעצמו, וירוץ כדי לקבל יבואו אחריהם)כ"ג וירדפו ו

את הענש שנגזר עליו, כי אי אפשר לברח מגזרת עליון. [ועין רמב"ן (י"ד ד') שאין בכל המופתים כפלא הזה, וזה באמת שגעון 
 להם וכו'].

 רבנו ומשנן.חוזר  -ח ממה שנגזר על האדם' 'אי אפשר לבר
. כשסים לתקן שלם רבנו את מלא השכר מיד, לקים מצות  (אינסלטור)פעם ארע בבית רבנו קלקול בצנרת, וקראו לשרברב 

'ביומו תתן שכרו'. לאחר מכן פנה אליו רבנו ושאל אותו: כשאתה מתפלל על הפרנסה כיצד אתה מתפלל, שיהיו לאנשים  
 ת ויקראו לך לתקן?...תקלות רבו

 הלה שתק במבוכה...
'הנכון הוא להתפלל, שמי שנגזרו עליו יסורים, שלא יבואו עליו בגוף או בנפש, אלא יתיסר בממונו, שתהיה לו תקלה בצנור 

 .)(מרבי גדליהו הוניגסברגו, גם הוא וגם אתה', אמר לו רבנו חויקראו לך לתקן. כך כלם ירוי
  ((ששבבעעננוו  ממטטוובבייךך))    

 

 שלחבפרשת  416 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

 לזכות ולברכה
 

  רראאוובבןן  בבןן  זזההבבהה
 ננעעממיי  בבררככהה  בבתת  ננאאווהה  ללייאאווררהה

 

 בתושח"י שיזכו לרפו"ש



  ככווחח  ההתתפפייללהה
 

 ֶּתם ַּתֲחִרׁשּון (י"ד י"ד)ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְואַ 
דבר נפלא כתב באור החיים הק': ואתם תחרישון, למדת הדין,  
פירוש תרבו בתפלה להשמיע במרום קולכם להחריש למדת 

 הדין עליכם.
ובתקופות האחרונות כשרבינו נשאל בעקבות צרות שונות או  

 מקרים נוראים, במה להתחזק, הוא מרבה להשיב: בתפילה.
ילה ברצינות ובכוונה מסירים כל כוח רע  כי על יד התפ

ומתגברים בזה על מידת הדין. ויהי רצון שהקב"ה יקבל את  
 תפילתנו באהבה וברצון.

  ננדדיירר  וובבללעעדדיי::
ממערת קברי אביי ורבא שבצפון, אחרי   -כפי הנראה  -שים וחמש שנה, יוצא רבינו לפני כשלו

 ).©כל הזכויות שמורות©(                                                    שהעתיר בתפילה על קברם.

  ייפפהה  ממרראאהה

 לזכות התורם
 לברכה והצלחה

 וסייעתא דשמיא 

 לזכות ולרפואת 
   בבללווממההבן  ייווססףף  ייעעקקבבסבי ר' 

 לרפואה שלמה
 ולבריאות איתנה 

בתמונה שהתפרסמה שבוע שעבר, הופיע תמונה של רבינו שליט"א 
משתתף בעצרת הספד לעלוי נשמת מרן הקהילות יעקב זי"ע,  
שאורגן על ידי מוסדות ישיבת הר"ן בירושלים, בחודש אלול  
תשמ"ו. ע' גם בספר 'גדולה שימושה' על מרן הגרי"ש אלישיב  

(יש"כ לעשרות מקוראינו שפענחו את מונות נוספות ממעמד זה. ת
 התמונה)
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 פ"אתשבשלח | פרשת 26עלון מס' 
 

  ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף
  (פ' יג' יח'שמות )
 

ית עמא אורח מדברא  ה'ואסחר  תרגום אונקלוסו אא..
 ...לימא דסוף

הרי דאונקלוס ביאר ,,ויסב'' מלשון סיבוב וכתב 
 ,,ואסחר''  

כפשוטו הוא ,,ויסב'' כן דהביאור ברש"י פירש וכן 
 ''. ע"כ. ומההדרך הפשוטה לדרך העקן הסיבם מ,,

  הרי דשניהם ביארו דזו היא משמעות התיבה ,,ויסב'' 
אמנם מצינו כפי שיבואר להלן דהמלה ,,ויסב'' 

 נדרשה לדרש בהלכה. 
 

בכל דור ודור חייב אדם ...קטז ב' פסחים תנן בב. 
שנאמר  ככאאייללוו  ההוואא  ייצצאא  ממממצצררייםםאת עצמו  ''ללרראאוותת,,

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי 
חייבים להודות להלל  . לפיכך אנחנובצאתי ממצרים
ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו  ...לשבח לרומם

את כל הניסים האלו הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון 
לשמחה ומאבל ליום טוב ומאפילה לאור גדול 

 ע"כ.  ללווייההההללומשעבוד לגאולה ונאמר לפניו 
 ממששםםוואאוותתננוו  ההווצצייאא  ובגמ' שם אמר רבא צריך שיאמר 

וברשב"ם שם ד"ה צריך שיאמר פסוק זה ,,ואותנו 
ששצצררייךך  ללההרראאוותת  אאתת  עעצצממוו  ככאאללוו  ייצצאא  הוציא משם'' 

    ..  ממששםם  ששאאףף  אאוותתננוו  גגאאלל  ההקקבב""הה
 

ששצצררייךך  ללההרראאוותת  אאתת  צ"ב מה שכתב הרשב"ם ו גג..
 . עעצצממוו  ככאאללוו  ייצצאא  ממששםם

וזה נראה דיש שנוי קצת מלשון המשנה שבמשנה 
והרשב"ם כתב ,,שצריך ''''  צצררייךך  ללרראאוותתכתוב ,,

 ומה פשר הדבר.את עצמו''. אאוותת  ללההרר
 
מלשון המשנה כזה  ינוישמצינו ם רמב"גם בהנה ו דד..
 ' הלכה ו' וז"ל: ז 'חמץ ומצה פ 'הלכתב בש

ככאאייללוו   אאתת  עעצצממוו  ''''ללההרראאוותת,,,,בכל דור ודור חייב אדם 
שנאמר  ההוואא  בבעעצצממוו  ייצצאא  עעתתהה  ממששעעבבוודד  ממצצררייםם

 ... ע"כ. ואותנו הוציא משם וגו' (דברים ו')
 

 ססחחפפתת  ההססבבהה  בבוודדרריי  ממצצגג

צ"ב אמאי שינה מלשון המשנה ועל גם על הרמב"ם ו
מה סמך לשנות את הלשון דבמקום ,,לראות'' כתב 

 ,,להראות''.
                         *         *  * 

 

עלינו כדי לבאר את דברי הרשב"ם והרמב"ם בו הה..
 מצות הסבה בליל פסח.לירד ליסוד ושורש טעם 

ובהקדם הדברים דלהלן דכבר כתבנו בתחלת 
 תרש"י פירשו אוס ודאונקלדברינו דתיבת ,,ויסב'' 

מצינו דנכתבה התיבה ,,ויסב'' גם  -,פשוטו של מקרא
 למדרש מיניה הלכות. 

ווייססבב  על הפסוק  (פ' כ' פיס' יח'בשלח )דאיתא במד"ר 
אאפפייללוו  עענניי  , מכאן אמרו רבותינו אאללווקקייםם  אאתת  ההעעםם

ששככךך  עעששהה  ללההםם    ,,ששבבייששרראאלל  ללאא  ייאאככלל  עעדד  ששייססבב
 . ע"כ. ''''ווייססבב  אאללווקקייםם,,,,ההקקבב""הה  ששננאאממרר  

מדוע עשה זאת הקב"ה לא פורט במדרש אך הטעם 
 זה. 

  ''''ווייססבב  אאללווקקייםם,,,, האגדהבמדרש כטעם לכך מצינו ו
ןן  ייככווממ  ''''םםששההססייבבןן  בבממססייבבהה  ככבבנניי  ממללככיי,,,,אאתת  ההעעםם  

 . ע"כ.ללההססבבתת  פפססחח  ממןן  ההתתווררהה
היינו שהקב"ה רצה שירגישו עצמם ישראל כבני 

 מלכים. 
 

ווללפפיי   ...בירושלמי פסחים פ' י' הלכה א' איתאם ברו. 
ללההייוותת  אאווככללייןן  ממעעווממדד  ווככאאןן  אאווככללייןן  ששדדררךך  עעבבדדייםם  

 .''''ללההוודדייעע  ששייצצאאוו  ממעעבבדדוותת  ללחחייררוותת,,,,ממססוובבייןן  
 

תרי טעמי נאמרו בירושלמי ובמדרש הרי לנו דז. 
יצויין ) מהו טעם חיוב הסיבה בליל פסח. אגדה

כאמור שבמד"ר נאמר רק הדין שאפי' עני שבישראל 
חייב ליסב משום שכך עשה להם הקב"ה ולא פורט 

 .(כך הקב"ההטעם מדוע עשה 
ועלינו לבאר בס"ד הנפ"מ ביסוד ההלכה בין הני תרי 
טעמי. ועל פי דרך זו ארווח לן יותר שיטות הרשב"ם 

 והרמב"ם.
                         *         *  * 
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 • למען אנסנו הילך בתורתי •
הוא  יומו,  לעבודת  והולך  בבוקר  אדם  קם 
עובד כדי לפרנס את משפחתו, לפעמים זה 
לא  מה  אבל  קשה,  ממש  ולפעמים  קל  לא 
הטף,  לפי  לחם  להביא  להביא  כדי  עושים 
ולא  בעבודתו  מצליח  הוא  דבר  של  ובסופו 
רק שהוא מביא לחם לפי הטף אלא הוא אף 
נגיד בעמיו, לצערו הרב אינו  ונהיה  מתעשר 
את  מרגיע  הוא  אבל  ללמוד,  כך  כל  מספיק 
עצמו בכך שהוא תורם מכספו ללומדי תורה 
שילמדו עבורו, כך הוא יכול להמשיך עשרות 
שנים כשהוא בטוח שהוא עושה בדיוק את 
פרנסתו  עבור  משתדל  הוא  עליו,  המוטל 

ותורם מכספו למטרות תורה וחסד.
פרשתנו מלאה מתחילתה ועד סופה באמונה, 
כל הלומד פרשה זו מתמלא באמונה וביטחון 
סגולת  גם  והלא  ובהשגחתו,  יתברך  בבורא 
הפרנסה הידועה נמצאת בפרשתנו – פרשת 
יום  דבר  ולקטו  העם  'ויצא  כתוב  שם  המן, 
לא',  אם  בתורתי  הילך  אנסנו  למען  ביומו 
שם לכאורה היה ממש הפוך ממה שכל אחד 
לנו  שיהיה  רוצים  הרי  אנחנו  לעצמו,  מאחל 
חלצינו  יוצאי  כל  ועבור  עבורנו  מזון מספיק 
בחשבון  הגון  סכום  וכן  הימים,  כל  סוף  עד 
אנו  בסופו  האפסים  סכום  על  אשר  הבנק 
וזה  משובח..  זה  הרי  המרבה  וכל  אומרים 
ממש לא מה שהיה לבני ישראל במדבר, שם 
ירד להם מן כל יום עבור אותו יום בלבד, אז 

מהי אם כן הברכה המיוחדת במן?
כשאדם  הברכה,  בדיוק  זה  היא:  התשובה 
היום  יאכל  שהוא  הלחם  שאת  יום  כל  יודע 
של  הרחומות  מידיו  ישירות  מקבל  הוא 
מה  שכל  מאמין  כשאדם  יתברך,  הבורא 
כמו  פרטית,  בהשגחה  הוא  בעולם  שקורה 
'אני  הראשון  מאמין'  ב'אני  אומרים  שאנו 
בורא  הוא  שמו  יתברך  שהבורא  מאמין 
ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה 
בזה  מאמין  כשאדם  המעשים',  לכל  ויעשה 
בעבודה  רק  היום  כל  עסוק  אינו  באמת, 
על  מזמנו  מקדיש  הוא  אלא  להתעשר,  כדי 
שהוא  יודע  הוא  כי  העבודה,  ועל  התורה 
נתון בידי הבורא, ועניות או עשירות, הם רק 

'למען אנסנו הילך בתורתי אם  לא'.
 )ע"פ טיב התורה-בשלח(

<המערכ<<ת

ֵעיֵניֶהם  ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ְבֵני  אּו  ׂשְ ַוּיִ ִהְקִריב  ּוַפְרֹעה 
ְצֲעקּו  יְראּו ְמֹאד ַוּיִ ה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם ַוּיִ ְוִהּנֵ
ִלי  ַהִמּבְ ה  ֹמׁשֶ ֶאל  אְמרּו  ַוּיֹ ה':  ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני 
ר ַמה  ְדּבָ ּמִ נּו ָלמּות ּבַ ִמְצַרִים ְלַקְחּתָ ֵאין ְקָבִרים ּבְ

ְצָרִים: )יד, י יא( נּו ְלהֹוִציָאנּו ִמּמִ יָת ּלָ את ָעׂשִ ּזֹ
רודפים  שמצרים  והבחינו  עיניהם  את  נשאו  ישראל  כשבני  הנה 
להם  היה  לא  כי  גדולה,  בצרה  המה  שנתונים  תיכף  הבינו  אחריהם 
דרך ומבוא למלט עצמם ממצרים. והכתוב מתאר שהיו מבטאים את 
השי"ת  אל  והתפללו  למרום  עיניהם  תלו  תחילה  פנים,  בשני  צערם 
שיוציאם מהסבך, ובנוסף התרעמו על משה על כך שגרם להם צרה 
זו כי צאתם ממצרים על ידו יגרום להם כעת לנפול בחרבו של פרעה 

חלילה.
האיך  יבין  ולא  ישתומם  אלו  התבטאויות  בשני  המתבונן  וכל 
שאמונתו  האיש  זה  דהנה  חברתה.  את  אחת  סותרות  הליכותיהם 
איתנה בבוראו, אם יבוא לידי צרה כעין זו שאינו מוצא מבוא לצאת 
אל המרחב, ירים את עיניו לשמים ויתפלל מעומק לבבו אל השם, כי 
זה האיש מאמין באמונה שלימה ששום גורם אינו אשם במצבו, והכל 
תלוי במסבב הסיבות, הוא זה שהביאו לידי סבך, והוא זה שביכולתו 

להאיר דרכו ולחלצו מן המיצר. 
ראות  אחר  הולך  הלה  כי  רפויה,  שאמונתו  במי  הדברים  פני  שונים 
ובמידה  אלו,  תוצאות  שהביאו  בהסיבות  התקלה  ותולה  עיניו, 
שאחרים מעורים בסיבות הדברים תולה את אשמתו בהם ומתמלא 
עליהם בתערומת, ואינו שם לבו אל ה', מאחר שכמעט שאינו מבחין 

שיש גם מסבב הסיבות. 
אולם ב'דור דיעה' אתה מוצא ששני ההנהגות נתקיימו כאחת, מצד 
ויחלצם מן המיצר,  וזעקו אל ה' שיושיעם  אחד תלו עיניהם למרום 
כסיבה  הוא  שימש  בשר  שבעיני  מאחר  משה,  על  נתרעמו  ומאידך 
לצאתם ממצרים, ונשאלת השאלה האיך נתמזגו בהם שני מידות אלו 

הסותרות זו את זו.
והאמת שנשגב הוא מבינתינו לעמוד על מהותו של אותו דור קדוש, 
שנכתבו  מאחר  אולם  דרכם,  אמיתת  על  לעמוד  ביכולתינו  ואין 
הדברים בתורה, והתורה נתנה גם לקרוצי חומר כמונו, אות הוא שרצה 
הקב"ה שגם אנו ישיגו אורחות חיים מהליכותיהם לפי קוצר דעתינו, 
את  ליישב  דרך  אנו  רואים  אם  תמיהתינו  להביע  אנו  ראויים  ושפיר 

הדברים על פי דרכי העבודה.
כי  ישראל,  של  מעלתם  ברום  לדבר  התורה  שרצתה  לומר  יש  אכן 
כי  בהשי"ת,  לאמונה  זוכים   – שבהם  הפחותים  לרבות   – ישראל  כל 
ישראל וקוב"ה חד הוא, ומי שהוא כביכול חלק מעצמותו יתברך לא 
אדם  בני  ישראל  בין  תמצא  אם  וגם  בו,  יאמין  שלא  מציאות  שייך 
המתרעמים על מצוקותיהם ותולים את הדברים בסיבות, אין זה נובע 
מהעדר האמונה, כי גם אלו יחלו פני עליון תחילה מתוך אמונה כי הוא 
מקור כל הסיבות, אולם החילוק בינם לבין אלו האדוקים באמונה הוא 

ההתפעלות ממידת ההסתר השורר בעולם, אלו שאינם מתרעמים על 
מצבם אינם מתפעלים מן ההסתר, כי דעתם רחבה להבין כי זהו דרכו 
של עולם, כי הקב"ה מנסה את האדם בהסתרת פניו ואין בכך סיבה 
לריפוי ידים מן האמונה. ואילו אלו שמתרעמים על אף שמצד מהותם 
הינם מאמינים מכל מקום אין דעתם רחבה כל כך, וכתוצאה מכך נותן 
ההסתר אותותיו בהם, ומרפה את אמונתם במקצת, וזהו הגורם לכך 

שיתלו עיניהם אל הסיבות, בראותם כי בוששה ישועתם מלבוא. 
רוחם,  וליישב  לחזקם  וכיון  דיבר הכתוב,  עניה  ואודות אלו שדעתם 
כפי שמביא הכתוב הלא שמשה השיבם 'אל תיראו התייצבו וראו את 
ישועת ה' אשר יעשה לכם היום', כי על אף שעדיין אין הישועה ניכרת 
ובביטחון  ולהתחזק באמונה  בחוש העין מוטל עלינו להחזיק מעמד 

עד שיכירו בישועת ה', וחלילה מלהתיאש כתוצאה מרפיון ידים. 
על פי האמור מובן מאמרו של הרה"ק רבי משה מקאברין זי"ע, שאם 
וסמך  האמונה,  אור  את  בו  לעורר  זוכה  אמונה  בעניני  מדבר  האדם 
כלומר  אדבר',  כי  'האמנתי  י(  קטז,  )תהלים  דכתיב  הא  הוא  לדבר 
זכיתי להאמין, ומה גרם לכך? כי אדבר! היינו ריבוי הדיבורים אודות 

האמונה. 
זה המאמר אי אפשר לאמרו אם לא שנאמר שכנים דברינו ומצד טבעו 
נתמעטה  הזמנים  מסיבות  אולם  מאמין,  הינו  הישראלי  האיש  של 
הדיבור  בכח  יש  וכיון שכן  בתוקפה,  עדיין  הגחלת  השלהבת, אמנם 
להבעיר שוב את הגחלת ולחדש השלהבת. ואילו לא היתה האמונה 
טבועה בו מלכתחילה למה יועילו לו הדיבורים, הרי אינו מאמין כלל 

במה שמוציא מפיו...
וזה הדבר רצה הכתוב לגלות בדבריו הנזכרים שעל האדם לשנן את 
האמונה תדיר ולא יתבהל ממקרי הזמנים וההסתרים, כי לבעבור זה 
עשה ה' ככה כדי לבחון את לבות בני אדם אם יעמדו באמונתם גם 

בזמנים שהחושך יכסה ארץ. 
יצחק  לוי  רבי  הגה"ק  על  מסופר  הדברים  את  הממחיש  עובדא 
מבארדיטשוב זי"ע, היה זה כששב לבית חותנו אחר שהותו לראשונה 
במחיצת רבו המגיד ממעזריטש זי"ע, בו שהה כמה חדשים רצופים, 
וחותנו שהיה מתנגד לדרכי החסידות ביקש לתהות על קנקנו לדעת 
מה העלה חתנו במצודתו אחר תקופה ממושכת זו, ואמר לו הרה"ק 
שהשיג שיש בורא לעולם, לפליאת חונתו קרא תיכף לשפחתו ושאל 
אותה בנוכחותו, אמור לי האם יש בורא עולם? הן הן! הודתה השפחה, 
ובכן – פנה שוב החותן אל הרה"ק מה נתחדש לך יותר ממה שיודעת 
גם שפחה עלובה זו? נענה הרה"ק ואמר, היא אומרת שיש בורא עולם 

ואני יודע ומרגיש שיש בורא עולם.
בדבריו אלו ביקש הרה"ק לבטא את הכח שיש בריבוי העבודה לגלות 
כוונתו  היתה  לא  ישראל,  בני  בלבות  הטבועה  האמונה  נקודת  את 
בכוונתו  היה  לא  וגם  שפחה,  אותה  של  האמונה  את  לשלול  חלילה 
לשלול את אמונת עצמו עוד טרם נסע אל רבו, רק זאת ביקש לבטא, 
מתפשטת  אינה  האמונה  את  לשנן  מרבה  האדם  שאין  עוד  שכל 
בנפשו ורק אחר רבוי ההתבוננות ברוממותו ושינון האמונה לרוב אז 

מתחילים לחוש בה. 

העבודה להתחזק באמונה
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 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם
  

  ((יי""דד  ככ""אא))ווייששםם  אאתת  ההייםם  ללחחררבבהה  ווייבבקקעעוו  ההממייםם  
 ורבנו רגיל לומר לנכדים בסעודת שבת:

דיקו "אינו אומר ויבקע הים אלא ויבקעו המים, מלמד שכל הימים שהיו בכל המעינות (שמו"ר כ"א ו' והובא כאן ברש"י) מדרש ב
ורות ובכל מקום נקבעו". לאיזה צרך עשה הקב"ה כזה נס, שכל המים בשאר המקומות גם יבקעו, הרי די היה שרק ים  ובב

 סוף יבקע?
 אלא הבאור הוא:

אם רק המים שבים היו נבקעים, המצרים היו רואים שזה בשביל ישראל, ולא היה עולה בדעתם לרדף אחריהם, לכן עשה 
 ואז הם חשבו שבודאי הוא חק טבע שפתאום המים נבקעים, ואז המשיכו ורדפו אחריהם. הקב"ה שכל המים שבעולם נבקעו,

סוק  (וכמו שכתוב בפובאמת היה כאן דבר פלא, שהמצרים נכנסו לעמק הים והמשיכו לרדוף גם כשראו שהמים חזרו לאיתנם 
, וכנראה הקב"ה רצה להראות, שכשרוצה להעניש מישהו, האדם יבוא בעצמו, וירוץ כדי לקבל יבואו אחריהם)כ"ג וירדפו ו

את הענש שנגזר עליו, כי אי אפשר לברח מגזרת עליון. [ועין רמב"ן (י"ד ד') שאין בכל המופתים כפלא הזה, וזה באמת שגעון 
 להם וכו'].

 רבנו ומשנן.חוזר  -ח ממה שנגזר על האדם' 'אי אפשר לבר
. כשסים לתקן שלם רבנו את מלא השכר מיד, לקים מצות  (אינסלטור)פעם ארע בבית רבנו קלקול בצנרת, וקראו לשרברב 

'ביומו תתן שכרו'. לאחר מכן פנה אליו רבנו ושאל אותו: כשאתה מתפלל על הפרנסה כיצד אתה מתפלל, שיהיו לאנשים  
 ת ויקראו לך לתקן?...תקלות רבו

 הלה שתק במבוכה...
'הנכון הוא להתפלל, שמי שנגזרו עליו יסורים, שלא יבואו עליו בגוף או בנפש, אלא יתיסר בממונו, שתהיה לו תקלה בצנור 

 .)(מרבי גדליהו הוניגסברגו, גם הוא וגם אתה', אמר לו רבנו חויקראו לך לתקן. כך כלם ירוי
  ((ששבבעעננוו  ממטטוובבייךך))    

 

 שלחבפרשת  416 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

 לזכות ולברכה
 

  רראאוובבןן  בבןן  זזההבבהה
 ננעעממיי  בבררככהה  בבתת  ננאאווהה  ללייאאווררהה

 

 בתושח"י שיזכו לרפו"ש



  ככווחח  ההתתפפייללהה
 

 ֶּתם ַּתֲחִרׁשּון (י"ד י"ד)ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְואַ 
דבר נפלא כתב באור החיים הק': ואתם תחרישון, למדת הדין,  
פירוש תרבו בתפלה להשמיע במרום קולכם להחריש למדת 

 הדין עליכם.
ובתקופות האחרונות כשרבינו נשאל בעקבות צרות שונות או  

 מקרים נוראים, במה להתחזק, הוא מרבה להשיב: בתפילה.
ילה ברצינות ובכוונה מסירים כל כוח רע  כי על יד התפ

ומתגברים בזה על מידת הדין. ויהי רצון שהקב"ה יקבל את  
 תפילתנו באהבה וברצון.

  ננדדיירר  וובבללעעדדיי::
ממערת קברי אביי ורבא שבצפון, אחרי   -כפי הנראה  -שים וחמש שנה, יוצא רבינו לפני כשלו

 ).©כל הזכויות שמורות©(                                                    שהעתיר בתפילה על קברם.

  ייפפהה  ממרראאהה

 לזכות התורם
 לברכה והצלחה

 וסייעתא דשמיא 

 לזכות ולרפואת 
   בבללווממההבן  ייווססףף  ייעעקקבבסבי ר' 

 לרפואה שלמה
 ולבריאות איתנה 

בתמונה שהתפרסמה שבוע שעבר, הופיע תמונה של רבינו שליט"א 
משתתף בעצרת הספד לעלוי נשמת מרן הקהילות יעקב זי"ע,  
שאורגן על ידי מוסדות ישיבת הר"ן בירושלים, בחודש אלול  
תשמ"ו. ע' גם בספר 'גדולה שימושה' על מרן הגרי"ש אלישיב  

(יש"כ לעשרות מקוראינו שפענחו את מונות נוספות ממעמד זה. ת
 התמונה)

ש"ת   תלש  תשרא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בשלח תשפ"א

 יאו" נתג  תל הרמגלה עמוקו ר

 מתה " ינו לקש עמו א  עצמו  יוסף
כדי ל טל א" עה א ו  נזיקין תתלטו  מד "

טוב,  מה  בעתו  דבר  בשלח  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן בחסד הגדול שעשה משה רבינו עם יוסף 

הצדיק כשהוציא את ישראל ממצרים )שמות יג-יט(: 

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע 

אתכם  אלקים  יפקוד  פקוד  לאמר  ישראל  בני  את 

והעליתם את עצמותי מזה אתכם".

מה נפלא הוא הלקח הנשגב שמלמד אותנו 

משה  שעשה  הגדול  החסד  על  הקדוש  רבינו 

במשנה  ששנינו  כמו  הצדיק,  יוסף  עם  רבינו 

לו".  מודדין  בה  מודד  שאדם  "במדה  ח:(:  )סוטה 

מעניש  שהקב"ה  דוגמאות  כמה  שהביא  אחרי 

את החוטא מדה כנגד מדה, הוא מביא דוגמאות 

משלם  שהקב"ה  שכר  לענין  גם  ט:(  )שם  במשנה 

מדה כנגד מדה:

גדול  באחיו  ואין  אביו,  את  לקבור  זכה  "יוסף 

את  לקבור  יוסף  ויעל  נ-ז(  )בראשית  שנאמר  ממנו, 

]לכן זכה מדה  אביו ויעל עמו גם רכב גם פרשים, 

נתעסק  שלא  מיוסף  גדול  לנו  מי  כי[  מדה,  כנגד 

זכה  משה  משה.  אלא  עצמותיו[  ]להעלות  בו 

גדול  בישראל  ואין  יוסף,  בעצמות  ]להתעסק[ 

עמו,  יוסף  עצמות  את  משה  ויקח  שנאמר  ממנו, 

]לכן זכה מדה כנגד מדה, כי[ מי גדול ממשה שלא 

נתעסק בו אלא המקום, שנאמר )דברים לד-ו( ויקבור 

אותו בגיא". 

ובפרט  צדיקים,  מעשי  שכל  ידוע  והנה 

מעשיו של משה רבינו שזכה להיות השליח של 

והקב"ה  לישראל,  התורה  את  למסור  הקב"ה 

נאמן  ביתי  "בכל  יב-ז(:  )במדבר  עליו  העיד  עצמו 

בחידות,  ולא  ומראה  בו,  אדבר  פה  אל  פה  הוא, 

החסד  שמלבד  ברור  הרי  יביט".  ה'  ותמונת 

שרצה לעשות עם יוסף להעלות עצמותיו לארץ 

דוקא  להתחבר  עמוקה  כוונה  לו  היתה  ישראל, 

עם קדושתו של יוסף הצדיק בכל ארבעים שנה 

וראוי לבאר הענין  ישראל במדבר,  שהנהיג את 

מסופרים  איתנים  יסודות  פי  על  פרדס  בדרך 

וספרים הקדושים.

מתה " ינו הכי" טו ה ליוסף ת זכו ו 
עסקו ת ט לוי   ו"ה  מצ"ים

קרוב  בדרך  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

"ויאמר  ה-ד(:  )שמות  שכתוב  מה  פי  על  לפשט 

אליהם מלך מצרים, למה משה ואהרן תפריעו את 

העם ממעשיו לכו לסבלותיכם", ופירש רש"י: "לכו 

לעשות  לכם  שיש  למלאכתכם  לכו  לסבלותיכם, 

בבתיכם, אבל מלאכת שעבוד מצרים לא היתה על 

שבטו של לוי, ותדע לך שהרי משה ואהרן יוצאים 

ובאים שלא ברשות".

כי  וכתב  רש"י,  דברי  הביא  )שם(  הרמב"ן 

"שבטו  ה-טז(:  )שמו"ר  במדרש  הוא  לכך  המקור 

לוי פנוי היה מעבודת פרך, אמר להם פרעה,  של 

בשביל שאתם פנויים אתם אומרים נלכה ונזבחה 

הרמב"ן:  והוסיף  לסבלותיכם".  לכו  לאלקינו 

"ומנהג בכל עם להיות להם חכמים מורי תורתם, 

חכמיהם  שהיו  לוי  שבט  פרעה  להם  הניח  ולכן 

וזקניהם, והכל סיבה מאת ה'".

הפליאה  ליישב  ביאור  צריך  עדיין  אמנם 

פרעה  אותו  כי  הדעת  על  יעלה  איך  הגדולה, 

לעבוד  במצרים  ישראל  חיי  את  שמירר  הרשע 

)שם  עליהם  וגזר  ובלבנים,  בחומר  בפרך  עמהם 

הוא  תשליכוהו",  היאורה  הילוד  הבן  "כל  א-כב(: 

בתורה  לעסוק  לוי  לשבט  רשות  נתן  בעצמו 

במצרים באין מפריע.

והנה מה שמצינו ביאור נפלא על כך ב"תורת 

שכתוב  מה  פי  על  נראה(,  ועוד  ד"ה  צא:  )חולין  חיים" 

והתלוננו  יוסף  ויגש כשבאו המצרים אל  בפרשת 

יוסף  "ויקן  מז-כ(:  )בראשית  לאכול  מה  להם  שאין 

את כל אדמת מצרים לפרעה כי מכרו מצרים איש 

לפרעה...  ותהי הארץ  כי חזק עליהם הרעב  שדהו 

מאת  לכהנים  חק  כי  קנה  לא  הכהנים  אדמת  רק 

פרעה ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה על כן 

לא מכרו את אדמתם".

הצדיק  יוסף  כי  חיים",  ה"תורת  כך  על  אומר 

להשתעבד  ישראל  שעתידים  הקודש  ברוח  ראה 

לוי שיוכלו  וביקש לעשות הכנה לשבט  במצרים, 

במה  למכה  רפואה  הקדים  כן  על  בתורה,  לעסוק 

שחקק חוק במצרים, שכל חכמי הדת מכל האומות 

בלי  בדתם  לעסוק  יכולים  במצרים  הנמצאות 

שיצטרכו לשלם למדינה תמורת מאכלם, ובזכות 

חוק זה יכלו שבט לוי לעסוק בתורה במצרים. הנה 

כי כן נראה כי לכך נתכוון הרמב"ן שכתב: "ומנהג 

בכל עם להיות להם חכמים מורי תורתם, ולכן הניח 

להם פרעה שבט לוי שהיו חכמיהם וזקניהם, והכל 

סיבה מאת ה'".

משה  עשה  זה  מטעם  כי  לומר  יש  מעתה 

עם  גדול  חסד  לוי  שבט  של  הראש  שהיה  רבינו 

יוסף הצדיק: "ויקח משה את עצמות יוסף עמו", 

ישראל,  לארץ  להעלותן  עצמותיו  עם  שנתעסק 

לוי  שבט  כל  עסקו  שבזכותו  טובה  לו  הכיר  כי 

בתורה במצרים, וגרם להרבות תורה בישראל על 

לוי הממונים להורות הוראה בישראל,  ידי שבט 

ליעקב  משפטיך  "יורו  לג-י(:  )דברים  שכתוב  כמו 

ותורתך לישראל".

 מתה לקש עמו א  עצמו  יוסף
כדי תי קדתו ית"אל  מד "

חדש  רעיון  להעלות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

עמו  שלקח  רבינו  משה  של  העמוקה  כוונתו  על 

קדשו  דברות  פי  על  הצדיק,  יוסף  עצמות  את 

הרה"ק  ]בן  הירץ  נפתלי  ישעיה  רבי  הרה"ק  של 

זי"ע בספר "הנותן אמרי שפר"  רבי דוד מדינוב[ 

"ואלה  א-א(:  )שמות  הפסוק  לפרש  שמות(,  )פרשת 

שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש 

וביתו באו".

והנה ידוע מה שהביא רש"י בפרשת משפטים 

את  פסל  'אלה'  שנאמר  מקום  "כל  כא-א(:  )שם 

לפי  הראשונים".  על  מוסיף  'ואלה'  הראשונים, 

ישראל  בני  שמות  "ואלה  כאן:  שכתוב  מה  גם  זה 

וצריך  הראשונים,  על  מוסיף  מצרימה",  הבאים 

דברי שי”ח • משא נחום • טיב הקהילה • שבילי פנחס


