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The ways of Hashem are wondrous – 'נפלאים דרכי ה 
Moreinu HaRav shlit”a relates: We returned home from Meron after 
Shabbos at about 2:30 in the morning. We unloaded all the suitcases 
and packages from the car, but there was no way we could carry 
everything up to the third floor. We could not call anybody at this 
time of night, so I raised a prayer to Hashem to help me. Without 
warning, two boys showed up at the side of the car, and when they 
saw the packages, they volunteered on their own and offered to 
help, and easily carried everything upstairs to the house. I was 
excited and very pleased with the salvation of Hashem and I asked 
the boys what they were doing here so late at night and why they 
approached the car? 
One of the boys said: “My good friend was going through a difficult 
crisis and I tried to encourage him and help him. As we were talking, 
we decided to go for a walk when suddenly, I saw the car stop and 
out of curiosity I saw Rav Rabinovitch get out of the car. I told my 
good friend that true, I was not able to help him, but Hashem sent 
HaRav Gamliel Rabinovitch at this late hour, and we happened to go 
for a walk just when the Rav arrived, and as we had no other 
alternative, but to approach.” 
Of course, I was moved by the story and I said: “See how wondrous 
the ways of Hashem are. Hashem sent me to Meron so I would come 
back late and I would need help, and just then He sent you to help 
me, and now that you did me the favor, I want to return the favor.” 
I sat with the boy and encouraged him and made up that he come 
back again to continue our conversation. The left pleased and 
encouraged.                                            מורינו הרב שליט"א 

‘Adorn yourself first’ – ''קשוט עצמך תחילה  
A man told me that he was upset because he saw someone 
desecrate the Shabbos and he knew that the Baal Shem Tov 
HaKadosh states that whatever a person sees is a sign from Heaven 
that he too is smitten with this flaw, and now that he saw chilul 
Shabbos, it was clear to him that Heaven was hinting to him that 
there was a flaw in his honor of Shabbos. He examined his deeds and 
he did not find any desecration of Shabbos. This gave him no peace, 
and he asked Hashem to have mercy on him and show him the flaw 
so he could do Teshuva. After Shabbos, as he got undressed, he 
heard the tinkle of a coin falling out of his pocket, and he 
immediately understood and saw the chilul Shabbos. Since Purim 
was on Friday, and he was already wearing his Shabbos clothes and 
the Mishna says that a person must check his clothes on Erev 
Shabbos, and he carried out something ‘muktza’ but he forgot about 
the coin in his pocket. Now he saw the sign from Heaven, he was 
pleased, and he did Teshuva.                                              ה.צ.  

464.366 

Naso-Shavuos 
5779 

 מתן תורה ויום הדין
Giving the Torah and Judgment Day 

One Shavuos morning, HaRav HaKadosh R’ Shlomke of Zvhil ztvk”l 
turned to his famous attendant R’ Elya Roth zt”l and said that 
every year HaKadosh Baruch Hu asks the Jewish neshamos if they 
want to accept the Torah, and the Jewish neshamos respond 
 We will do and we will hear’ (Shemos 27:7) and‘ – 'נעשה ונשמע'
the holy Rav said: “Now is the time. Come, let us say together, 
‘Na’aseh v’nishma’!” 
The Gemara (Avodah Zarah 3a, Shabbos 88a) states, ‘Why does it 
state (Bereishis 1:31) שישי''ויהי ערב ויהי בוקר יום ה  – ‘and there 
was evening and there was morning, the sixth day’, why do I need 
the extra letter hei? It teaches that HaKadosh Baruch Hu 
stipulated with the works of Creation, and He said to them: ‘If the 
Jewish people accept the Torah, then fine, and you will endure. 
But if not, I will return you to emptiness and void.’ We learn from 
the words of the Gemara that all creations of the world, both 
Above and below [Celestial and mundane] were sitting and 
waiting for this day when Israel would receive the Torah by Klal 
Yisrael saying ‘Na’aseh v’nishma’ they established the world. 
The Shelah HaKadosh wrote (Mesechta Shavuos Perek Ner 
Mitzvah os 9) that the holiday of Shavuos is the ‘Yom HaDin shel 
Ruchniyos’ [the Judgment Day of Spirituality]. Just as on Rosh 
Hashanah the person is judged for his physical needs, parnassah 
[livelihood], health, etc. so too on Shavuos, the person is judged 
for spiritual needs, how successful his learning Torah will be this 
year, how many novel ideas in Torah will he merit, etc. From the 
words of HaRav HaKadosh of Zvhil it emerges that even now, even 
this year, the entire world sits and anticipates hearing the 
‘Na’aseh v’nishma’, mine, yours, everybody’s, not the anticipation 
of the curious, rather, the anticipation that comes from the 
understanding that the whole world is dependent on our ‘Na’aseh 
v’nishma’, as the whole world awaits and anticipates the decree 
for the coming year, will Israel again say ‘Na’aseh v’nishma’?! 
With the arrival of the holiday of the giving of the Torah, let us 
give particular importance to the ‘Na’aseh v’nishma’, with the 
realization and understanding that the whole world depends on 
our accepting the Torah. Certainly, we ourselves and our lives 
depend on it. Tzaddikim would cry very much in the Tefillah of 
‘Ahavah Rabbah’ of Shavuos and particularly with the words 
‘racheim aleinu v’sein belibeinu binah lehavin u’lehaskil lishmoa 
lilmod u’lelameid lishmor v’la’asos ulekayeim es kol divrei talmud 
Torascha b’ahavah’ – ‘Have mercy on us, instill understanding in 
our hearts to understand and elucidate, to listen, learn, teach, 
safeguard, perform, and fulfill all the words of Your Torah’s 
teaching with love’, and if we consider that the entire world is 
dependent on receiving the Torah and our study of the Torah, 
obviously, we too would cry… 

- Tiv HaMoadim - Shavuos   
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This foundation is explained by the holy Ohr HaChaim on the posuk 
(Devorim 32:5)  מומם''שיחת לו לא בניו  – ‘Corruption is not His, the 
blemish is His children’. “The blemish – this means that the blemish 
stems from them. A blemish as based on this discussion, ‘A person 
does not transgress a sin unless a spirit of foolishness enters into him, 
which is a bad spirit which is referred to as a blemish. This bad 
blemish is only created by the act of man. 
It is for this reason that Shulchan Aruch rules (Orach Chaim 4:18) that 
a person must be meticulous with netilas yadayim [washing hands], 
when he finds himself in various situations which can cause a ‘bad 
spirit’ to rest on them. As the Shulchan Aruch concludes there after 
describing the things that can cause this, ‘If somebody did one of 
these things and he did not wash his hands, if he is a Talmid Chacham 
then he will forget his learning. If he is not a Talmid Chacham, then 
he will lose his knowledge. In the Mishna Berurah there (s”k 47) it 
explains in the name of the Elya Rabbah that the intent of the 
mechaber by saying ‘he will lose his knowledge’ [lose his mind, 
temporary insanity] is that he will be overcome by a spirit of 
foolishness and because of this he is liable to come to sin. As we have 
said, a person does not transgress a sin unless a spirit of foolishness 
enters into him. We find that the words of the Mishnah Berurah are 
consistent with the words of the Ohr HaChaim HaKadosh, that the 
bad spirit mentioned by the Shulchan Aruch is the ‘spirit of 
foolishness’ mentioned by Chazal which brings a person to sin. 
In light of what we have said, it is incumbent on the person to be very 
careful in regard to washing hands, which is a shield before the ‘spirit 
of foolishness’ when he does something that brings it about. I will 
enumerate the things: 1 – getting up from bed. 2- leaving the 
bathroom. 3 – leaving a bathhouse [mikveh]. 4 – cutting nails. 5 – 
taking off shoes. 6 – touching feet. 7 – rubbing the head. [Some say] 
8 – going among the dead. 9 -touching the dead. 10 – one who ruins 
his clothes. 11 – touch a louse. 12 – touching a place soaked in 
perspiration. Also, one must be careful where he gazes, as this can 
also cause a bad spirit in the person. 
We must be particularly careful with the first item on the list, ‘getting 
up from bed in the morning’, because of the bad spirit that has had 
an extended period of hovering over him while he is sleeping. Men of 
Deeds were very careful not to place their feet on the floor before 
‘netilas yadayim’ and they made everyone keep water by their beds 
for this purpose for when they wake up. They did not rely on the 
heter [permissibility] to move less than four amos. Similarly, it is 
brought down in the sefer ‘Igra D’Pirka’ by HaRav HaKadosh Rebbe 
Zusha zy”a, on the posuk (Tehillim 36:5)  יתיצב על דרך לא טוב רע לא'
 he stations himself on a path of no good, he does not disdain‘ – ימאס'
evil’, that if ‘he stations himself on a path of no good’, that is, he 
places his feet on the floor before washing hands, then he will 
possibly come to ‘he does not disdain evil’ – on this day he will not 
disdain evil, Rachmana litlan. These words are now understandable 
based on our discussion, that lingering before netilas yadayim allows 
the impression of the spirit of foolishness to linger on him and this 
will bring him to not disdain evil chas v’shalom. 
Hashem Yisbarach should help save us from these things that bring us 
to sin, and we should always remember to walk in the ways of 
Hashem Yisbarach. 

 

הר מדברים הגורמים רוח שטותלהיז  
Be careful with things that cause a foolish spirit 

 
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו 

)ה:יב(מעל:   
Speak to the Children of Israel and say to them: Any man, if his 
wife will go astray and commit a trespass against him. (5:12) 
Rashi explains: If his wife will go astray – Our Rabbis have taught: 
Adulterers do not commit adultery until a spirit of foolishness 
enters them, as it is written (Mishlei 6:32) ''נואף אשה חסר לב  – ‘He 
who commits adultery with a woman lacks heart (sense)’. 
We find something similar to the words of Rashi in the Gemara 
(Sotah 3a): Reish Lakish said: A person does not commit a 
transgression unless a spirit of foolishness enters him, as it states 
(5:12) ‘Any man whose wife shall go astray’, the word is written 
‘sisteh’ (acted foolishly). The Maharsha explains: from the 
expression of the Gemara, a man does not commit a 
transgression… it means that we can apply this to every sin, that is, 
the spirit cause his to err and act foolishly and veer from the good 
path to the bad path. 
It is fitting to consider two points. One, that which Chazal 
informed us with these words, that it is not probable that the 
intent was just to reveal the nature of the sinner, this is self-
understood. Who would think that the mind of the sinner is clear 
and sane? The very action that he goes against the King of the 
World testifies more than a thousand witnesses. He knows that at 
the end of the day, he will be counted amongst those going to 
Gehinnom, and it is also possible to lose much good in this world. 
This proves that if his mind was settled, he would not have veered 
to the bad, and obviously Chazal would not have informed us of 
things that are self-understood, therefore we have to ascertain the 
meaning of these words. 
Second, in light of this, that the reason that one stumbles with sin 
is because of a spirit of foolishness, then why should the sinner 
refrain by thinking about the punishment he might incur, when 
apparently he is not guilty of any sin at all, since when he sinned 
he was categorized as a fool [shoteh] and he did not have the 
knowledge to choose good and overpower the bad, and if this is 
so, why doesn’t the Torah exempt him as being in a situation 
beyond his control [oneis]? 
The answer to the problems that we mentioned is the basis for 
this ‘spirit of foolishness’ is dependent on the free-will of the 
person. Even after the ‘spirit’ finds its way into the hollow of the 
heart of the person, it still cannot accomplish anything. This means 
that the person can still control it before it causes him to do bad 
and he can stop it from coming. We find that he is not being 
punished for the sin itself, but rather for not guarding that it affect 
him. When the person is in control of the situation and he can 
prevent the spirit from influencing him, he is not categorized as a 
shoteh. Therefore, by rights he should be punished since he did 
not control it. Lack of control is the first reason that he sinned. We 
can now understand quite well why Chazal wanted to inform us of 
the nature of the sin since his actions are dependent on the spirit 
of foolishness that is hovering in his mind. Since the person is able 
to remove himself from the spirit, they obligated him to be aware 
that this is what caused the sin. In this way they intended to 
arouse him that he should be careful with the things that are 
affecting his soul Rachmana litzlan.    
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In this week’s parsha, parshas Nasso, we learn about one of 
the most mysterious mitzvos in the Torah—the vows of a “nazir.”  
In the merit of his vow, the Torah praises him in the following 
terms (Bamidbar 6, 7):  ”’נזר אלקיו על ראשו, כל ימי נזרו קדוש הוא לה“—
the crown of G-d is upon his head; all the days of his status 
as a nazir, he is holy to Hashem.  Hence, it is only fitting that 
we explore the lessons to be learned from this unique mitzvah, 
as revealed to us by our holy Rabbis, zy”a; let us be guided by 
their light.  Here are the pesukim from the Torah pertaining to 
this mitzvah (ibid. 6, 1):

“וידבר ה’ אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, איש או אשה כי 

יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה’, מיין ושכר יזיר, חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה... 

כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל. כל ימי נדר נזרו 

גדל פרע  יהיה  יזיר לה’. קדוש  יעבור על ראשו, עד מלאות הימים אשר  תער לא 

שער ראשו. כל ימי הזירו לה’ על נפש מת לא יבוא, לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא 

יטמא להם במותם, כי נזר אלקיו על ראשו, כל ימי נזרו קדוש הוא לה’”.

Hashem spoke to Moshe, saying, “Speak to Bnei Yisrael 
and say to them:  A man or a woman who shall set himself 
apart by taking the vow of a nazir to set himself apart to 
Hashem; from wine and hard drink shall he abstain, and 
he shall not drink vinegar of wine or vinegar of hard drink 
. . . All the days of his status as a nazir, anything made from 
wine grapes, from pips to skin, he shall not eat. All the days 
of his vow as a nazir, a razor shall not pass over his head; 
until the completion of the days that he will be a nazir for 
the sake of Hashem, holy shall it be; the growth of hair on 
his head shall grow.  All the days of his being a nazir for the 
sake of Hashem, he shall not come near a dead person.  To 
his father or to his mother, to his brother or to his sister—
he shall not make himself tamei by them upon their death, 
for the crown of his G-d is upon his head.  All the days of his 
status as a nazir he is holy to Hashem.  

In his commentary, Rashi cites the Gemara (Berachos 63a):  
 “למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר

היין” מן   why was the passage of the nazir juxtaposed—עצמו 
to the passage of the sotah?  To tell you that anyone who 
sees a sotah in her state of disgrace, should take upon 
himself to abstain from wine.  Further on, he adds:  ,נדר נזיר“ 

להבדיל לה’,  להזיר  היין.  מן  שפירש  כאן  אף  פרישה,  אלא  מקום  בכל  נזירה   אין 

 denotes only נזר in all places, the root—עצמו מן היין לשם שמים”
separation; here, too, it denotes that he separated himself 
from wine.  “To set himself apart to Hashem”:  to separate 
himself from wine for the sake of Heaven.  Rashi teaches us 
a fundamental principle.  The vow of a nazir is motivated by 
his desire to separate himself from wine—which is one of the 
salient symbols of lust and desire in this world.  

He Wears the Crown 
of G-d—Creation’s Royal Crown 

Let us present the remarkable comment of the Even Ezra.  
He explains the significance of the Torah’s description:  נזר  “כי 

 for the crown of his G-d --אלקיו על ראשו, כל ימי נזרו קדוש הוא לה’”
is upon his head.  All the days of his status as a nazir he is 
holy to Hashem.  Since he successfully reigns over his worldly 
lusts and desires, and has separated himself from them, he is 
worthy of wearing the royal crown of creation.  Here are his 
precise words:  ודע כי כל בני אדם עבדי תאוות העולם, והמלך באמת שיש“ 

 know that all—לו נזר ועטרת מלכות בראשו, כל מי שהוא חפשי מן התאוות”
people are slaves to the desires of this world; the true king, 
who wears a royal crown on his head, is any person who is 
free of desires.

Let us elaborate and delight in the words of the Even Ezra.  
Examining the purpose of creation, we find that man was created 
so that he would rule over nature rather than be controlled by 
nature.  The Torah expresses this notion as follows (Bereishis 1, 

The Kedushah of the Nazir According to Our Holy Rabbis

The Nazir Resembles a King Who Reigns over His Urges and Desires and 
Is Kadosh Like a Kohen Gadol and Like Adam HaRishon before the Sin
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 “ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה,  :(28

ובכל חיה הרומשת על הארץ” ובעוף השמים   G-d blessed—ורדו בדגת הים 
them and G-d said to them, “Be fruitful and multiply, fill 
the earth and subdue it; and rule over the fish of the sea, 
the bird of the sky, and every living thing that moves on the 
earth.”  For, a person who cannot control his earthly desires 
is essentially a slave to the frivolous whims of this world; they 
dominate his existence.

Hence, HKB”H warns us (Vayikra 25, 55):  ישראל בני  לי   “כי 

 for Bnei—עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ה’ אלקיכם”
Yisrael are slaves to Me, they are My slaves, whom I have 
taken out of the land of Mitzrayim; I am Hashem, your G-d.  
We find the following elucidation in the Gemara (Kiddushin 
22b):  ”כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים“—Bnei Yisrael should 
not be slaves to slaves.  In other words, they should not be 
slaves to matters of this world, which are themselves controlled 
by the Almighty.  For, we have learned in the Mishnah (Avos 6, 
לכבודו”  :(12 אלא  בראו  לא  בעולמו,  הקב”ה  שברא  מה   everything—“כל 
that HKB”H created in His world, He created solely for His 
own glory.  

This is also the message conveyed by the following Mishnah 
(ibid. 2):  ”שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה“—there is no 
truly free man other than one who engages in Torah-study.  
The Gemara (Kiddushin 30b) teaches us that the kedushah of 
the Torah serves as an antidote for the yetzer hara.  Thus, it 
enables a person to free himself of the shackles of his worldly 
cravings.  Furthermore, the Midrash (B.R. 1, 1) teaches us that 
HKB”H created the universe with the Torah.  Thus, one who is 
connected to the Torah is able to reign over the elements of 
creation, which HKB”H created with the Torah.  

In this manner, we have gained a better understanding of 
the Even Ezra’s comment regarding the nazir, who separates 
himself from worldly matters.  Whereas all men are slaves to 
their lusts and desires, he is truly a king, because he has freed 
himself of this enslavement:  “The crown of His G-d rests on 
his head.”  Since he controls his natural urges and desires, 
HKB”H crowns him; he reigns over nature like a king rules over 
his servants and subjects.  

Let us explain the use of the term “Elokim” in the passuk--
 based on what we learn from the Pardes Rimonim—”נזר אלקיו”
(17, 4), authored by the divine kabbalist, the Ramak.  The laws 
of nature emanate from the name אלהי”ם, whose numerical 
value equals הטב”ע—referring to the realm of nature.  Now, 
as explained, the nazir reigns over the natural order, which 

prevails in Olam HaZeh.  Therefore, HKB”H, who conducts the 
natural realm--הטב”ע —via the name אלהי”ם, endows him with a 
royal crown to rule over nature, as implied by the passuk:  כי נזר“ 

 This is the message conveyed by the elucidation  .אלקיו על ראשו”
in the Gemara (Moed Katan 16b) regarding the passuk (Shmuel 
II 23, 3):  גזירה גוזר  שאני  צדיק,  בי  מושל  מי   - אלקים  יראת  מושל   “צדיק 

 . . . ”the tzaddik rules through the fear of Elokim“—ומבטלה”
Who rules over Me?  the tzaddik; for I issue a decree, and he 
annuls it.  Seeing as he reigns over הטב”ע, which equals אלהי”ם, 
he possesses the ability to mitigate the force of “din” emanating 
from the name Elokim.  

Based on this idea, we can propose an explanation as to why 
Torah scholars are referred to as kings.  It states in the Gemara 
(Gittin 62a):  מלכים בי  ח-טו(  )משלי  דכתיב  מלכים,  איקרו  דרבנן  לך   “מנא 

 from where do you derive that Rabbis are referred—ימלוכו”
to as kings?  For it is written (Mishlei 8, 15):  “Through me, 
kings will reign.”  By engaging and laboring in the study of 
Torah—the antidote to the yetzer hara—they control and rule 
over all the desires of this world.  In this merit, HKB”H appoints 
them as kings over all of creation.  This is expressed by the 
Gemara (Shabbas 128a) as follows:  ”הם מלכים  בני  ישראל  —“כל 
all Yisrael are the children of kings.  Due to their status as 
the children of kings, they strive to prepare themselves to be 
kings—to reign over the urges and desires of Olam HaZeh.  

A Nazir Has the Status of a Kohen Gadol 
and Adam HaRishon prior to the Sin

Now, let us delve into the incredible teachings of the holy 
Alshich and the holy Shela.  They enlighten us as to the source of 
the concept of being a nazir.  We shall begin with the explanation 
of the Alshich.  He teaches us that HKB”H wished to teach us 
that even if a Jew does not descend from a family of kohanim, 
it is still within his power to sanctify himself and achieve 
the status of a Kohen Gadol—by separating himself from all 
earthly matters.  As a result of his newly acquired kedushah, 
he is prohibited from exposing himself to the tumah of a dead 
person, including his father and mother.  

He adds that the kedushah of a nazir is superior to that 
of a Kohen Gadol in that he voluntarily chose to accept this 
status upon himself—as opposed to the situation of a Kohen 
Gadol.  For, regarding the Kohen Gadol, it is written (Vayikra 21, 
נזר שמן משחת  :(11 כי  יבוא לאביו ולאמו לא יטמא...   “ועל כל נפשות מת לא 

עליו”  he shall not come to any souls of the dead; he—אלקיו 
shall not make himself tamei for his father or his mother 
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. . . for a crown—the oil of his G-d’s anointment—is upon 
him.  According to this passuk, his kedushah results from his 
anointment with this special oil.  Regarding the nazir, however, 
it simply states:  ”כי נזר אלקיו על ראשו“—he is awarded the crown 
without any anointing oil.  His kedushah emanates from the fact 
that he willingly chose to separate himself from all matters of 
this world, without any oil of anointment. 

Now, from the explanation of the Alshich hakadosh, it is 
not so apparent as to why the nazir is superior to the Kohen 
Gadol.  So, let us examine the teachings of the Shela hakadosh 
(Nasso, Torah Ohr 11), who enlightens us with regards to the 
kedushah of the nazir.  The nazir merits sanctifying himself 
with the kedushah of Adam HaRishon before he drank from the 
wine of the Eitz HaDa’as, which was a grapevine (according to 
one opinion).  At that point in time, the decree of death—with 
its attendant tumah--had not yet been imposed upon mankind 
and all of creation.  Therefore, the Torah prohibits him from 
drinking wine and from spiritually contaminating himself 
through exposure to the dead.  For the sake of clarity, let us 
examine the words of the holy Shela:  

“אחר כך נסמכה פרשת נזיר, ואמרו רז”ל )ברכות סג.(, הרואה סוטה בקלקולה 

יזיר עצמו מן היין. מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל, והוא סוד הפרי של אדם 

ומיין  המשכר...  יין  והוא  יט-ה(  )ב”ר  ענבים  של  אשכול  סחטה  וחוה  גפן,  היה 

שסחטה חוה באה מיתה לעולם, על כן הנזיר על כל נפשות מת לא יבוא.

והנה כתיב אצל הנזיר כי נזר אלקיו על ראשו, כמו שכתוב בכהן )ויקרא כא-יב( 

כי נזר שמן משחת אלקיו עליו, כי הנזיר הוא כמו כהן שלא יטמא למת ונקרא קדוש. 

אמנם יש יותר מעלה בנזיר, כי הכהן לא זכה להינזר אלא על ידי שמן המשחה, אבל 

הנזיר נזר אלקיו עליו...

והענין כי אילו לא חטא אדם היה גופו קדוש כתנות אור, ועתה נעשה כתנות 

עור, ובשר חומרי, והושם בגן עדן לעבדה ולשמרה, כי היה ראוי לעבודה כי לא היה 

זר, ועתה בהתלבשות כתנות עור נעשה זר, עד בוא אהרן שהוא במקום אדם, ונתקן 

הזרות שבו על ידי שמן משחת קודש...

במה  כלומר  במופלא,  לילך  הוא  כוונתו  מהיין,  עצמו  את  שפורש  הנזיר  הנה 

שנתכסה להיות כאדם קודם שחטא, דהיינו היפך התאוה שגרם לאדם להיות נפשט 

נזיר, כלומר אפרוש  והוא אומר הריני  גפן היה,  כי  גפן  ידי  והיה על  מכתנות אור, 

אדם  בגדר  נכנס  כלומר  עליו,  אלקיו  נזר  וזהו  יכולתי...  בכל  מהתאוות  עצמי  את 

הראשון קודם שחטא שלא היה זר, ואז היה נזר אלקיו בלי שום אמצעים כמו הכהן 

שהוצרך לשמן”.

Then the passage of the nazir was juxtaposed.  Our blessed 
teachers said that a person who sees a sotah disgraced 
should abstain from wine; anything that is made from grapes, 
he should not consume.  This is related to the fact that the 
fruit of Adam was the fruit of the vine; and Chava squeezed 

a cluster of grapes; it is intoxicating wine . . . From the wine 
squeezed by Chava, death came to the world.  Therefore, the 
nazir is prohibited from being exposed to any dead body.

Now, concerning the nazir, it is written:  “The crown 
of His G-d rests upon his head,” similar to that which is 
written concerning the kohen:  “The crown of the anointing 
oil of His G-d rests upon him.”  For, the nazir resembles the 
kohen; he should not become tamei through exposure to 
the dead and he is considered kadosh.  In truth, the nazir is 
superior, because the kohen only merited this separation 
through the oil of anointment; whereas the nazir took this 
relationship with G-d upon himself . . . 

Had Adam not sinned, his body would have been holy, 
resembling a garment of light; instead, it became a garment of 
skin and physical flesh.   He was placed in Gan Eden to serve it 
and protect it, because he was worthy to perform the service; 
he was not a layman.  Now that he is enclothed by a covering 
of skin, he has become a layman (an outsider)—until Aharon 
came and filled Adam’s position.  He corrected the layman 
status of man by means of the holy anointing oil . . . 

Now, the nazir that separates himself from wine, his 
intention is to live a superior life.  In other words, he 
chooses to be like Adam prior to the sin—not surrendering 
to the desires which caused Adam to forsake his garment 
of light, which was facilitated by the fruit of the vine.  He 
proclaims that he is a nazir; in other words, “I am separating 
myself from all desire to the best of my ability” . . . This is 
the significance of the description:  “The crown of His G-d 
is upon him.”  Namely, he has achieved the status of Adam 
HaRishon before he sinned, when he was not an outsider.  At 
that point in time, he was the crown of His G-d without any 
intermediaries—such as the kohen, who required the oil.  

Adam HaRishon Was a Kohen Gadol

Like a loyal servant grasping onto his master’s coattails, I 
would like to expand on his holy explanation, based on what 
we have learned in the Midrash Tanchuma (Bechukosai 3):  
הוא שכך  למטה,  דירה  כך  לו  שיהא  למעלה  דירה  לו  שיש  כשם  הקב”ה   “נתאוה 

 אומר לאדם הראשון, אם זכית, כשם שאני מלך על העליונים כך אעשה אותך מלך

 HKB”H  על התחתונים... והוא לא עשה כן אלא כיון שחטא סילק שכינתו ממנו”.
desired that just as he has a dwelling above, he should 
have a dwelling below.  Thus, He said to Adam HaRishon:  
“If you are meritorious, just as I am King of the heavenly 
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inhabitants, in similar fashion, I will make you king of the 
earthly inhabitants” . . . He did not act accordingly.  Instead, 
since he sinned, He removed His Shechinah from him.  

It appears that the matter can be explained based on the 
comment of the Even Ezra quoted above:  “Know that all people 
are slaves to the desires of this world; the true king, who 
wears a royal crown on his head, is any person who is free 
of desires.”  In this light, we can begin to comprehend HKB”H’s 
statement to Adam HaRishon:  “If you are meritorious, just as 
I am King of the heavenly inhabitants, in similar fashion, 
I will make you king of the earthly inhabitants.”  In other 
words, if you successfully reign over your earthly lusts and 
desires, I will crown you king over the inhabitants of earth.  

Therefore, HKB”H warned him not to eat from the Eitz 
HaDa’as Tov Va’Ra.  This was a test to see if he could control 
his earthly cravings and desires.  Yet, as the Torah records, 
Adam and Chava failed this test and partook of the Eitz HaDa’as, 
submitting to the yetzer of desire.  For, it is written (Bereishis 3, 
 “ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל,  :(6

 the woman saw that—ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל”
the tree was good for eating and that it was a delight to the 
eyes, and that the tree was desirable for comprehension, 
and she took of its fruit and ate; and she gave also to her 
husband with her and he ate.  Since Adam HaRishon did not 
rule over nature, but instead nature controlled him, he forfeited 
the royal crown of all creation.  

Nevertheless, mankind was afforded the opportunity to 
correct the damage caused by his indiscretion.  Therefore, 
after sinning with the Eitz HaDa’as, HKB”H clothed him in the 
eight garments of a Kohen Gadol, as it is written (Bereishis 3, 
 and Hashem --“ויעש ה’ אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם”  :(21
G-d made for Adam and his wife garments of skin, and
He clothed them.  Expounding on this passuk, the Midrash
explains that HKB”H dressed Adam in the garments of a Kohen
Gadol.  Rabeinu Bachayei in parshas Bereishis (3, 21) presents
this Midrash and adds a very nice allusion:

“ועל דרך המדרש וילבישם, בגדי כהונה גדולה הלבישם, כתיב הכא וילבישם וכתיב 

התם )ויקרא ח-יג( וילבישם כתנות. וידוע כי בגדי כהונה גדולה היו שמונה, וכן בכתוב 

של ויעש ה’ אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם שמונה תיבות הן, והבן זה”.

He points out that the word ”וילבישם“ appears both here 
and in sefer Vayikra regarding the garments of the kohanim.  
Additionally, there were eight priestly garments; similarly, the 
passuk here contains eight words.  

Let us explain based on what we have learned.  Had Adam 
HaRishon withstood the test, controlling his earthly desires and 
resisting the temptation to eat from the Eitz HaDa’as Tov Va’Ra, 
he would have been worthy to be king of the entire world—
even without the eight priestly garments bestowed upon him by 
HKB”H after the sin.  Therefore, before the “cheit Eitz HaDa’as,” 
he was naked; he did not require the priestly garments.  After 
forfeiting his royal crown in the aftermath of the sin, HKB”H 
clothed him in the priestly garments.  HKB”H wanted him to 
know that he still had the ability to sanctify himself and reign 
over all of the desires of Olam HaZeh.  

At this point, we have now achieved a better understanding 
of the holy Shela’s revelation.  He taught us that the source of the 
nazir’s kedushah was his yearning to separate himself from the 
pleasures of this world; he yearned to achieve the status of Adam 
HaRishon prior to the sin, before he drank the wine Chava squeezed 
for him from the fruit of the forbidden tree.  At that point, death had 
not yet been decreed upon him.  Therefore, the Torah warns him not 
to drink wine and not to become tamei via exposure to the dead.  
Corpse tumah only came into existence after the “cheit Eitz HaDa’as,” 
when the death decree was placed upon him and all of creation.  

In this manner, the Shela hakadosh explains the Torah’s 
description of the nazir:  ”ראשו על  אלקיו  נזר   The Torah is  .“כי 
informing us that he achieved the status of Adam HaRishon 
prior to the sin.  He was worthy of becoming king over all of 
creation, even without any priestly garments.  In this sense, he 
was superior to the Kohen Gadol, of whom the Torah states:  כי“ 

 He was appointed the crown of creation  .נזר שמן משחת אלקיו עליו”
in the merit of the anointing oil, whereas the nazir merited this 
status without the oil.  

Everyone Is Not Entitled to Take the Vow

Now, we have learned a fundamental principle.  According 
to the Alshich hakadosh, the nazir rises to the level of kedushah 
of a Kohen Gadol.  According to the Shela hakadosh, the nazir 
is greater than the Kohen Gadol; he rises to the status of Adam 
HaRishon prior to the sin.  This allows us to appreciate what we 
have learned in the Mishnah (Berachos 16b):  כל הרוצה ליטול את“ 

יטול”  In other words, not everyone is worthy of accepting  .השם 
upon himself the vows of a nazir and to elevate himself to the 
level of kedushah of Adam HaRishon before the sin.  To be worthy 
of this vow, his intentions must be sincere and he must be entirely 
devoted to Hashem.  We learn this fact from the pesukim in our 
parsha outlining the laws pertaining to a nazir (Bamidbar 6, 9):
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ביום טהרתו  וגילח ראשו  נזרו,  וטמא ראש  בפתע פתאום  עליו  ימות מת  “וכי 

ביום השביעי יגלחנו, וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן אל 

חטא  מאשר  עליו  וכפר  לעולה  ואחד  לחטאת  אחד  הכהן  ועשה  מועד,  אהל  פתח 

על הנפש וקדש את ראשו ביום ההוא, והזיר לה’ את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו 

לאשם והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו”.

“If a person should die near him unexpectedly, all of a 
sudden, and make his nazirite head tamei, he shall shave his 
head on the day he becomes tahor; on the seventh day shall 
he shave it.  On the eighth day he shall bring two turtledoves 
or two young doves to the Kohen, to the entrance of the 
Ohel Moed.  The Kohen shall make one as a ‘chatat’ and one 
as an ‘olah,’ and he shall provide him atonement for having 
sinned regarding the soul; and he shall sanctify his head on 
that day.  He shall dedicate to Hashem the days of his status 
as a nazir, and he shall bring a sheep in its first year for an 
‘asham’; and the first days shall fall aside, for his status as a 
nazir had been made tamei.”  

Regarding this, we have learned in the Gemara (Taanis 11a):  
 “אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא, סבר כי האי תנא דתניא רבי אלעזר

וכי באיזה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש,   הקפר ברבי אומר, מה תלמוד לומר 

 נפש חטא זה, אלא שציער עצמו מן היין, והלא דברים קל וחומר, ומה זה שלא ציער

עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה”.

Shmuel said:  Whoever fasts is called a sinner.  He shared 
the viewpoint of this particular Tanna; for it was taught in 
a Baraita:  Rabbi Elazar HaKappar “the eminent” says:  Why 
does the Torah state:  “And he will make atonement for him, 
for that he sinned concerning the soul”?  And concerning 
which soul has the nazir sinned?  Rather, he is called a 
sinner, because he has distressed himself by abstaining 
from wine.  Now, do these matters not lend themselves to a 
“kal vachomer”:  If this person who deprived himself only of 
wine is called a sinner, then a person who deprives himself 
of all things (by fasting), how much more so!

The Alshich hakadosh is perplexed by this statement.  After 
all, this passuk:  ”הנפש על  חטא  מאשר  עליו   pertains only to “וכפר 
the nazir who became tamei through sudden exposure to 
a corpse.  So, how is it possible to suggest that he brings a 
korban for atonement for the fact that he distressed himself by 
abstaining from wine?  If that were the case, even a nazir who 
did not become tamei, who completed the term of his nazirite 
vow, should be required to bring a korban for atonement for 
distressing himself by abstaining from wine.  Furthermore, not 
only is he not called a sinner, but he is even referred to as being 
kadosh, as it is written:  נזרו קדוש הוא ימי  נזר אלקיו על ראשו, כל   “כי 

 the crown of G-d is upon his head; all the days of his --לה’”
status as a nazir, he is holy to Hashem.

One Who Abstains from Enjoying the Foods 
Created by HKB”H Is Called a Sinner

The Alshich hakadosh explains the matter.  In truth, HKB”H 
created all the delicacies of this world for the benefit and 
pleasure of human beings.  He did so, however, on the condition 
that the ultimate goal and purpose of their consumption would 
be to sustain and support the living soul—not for the purpose 
of excesses and cravings.  Therefore, it is not permissible for 
a person to torment himself by not partaking of the delicacies 
of Olam HaZeh.  So, if he fasts or causes himself unnecessary 
suffering, he is considered a sinner.

To understand to what extent this principle applies, let us 
present what we have learned in the Talmud Yerushalmi (end 
of Kiddushin 48b):  ולא עינו  שראת  כל  על  וחשבון  דין  ליתן  אדם   “עתיד 

 a person is destined to be held accountable for all that—אכל”
his eye beheld and he did not eat.  The Pnei Moshe explains:  
because he does not make an effort to obtain them, to recite a 
berachah and to thank Hashem for these various species that 
He created in order to sustain mankind; it is as if he does not 
appreciate Hashem’s kindness.  

The Yerushalmi concludes:  רבי לעזר חשש להדא שמועתא, ומצמיח“ 

 Rabbi Leizer heeded this—ליה פריטין ואכיל בהון מכל מילה חדא בשתא”
lesson; he would accumulate small sums of money in order to 
purchase many different types of fruit; he would eat of each 
type of fruit once a year.  In light of this teaching, how can we 
define kedushah as separation from matters of this world?  

However, if his intention is to divorce himself from the 
pleasures of this world “l’shem shamayim,” to atone for a 
transgression and the like, his deprivation is viewed as if he 
sacrificed a korban to Hashem; it is accepted gladly for the 
sake of his atonement.  This only holds true, however, on the 
condition that he completed the term of his nazirite vow.  For, 
HKB”H watched over him, so that he would not be exposed to 
corpse tumah.  This is proof positive that the vow he took upon 
himself, to abstain from wine and from all the pleasures of this 
world, was desirable to Hashem.  

Yet, if the nazir became tamei by sudden, unexpected 
exposure to a corpse; and he was not shielded from above from 
becoming tamei via corpse tumah; it is definite proof that his 
nazirite vow was not accepted absolutely, without reservations.  
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Therefore, he requires atonement for sinning against his living 
soul by distressing himself through deprivation from wine.  It 
became evident that HKB”H did not desire his act of separation 
from matters of Olam HaZeh.  

Sparks of Kedushah in Our Food and Drink

Let us elaborate on the idea of the Alshich hakadosh based 
on a concept described at length by our teacher, the Arizal, in 
Shaar HaKavanot (Eikev).  The purpose of eating is to clarify 
sparks of kedushah—“nitzotzei kedushah”-found within the 
food.  The Baal Shem Tov hakadosh, zy”a, adds a grand idea.  
HKB”H actually makes certain foods available specifically to 
each individual—those that contain the sparks relevant to him 
personally.  Here is his explanation presented in the sefer Baal 
Shem Tov (Yisro 26) regarding the passuk (Tehillim 107, 5):  

“רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. פירש בכאן סוד גדול ונורא, והוא למה 

ברא הקב”ה עניני מאכל ומשתה, שאדם תאב להם לאכול ולשתות, והטעם שהם 

ממש ניצוצי אדם הראשון שהם מתלבשים בדומם ובצומח ובחי ובמדבר, ויש להם 

חלק  ממש  הוא  ושותה,  אוכל  שאדם  ושתיה  אכילה  וכל  בקדושה...  לדבק  חשק 

ניצוצות שלו שהוא צריך לתקן”.

“Hungry and also thirsty, their soul became faint within 
them.”  Here he explains an awesome and tremendous 
principle.  Why did HKB”H create matters of food and drink 
that man would crave to eat and drink?  The reason is 
because they are the actual sparks of Adam HaRishon that 
are disguised within the inanimate, plant, animal and human 
realms.  They yearn to attach themselves to kedushah . . . Every 
food and drink that a person consumes actually contains his 
own sparks that he is obligated to bring to tikun.  

HKB”H intentionally created man so that he could not exist 
without food or drink.  For, concealed within the food and drink 
are holy sparks relevant to and belonging to a person’s soul.  
By consuming the food and drink for the sake of Heaven and 
reciting the appropriate Berachos with proper intent, a person 
rectifies and elevates the sparks contained in them.

This enables us to achieve a greater understanding of a 
statement from Chazal.  They address that which is stated 
concerning the korban brought by the nazir that becomes tamei:  
עצמו שציער  אלא  זה,  חטא  נפש  באיזה  וכי   - הנפש  על  חטא  מאשר  עליו   “וכפר 

היין”.  The fact that he becomes tamei and is unsuccessful at  מן 
completing the term of his nazirite vow, is a sign that he is not on 

a high enough spiritual level to divorce himself from matters of 
this world and to sanctify himself with the kedushah of a Kohen 
Gadol.  Therefore, he requires atonement for not drinking wine 
and failing to elevate the sparks relevant to his soul.  This is the 
message inherent in the passuk:  “And he shall provide him 
atonement for having sinned regarding the soul.”  The Gemara 
explains:  “And concerning which soul has the nazir sinned?  
Rather, he is called a sinner, because he has distressed 
himself by abstaining from wine.”  He has caused himself 
personal distress--”עצמו” specifically.  For, he has distressed the 
sparks relevant to his own soul by not drinking wine.  

Now, all of this only applies to a nazir who becomes tamei 
and wipes out the days of his vow.  This is not the case regarding 
a nazir who is protected by Heaven and does not become 
tamei.  His success proves beyond a shadow of a doubt that 
his intentions to separate from earthly matters were desirable.  
The Alshich described his circumstance as follows:  למען תחול“ 

לה’” והתקרבו  בחירתו  ידי  על  קדושה   so that kedushah would—עליו 
permeate his being due to his choice and his drawing 
nearer to Hashem.  As a result, he will subsequently be able 
to sanctify himself to an even greater degree by eating and 
drinking solely for the sake of Hashem.  Attesting to the fact 
that this nazir succeeded in attaining the kedushah of a Kohen 
Gadol, the passuk states:  כי נזר אלקיו על ראשו, כל ימי נזרו קדוש הוא“ 

 the crown of G-d is upon his head; all the days of his --לה’”
status as a nazir, he is holy to Hashem.

Here is what we have accomplished.  Let us combine what 
we have learned about the kedushah of a nazir from the 
enlightening teachings of the three-stranded cord—the Even 
Ezra, the Alshich hakadosh and the Shela hakadosh.  We can 
formulate an explanation regarding the purpose of the mitzvah 
of becoming a nazir.  The nazir yearns to separate himself from 
all matters of Olam HaZeh, so that he can return to the status 
of Adam HaRishon prior to the sin, as explained by the Shela 
hakadosh.  By doing so, he becomes qualified to wear the crown 
of creation, as the passuk depicts:  ”ראשו על  אלקיו  נזר   the—“כי 
crown of G-d rests upon his head.  He is truly a king, because he 
is unfettered by the shackles of desire that bind us and impede 
us in Olam HaZeh, as explained by the Even Ezra.  As a result, 
he achieves the status of a Kohen Gadol, who is prohibited from 
becoming tamei even to his father and mother.
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

hen describing the dangers of drinking wine, the Medrash in 
this week’s Parsha quotes a Posuk in Mishlei: Lomo Sish’ge 
B’ni, B’zoro. Why error with strange thoughts? The Medrash 
explains, Sheya’ase Es Hamitzvohs Zoro, why do you make the 

Mitzvahs strange (in your eyes)? The Medrash focuses on people’s interest in 
making wine a positive, not dangerous, drink.  Its message can be applied in 
other areas.
 
I know a young man who is a Ben Torah, and closely follows Halacha. One 
Shabbos, he was in pain and we were discussing the possibility of taking 
medicine on Shabbos. In the conversation, he tells me, “I can’t believe that 
Hashem intended that people should suffer”. In his pain, he decided that the 
Chachomim’s restrictions were, as it says in Mishlei, “strange”.
 
Just as people who are dependent on wine are “forced” to have “allegiance” 
to it, any time people “lean” on anything, they defend their need, causing 

anything that gets in their way to be strange to them. Strange to them 
is different than disagreeing. They act as if they can not understand what 
others are thinking. Once that happens, their respect and belief system are 
compromised, often leading to multiple other, less necessary, compromises.
 
People have many needs, although they are not believed to be needs. People 
with families, understandably, try to sleep whenever they get the chance, 
causing any time-related Mitzvoh to run the risk of being strange. Mitzvohs 
that cost money can be belittled as well by those who are not "making ends 
meet”. Everyone should be sensitive to their personal challenges in this area.
 
Understanding the reasons for Mitzvohs, and our Chachomim's restrictions, 
is not enough to protect people when their allegiance to other interests 
rears its head. Nevertheless, it is an important step to protect people from 
thinking of the Torah as being strange.

W
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eople are always thinking, whether they are intending to or not. Those 
thoughts are the random thoughts that pass through people’s minds. 
For example, people may notice a car which reminds them of a sibling’s 
car. Then, their mind “catches” onto their sibling, which then reminds 

them of a childhood incident.
 
At some point, and that point varies with people, people “wrestle” their 
random thoughts from its “freefall”, and begin to focus, possibly to remember 
to call that sibling to say “hi”, to apologize to their sibling, or to “let go” of 
an old grievance. Their focus will hopefully make it clear to them that their 
earlier, random, thoughts do not deserve their attention and they should only 
act on their last deliberate thought.
 
My random thoughts are usually playful and harmless. 
That is, unless I am facing problems, which causes 
them to become doomsday thoughts. Or, when an 
exciting opportunity presents itself.  In those cases, 
my mind races, similarly to when people buy billion-
dollar lottery tickets. Other people’s random thoughts 
are more serious, centering on life-altering attitudes 
and decisions. Because of their ability to affect people’s lives, it becomes 
necessary to manage those thoughts.
 
The degree to which they wrestle their thoughts away from the randomness 
is individual. Some people, even when they are focused, are still 
“hostage” to randomness, and this affects the decisions that they 
make throughout the day. Instead of having completely rational 
thoughts, their minds continue to teeter between realistic and 
hopeful/pessimistic, practical and unrealistic hope, and methodical 
and erratic thoughts.

Such people believe they are having controlled thoughts because they are 
really trying. Nevertheless, those thoughts may not be entirely untainted. 
How rational their thoughts are will differ for each person and in each 
situation. The possible symptoms that result from irrational thoughts are as 
varied as there are ways to think irrationally.  In addition, the ability to realize 
how rational they are also differs from person to person. In this article, I want 
to focus on people whose minds are always racing, causing them to overthink 
situations.
 
Imagine walking into a room filled with people. Many people’s minds will race. 
Are people looking at me?  Am I dressed properly? Does that stranger think 
s/he recognizes me? Others may be considering how they can make a lasting 

impression on everyone in the room. Such curious 
and insecure thoughts are natural except by the most 
confident of people (I have noticed that confident 
people are less curious than most), and should not be 
considered unhealthy. It is what people think next that 
decides whether or not they have a rational “grip” on 
their thoughts.
 

A friend of mine is unaware that his wandering mind is actually just random 
thoughts, and he therefore considers them to be worthy of his attention. 
Therefore, his deliberate thought continues, rather than challenges, his 
random thought. Instead of saying to himself that people are not actually 
paying attention to him, he begins to rationalize why they are doing so. 
Even when his rationalizations are healthy ones calming him down, he is not 
doing all that he can to help himself stay "grounded". His logical response, 
because it is based on a false belief that he is being looked at, reinforces his 
unhealthy thought patterns. What is actually taking place is that his mind is 
still “roaming", even if it seems to be focused.
 

P
Thinking, Overthinking, and Overreacting
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" Often, people’s 
random thoughts 

become their obsession."

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.
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People, when having random thoughts, are often overly optimistic or 
pessimistic, each person utilizing his “drug of choice”. Even when they focus 
their minds to the decision at hand, they continue, instead of challenge, their 
baseless optimism/pessimism. This compromises their final plan, as they 
incorporate the false optimism/pessimism into the decision process. 
 
Often, people’s random thoughts become their obsession. I refer 
to those thoughts as an obsession because whenever their mind wanders, 
it “goes back” to the same two or three thoughts. It may be a legitimate 
thought, but their inability to think of anything else is a signal that their 
random thoughts are an obsession.  There are many examples of this and I 
will share two of them with readers.
 
Random thoughts can become an obsession because they are not entirely 
random. Just as people dream about topics that interest or worry them 
during the day, random thoughts are also “drawn” from their database of 
interests, beliefs, and fears.
 
A parent may believe that all of the issues that their child is facing is the result 
of his/her cell phone usage. While they may be correct that their child’s cell 
phone is creating significant problems, it ignores multiple other challenges 
and, therefore, many other possible solutions.
 
In this case, the focus with the cell phone is accurate but the obsession is not. 
Allowing the random thoughts to “return” to the cell phone theory damages 
the parent’s ability to present a realistic solution for his child by, for example, 
helping the child with his learning disability, ADD, etc.
 
People may obsess about money, which, I accept, is a significant cause of many 
people’s problems. Nevertheless, some people “see” money challenges every 

step of their way. Their minds race to thoughts of money whether they see a 
fancy, or dented, car pass by. They think of money when passing a store, when 
speaking to friends, or when not thinking of anything specific.
 
If people were aware that their first thoughts are random, not 
calculated and therefore have little (if any) significance, their 
second thought would not partner with the first thought.  Instead, 
they would put the first thought into perspective. They can achieve 
this by learning to talk to themselves. This becomes even more important 
when people’s random thoughts are damaging ones.
 
People should “argue” with their random thoughts, and, for example, say, 
“Yes, my son is on his phone too much, but it is not as simple as that single 
issue”.  The reason it's not as simple differs with each child. It may be learning 
difficulties, social challenges, etc.
 
People should remind themselves that money is important but that does 
not legitimatize denying that families with serious financials difficulties are 
happy or that some wealthy families are unhappy. Money is only a part of 
people’s lives. Talking to themselves reminds people that their random 
thoughts require more than adjusting. Their entire assumption may be wrong 
and terribly damaging.
 
In conclusion, only the most disciplined of people are constantly mindful. The 
rest of us are prey to random thoughts. Even when they repeat themselves, 
they are not a sign of an unhealthy mind. What is important is what happens 
next. The extent to which people consider, adjust, and, when necessary, 
discard, those thoughts will decide how healthy their minds are and how 
successful they will be.
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uring the first few weeks following the liberation of Buchenwald, 
many of the former prisoners were drunk with freedom. They 
could go as they pleased and take what they wanted. Under 
the oppressive Nazi regime, they could never allow themselves 

the luxury of thinking about the future, or even the next minute. But now 
they were free; they thought only of experiencing the present to its fullest, 
enjoying the “good life” in Germany. An American chaplain by the name of 
Rabbi Hershel Schachter understood that the first step in the long process 
of their spiritual rehabilitation was to whisk them out of Germany, and into 
an environment that can restore their inner Jewish soul. He succeeded 
in bringing many survivors to Switzerland, where a camp was set up in 
Rheinfelden, to help reinvigorate the downtrodden survivors. 
     One young man by the name of Yoav Kimmelman had no intention of 
leaving Germany. Rabbi Schachter knew about this young man; he was born 
into a family of pious Gerer Chassidim from Sosniewicz. At the age of sixteen, 
he was deported to a Nazi concentration camp where he endured four years 
of misery and was the sole survivor of his once large family. He, like many 
other religious Jews, stopped practicing Judaism in the face of Nazi brutality 
and its aftermath.    
     Against Yoav’s will, Rabbi Shachter used American soldiers to snatch him 
and throw him onto a moving train heading across the border. Although the 
young man resisted, it was to no avail; he was no match for the soldier. And 
so, quite against his will, Yoav found himself on his way to Switzerland. He 
ended up in Rheinfelden and although Agudath Israel and others attempted 
to bring him back to his roots, Yoav remained staunchly and unapologetically 
detached.
     One Shabbos, a prominent visitor came to Rheinfelden. R’ Moshe 
Soloveitchik zt”l, a grandson of the famed R’ Chaim Soloveitchik (Brisker) 
zt”l spent a Shabbos in the camp where he surveyed the various different 
factions competing against one another for members. Late in the afternoon, 
a minyan for Mincha was organized and a tenth man was needed to complete 
the minyan. As it turned out, Yoav happened to be walking by at that very 
moment, smoking a cigarette. Someone approached him and asked if he 

would be willing to be the tenth man for the minyan. At first Yoav turned 
away - he truly had no interest in partaking in a minyan. However, upon 
further reflection, he realized that he although he had no interest in praying, 
why should he deprive others of a minyan. He wasn’t doing anything of 
any importance anyway, and so he went inside. The minyan began to pray, 
however, within minutes, it became apparent that they could not continue 
because no one knew how to read the Torah with the proper cantillations 
and accents. Even R’ Moshe Soloveitchik, who was standing at the front of 
the room, refused to read from the Torah, continuously urging someone else 
to do the job. But there was no one else; no one recalled the proper way to 
read from the scroll.
     An announcement went out: “Is there anyone here who can read from the 
Torah?” Yoav did not respond. The request continued for quite some time. 
Finally, Yoav stood up and said that although he had not seen a Sefer Torah 
in a very long time, he thought he could probably remember how to read it. 
The others looked at this bareheaded young man and wondered. Then, they 
glanced over at R’ Moshe Soloveitchik, only to see him nodding his head in 
encouragement. 
     Yoav put his cap on. Then, he took his place at the bima, looked over the 
reading quickly in a chumash, stood in front of the open Sefer Torah, and 
began to chant the ancient melody and words. As he stood before the holy 
scrolls, he felt the letters reaching out to him from the parchment, fixing 
him in their grasp, riveting him to the spot in front of the Torah. He finished 
reading and wanted to step down, but the letters would not let him go; their 
grip on him was firm. 
     The entire room was mesmerized by his performance and nobody moved 
a muscle. Yoav continued to stand in front of the scroll, long after he finished 
reading, and just stared at the words. The message was being transmitted 
right before his eyes. It was clearly the turning point in his life. He gave up 
his carefree lifestyle and began his road to complete Torah observance. As he 
later observed, “The letters have not relinquished their grip on me, to this 
very day.” 

D
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Parshas Naso 

Why Is Naso Read Around Shavuos? 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l explains that Pesach and Shavuos both mark the creation of 
the Jewish nation - Pesach, the physical creation, and Shavuos, the spiritual creation. They do 
not each stand alone.  

Since the creation of the nation combined both elements, fully comprehending the essence of 
one of these historical commemorations demands knowledge of the other. We are the product 
of neither simply Yetzias Mitzrayim nor Maamad Har Sinai. We are the product of both.  

This explains why Simchas Torah is not celebrated right after Shavuos. Shavuos is the 
culmination of Pesach. Rav Hirsch writes that after we were redeemed physically, we were 
redeemed spiritually as well. Hashem chose us as his people and gave us His Torah, which he 
looked into in order to create the world.  

Simchas Torah is the end of a different process. On Sukkos, the ingathering, we received the 
physical wealth of the year, and we went to Yerushalayim to thank Hashem. However, that 
kind of physical wealth requires a spiritual component as well, which begins on Rosh Hashanah 
and Yom Kippur with judgment and forgiveness.  

By Sukkos and Simchas Torah, we are, hopefully, close to Hashem again. Rav Hirsch explains 
that these celebrations are not of redemption - as are Pesach and Shavuos, its extension - but, 
rather, of Hashem’s ongoing sustenance. Chazal tell us that all our annual parnassah is 
decreed between Rosh Hashanah and Yom Kippur. 

However, the addition of the Omer creates a further dynamic relationship between these two 
gashmiyus and ruchniyus pillars of the Jewish nation. There is a movement of one into the 
other. Pesach precedes Shavuos.  

According to Rav Hirsch’s words, it would seem that the physical creation of the nation must 
precede the spiritual creation. We need a body in which to place a soul - but not immediately. 
This process, by which we moved from being a physical entity to an entity with body and soul, 
for Klal Yisroel, was the Omer count.  

It is this period of preparation which makes us worthy of receiving the Torah As Rav Hirsch 
says, this festival, different than all the others, is not called after that which characteristically 
has to be done on it, but Shavuos, after the counting of the preparatory weeks which lead up 
to it. 
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We see the more spiritually redemptive value of Shavuos expressed by the Chiddushei Harim, 
who points out that this week’s parsha, Naso, has the most pesukim of any parsha in the 
Torah, 176, because of the following beautiful reason.  

The emanations - present tense - from the giving of the Torah, Shavuos, which usually 
precedes, but occasionally closely follows, the reading of Naso, literally give us more power to 
absorb more learning. 

Rav Hirsch points out that the word Torah comes from yoreh, akin to hora, meaning both 
teaching and seeds. Torah is the seed put by Hashem into our nation from which all of its life 
develops.  

One of the goals of Shavuos, according to Chazal, is to increase not only our ability to learn 
and absorb Torah and its lessons, but to increase our desire or willpower for Torah. 

In that regard, Chazal tell us that cholov and devash, milk and honey, add up to 346, which is 
equal to the value of ratzon, willpower. The reason we eat these foods on Shavuos is to focus 
on gaining such a desire, akin to that of Moshe, whose value, with the collel, is also 346. The 
experience of Shavuos night, then, is coupled, immediately, with the increased ratzon to read 
the longest parsha of Toras Moshe. 

After the people are commanded to sanctify themselves and wash their clothing, the Torah 
says that “they should be prepared for the third day, for on the third day Hashem will descend 
in the sight of the entire people on Har Sinai.”  

It is fascinating that the numerical value of the words “le’einei kol ha’am,” meaning “in the 
eyes of the entire people,” is 335, the same as the value of Har Sinai. The small mountain that 
was held over our heads was reflecting exactly what we were able to see. 

The Torah says that the voice of the shofar that we heard and saw at Har Sinai never stopped. 
Chazal also tell us that the voice of the shofar contained all the sounds of Mishnah, Gemara, 
Kabbolah, commentaries, Medrashim, etc. that we will ever hear. In fact, the word kolos 
equals 542, the value of Yisroel, with the collel. That is why it has never stopped. We are that 
voice in our continued learning. 

This 176-posuk parsha joins a few other parts of our tradition.  

176 is the number of dafim in the longest mesechta in Shas.  

It is also the number of sentences in the longest of the 150 sections of Tehillim, kapittel 119.  

It is also the value, with the collel, of yomam volaylah, day and night, when we are supposed 
to study.  

It is interesting that kapittel 119 is essentially about the power one gains from studying Torah. 
It contains 22 main sections, corresponding to the 22 letters, with eight sentences in each 
section. Dovid Hamelech, the author of this kapittel of Tehillim, was born and died on Shavuos.  

It is interesting that the value of Naso is 351, approximately twice the value of 176. Naso also 
equals the value of le’orech yomim, long life.  

May we be worthy to absorb the great lessons which represent our abilities to go beyond the 
limitationstat we often impose on ourselves. This was the reason that we were taken out of 
Mitzrayim - literally, limitations: in order to receive the Torah without limitations.  

There is another “176”: le’olam, eternity. 
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ושארבומשאתאבישהוושערשאםתאטחתאודותהו
They shall confess their sin that they committed; he shall make 

restitution for his guilt in its principal amount. (5:7)

The Rambam (Hilchos Teshuvah) writes that concerning all 
mitzvos – whether asei, positive, or lo saaseh, prohibitive – if one 
transgresses them, either intentionally or inadvertently, when he 
repents he must be misvadeh, confess, his sin to Hashem. The 
principal foundation of teshuvah, repentance, is that one come to 
grips with the reality that he has transgressed.

He only accomplishes this when he confesses his sin and 
confronts the issues: A) that he sinned, B) why he sinned; C) what 
provoked him to rebel against Hashem. The concept of vidui, 
confession, applies in all cases of sin/error. Through introspection 
and self-examination, we are able to identify -- and become more 
aware of -- our inner spiritual imbalances. The awareness alone can 
be transformative. When we confront our sins, acknowledge our 
misdeeds, face our shortcomings, we are able to go to the next step: 
remorse/regret, so that we can begin the journey to teshuvah in 
earnest.

Interestingly, the mitzvah to confess is written concerning 
the transgression of gezeilah, theft. Why? Vidui is a requirement for 
every sin. Why is theft singled out? The Sfas Emes quotes the 
Chidushei HaRim (cited by Likutei Basar Likutei) that every aveirah, 
sin, is rooted in gezel, theft. In order to execute the sin for which he 
is presently confessing, he was beholden to his physical abilities, 
strength (even talents), all of which are G-d-given gifts. Certainly 
Hashem did not create and maintain him for the purpose of 
becoming a sinner. Thus, every sin, every infraction, carries with it 
an element of theft. He stole from Hashem! He needed Hashem’s 
“help” in order to carry out his sin.

If he were to be rendered weak and helpless, bedridden and 
deathly ill, he would be unable to sin. In fact, he probably asked 
Hashem to grant him the ability to live the lifestyle that he chose for 
himself. That is chutzpah at its nadir, but we all do it. Whenever we 
live counter to Hashem’s mandate for us, we are stealing from Him.
Thus, when we klop al cheit, confess to Hashem concerning our 
latest sin, we should not forget that included in that sin is the 
aveirah of gezel, because, unless one first steals from Hashem, he 
will be hard-pressed to carry out his sin successfully.

This concept extends much deeper beyond the 
requirement of vidui as a prerequisite for teshuvah. It reminds us 
that everything that we are able to do, our very existence, is a gift 
from Hashem. Imagine inviting someone for dinner. The guest sits 
down to eat and, after filling himself to contentment, takes a bottle 
of the host’s most expensive wine and proceeds to pour it all over 
his finest tablecloth. It would be gross chutzpah. Are we acting 
differently when we take our bodies, our G-d-given talents, and use 
them injudiciously against Hashem? Yet we complain when 
punishment is meted out, and we have to question the reason. Thus, 
the first step in vidui is to introspect how we had been able to sin 
and add that to our list of spiritual infractions.

אביאלתמשפנלע'דלוריזהימילכ
All the days of his abstinence for the sake of Hashem, he shall not 

come near a dead person. (6:6)

A nazir is considered holy – so holy that he may not come 
in contact with a dead body, even if the deceased is a close relative.
Sforno notes that this restriction parallels that of the Kohen Gadol, 
High Priest, whose exalted position sanctifies him to the point that 
he must refrain from defiling himself from coming in contact with a 
dead body, even if it is a close relative. In this respect, the nazir is 
like a Kohen Gadol.

Horav Shlomo Wolbe, zl, remarks that, in effect, the Torah 
is giving each Jew the unique opportunity to elevate his pedigree 
and achieve Kohen Gadol status (so to speak), albeit temporarily.
The prohibition against the nazir becoming tamei, ritually impure, is 
not an ordinary prohibition. It is a reflection of the nazir’s exalted 
status of sanctity. Now that he has assumed the mantle of nezirus, 
he must act the part and maintain the highest level of kedushah, 
sanctity. This is a level of purity otherwise reserved only for the 
Kohen Gadol. Now it can become the domain of each and every Jew 
– if he so choses to separate and elevate himself.

The concept of nezirus is such that every person has the 
opportunity to achieve greatness in kedushah, holiness, if he so 
chooses and is willing to accept the responsibilities that come with 
the territory. It is all about dedication to a goal: kedushah and 
perseverance in attaining it.

Sforno cites a query by Chazal, “Is it because there are not 
enough pallbearers in Teveria that I sent you away from Netzivim?”
(The Mordechai to Meseches Moed Kattan in the laws of aveilus
quotes this in the name of the Yerushalmi. Rav Wolbe attributes it to 
the Yerushalmi Pesachim 3:7, which relates the following.) Rabbi 
Avahu sent his son, Rabbi Chanina, from his home in Ceasaria to 
study Torah under Rabbi Yochanan in Teveria. A while later, it came 
to Rabbi Avahu’s attention that his son had taken time off from 
learning so that he could perform the mitzvah of burying the dead.
His reaction (Rabbi Avahu’s) was, “Are there no dead people in 
Ceasaria?”

Rav Wolbe explains Sforno as equating a person who is 
dedicated to Torah study to a nazir. A Jew who studies Torah is 
engaged in a most lofty endeavour and to interrupt his learning, 
even to tend to the dead, is a form of defilement. (Even though he is 
neither a Kohen nor a nazir, he is involved in kedushah and, thus, 
becomes a kadosh.) Although halachah does mandate one to 
interrupt his learning to attend to the needs/escort a dead person, 
Rabbi Avahu was telling his son not to occupy himself with this lofty 
mitzvah, because Torah study is a holier pursuit.

Sforno’s message is quite clear and compelling. One who 
dedicates himself to a holy endeavour has an enormous 
responsibility towards that endeavour. He may not desecrate
himself by tending to other tasks that carry the risk of “defilement.”
When one is involved in holiness, he, in turn, becomes sanctified like 
the Kohen Gadol, nazir and yeshivah man, who are all engaged in 
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kedushah. If such holy men are enjoined not even to involve 
themselves in a mitzvah that bespeaks a level of defilement with 
regard to their present holy endeavour, how much more so should 
one not interrupt holy endeavours for something frivolous?

The nazir leaves this world (so to speak) and enters a new
world, a holy world. When we dedicate a portion of our time to 
Torah, i.e., chavrusa, shiur or Tefillah, or other forms of avodas
Hashem, we enter another world, in which our dedication must be 
unequivocal, without allowing for interruption or distraction to 
defile this holy opportunity. The nazir teaches us that our dedication 
should be total.

ותרהטםויבושארחלגו
He shall shave his head on the day he becomes purified. (6:9)

When the nazir completes the days of his nezirus vow, all of 
his hair is shaved off. The Sefer HaChinuch suggests that this is done 
in order to suppress the yetzer hora, evil inclination. He must 
remove all of his hair so that his evil inclination does not return to 
incite him to sin. Extremes clearly alter the appearance of a person 
negatively. Thus, very long hair and completely shaven heads both 
destroy the appearance of a person, making it that more difficult for 
the yetzer hora to succeed in convincing him to return to his pre-
nazir activities. The nazir took his nazarite vow because he realised 
that the outside world is alluring and destructive. He did not want to 
chance falling into its clutches. Thus, he removed himself from the 
domain of the yetzer hora. The yetzer hora works and is effective 
anywhere, anytime, on anyone, but we do not have to make it easier 
for him. The nazir took a big step to protect himself. Now that he is 
returning to the outside world, the Torah wants to make sure that 
his success not be short-lived.

It happens all too often that we have been fortunate 
enough to reach a young Jew who has deviated from the path of 
Torah. We think that our success will not only be realised, but will 
continue as the youth makes an about face and comes home. Then 
something happens: spiritual cold feet, or the yetzer hora -- sensing 
a loss coming its way -- redoubles its efforts, so that it ensnares the 
youth once again – only this time – tighter. It is for this reason that 
we must immediately put safeguards in place, or all of our hard work 
will be for naught.

In Niflosecha Asichah, Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, 
relates the story of a gadol b’Yisrael whose rebbe had the foresight 
to protect his “investment” with safeguards. The young man who he 
saved, ultimately became a wellspring of inspiration for thousands –
personally, and through his notable talmidim, students. It was not, 
however, always like that, and it almost did not happen. Now, for the 
story.

A woman who survived the Holocaust came to Eretz Yisrael
and settled in Yaffo/Jaffa. She sent her children to chareidi, frum,
schools. After a short while, she decided to remove her son (his 
name was Chaim) from the yeshivah that he was attending – due to 
financial concerns. She could barely afford the tuition, and she felt 
that the family could use another provider. She would enrol her son 
in a trade school, so that he could learn a trade and eventually help 
support the family. On her way to the yeshivah to present her 
decision to the principal, she met Rebbetzin Shapiro, wife of Horav 
Simchah Zissel Shapiro. The rebbetzin asked her where she was 
going (apparently they had some form of relationship). The widow 
responded with a tale of woe about her decision hopefully to 
alleviate her circumstances by taking her son out of yeshivah.

When the rebbetzin heard this, she became all shaken up.
She pleaded with the woman not to carry out her intentions. It 
would spiritually devastate her son. He needed to remain in the 
yeshivah if he were to remain a frum Jew. The woman agreed, 
despite her financial straits, to leave her son in the yeshivah.
Rebbetzin Shapiro was acutely aware that despite this woman’s 
sincere and noble intentions, when the going would get rough, she 
would change her mind and remove her son from the yeshivah. The 
rebbetzin convinced the woman to send her son to another yeshivah
where the rebbetzin was able to have her tuition payments lowered 
significantly. They switched to Slabodka where, in a short time, he 
became a premier student. Following the Sefer HaChinuch’s
rationale that upon reaching out to a person one must address all 
avenues in which his subject could regress, Rebbetzin Shapiro 
covered all of the bases.

After a stint in Slabodka, young Chaim transferred to Mir, 
where he developed a close relationship with the Rosh Yeshivah, 
Horav Eliezer Yehudah Finkel, zl. During Chaim’s tenure in Mir, the 
Rosh Yeshivah’s nephew, Nosson Tzvi, arrived from Chicago. Rav
Leizer Yudel (as the Rosh Yeshivah was endearingly called) matched 
his nephew with the rising star of Mir, Chaim. The two studied 
diligently for some time.

Chaim became Horav Chaim Kamil, zl, who established 
Yeshivas Ofakim, which became the primary spiritual font of the 
Negev. The “nephew” was none other than Horav Nosson Tzvi Finkel, 
zl, Rosh Yeshivah of Mir. All of this was the result of a short 
conversation between a rebbetzin who would not take “no” for an 
answer and a mother who really did not want to say “no.” Rebbetzin
Shapiro not only convinced Mrs. Kamil to keep her son in yeshivah, 
she fortified her convincing advice by following through and having 
the boy transferred to another yeshivah where it was not only 
financially amenable, but also scholastically challenging. As a result,
the boy’s brilliance shone to the good fortune of the Torah world.

הלעלותנשןבדחאשבכדחאליארקבןבדחארפ
One young bull, one ram, one sheep in its first year for an 

elevation/burnt offering. (7:15)

The Midrash (Rabbah 13:19) wonders why it was necessary 
to sacrifice three olos, burnt offerings? They reply that the three
korbanos coincided with the three positive qualities maintained by 
the Jewish People in Egypt, which catalysed their worthiness for 
redemption: they did not change their Hebrew names; they did not 
change their Hebrew language; they remained morally observant.
The quality of keeping one’s given Hebrew name is powerful. A Jew 
who has kept his name -- or at least has made an effort to remember 
it -- has established a lifeline to Judaism that continues to nurture 
him even if he reneges everything else spiritually. It is the chain that 
affirms a bond between generations, and reminds those who have 
deviated from tradition that they are not only Jewish, but they can 
still return home. At times, when I question Jewish men incarcerated 
for various crimes they committed, I ask them what it was that 
spurred them to Judaism. The answer will invariably be the Jewish 
name that they were called by their zaidy or bubby. This is their only 
connection that anchors them to the religion that their parents had 
renounced. They still remember Sundays at bubby’s home and the 
name by which she called them. It might be a little thing to us who 
grew up with a strong kesher, bond, with Yiddishkeit, but, to those 
whose parents had nothing, and they had even less, their Hebrew 
names maintain a strong significance in their lives.

Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, relates the following 
incident, which he heard from a distinguished talmid chacham, 
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Torah scholar, who vouched for its authenticity. A non-observant 
Jewish physician who worked as an emergency room doctor in a 
large Los Angeles hospital was on the floor when the paramedics 
brought in a man who had apparently suffered a heart attack.
Someone taking a walk had discovered the man lying on the street in 
pain, unaware of what had happened, who and where he was. The 
first order of business was to save his life. The emergency room 
doctors and nurses worked on him for half an hour until they 
declared him dead. It was sad, because they had no idea about his 
identity or his next of kin.

Suddenly the doctor noticed the “dead” man move his 
hand slightly. At first he thought it was a reflex, which is not that 
uncommon. When he noticed other parts of his body begin to move, 
he realised that this was not a reflex. The patient was alive. He 
immediately removed the sheet covering the patient’s face and, to 
his utter shock and disbelief, saw that the patient was very much 
alive. He immediately began heart compressions to revive him fully, 
but the patient raised his hand to motion him to halt. The patient 
looked up at the doctor and said, “They call you Chaim Meir?” The 
doctor almost passed out. True, this was his Hebrew name, but no 
one called him by this name, because no one was aware that he 
even had a Hebrew name, let alone what it was. He was called Barry.
Only his elderly grandmother called him Chaim Meir.

The patient then asked Dr. Chaim Meir, “Do you put on 
Tefillin every day?” The doctor answered, “No.” “Well, starting 
today, I command you to put on Tefillin every day.” The patient 
continued, “Do you observe the laws of kashrus?” The doctor 
answered, “No.” “This, too, will change. As of today, you will begin 
observing kashrus.” The patient concluded his instructions, closed 
his eyes and died.

The doctor was obviously shaken up, but convinced himself 
at first that it was nothing. A few days passed, and he related the 
incident to some of his friends who, like him, were non-practicing 
Jews. As he related the story, questions began to form in his mind, 
questions which he could not easily ignore.

First, how does a man that was declared dead by 
competent physicians, specialists in the field of emergency 
medicine, return from the dead and act very much alive? Second, 
how did the patient know who his doctor was and what his Hebrew 
name was? His name was unknown to everyone, other than a few 
close relatives. Last, what merit did he, a non-observant Jew, have to 
be the subject of such an incredible, almost miraculous revelation?

The doctor continued with life as usual. One does not turn 
his back on a life of non-observance and become a frum, observant, 
Jew simply due to one inexplicable incident. He was having too 
much fun. One thought actually did disturb him, to the point that he 
could not get it out of his mind: “They call you Chaim Meir.” These 
words of the dead man kept repeating themselves over and over in 
his mind. He was unable to erase these words, to consign them to 
oblivion; they continued to haunt him all of the time.

Finally, a number of years passed, and a well-known Rav
was a patient in the hospital. This Rav was a holy man who noticed 
something was missing when he gazed on the face of the doctor. He 
asked the doctor what was troubling him. The doctor opened up, 
revealing the incident that had occurred a few years back. When the 
Rav heard the story, he told the doctor, “You must have a very 
special merit to be worthy of such an encounter. You were sent a 
message from on High. Do not ignore it!”

The doctor slowly commenced his journey of repentance 
until he became a complete baal teshuvah, penitent, and turned 
around his life. What struck him the most about the incident which 

catalysed his return to Yiddishkeit was the man referring to him by 
his Hebrew name. The fact that someone remembered made the 
difference. It connected him to his grandmother and served to unite 
him with the past.

I read the story and of course, I was astounded. Apparently, 
this doctor had some unique z’chus that made him worthy of this 
incident, but why the name? What is so special about the name that 
it served as the primary catalyst for this return? Names are 
considered very significant in Judaism. One’s Jewish name is the 
channel through which life reaches him from Above. The Sifrei 
Kabbalah teach that when a child is named by his parents, they (his 
parents) experience a minor prophecy, because somehow the child’s 
destiny is wrapped up in the combination of Hebrew letters that 
make up his/her name. Indeed, Chazal instruct us to name our 
children after righteous Jews, because his name often influences a 
person’s behaviour/destiny (Midrash Tanchuma, Ha’azinu 7).

In other words, his Jewish name, which has such an intrinsic 
effect on a person, is in some way inspired by Hashem. With this in 
mind, we understand why the name plays such a critical role in 
maintaining one’s ties with Judaism.

Va’ani Tefillah

חימצתהרהמךדבעדודחמצתא
Es tzemach David Avdecha meheirah satzmiach.

May You speedily cause the outgrowth of David, Your servant, to 
sprout forth.

As mentioned, our gedolim, Torah leaders, not only 
understood the importance of belief in the imminent arrival of 
Moshiach Tziddkeinu, but they lived in such a manner that, at any 
moment, he could literally walk in the door to herald the Final 
Redemption.

Horav Elazar Nissan, zl, son of the saintly Yismach Moshe
(Horav Moshe Teitelbaum, zl) would spend the entire week 
engrossed in Torah study and return home for Shabbos. One week, 
he was late in coming home. Once chatzos, midday, passed, the 
family began to worry in earnest. The roads in those days were far 
from safe. As Shabbos Kodesh came closer, their fear that something 
terrible had occurred became a great reality. During this entire time, 
the Yismach Moshe was in his room, unaware of any issue, totally 
ensconced in his Torah study and preparations for the Shabbos
Queen.

One hour prior to Shabbos, when many men had already 
left for shul, R’ Elazar Nissan arrived home. It had been a long, rough 
trip but, Baruch Hashem, he made it. One of the chassidim who had 
been in the house ran to the Yismach Moshe screaming, “He is here! 
He is here!” The second the Rebbe heard the wonderful news, he 
donned his long frock, grabbed his hat, and went out to greet 
(whom he thought was) the guest. He had waited his entire lifetime 
for this moment. Finally, Moshiach had arrived! When he saw that it 
was “only” his son, he fell to the ground in tears muttering, “He did 
not come. This is not him.” This is what preoccupied the thoughts of 
this holy leader. 

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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PPaarraasshhaass  NNaassssoo  
KKnnooww  EEvveerryytthhiinngg  

““EEli, do you want to come out and play?” 

“Not right now, Shimi. I’m learning To-
rah.” 
“Wow. You are a serious student. It’s 
seven o’clock in the evening and you are 
still learning. Did you get a late start this 
morning?” 
“No. I was up early. I am learning so se-
riously because this is the last week before 
Shavuos. I want to prepare myself for 
receiving the Torah.” 
“Eli, I thought we received the Torah 
3500 years ago on Har Sinai.” 
“We did, Shimi. On that day all of the 
heavens opened up, and Hashem re-
vealed all of the spiritual worlds and all 
of the wisdom of the Torah to Moshe 
Rabbeinu and the Jewish people. That 
day became infused with holiness and a 
hashpah (spiritual endowment) for receiv-
ing Torah wisdom. That holiness still ex-
ists today. If we prepare ourselves prop-
erly, we can receive the same Torah that 
they did back then, 3500 years ago.” 
“But I still don’t understand, Eli. We have 
the Torah. We study the Tanach, the 
Mishna, the Gemora, and the Halacha. 
What is left to receive?” 
“We have so much, Shimi. But we’ve lost 
even more. The Ramban explains in his 
introduction to Sefer Bereshis that the 
Written Torah contains all of the knowl-
edge of the universe.” 
“How is that?” 
“If we knew how to properly read and 
understand all of the letters, the crowns, 
the thickness of each part of each letter, 
and the spaces in between them, we 
would see amazing things. We would 
know the entire history of the world. We 
would know the deepest secrets of sci-
ence and nature. We would know the 
nature of all of the spiritual worlds. All of 
this and more is contained in the Torah.” 
“Wow. That is truly awesome. How can 
we understand the Torah so well?” 
“We have to prepare ourselves. If we are 
on the spiritual level of the Har Sinai gen-
eration, then we will see what they saw. 
We will understand what they did.” 
“Now I see why you are learning so seri-
ously, Eli. You want to prepare yourself. 
You want to receive the whole Torah. 
You want to know everything.” 
 
Kinderlach . . . 
Imagine knowing everything. Knowing 
every Gemora, every Halacha. Under-
standing everything that is happening. 
Knowing all of history, science, medicine, 
music, and every subject. It is all there in 
the Torah. We just have to learn how to 
read it. Shavuos is the day for that. We 
just have to prepare ourselves. Show 
Hashem how much you love and want 
His Torah. Then He will give it to you. 
Hashem gives Torah to those who want it. 
 

NNeeww!!  NNeeww!!  
““OOkay Aharon, let’s begin learning. 
Eilu metzios shelo. Vi’eilu chayav 
li’hachriz.” (Bava Metziah 21a). 
“You seem pretty excited about this 
Gemora, Yossie.” 
“I am, Aharon. How can you tell?” 
“You’re smiling, your voice is happy, and 
you’re singing the words!” 
“You’re right. I’ll tell you something, 
Aharon. This Gemora is great. I love it.” 
“Can I ask you something, Yossie?” 
“Sure.” 
“How many times have you learned this 
Gemora before.” 
“Hmmm. Let me think a minute ... At 
least twenty times; maybe more.” 
“Twenty times?!?” 
“At least.” 
“And you are still excited about it? 
What’s your secret? How are you so mo-
tivated to learn a Gemora that you’ve 
already learned twenty times?” 
“You know Aharon, the Keli Yakar has a 
wonderful Devar Torah on this subject. 
This week is Shavuos, the Holy Day that 
celebrates the giving of the Torah on Har 
Sinai. There was a special korbon (sacrifice) 
brought on Shavuos, which was not 
brought any other day of the year – the 
‘Mincha Chadasha’ (New Grain Offering).” 
“Why was it called ‘Mincha Chadasha’ 
Yossie?” 
“The Keli Yakar explains that the name is 
a hint that the Torah should always be 
new to us; as if we received it today on 
Har Sinai.” 
“You’re right, that is a beautiful Devar 
Torah. However, the Torah is really 3500 
years old. Besides that, you already 
learned it twenty times. How can you see 
it as new?” 
“You are 100% right, Aharon. It is not 
simple. Truthfully, no two learning ses-
sions are identical. No matter how many 
times you have gone over a Gemora, you 
learn something new each time: a new 
insight, a new way of looking at the su-
gya (subject), a new kasha (question), a 
new teretz (answer).” 
“How does it happen, Yossie? Automati-
cally?” 
“No, Aharon. You have to work at it. 
You have to approach each Gemora with 
a fresh attitude.” 
“That’s what I’m asking you. How do 
you do that?” 
“Just think about it. Each time you learn 
it, you know it better. The better you 
know it, the more you understand. The 
Torah becomes sweeter and sweeter as 
your understanding deepens. You appre-
ciate the wisdom and depth of the Divine 
Knowledge that Hashem has given to us.” 
“Wow. That is impressive. You can’t get 
that from just one time through.” 
“Not at all. You have to keep going over 
it. Okay, let’s begin.” 
“Yossie, I’m ready. I even have a new 
tune for this new Gemora. Eilu metzios 

shelo. Vi’eilu chayav li’hachriz.” 
“Aharon, you’re singing is music to my 
ears.” 
 
Kinderlach . . . 
On Shavuos we learn the whole night. 
Think of how many times you can go over 
the Gemora. Each time it gets sweeter and 
sweeter. Each time a chiddush (new Torah 
thought). Work at it. Make that Torah 
new. Who knows? Maybe you will merit 
to offer the Mincha Chadasha in the Beis 
HaMikdash! 
 

EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittyy  
TThe sons of Levi were Gershon, Kehas, 
and Merari. Their families had the honor 
of carrying the various parts of the Mish-
kan during the travels in the desert. The 
census of these three sons and their fami-
lies began in last week’s parsha with the 
counting of Kehas’ family. Gershon was 
the bechor (firstborn). Why was Kehas’ 
family counted first, and the older 
brother Gerson’s family counted second? 
The Keli Yakar answers this question by 
explaining the importance of honoring 
the Torah. The Aron Kodesh (Holy Ark) 
and the holy vessels were given to Kehas 
and his family to carry. These were the 
holiest vessels and therefore the job of 
carrying them was the most prestigious. 
Kehas was counted first because they car-
ried the Aron, which contained the To-
rah. One must give proper honor to the 
Torah and those who learn it. If Gershon 
was counted first, one could mistakenly 
think that the honor of bechora (first-
born) is more important than the honor 
of Torah. 

TThis answer raises another question. 
Why was the most prestigious job given 
to Kehas, and not his older brother Ger-
shon? The Keli Yakar explains that this 
was done to show that the crown of To-
rah is free for all to take. If it were given 
to the bechor, he might think that he 
received it because he was older. Age has 
nothing to do with Torah. The crown of 
Torah is more precious than the crown of 
Kehuna (priesthood) or Malchus (King-
ship). Those crowns are inherited, yet the 
crown of Torah is free for all to take. 
 
Kinderlach . . . 
Honoring Torah and those who learn it is 
very important. We must stand up for our 
Rebbeim, and speak with them in a most 
respectful way. We must listen to what 
they say, and follow their halachic rulings. 
That great honor that is given to Talmidei 
Chachomim can be ours. It is not passed 
on from father to son. It is not dependent 
on wealth or political power. It is free for 
anyone to take. There is just one catch. 
You have to work for it. This Shavuos 
night take a big step towards greatness. 
Claim the crown of Torah for yourself. 
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Be All That You Can Be 
נשא את ראש בני גרשון גם “ 4:22
 ”הם, לבית אבתם למשפחתם
“Take a census of the sons of 

Gershon, also them, according to their 
fathers’ household.”  What does the Posuk 
mean to tell us when saying, “גם הם” – “Also 
them” – the B’nei Gershon?     
 Although compared to the B’nei 
Kehas, the B’nei Gershon had less value, 
nonetheless, “גם הם” they too were 
important, for it was very important that 
they were, “לבית אבתם” – they were from 
Shevet Levi.  Regarding the B’nei Kehas, 
their greatness was from their, “משפחה” 
even more than others, for their Mishpacha 
included Moshe Rabbeinu and Aharon 
Hakohen. (אלשיך) 
 What does the Posuk mean to tell 
us when saying, “גם הם” – “Also them” – the 
B’nei Gershon?  The Seforim Hakdoshim 
tell us that if a person sees that he 
constantly has a desire and a pull to a 
particular Mitzvah, and it is a Mitzvah that 
he is Zoche to fulfill often and in the most 
optimal manner, he should know that the 
main purpose of his coming into this world 
is for him to fulfill that Mitzvah.  That 
particular Mitzvah is the root of his 
Neshama, and he should ensure to excel in 
that Mitzvah.  “נשא את ראש בני גרשון” – Raise 
up the head of the B’nei Gershon, and one 
should not say that they are inferior to the 
B’nei Kehas who are of greater stature than 
them.  “גם הם” – The B’nei Gershon were 
also counted in the same manner as the 
B’nei Kehas, with the same reverence, for 
they fulfilled the Mitzvah which was their 
purpose in this world, “לבית אבותם” – based 
on the root of their Neshomos from Above, 
they fulfilled their Mitzvah – their purpose. 
   (מהר"י ט"ב)
 Why does the Torah say, “ הם גם ” 
here, when the assumption would be that 
just as we counted the B’nei Kehas, we now 
will also count the B’nei Gershon – why 
would we assume differently when the 
Torah counts them both?  The Kli Yakar 
explains that had the Torah not stated, “ גם
 then we may have thought that the ”הם
reason that the Torah stated Kehas first 
was due to the Kovod of the Aron that the 
B’nei Kehas carried.  Just as we see in the 
building of the Mishkan that the Torah first 
stated the Keilim of the Mishkan, and then 
the construction of the actual Mishkan, but 
as Betzalel said, that did not mean that the 
Keilim were to be built first.  Rather, the 

Mishkan was to be built first for there to a 
place for the Keilim, but the Keilim were 
stated first due to their importance.  So too 
here, one may have thought that the B’nei 
Kehas were mentioned first due to the 
importance of the Aron that they carried, 
but in fact, the Bechor, the B’nei Gershon, 
should be counted first.  Thus, the Torah 
says, “גם הם” – that the B’nei Gershon were 
also to be counted, meaning that there was 
that which was supposed to be counted 
prior to them, namely, the B’nei Kehas.  
However, we learn from the Gemara in 
numerous places that the Loshon of “וכן” – 
in this case, “גם הם”, teaches us that they 
are equal to another in some way.   

In what way is the Chashivus of 
Gershon the same as Kehas?  There are 
times that people do not reach the Shleimus 
of their Avodas Hashem, for they make 
themselves small and their work small.  
They think they are not important, and 
thus what they do is not really important.  
They therefore do not really put in much 
effort in their Avodas Hashem, thinking 
that they would not accomplish much even 
if they did – so why bother.  The truth is 
that this is a great mistake, for one is not 
judged comparatively to others, rather one 
is judged based on his own abilities.  Thus, 
the Torah says, “גם הם” by the B’nei 
Gershon, so that one should not say that 
they were not so important, for their work 
did not compare to the work of the B’nei 
Kehas, who carried the Aron, while they 
only carried the יריעות.  Although they “only” 
carried the יריעות, they were just as 
important as the B’nei Kehas, for they 
fulfilled what they were commanded to do, 
to the best of their abilities.  We know that 
the Aron was the Ikar of the Mikdash, and 
Moshe Rabbeinu said that it should be 
made first.  However, it was Betzalel who 
constructed the Mishkan, and he said that 
the Mishkan must be built first in order for 
there to be a place for the Aron.   Although 
something may be an Ikar, it doesn’t mean 
that it is not very necessary for it to have 
that which is Tofel to it.  Although the place 
where the Aron would go was a Tofel to the 
Aron, it too is an Ikar, as this Tofel is 
needed for there to be a place for the Aron 
to be.  The same is true with Yisochor and 
Zevulun, that Zevulun was the one who 
supported Torah with his money, for if there 
is no Kemach, there is no Torah.  Although 
the Kemach is a Tofel to the Torah, it is still 

needed before the Torah – for without 
Kemach there cannot be a Kiyum to the 
Torah.  Although it is really proper for every 
person to have from himself Kemach and 
Torah, earn money and learn Torah, and 
not to receive money for his Torah, 
nonetheless in our generation it is too 
difficult for most to be עמול in work and be 
 in Torah, and is thus permitted for one עמול
to receive payment for his Torah study or 
teaching.  (קול רם) 
 Gershon was the oldest son, and 
one may have thought that he would 
therefore be counted first.  However, the 
Torah did not count them first, and instead 
counted the B’nei Kehas first. Why did the 
Torah count Kehas first?  Kehas was 
involved in carrying the Torah, and Kovod 
Hatorah comes above all else.  This is 
something which we must know and follow 
through on – always giving the proper 
Kovod Hatorah whenever warranted.  
Nonetheless, the Torah wants to tell us that 
the fact the Kehas was counted first due to 
Kovod Hatorah does not mean that the 
B’nei Gershon are unimportant and should 
be overlooked.  They too were very 
important, and the Torah says, “גם הם” – 
“Also them” – they were counted, for they 
too are very important.  Rashi tells us, in 
the beginning of Parshas Terumah, about a 
special Kupah, “charity box”, that was 
exclusive for the אדנים – the brackets that 
were needed for the Mishkan.  Why did 
there need to be a special Kupah for the 
Adonim, that which one would think is not 
so important? While the Adonim may not 
have been “important” relative to other 
parts, without the Adonim, there would not 
have been a standing Mishkan.  This is a 
very important lesson for us to learn.  One 
should not look to see all of the important 
positions in Klal Yisroel and seek to have 
the most important position.  Rather, one 
must look within himself, and see what is it 
that Hakodosh Boruch Hu wants from him.  
If he fulfills that which Hakodosh Boruch 
Hu wants from him, in the most optimal 
manner, then he is as great as the greatest 
position in Klal Yisroel.  It is all about 
serving Hakodosh Boruch Hu properly, and 
in the best way we can.  The Torah is 
teaching us here with these two key words, 
 Be all YOU can be” – that is all“ – ”גם הם“
that Hakodosh Boruch Hu asks of you.  May 
we all be Zoche to truly be all that we can 
be in our Avodas Hashem.    
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PARSHAS	BEHALOSCHA	
DASON	&	AVIRAM,	PARTNERS	IN	CRIME	OR	IN	COMPASSION? 

	
The	passuk	says	(Bamidbar	11,16-17) ה' אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו  ויאמר
	וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם
Assemble	for	me	seventy	men	of	the	Elders	of	Yisrael,	the	ones	that	you	know	were	the	people's	elders	and	officers	in	
Egypt.	Persuade	them	to	come	to	the	Tent	of	Meeting	and	have	them	stand	there	with	you.	I	will	come	down	and	speak	
with	 you	 there.	 I	 will	 magnify	 the	 spirit	 which	 is	 upon	 you	 and	 place	 some	 of	 it	 upon	 them.	 Then	 they	 will	 bear	 the	
burden	of	the	people	with	you	so	that	you	will	not	have	to	bear	it	alone.	
	
Rashi	comments	that	the	statement	of	Hashem	to	assemble	the	ones	that	you	know	from	Mitzrayim	is	referring	to	the	
	bricks	making	of	quota	the	that	ensure	to	Yidden	the	of	charge	in	placed	were	who	Mitzrayim	in	policemen	the	שוטרים
was	fulfilled	daily.	Sometimes	it	became	an	impossible	task	especially	when	they	had	to	gather	themselves	the	straw	and	
still	come	up	with	the	same	amount	of	bricks.	The	Jewish	policemen	had	compassion	for	their	brethren	and	did	not	force	
them	to	over	exert	themselves	in	this	impossible	task.	Consequently,	they	were	whipped	and	beaten	by	their	superiors	
for	their	failure	of	the	quota	not	being	met.	Hashem	saw	their	sacrifice	in	receiving	suffering	and	pain	in	place	of	their	
brethren	and	they	were	therefore	rewarded	now	with	their	becoming	prophets	and	their	appointments	to	help	lead	Klal	
Yisrael	with	Moshe.	(See	also	the	Rashi	in	Shmos	5,14	with	the	same	theme).	Since	they	were	worried	about	the	pain	of	
their	brethren	in	times	of	being	downtrodden,	they	merited	to	be	leaders	of	their	brethren	in	times	of	greatness.	
	
One	 cannot	 even	 imagine	 the	 merit	 that	 one	 receives	 for	 lightening	 the	 suffering	 of	 another	 Yid,	 surely	 if	 he	 totally	
removes	it	from	him.	Even	greater	than	that,	is	if	he	receives	his	brother's	pain	in	his	place.	Let	us	take	the	lives	of	Dasan	
and	Aviram	for	example.	There	is	no	doubt	that	were	רשעים.	They	were	the	two	individuals	who	were	fighting	with	each	
other	 in	 Mitzrayim	 and	 Moshe	 reprimanded	 them	 for	 their	 belligerence	 to	 one	 another.	 They	 were	 the	 ones	 who	
reported	to	Pharaoh	that	Moshe	killed	the	Egyptian	and	Moshe	was	sentenced	to	death.	Hashem	tells	Moshe	in	Midyan	
that	he	could	now	return	to	Mitzrayim	since	the	people	who	wanted	to	kill	him	died.	Hashem	was	referring	to	Dasan	and	
Aviram	who	 lost	 their	wealth	and	 therefore	are	 considered	dead,	powerless	 (Nedarim	64).	 They	were	 the	 same	ones	
who	met	Moshe	and	Ahron	after	they	left	Pharaoh's	presence	and	nastily	said	to	them	May	Hashem	look	upon	you	and	
judge	for	you	have	made	our	scent	abhorrent	in	the	eyes	of	Pharaoh	and	his	servants	(Shmos	5,20	Rashi).	They	were	the	
same	ones	who	refused	to	leave	Mitzrayim	with	the	rest	of	Am	Yisrael.	 	(Shmos	14,3)	"Pharaoh	will	say	to	Bnei	Yisrael	
that	Am	Yisrael	are	 lost".	The	Bnei	Yisrael	who	remained	were	Dasan	and	Aviran.	They	were	the	ones	who	once	again	
reported	to	Pharaoh	that	Am	Yisrael	have	fled	making	Pharaoh	to	have	a	change	of	heart	to	chase	after	them	(Shmos	
14,5	 Targum	 Yonasan).	 They	 were	 the	 same	 one	 who	 brought	 out	 their	 manna	 on	 Shabbos	 in	 order	 to	 defy	 Moshe's	
words	 that	 the	 manna	 will	 not	 fall	 down	 on	 Shabbos	 (Shmos	 16,27).	 They	 were	 the	 same	 people	 in	 the	 rebellious	
Congregation	of	Korach	and	there	they	met	their	death.	
	
By	now	I	am	sure	a	festering	question	is	bursting	to	come	out	and	that	is	what	took	them	so	long	to	die?	Here	we	tell	the	
Rasha	son	of	the	Haggadah	that	if	you	were	in	Mitzrayim	you	would	not	have	been	redeemed	since	you	would	have	died	
during	the	plague	of	darkness	like	all	the	other	wicked	people.	Yet	Dasan	and	Aviran	did	not	die	together	with	the	other	
resha'im?	Not	only	did	they	not	die,	but	Hashem	also	unbelievably	changed	nature	and	performed	for	them	a	personal		
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splitting	of	the	Yam	Suf.	Yes,	you	heard	correctly.	We	told	you	above	that	they	remained	in	Mitzrayim	and	were	the	ones	
who	reported	to	Pharaoh	the	news	on	Am	Yisrael.	How	did	they	cross	the	Yam	Suf	after	all	the	Egyptians	perished	when	
the	 sea	 returned	 to	 its	 original	 form	 if	 not	 for	 the	 splitting	 of	 the	 sea	 for	 a	 second	 time.	 Because	 of	 this,	 one	 of	 the	
Rishonim	 answers	 a	 question	 in	 tefillahs	 Shacharis	 in	 which	 we	 say	 after	 the	 Shmah	 	וזדים טבעת וידידים העברת the	
Egyptians	you	drowned	and	the	your	beloved	you	crossed	over	the	Yam	Suf.	Yet	in	the	Torah	these	events	are	reversed,	
that	 first	Yisrael	 crossed	the	sea	and	only	 then	the	Egyptians	drowned?	He	answers	 that	וידידים העברת	 is	 referring	 to	
Dasan	and	Aviram	who	had	their	private	splitting	of	the	sea	after	all	the	Egyptians	perished	ak"d.	Two	questions	beg	to	
be	 asked.	 Firstly,	 how	 did	 these	 two	 resha'im	 merit	 this	 private	 cataclysmic	 miraculous	 phenomenon?	 Secondly,	
according	to	this	Rishon's	interpretation,	how	can	they	these	two	resha'im	be	addressed	with	the	title	of ידידים,	beloved	
to	Hashem?		
Rav	Yehoshua	 Leib	Diskin	 ztl	 answers	 the	question	of	why	didn't	 they	die	during	 the	 three	days	of	darkness	with	 the	
following	insight.	The	Medrash	writes	that	they	were	part	of	the	group	of	Shotrim,	the	Jewish	policemen	who	took	the	
blows	and	suffering	in	the	place	of	their	brethren	(Shmos	5,19,20	Rashi).	That	is	BIG	ak"d.		Someone	made	a	calculation	
that	 these	 Shotrim	 were	 beaten	 for	 86	 years,	 since	 the	 birth	 of	 Miriam	 (bitter)	 and	 up	 until	 right	 before	 the	 geulah.	
Eighty	Six	years	of	whipping	and	taking	the	blame	only	because	of	their	deep	rachmanus	for	other	Yidden,	that's	BIGGER	
THAN	BIG!	For	those	86	years	in	which	they	suffered	is	gematriah	אלהים	symbolizing	the	Middas	Hadin.	Due	to	their	self	
imposed	suffering	on	behalf	of	their	brethren,	that	middah	did	not	work	against	them	but	rather	pardoned	them.	Not	
only	were	they	pardoned	from	it	but	they	even	earned	the	title	of	Yedidim	beloved	to	Hashem.	It	is	one	thing	to	relieve	
someone's	 headache	 by	 giving	 him	 an	 aspirin	 which	 in	 itself	 is	 a	 chesed	 and	 a	 zechus	 but	 getting	 taking	 the	 rap	 for	
someone	else	which	involves	deep	suffering	over	a	long	period	of	years,	non	stop	is	way	off	the	charts.	It	finds	a	special	
place	by	Hashem.	Middah	Keneged	Middah	 the	Middas	Harachamim	 is	extended	to	you	 in	the	same	fashion	that	you	
extended	it	in	the	capacity	of	being	a	שוטר.		
There	is	tefillah	and	there	is	tefillah.	Tefillah	that	one	davens	for	a	Yid	in	tzaar	and	pain	is	gevaltig.	If	you	can	even	"feel"	
his	 pain	 to	 an	 extent,	 your	 tefillah	 for	 them	 is	 then	 even	 deeper.	 If	 you	 happen	 to	 be	 on	 the	 level	 of	 the	 Shotair	 in	
Mitzrayim,	through	the	afflictions,	blame	and	embarrassment	you	accepted	to	receive	in	place	of	your	brother,	you	are	
able	 to	attain	 the	deepest	 level	of	 tefillah	 connecting	 to	Hashem,	 in	 removing	 their	 suffering.	 It	 is	 at	 this	 level	of	 self	
sacrifice	that	you	completely	embody	tefillah	in	your	total	body	and	being.	This	is	expressed	in	the	gematriah	that	שוטר	
adds	 up	 to	 	.תפלה Your	 tefillos	 have	 now	 been	 supercharged	 and	 pass	 all	 the	 scrutiny	 of	 the	 Middas	 Hadin	 for	 a	
prolonged	time.		
As	 an	 end	 note,	 the	 gematriah	 of	 	דתן אבירם is	 	.השבת With	 all	 their	 bad	 characteristic	 traits	 and	 rebellious	 deeds,	
nevertheless	there	was	a	part	of	them	that	was	called	Yedid	beloved	to	Hashem.	Chazal	say	on	the	passuk	 שחורה אני 
	.beautiful	am	I	Shabbos	on	however,	week	the	during	black	am	I	that	beautiful,	but	black	am	I	(1,5	Hashirim	Shir)	ונאוה
On	Shabbos	the	inner	pinteleh	Yid	is	revealed,	that	part	of	the	Yid	which	never	can	be	defiled	or	lost.	No	matter	what	we	
do	during	the	week,	on	Shabbos	the	"Yedid	Hashem"	part	of	us,	emerges.	Make	no	mistake,	that	is	the	real	you.	
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 ')ד' ח( ַהְּמֹנָרה ַמֲעֵׂשה ְוֶזה
 הנרות את רבינו מדליק, החנוכה בימי שנה בכל
  קיבל אותה, יומין עתיקת, מפך קטנה חנוכיה מתוך

  אריה רבי צ"הגה, רעיתו מסב, נישואיו אחרי במתנה
 .ל"זצ לוין

  והבחין, ידוע גביר לביתו הזדמן בחנוכה הימים באחד
  להביא לבו בנדבת הציע ומיד, העתיקה בחנוכיה
  לכבודה ונאה מפוארת, טהור מזהב עשויה חנוכיה

  יש הלא, התפלא האיש. סירב רבינו אך, מצוה של
 קלי זה, 'ויפה נאה בחנוכיה להדליק מיוחדת מעלה
  מהדרים אנו בהם המצוות מכל שנא ומאי', ואנוהו
 טענה שום אך, האפשר ככל לפאר ומשתדלים מאוד
  גביר הביא, אחר במקרה. [סירב ורבינו הואילה לא

,  בה שידליק לרבינו במתנה מהודרת חנוכיה מקורב
 הניח לצערו שלא וכדי ל"וכנ רצה לא רבינו אך

  המקום כאן ואין, בחלון היא גם שתדליק ה"ע לרבנית
 ].לזה

  העדיף לא מדוע טעמו את ביאר לא רבינו אך, ושאלו
  כי מדבריו נראה והיה. ואנוהו קלי זה במצות להדר
 ה"ע הרבנית רעייתו את ולשמח לכבד בזה רוצה

 כיום ואף, שקיבל מהמתנה נהנה הוא כמה ולהראות
  כל שעשה ממה לשנות רוצה לא נפטרה שכבר
 .  השנים

ל

 :בתמונה
  בימי שנה כל מדליק בה, העתיקה פך בחנוכית מביט כשהוא רבינו

 )הלכתית שאלה לצורך, שני נר, החנוכה בימי שולחנו על והונחה( החנוכה

 

 מעניני הפרשה
 "האדמה פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה והאיש"
וכתבתי, נכונה אינה שתשובתי לי כתב ושוב תשובה לו ועניתי, מכתב לי שלח אחד: בבוקר היום רבנו לי אמר. ג"תשס' ב אדר' ז
לך למה שטעיתי כיון לו ואמרתי ל"הנ את גם להדפיס ורצה אלי ששלח המכתבים כל את להדפיס ביקשני ושוב. שטעיתי לו

עלי יסמכו שלא יידעו זה ידי ועל שטעיתי שיראו, אדרבא, כן גם זה את שידפיס לו ואמרתי התחרטתי ושוב, זאת להדפיס
 .למעשה

     
ובאו בירושלים מתגוררים הם ואמרתי, רוצים הם מה שאל רבנו. ילדים שלשה עם אבא, רבנו צלהיום בבוקר היו אתמוז ע"א 
לברכה אותם שיקח: ובקשו, רוצים הם מה אותם שאל שלהם ואבא, אפיקומן חוטפים אצלם כי, הנץ לתפילת במיוחד
 .ובירכם. בהתמדה ללמוד עם: ואמר רבנו חייך ?קנייבסקי חיים' ר גדלים כיצד רבנו את לשאול וגם, לרבנו

 
מה רבנו את שאלתי, שינה שלא שבחו להגיד" אהרון כן ויעש" .שינה שלא אהרן של שבחו להגיד - "אהרן כן ויעש": י"רש

הוא: לי אמר ל"והגראי. והאחריות המצוה גודל מחמת כביכול נערוון=  עצבים עם היה שלא מה גם הוא שבחו ?הרבותא
אל"ו" הרבה צדיק תהי אל' "ז פרק בקהלת אמר המלך שלמה. שאלתי .טוב יותר עשה ולא, כציווי שעשה לשבח מוזכר
יחזקאל רבנו בשם סמוטני מ"ר ואמר( .להחריב יותר יכול הרבה התצדק כי, הרבה תצדק אל? גרוע יותר מה", הרבה תרשע
 .)כך על תשובה יעשה שאדם ראה לא שמעולם כיון, טפי גרע' הרבה תצדק אל, 'ל"זצ סרנא

(כל משאלותיך)

 עלי הדף
 בהמה מעשר דין בגדר

' בב תעשר עשר מדכתיב לה יליף) ב"ע' (ולק, זה על מזה מתעשרין ואינן ובישן בחדש נוהג בהמה מעשר' מתני' א ג"נ בכורות
  מחדש ב"מע אף לא הישן על מחדש דגן מעשר מה דגן למעשר ב"מע ומקיש דגן מעשר' וא ב"מע' א מדבר הכתוב מעשרות

  קדשים חומרת מפני מעשר ז"הר שנה על משנה בהמה עישר שאם לי ויראה ה"ה מבכורות ז"פ ם"הרמב' וכ. לא הישן על
  לה' ילפי הא מעשר ז"הר דבדיעבד ל"מנ ע"וצ, ל"עכ שנה שנה שיהיה בפירוש בהמה מעשר על תורה הקפידה לא שהרי

 איכא הא תורה הקפידה לא שהרי' שכ מהו ועוד, א"הי מתרומות ה"בפ מ"הר ש"כמ חייל לא בדיעבד אף והתם דגן ממעשר
 ועוד ב"מע קרבן הוא' מי' שא תורה קבעה שכך שבו קדשים דין מצד חדא בה אית דיני תרי ב"במע דהנה ונראה. הקישא
  על משנה יפריש לא' לכת דרק' ילפי דמההיקש ל"י ז"ולפ, תעשר דעשר מהקישא' ילפי וזה דגן כמעשר שדינו ביה אית

 עליה חל מ"מ בדיעבד' אפי לחול צ"אי שבה המעשר דין דמצד ג"אע והפריש כשעבר בדיעבד אבל דגן במעשר כמו חברתה
 וזהו, בדיעבד חייל לעכב שנה שלא וכל לעכב הכתוב עליו שנה' דבעי ל"קי דבקדשים שבה הקדשים דין מצד ב"מע קדושת

 שנה דלא דכיון  מסברא כן שלמד והיינו' וכו הקפידה לא שהרי הקדשים חומרת מפני מעשר ז"הר' כו לי ויראה מ"הר ש"מ
 .נ"וכש שבה הקדשים דין מצד מעשר ז"הר הכתוב עליו

 )ש"עי וכל ה"ד בחקתי' פר דקרא טעמא(
 

 
 

 יפה מראה

  התמונה מקום הצילום,בטעות נרשם  שבוע שעבר הובאה כאן תמונה ובהב :תיקון
שזכו במשך כעשר שנים לארח בביתם את  משפחת ליברמן בעיר צפת בבית צולמה

 רבינו בימי בין הזמנים בחודש אב.   
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 העלותךבפרשת  335 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 עלי שי"ח 
 '')א( מקרבין כיצד''

. רחוקים בקירוב העוסקים פעילים קבוצת, א"שליט רבינו של מעונו אל נכנסו אחרונים בימים
, המצוות משמירת הרחוקים לבחורים שונות מסגרות מקימים הם הפעילות במסגרת

 .)הביקוש לפי כמובן( שבוע סוף או ערב או, בוקר מסגרת ידי על אותם לקרב ומשתדלים
  לכל מתוחכמת רשת מפיל וחכם זקן מלך הרע היצר כי, ומר קשה הנסיון בתקופתינו, כידוע
 מובן בלתי באופן, זאת עם. נוראיים הם אחד כל של לפתחו האורבים והנסיונות, צעיר

  היצר של ברשתו שנפלו אלו מאותם הרבה ודווקא, הזו בתקופה דווקא, הדעת על ומתקבל
 ואת הריקנות את מרגישים, נמצאים הם בו הטומאה שערי מתוך הם דווקא, עבירות ועברו
  המצוות מקדושת, החיים מטעם לטעום מבקשים והם, העולם תאוות שמביא הסיפוק חוסר

 .התורה ומנועם
 ארגוני כל, והמצוות התורה לקיום רב זמן להקדיש מתקשים נערים אותם כלל שבדרך מכיון

 לבית זמן יותר אותם למשוך הנכונה הדרך מהי, הזהב נוסחת את מחפשים הקירוב ופעילי
 .התורה לדברי קשובים הם בו הזמן את במקסימום ולנצל, המדרש

 .המזלג קצה על בודדים נביא ואנו, שאלות כמה שאלו החינוך פעילי
 יראת של אחרת רמה עם מגיע, להתחזק שמגיע איש או בחור כל – שאלו הם בראשונה

, לכולם משותף שיעור למסור ניתן איך, פחות וחלשים יותר חזקים יש. שוים בהם אין. שמים
  להם תמסרו, אמר ומיד לרעיון סירב רבינו? שונות לדרגות המשתתפים את לחלק ואולי

 .מזה יתעלו והכל לכולם שווה זה, ברכות במסכת להתחיל וכדאי, בגמרא שיעור
  גמרא מתוך, תורה בני כמו איתם ללמוד האם: הלימוד בצורת, כמובן, עסקה הבאה השאלה

 של התוכן על להם' לספר, 'הנושא כללות את רק להם להסביר או, שורה אחרי שורה
 ילד כמו אותם ללמד: רבינו תשובת, לגמרי להם זר שהגמרא בכאלה כמובן מדובר? הגמרא

 .מילה אחרי מילה, הגמרא מתוך, רך
 עונשי על להם לספר נכון אם שאלו הפעילים. המוסר בשיחות עסקה השיחה זה בשלב

 על, עדן הגן נעימות על רק לספר או, החוטאים על לבוא שעתידים היסורים על, הגיהנום
 מרע סור על לדבר רק, זה על ולא זה על לא לפרט לא: תשובה', ה רצון עושי של שכרם
 .  )ה"ה מתשובה י"פ ם"רמב' עי( מידי לפרט מבלי. כללי באופן טוב ועשה

 .ה"אי הבא שבועב הדברים יובאו כאן המשךמחמת קוצר היריעה 
 

שלוםב שבת   ברכת 
 גולדשטוףיצחק 

 

 

 גליון זה יו"ל לזכות ידידינו
שיראה ברכה והצלחה בכל  

 הענינים
 

 פנינים על הפרשה
 

 

 (ח, ב) "'וגו בהעלתך" 
 

  ח"צ במנחות ש"כמ ראשון בבית קיימת היתה משה שעשה המנורה דהנה ל"וי, חסרין' וב מלאין' ב מנורה פ"ד זו בפרשה יש
  שהחזירו בעזרא כמבואר שני בית כשבנו החזירוהו ומסתמא' ירמי בסוף כמפורש לבבל כשדים נטלוהו החורבן ובשעת' ב

  ז"בע ש"כמ מהקרבה ונפסל בו והשתמשו טמאוהו כנראה שאז יונים ימי עד קיים' והי לבבל שהורידו ק"ביהמ כלי כל את
  משפודין מנורה עשו חשמונאי שבית' ב ח"כ במנחות ש"כמ חדשה מנורה עשו חשמונאי בית כשנצחו ולכן, מזבח גבי' ב ב"נ

 שישראל נמצא שני בית חורבן עד נשאר וזה זהב של עשאום והעשירו חזרו כסף של עשאום העשירו )בדיעבד שכשר( מתכת של
 .חסרין ושנים מלאין שנים מנורה פ"ד כתיב דכנגדן ל"וי בדיעבד רק שכשרין ושנים כדין זהב של שנים מנורות' ד עשו

   (ח, כו)במשמרותם"  ללוים תעשה "ככה  
  היו לא שקודם הכונה אין משמרות ד"לכ חלקום ודוד ששמואל ט"ה מ"מכה ג"פ ם"הרמב כ"ומש למשמרות נחלקו שהלוים מוכח מכאן

 חילקם ר"שמ ג"ה ד"בפ שם כהנים גבי ם"הרמב כ"וכמש ד"לכ חלקום ודוד ושמואל הצורך כפי אלא ד"לכ נחלקו לא קודם אלא נחלקים
 )(טעמא דקרא                           .חילקם ר"מ איך ידוע שלא משום כן כאן ם"הרמב כתב שלא ומה ד"לכ חילקום ודוד ושמואל' לח

 ובקשההודעה 
  המהרב הלאחר שאזל

הספר 'חסד  מהדורת 
, עומדים לאלפים'

ת  אנחנו לפני הדפס
מהדורה נוספת לרבים 

 המבקשים,
 

פונים אנו למי שיש 
תיקונים או   תחת ידו

שיעביר   הערות
 בהקדם, 

 

כדי שנוכל להפיצו שוב  
  במחיר המוזל נבקש

מי שיכול להיות  מ
תף בהוצאות הדפוס  שו

 המהדורהלסבסוד 
 לזיכוי הרבים.

 

ב"ה זכינו למצוא את  
 זי"ע קברו של המחבר
לחדש  ועלה בידינו 

ולשפץ את מצבת 
קבורתו הישנה, וזאת  
ע"י תרומה שקבלנו  

וזכות זו   ,עבור זה
שיהא  לתורם תעמוד

למליץ יושר עבורם 
 .ועבור משפחתם
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גבורה  חכמה  של  שפע  תמיד,  נמצא  השפע 
למקורות  להתחבר  יכולים  נתון  רגע  ובכל  ועושר, 
השפע ולינוק מהם. ובשביל להגיע למקורות השפע 
במחשבה  לעשותו,  ובלבבך  בפיך  מיקוד,  צריכים 
דיבור ומעשה, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב (ל"מ 
יחזק  ואם  גדול,  תוקף  לה  יש  ש"המחשבה  קצ"ג) 
ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול 
שיהיה כך, ואפילו אם יחזק מחשבתו מאד שיהיה לו 
ממון, בוודאי יהיה לו, וכן בכל דבר, רק שהמחשבה 
ההרגשות  כל  וביטול  ההרגשות."  כל  בביטול  תהיה 
פירושו ביטול כל מסיחי הדעת, התעלמות מכל מה 

שמפריע לנו להיות ממוקדי מטרה. 

מלא  ג'ונגל  כמו  שלנו  העולם  קל,  דבר  לא  וזה 
הנמר,  יפתיע  מאיפה  תדע  לא  לעולם  הפתעות, 
הזמן  ממאורעות  וחוץ  הנחש.  יגיח  מאיפה 
ומאלצים  לבקרים  חדשים  האדם  על  המתחדשים 
אותו לעסוק בטרדות יש לו גם להתמודד עם מסיחי 
הדעת הגדולים הלא הם החושים, שהם כמו אנטנות 
רוטטות לקליטת גירויים חיצוניים, לאין  סוף צורות 
וריחות  ומראות  ואנשים  ודברים  ומקומות  וגוונים 
להתייחס,  אותנו  ומפתים  לנו  שקוראים  וטעמים 

ובכך מחלישים יכולתנו להיות נחושים ואחדותיים.

תמיד  נרדף  גר,  הוא  עצמו  שבתוך  האדם  ובנוסף, 
בהם  הפעמים  כל  את  לו  המזכיר  עברו,  ידי  על 
ניסה ולא הצליח, אם זה בדיאטה, בסדרים שקבע 
תמיד  מהזיכרון  חזונו,  את  לממש  ביכולתו  לעצמו, 
להתמיד  התעורר  פעמים  כמה  על  המידע  נשלף 

להתמיד  ניסיונות  אותם  כל  צלח,  ולא  אחד  בעניין 
בהתמדה שכשלו, עד שהגיע האדם למצב שהדבר 
היחיד שהוא מתמיד בו זה בלרדוף את עצמו על אי 

יכולתו להתמיד ובכך להגיע למקורות השפע. 

וכל הטינות שיש לאדם על עצמו ועל האנשים שעל 
פי תפיסתו אכלו לו ושתו לו והכשילוהו ולסטמוהו, 
שכל אלו המחשבות גם הן גורעות מיכולת המיקוד. 
אדם  אם  עצמנו,  על  לחשוב  הורגלנו  שבה  והדרך 
חי הרבה שנים בתודעה של אדם ממוצע, הסיכויים 
המחשבה  תבניות  כי  קלושים,  לעשיר  להפוך  שלו 
עצמו  את  שתופס  וזה  מקובעות,  עצמו  לגבי  שלו 
וסיכוייו  שם  שיישאר  להניח  סביר  ממוצע,  כתלמיד 
נמוכים,  לרפואה  לפרופסור  או  דור  לגדול  להפוך 
לא בגלל שהוא לא יכול, אלא כי כך הוא חושב על 

עצמו, ומחשבה מייצרת מציאות. 

והדבר שהכי הרבה מסייע לאדם להשתנות היא 
התפילה, שגם היא דורשת התמדה, וממנה הכי קל 
להתייאש, וממנה אכן הכי הרבה מתייאשים, כי היא 
המפתח של כל שערי השפע, כי היא משנה בשורש 
מעמידה  והיא  האדם,  של  המחשבה  תבניות  את 
התפילה  נקראת  כן  שעל  עומדו,  על  האדם  את 
"מתפלל"  לשון  לכן  ולזיכרון,  לריכוז  ומסייע  עמידה, 
שחוזרת  פעולה  המבטא  דבר  "התפעל"  לשון  הוא 
לעניין  קשור  "פלל"  השורש  ולכן  עצמו.  הפועל  על 
היינו  אותנו)  (שופטים  פלילים"  "ואויבנו  כמו  הדין, 
שהמתפלל שופט את עצמו, בודק את עצמו, עושה 

את חשבון נפשו. התפילה היא שעת תיקון. 

כללו של דבר, התפילה היא מפתח המאסטר לכל 
מקורות השפע, ועליה חייבים להילחם, יום יום, לא 
הלך,  ולא  בה  להתמיד  ניסית  פעמים  כמה  משנה 
היום אם בקולו תשמעו, כי בה תלוי הכל, ועליה אין 
לוותר, כמו שהאדם לא מוותר על האוויר לנשימה, 

כך אין לו לוותר על התמדת התפילה. 

מדיני הקידוש
אשתו  את  להוציא  האיש  יכול  כיצד 
בקידוש אחר שהתפלל, הלא כבר יצא 

ידי חובת קידוש מן התורה בתפילה?

 והאם אשה יכולה להוציא את האיש 
ידי חובת קידוש?

ישנו כלל שאדם שהיה מחוייב במצווה, אף שיצא 
מדין  חובה,  ידי  אחרים  להוציא  יכול  חובתו,  ידי 
ערוך  שלחן  לזה.  זה  ערבים  ישראל  שכל  "ערבות" 

(סימן רע"ג סעיף ד').

חובתו  ידי  האיש  את  להוציא  יכולה  האשה  ואף 
יכולה  התפלל  לא  והאיש  התפללה  אם  ואפי' 
(סימן  ערוך  שלחן  ערבות.  מדין  חובה  ידי  להוציאו 
רע"א סעיף ב') ומשנה ברורה (שם סעיף קטן ה'). וכן פסקו 

בהליכות עולם (חלק א') ואור לציון (חלק ב' פרק כ' הלכה 
א' בהערות).

אם הרהר הקידוש בליבו האם יצא ידי 
חובה?

יש פוסקים שנוקטים שיצא ידי חובה בדיעבד (כף 
החיים סימן רע"א סעיף קטן ט'), אמנם מרן הרב עובדיה 

פסק שלא יצא ידי חובתו, וצריך לחזור ולקדש. יביע 
אומר (חלק ב' אורח חיים סימן ו' אות ב' ג').

מעות,  מספיק  בידו  שאין  אדם 
והברירה בידו או לקנות יין לקידוש, או 
לקנות מעדנים ומאכלים ערבים לשבת 

קודש, במה יבחר?
קידוש הלילה קודם לכבוד היום, לכן אם אין בידו 
יכול  אלא  ויין,  שבת  צרכי  כל  לקנות  ממון  מספיק 
על  ויוותר  ופת  יין  שיקנה  עדיף  מהם,  אחד  לקנות 
מאכלים ערבים שאוכלים לכבוד שבת. וטעם הדבר 
ואילו  התורה  מן  עשה  מצוות  הינו  שקידוש  משום 
"וקראת  נביאים  מדברי  מצוה  זוהי  סעודה  צרכי 

לשבת עונג". בית יוסף (סימן רע"א). 

לקדש  האפשרות  לו  שניתנה  חייל 
ולאכול פעם אחת במשך השבת, וכעת 
או  בלילה  ולאכול  לקדש  אם  מסתפק 
להיפך, האם יבחר לעשות כן בערב או 

בבוקר?
יעדיף לקדש ולאכול בלילה, ואף שכבוד היום עדיף 
בשעתא,  מצוה  חביבה  אופן  בכל  הלילה,  מכבוד 
הלילה  שסעודת  מבואר  הקדוש  שבזוהר  ובפרט 

עדיפה מסעודת היום. ספר שיבת ציון.

ויש  ומגדנות,  ממתקים  שקנה  אדם 

יוציא  האם  מאד,  מיוחדים  ממתקים 
לכבוד  או  הלילה,  סעודת  לכבוד  אותם 

סעודת היום?
ומאכלים  במגדנות  להרבות  כלומר  היום  כבוד 
רע"א  (סימן  ערוך  שלחן  הלילה.  לכבוד  קודם  ערבים, 
ט"ז)  קטן  (סעיף  רע"א  סימן  החיים  בכף  ועיין  ג')  סעיף 

היה  נ"א)  סימן  ד'  פרק  גיטין   - שלמה  של  (ים  שהמהרש"ל 
ואף  בלילה,  ולא  ביום  דגים  לאכול  כן  מחמת  נוהג 
שאנו נוהגים כדעת האריז"ל שאוכלים דגים בלילה, 
מכל מקום צריך לכבד את סעודת הבוקר באיזה מין 

מאכל שחביב עליו. 

מי שצמא ביותר ורוצה לשתות קודם 
מים  לשתות  לו  מותר  האם  הקידוש, 

בלבד?
אסור לטעום כלום קודם שיקדש, ואפי' מים אסור 

לשתות קודם הקידוש, (שלחן ערוך סימן רע"א סעיף ד'), 

ומכל מקום מותר לרחוץ את פיו במים כיון שאינו 
מכוין להנאת טעימה (משנה ברורה סימן שם סעיף קטן י"ג). 
צאת  וקודם  השקיעה  (לאחר  השמשות  בבין  אבל 
הוא  אם  מים,  לשתות  להקל  מקום  יש  הכוכבים) 

צמא מאד. הליכות עולם (חלק ג' בראשית אות י"ד).

לו  אסור  יום  מבעוד  שבת  עליו  קיבל  אם  ואפי' 
לטעום מאותו רגע שקיבל שבת. משנה ברורה סימן 

רע"א (סעיף קטן י"א).

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ְּבֵסֶפר ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן י"א. ְּבַמה ְּדִאיָתא ָׁשם 
ְּבִדְבֵרי ַהְמָׁשֵרת ֶׁשל ַרֵּבנּו ֶׁשָאַמר ְלַרֵּבנּו ַרִּבי ְּתנּו 
ָמעֹות ֲעבּור ֵנרֹות ְוכּו' ְוָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל ְלמֹוַהְרַנ"ְּת 
ֵאּלּו  ְּדָבִרים  ַׁשָּיכּות  ָיִבין  ָּכֵׁשר  ִאיׁש  ִיְהֶיה  ֶׁשִאם 
ֶׁשְּבַכָּוַנת  ַז"ל  רל"י  ָאַמר  כ"א,  ְּבתֹוָרה  ְלַהֶּנֱאַמר 
ַהְמבָֹאר  ַהֵּנרֹות  ִׁשְבַעת  ֶאת  ֶׁשְּיַקֵּדׁש  ַהְּדָבִרים 
ְּבָמעֹות  ַּגם  ַאף  ָּבֶזה  ְוִיְׁשַּתֵּדל  ַהַּמֲאָמר,  ִּבְפִנים 
ַרּבֹות ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְקֶנה לֹו ַרב ָהגּון ֶׁשְּיַלְּמֵדהּו ְנכֹוָנה 
ֵאי ְלַקְּדָׁשם ָּכָראּוי ְוָאז ִיְזֶּכה ְלאֹור ֵנרֹות ַהְּמנֹוָרה 
ַעד ֶׁשְּתֵהא ַׁשְלֶהֶבת ַהֵּלב עֹוָלה ֵמֵאֶליָה ַּכְמבָֹאר 

ָׁשם, ְודֹוק. (שיש"ק ו – שיב)

א.ב. של החיים
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ֶׁשל  ַּבַּצד  ַהַּמֲעָמד  ִעַּקר 

ַהְתָמָדה ִּבְתִפָּלה.

ַהְמַאְפֵין ָהִעָּקִרי ֶׁשל ַהָּתם ַהָּקדֹוׁש ֶזה ִּביכֶֹלת 
ַהַהְתָמָדה.

ַהַּדַעת  ֵעץ  ַהְתָמָדה,  ְּבִחיַנת  הּוא  ַהַחִּיים  ֵעץ 
הּוא ַהִּטְלטּול ֵּבין טֹוב ְלַרע.

פנינים
חסידות ברסלב
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הערכה או ביקורת  פרק יט'
במסגרת המאמרים על הערכה עצמית, דיברנו על 
הרקע של ההערכה ועל העבודה מול ההורים. הבית 
המאמרים.  של  הנושאים  במרכז  היה  הילד,  של 
הספר.  בית  על  לשוחח  שעברנו  השני,  הפרק  זהו 
בעל  תלמיד  עם  המורה  של  התמודדותו  והנושא: 
המאמרים  מתוך  חלק  נמוכה.  עצמית  הערכה 
הבאים, בנוי ע"פ מאמר של מר יעקב פלדמן, תודתי 

לו על התובנות שקבלתי.

היחס המסייע להערכה עצמית גבוהה

את  בונה  הסביבה  רבה,  במידה  כי  הזכרנו, 
גם  הינה  הסביבה,  הילד.  של  העצמית  ההערכה 
הכיתה בה הילד לומד.  לכן, על המחנך ליצור סביב 
יותר  ופנוי  יותר  פתוח  הוא  בהם  תנאים,  התלמיד 
לקיים תהליכים, בעצמו. אחד מהדרכים המשפיעים 
להתייחס  צריך  המחנך  תנאי".   ללא  "קבלה  הוא: 
להיות  צריך  הוא  תנאי.  ללא  חיובי,  ביחס  לתלמיד 
אותו  מלשפוט  ולהימנע  לו  להקשיב  כלפיו,  אמפתי 
אפילו תוך כדי תהליך ענישה.  אין זה אומר, שכמחנך, 
אין לי דעה, מטרות וערכים, אלא, שכאשר אני עם 
והנושא  הנושא,  הוא  במרכז,  הוא  כרגע  התלמיד- 
הוא "קבלה".  כישוריו, יכולותיו, נקודת מבטו והבנת 
נקודת מבטו הופכת להיות המשימה המרכזית: איך 
אוכל אני המחנך להיות הגורם המקשר בין הלמידה 
לבין הילד. להיות הגורם המקשר, על אף החסרונות, 
בנוכחותו  מאוים  חש  אינו  התלמיד  כך  ו...  הבעיות 
בכיתה ומעצם הלמידה, כי לא שופטים אותו אלא 
לא  תלמיד,  ולהכיל  לקבל  אותו.  ומכילים  מקבלים 
על  לעמוד  המורה:  תפקידי  לשאר  בכלל  קשור 
ואפילו  המשמעת  ודרישות  הכיתה  חוקי  גבולות, 
אפשר  אלו,  כל  שאת  אלא  ענישה.  תהליכי  לבצע 

לעשות מתוך אהבה ולא מתוך שנאה וניכור. 

יש שווים יותר ויש שווים פחות

אם נדע לראות לא רק את ההתנהגות אלא גם 
לשרוד  מנסה  שהתלמיד  נפנים  אם  המתנהג.  את 
כלים  עם  רק  המבוגרים  כמונו  בדיוק  היום  את 
להרחיק  במקום  לו  לעזור  דרך  נחפש  אם  אחרים. 
אותו, אולי נמצא, שלשנות התנהגות של תלמיד הוא 
יותר  בנועם,  כשנעשה  יותר-  בקלות  שנעשה  דבר 

מאשר כעס או צורה אחרת של הרחקה. כמחנכים 
זו  כי  הספר,  לבית  באים  שתלמידים  לזכור,  עלינו 
המסגרת שהם מחויבים בה. לפי אופיים ומזגם, הם 
לחברה.  ולהשתייך  ומוצלחים  טובים  להיות  מנסים 
יוזמים  מגיבים,  הם  אלו  מטרות  לקידום  במאמץ 
ואין  יזמו  הם  שלא  מצבים,  מול  נחלצים  ולפעמים 
למסגרת,  מגיעים  התלמידים  עליהם.  שליטה  להם 
שעליה מופקדים המורים. זו בהחלט מסגרת נוקשה, 
וכללי המסגרת צריכה לסייע בידם להתמצא במותר 
והאסור, הנכון והשגוי. רק שמסגרת הלימודים, הינה 
נמצא  התלמיד  כולה.  התמונה  ולא  אחד  חלק 
בה  שיש  צפופה,  חברתית  במסגרת  בחברה.   גם 
חושש,  התלמיד  יומיומיים,  קבלה  ומבחני  ציפיות 
באופן קבוע, שיש "שווים יותר ושווים פחות". בנוסף 
קובעים  המורים  אנו  הידועה,  החברתית  לסטיגמה 
שמתייחס  מורה  ברורה.  בצורה  חברתי"  "מדד 
יחסו  לעומת  גבוהים  הישגים  עם  לתלמיד  אחרת 
לתלמיד עם הישגים נמוכים, מקבע סטיגמה נוספת 
החברתי.   למעמדו  מיד  עובר  המסר  התלמיד,  על 
בכיתה, בה אין התלמיד חש הערכה ואמון ביכולתו 
העצמית  ההערכה  החברתי,  ובמעמדו  הלימודית 

שלו בקרקעית. 

אקלים כיתה מיטבי 

יהיה  בה  כיתה,  אקלים  ליצור  רוצים  היינו  כיסוד, 
נעים לשהות וללמוד. יצירת אקלים זה משפיעה על 
מערכת היחסים בין המורה לתלמידים, בין התלמידים 

ובין עצמם ובין התלמידים והמוטיבציה ללמוד.

תשדר:  הלימודים  יום  בתחילת  המורה  כניסת  א. 
"אנחנו" – כלומר, אין שני צידי מתרס. כולנו עובדים 

יחד כדי להשיג הישגים. אנו שותפים!

הזו  בכיתה  אדם  שכל  ידע,  בכיתה  תלמיד  כל  ב. 
ראוי וזוכה בכבוד. הדבר יבוא לידי ביטוי, בדרך בה 

המורה יתייחס לכל תלמיד. 

ג. כל תלמיד בכיתה, זכאי שקולו יישמע ולא תינתן 
אפשרות לייחס משפיל מצד אף אדם בכיתה. כך ידע 
כל תלמיד, שבכיתה זו הוא מכובד, מוגן ובעל סיכוי שווה.

הדרישות  וכן  ברורים  יהיו  ההתנהגות  כללי  ד. 
הכיתה,  עבודת  ובדרך  הלימודים  בחומר  להישגים 
ביטחון  ויחוש  ממנו  המצופה  את  יידע  התלמיד  כך 

והתמצאות במסגרת הכיתתית.

ה. בזמן הכנת השיעור על ידי המורה, יהיו יכולות 
החומר  לא  במוקד,  שלהם  והצרכים  התלמידים 
יוכל  שהתלמיד  כך,  בנוי  יהיה  החומר  לכן  הלימודי. 
לעכל אותו ויחוש כי הוא שייך בו. נזכור, כל תלמידי 
הכיתה הם תלמידינו - אנו מחויבים בהצלחת כולם!

ו. בכיתה, היחס יהיה עקבי וענייני; המותר –  מותר 
לכולם והאסור – אסור לכולם. 

התלמידים,  לכל  ברור  יהיה  נחוש.  יהיה  המורה 
שהמורה מדבר מתוך שכנוע פנימי ומאמין בצדקת 

דרכו החינוכית.

ולהתקדם,  ללמוד  יכולים  הכיתה,  תלמידי  כל  ז. 
גם אם היכולות שלהם שונות והצרכים הלימודיים, 

החברתיים והאישיים שלהם שונים ומגוונים. 

ויתבטא  התלמידים  ביכולת  אמון  ישדר  המורה  ח. 
בשבח, כמו בביקורת. ביקורת זו תושמע, מתוך מחשבה 

לתקן ולאפשר ולא לפסול או להשפיל, חלילה.

ט. אין מקום, שהמורה ייקח מעשים או דברים של 
ויוצר  במציאות  נכון,  לא  זה  אישי.  כעניין  תלמידים, 
משקעים, שקשה לתקנם, אחר כך. אווירה כזו, כמו 
המתוארת בנקודות שלעיל, מנטרלות מראש בעיות 
התנהגות, הנובעות ממתחים בכיתה עצמה. בדרך 
מקובל,  רצוי,  חש  והתלמיד  אויב  אינו  המורה  זו, 
מכובד ובעיקר כמי שמאמינים ביכולתו.  מכאן בע"ה 
הדרך פתוחה להערכה עצמית גבוהה יותר, ולמיצוי 
השאיפה להגיע למימוש עצמי. המשך בע"ה בשבוע 

הבא, בהצלחה!

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

משאית  והבריח  המכס  במסלול  עבר  אחד 
של עגבניות, המוכס אומר לו: "העונש שלך זה 
לאכול את כל העגבניות", האיש עולה במר ליבו 
העגבניות,  את  לאכול  ומתחיל  המשאית  על 
ותוך כדי אכילה הוא מתחיל לצחוק בקול רם: 
ואומר: "הלך עליך ששון. ששון זה הסוף שלך...", 
ומתגלגל מצחוק, המוכס שואל את האיש: מי 
זה ששון, ולמה אתה ככה צוחק: עונה האיש: 
למכס  בתור  כאן  שנמצא  שלי  חבר  זה  ששון 

עם משאית של פלפל חריף.
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052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

מתנה ושמה תודה (חלק ג)
ַאַחר  ֲאָבל  י.  ּתִ ׁשְ ָחׁשַ י.  ְקּתִ ּפַ ִהְסּתַ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ֵעיַני. ְוָכְך ָהַרְעיֹון  ְוָקא ָמָצא ֵחן ּבְ ְך, ָהַרְעיֹון ּדַ ּכָ
ַהְזָמנֹות  ֵהִכיָנה  י  ִאּמִ ְוִגיִדים.  עֹור  ָקַרם 
ּיֹות, ָיפֹות ַוֲחמּודֹות, ְלָכל ֶיֶלד ְוֶיֶלד, ִעם  ִאיׁשִ
נּו,  ּלָ ֹתֶבת ׁשֶ ָעה ַהְמֻדֶּיֶקת ְוַהּכְ ָ ֲאִריְך, ַהּשׁ ַהּתַ
ה. ּתָ ּכִ י ֶאת ַהַהְזָמנֹות ּבַ ְקּתִ ּוְכָבר ְלָמֳחָרת ִחּלַ

ַהּיֹום  ִלְקַראת  ֲהָכנֹות  ּבַ ִהְתַחְלנּו  ַוֲאִני  י  ִאּמִ
ְמֻיָחִדים,  ָרִסים  ּפְ ים,  ּקִ ַמְמּתַ ָקִנינּו  דֹול.  ַהּגָ
ַיַחד  ָעַבְדנּו  ֲאִפּלּו  ְצָבִעים.  ַלל  ׁשְ ּבִ ּוָבלֹוִנים 
ֶטת. ֶ ֶפת ָיָפה ּוְמֻקּשׁ ח ְוֵהַכּנּו עּוַגת ַקּצֶ ְטּבָ ּמִ ּבַ

יַע. ַהּיֹום ַהְמֻיָחל ִהּגִ

ָכל  ּבְ ַוֲעמּוִסים  ֲערּוִכים  ָהיּו  ְלָחנֹות  ֻ ַהּשׁ
ִרּיֹות, עּוִגּיֹות ַוֲחִטיִפים.  ים – ֻסּכָ ִמיֵני ַמְטַעּמִ
ֻחְלָצה ְלָבָנה, ִמְכָנַסִים ְוַנֲעַלִים  ָהִייִתי ָלבּוׁש ּבְ
ׁשּות ּוְבקֶֹצר רּוַח  ִהְתַרּגְ ה ּבְ ת, ְמַחּכֶ ּבָ ל ׁשַ ׁשֶ

ה. ּתָ ל ַהֲחֵבִרים ֵמַהּכִ ְלבֹוָאם ׁשֶ

ֲאמּוָרה  ָהְיָתה  ה  ִסּבָ ַהּמְ ַהַהְזָמָנה,  י  ּפִ ַעל 
ָחֵמׁש  ָעה  ָ ַהּשׁ ָחֵמׁש.  ָעה  ׁשָ ּבְ ְלַהְתִחיל 

יָעה, ַהֲחֵבִרים ֲעַדִין לֹא. ִהּגִ

יִתי ִלְראֹות ִמי ִיְהֶיה  י ְלַיד ַהַחּלֹון ְוִחּכִ ְבּתִ ָיׁשַ
ה, ֲאָבל ַאף ֶאָחד לֹא  ִסּבָ ָּיבֹוא ַלּמְ ָהִראׁשֹון ׁשֶ

אֶֹפק. ִנְרָאה ּבָ

י. יַע", ָאַמְרּתִ א, ַאף ֶאָחד לֹא ַמּגִ "ִאּמָ

ִמיד  ּתָ "ְיָלִדים  ֲאָגה.  ּדָ לֹא  ִהיא  ֲאָבל 
ָבר ָרִגיל". ְמַאֲחִרים, ֶזה ּדָ

עֹון  ָ ּוַבּשׁ ַחּלֹון  ּבַ ְדָאָגה  ּבִ יט  ְלַהּבִ י  ְכּתִ ִהְמׁשַ
ָעה ָחֵמׁש ָוֶרַבע, ְוׁשּום ֶיֶלד לֹא  ָ ְלֵסרּוִגין. ַהּשׁ

אֶֹפק. ִנְרֶאה ּבָ

יעּו".  א ָאְמָרה ִלי: "ַסְבָלנּות, ֵהם עֹוד ַיּגִ ִאּמָ
ָבר ָחֵמׁש ָוֵחִצי, ְוַאף ֶאָחד לֹא  ָעה ּכְ ָ ה, ַהּשׁ ְוִהּנֵ

יַע. ִהּגִ

"ָמה ָקָרה? ַהִאם ַאף ֶאָחד לֹא רֹוֶצה ָלבֹוא 
ֶקט. ׁשֶ י ּבְ ּתִ ה?" ָלַחׁשְ ִסּבָ ַלּמְ

ְקָצת  א  ִאּמָ ם  ּגַ ׁשֶ ָרִאיִתי  ה  ַהּזֶ ָלב  ָ ּשׁ ּבַ
י... ַחּלֹון ַיַחד ִאּתִ יָטה ּבַ ֻמְדֶאֶגת, ְוִהיא ַמּבִ

י ִלְבּכֹות.  ָבר ִהְתַחְלּתִ ׁש ּכְ ָעה ֶרַבע ְלׁשֵ ׁשָ ּבְ
ִלי  ִנְרֶאה  לֹא  אֹוִתי,  אֹוֵהב  לֹא  ֶאָחד  "ַאף 
י  ּלִ ׁשֶ ה  ִסּבָ ַלּמְ יַע  ְלַהּגִ ֵּון  ִמְתּכַ הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ
י  י". ַרְצּתִ ּנִ ת ִמּמֶ ְכָלל... ְלַאף ֶאָחד לֹא ִאְכּפַ ּבִ
ה  א ֵהִניָחה ִלי ְלַכּמָ ְבִכי. ִאּמָ ַלֶחֶדר ְמָמֵרר ּבִ
ְוָאְמָרה:  ְלַחְדִרי  ה  ׁשָ ִנּגְ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ּקֹות,  ּדַ
ָעצּוב.  ְמאֹד  ה  ַאּתָ ׁשֶ יֹוַדַעת  ֲאִני  י,  "מֹוְיׁשִ
יֹון ֵמה'. ֲהֵרי  ַסְך ַהּכֹל ִנּסָ ה ּבְ ּזֶ ִני, ׁשֶ ַדע ְלָך, ּבְ ּתֵ
ָחה ְמֵלָאה ֵמֵאת ה', ְוֵאין ָטעּות  ּגָ ַהׁשְ ַהּכֹל ּבְ

ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבַ

המשך 
בשבוע 

הבא

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

היכן היה במדבר מחלקת אבידות ומציאות?
פתרון פרשת במדבר: ספר שמות מסתיים בחנוכת המשכן 
בא' ניסן בשנה השנית ליצי"מ, זמן ספר ויקרא כולו הוא שמונת 
ימי המילואים, ספר במדבר נפתח בא' אייר (אמנם, בפרשת 

נשא חוזרים לחנוכת המשכן בפרשות הנשיאים).

הזוכה: יוסף חיים .ע.  באר שבע

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

"ַּגן ֵעֶדן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה"
 ָאְמָרה ַּבחּוָרה, ֶׁשִהיא ָלְקָחה ָלּה ַמְחֶּבֶרת, ְוָאְמָרה 
ַלקב"ה: "ֲאִני ּכֹוֶתֶבת ֶאת ַהּטֹובֹות ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ִלי". 
מּוָבן ֶׁשִאם רֹוִצים ִלְכּתֹב ֶאת ַהּטֹובֹות ֶׁשה' עֹוֶׂשה, ָאז 
ָמה  ְלָפחֹות  ֲאָבל  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהַּדִּפים  ָּכל  ֶאת  ְצִריִכים 
ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְכּתֹב. ִהְתִחיָלה ִלְכּתֹב, ָאְמָרה: "ֲאִני ּכֹוֶתֶבת 
מּול  ְרׁשּומֹות  ֶׁשִּיְהיּו  ִלְׁשּכַֹח,  ְוא   ְל ְלהֹודֹות  ִּבְׁשִביל 
יֹום"  ָּכל  ִלי  עֹוֶׂשה  ֶׁשַאָּתה  ַהּטֹובֹות  ָּכל  ֶׁשִּלי  ָהֵעיַנִים 
ִסְּפָרה ֶׁשִּנְהָיה ָלּה ַּגן ֵעֶדן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִקְּבָלה ְיׁשּועֹות, 
ְּבִׂשְמָחה. ִהיא  ַהְּזַמן  ָּכל  ַהִּדיִנים.  ַהְמָּתַקת  טֹובֹות, 
ָמֵלא  ְוהֹוָדָאה,  ּתֹוָדה  ִעם  ַחָּייו  ֶאת  ַחי  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 
ַמִים, ַהְּדָלתֹות ְוַהַחּלֹונֹות,  ְּבַהָּכַרת ַהּטֹוב, ָּכל ַׁשֲעֵרי ַהּׁשָ
ִביִלים ְוַהְּדָרִכים – ֻּכָּלם ִנְפָּתִחים ְּבָפָניו. ַוֲאִפּלּו  ָּכל ַהּׁשְ
ַמְלָא ִנְׁשָלח ְלַמָּטה ִלְבקַֹע ֶאת ָּכל ַהחֹומֹות ְוַהִּקירֹות 
ֶׁשּלֹו  ַאַחת  ִמָלּה  ֲאִפּלּו  ַיְחסֹם  א  ָּדָבר  ֶׁשּשּׁום  ְּכֵדי 
'ַאָּתה  עֹוָלם.  ְלבֹוֵרא  ֶׁשּלֹו  ַהּטֹוב  ְוַהָּכַרת  ֵמַהּתֹודֹות 
אֹוֵהב לֹוַמר ּתֹוָדה?' אֹוְמִרים לֹו ָׁשם ְלַמְעָלה, 'ֲאַנְחנּו 
ִנֵּתן ְל ֶאת ָּכל ַהִּסּבֹות ְלהֹודֹות. ְנַוֵּדא ֶׁשֹּלא ַּתְפִסיק 
ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהּבֹוֵרא. ֵּכן, ַּגם ַּבִּמְקֶרה ֶׁשְּל, ֵיׁש 
ָלנּו ֶאת ָּכל ַהֵּכִלים ַלֲעזֹר ְל לֹוַמר ּתֹוָדה ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה 

אֹוֵהב'.

ָּכל  ֶאת  ָּבּה  ְוכֹוֵתב  ַמְחֶּבֶרת  לֹוֵקַח  ְּכֶׁשָאָדם  ָלֵכן, 
עֹוָלם  ֶׁשּבֹוֵרא   – ַהְּגדֹוִלים  ְוַעד  ֵמַהְּקַטִּנים   – ַהֲחָסִדים 
עֹוֶׂשה ִּבְׁשִבילֹו, ּומֹוֶדה לֹו ַעל ַהּכֹל ַעד ִלְפָרֵטי ְּפָרִטים, 
ְמֵלִאים  ֶׁשַהַחִּיים  ְיַגֶּלה  הּוא  ֲעצּוָמה.  ִׂשְמָחה  ַיְרִּגיׁש 

ְוהּוא  ַהְּזַמן!  ָּכל  עֹוָלם  ּבֹוֵרא  ֶׁשל  ְוַרֲחִמים  ַּבֲחָסִדים 
ַּגם ְיַגֶּלה ֶׁשַהַּמְחֶּבֶרת ַהּזֹו א ַּתְסִּפיק ְלָהִכיל ֶאת ָּכל 
ִּבְתקּוַפת  ֲאִפּלּו  ָעָליו,  ִהְׁשִּפיַע  עֹוָלם  ֶׁשּבֹוֵרא  ַהּטֹוב 
ִמּזֹו,  ְיֵתָרה  ָלעֶֹמק.  ִיְבָחן  הּוא  אֹוָתּה  ְקָצָרה  ַחִּיים 
ְּכתֹוָצָאה  ְוִנְפָלאֹות  ִנִּסים  עֹוד  ְוֶיְחֶוה  ְיַגֶּלה  ֲאִפּלּו  הּוא 
ֵמִהְתּבֹוְננּות זֹו ַעל ַחָּייו. ַּבֵּסֶפר "ְנִתיבֹות עֹוָלם" ֶנֱאַמר 
ֶׁשּבֹוֵרא עֹוָלם מֹוֵחל ַעל ֲחָטָאיו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת 
ָּכל ָמה ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ְּבִׂשְמָחה – ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה. ֶזה 
ֶאת  ְמַקֵּבל  ַהֶּזה  ֶׁשָהָאָדם  'ְּכמֹו  אֹוֵמר  ֶׁשַהּבֹוֵרא  ְּכמֹו 
ֶאת  ַמְנִהיג  ֶׁשֲאִני  ָהֻעְבָּדה  ְוֶאת  לֹו  ֶׁשּקֹוִרים  ַהְּדָבִרים 
ַחָּייו ְוָהעֹוָלם ְּבַאֲהָבה, ַּגם ֲאִני ֲאַקֵּבל ֶאת ַהִהְתַנֲהגּות 
ֶׁשּלֹו ְּבַאֲהָבה'. ִעם ַמְחֶּבֶרת ַהּתֹוָדה ָאָדם ָיכֹול ִלְטעֹם 
ֶאת ַטְעמֹו ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן ְּכָבר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ּבֹוֵרא עֹוָלם 
מֹוֵחל ַלֲאָנִׁשים ֶׁשאֹוְמִרים לֹו ּתֹוָדה ַעל ָּכל ַהֲחָסִדים 
ְּבֶחְלָקם,  ֵמִחים  ַהּׂשְ ַלֲאָנִׁשים  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשּלֹו  ְוָהַרֲחִמים 
ַּבַחִּיים  ֲעֵליֶהם  ֶׁשעֹוֵבר  ָמה  ָּכל  ֶאת  ֶׁשְּמַקְּבִלים 
ֶׁשַהּתֹוָרה  ֲחָטִאים  ַעל  מֹוֵחל  ֲאִפּלּו  הּוא  ְּבַאֲהָבה. 
ַמְחִׁשיָבּה ְּכִבְלִּתי ִנְסָלִחים. ְוֶזה א ַהּכֹל – ָּכל ַהחֹובֹות 
ַהּטֹוב  ֶׁשַהָּכַרת  ִמֵּכיָון  ִלְזֻכּיֹות,  הֹוְפִכים  ָהָאָדם  ֶׁשל 

מֹוִביָלה ֶאת ָהָאָדם ִלְתׁשּוָבה ִמּתֹו ַאֲהָבה!

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com
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לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

האורח החצוף
עומד  הדרך  בצד  ברכב.  נוהג  אתה  חם.  יום 
טרמפיסט בשמש ואף אחד לא עוצר לו. הוא אדום, 
לידו  עוצר  עליו,  מרחם  אתה  להתעלף.  עומד  מזיע, 
ומזמין אותו להצטרף לנסיעה ואפילו מציע לו מים 

וקצת עוגיות שיש לך באוטו. חסד גדול.

משער  אתה  משהו.  וממלמל  לרכב  עולה  הבחור 
שהוא אומר תודה, אז אתה אומר: "אין על מה, אני 

גם ככה נוסע לכיוון..."

לך  ואומר  הקול  את  מרים  הטרמפיסט  אז  אבל 
המזגן  למה  שאלתי  רק  תודה,  אמרתי  "לא  ברוגז: 
האלה?  המים  זה  מה  ובכלל,  חלש?  כך  כל  שלך 
הם בכלל לא קרים! ואין לך במקרה קולה? ותסלח 
מעליב,  קצת  אלי  שלך  היחס  אבל  אומר,  שאני  לי 
שם  עמדתי  בשמש,  עומד  ככה  אותי  רואה  אתה 
כמה שעות, אז קודם כול תיקח אותי לאיזו מסעדה 
 – סטייק  איזה  או  פרגיות  שיפודים,  כמה  לי  ותזמין 
ואתה מביא לי עוגיות?! תתבייש לך! איפה הרחמים 

שלך...?"

היית  אתה  מה  ְכּנהג,  לך  קורה  היה  זה  אם 
בועט  פשוט  היה  רגיל  אדם  שבן  בטוח  אני  עושה? 
הטרמפיסט מהרכב. אבל בן אדם עם עבודה  את 
 – וסבלנות  וענווה  זכות  כף  והרבה  רצינית,  אישית 

היה פשוט שותק בתדהמה.

כל אחד היה שואל את עצמו: מה קורה כאן? איך 
זה יתכן ֶׁשַּלָּבחּור אין אפילו מילת תודה אחת, ואילו 
טענות יש לו מכאן ועד להודעה חדשה? איזו גסות, 

איזו יהירות, מי חינך אותו...?

מתאוננים סדרתיים
המדבר,  דור  של  המצב  בדיוק  זה  נתבונן,  אם 
המתאוננים הסדרתיים. הם הרי "התייבשו" והתענו 
לגואל,  מתסכלת  בציפייה  במצריים  הברזל  בכור 
והנה הגאולה הגיעה ברחמים גדולים ובהרבה מאור 

פנים מצד ריבונו של עולם. הם עולים על "טרמפ" 
מטעמים  מיני  וכל  מים  כבוד,  וענני  נשרים  כנפי  על 
גיהוץ,  חינם,  ובמתנת  באדיבות  בפניהם  מוגשים 
כיבוס, ביגוד, ומיזוג ואוצרות עצומים משלל מצרים – 

וכל מה שיש להם לומר זה רק תלונות.

את משה רבינו זה לא רק מתסכל, זה שובר אותו 
לגמרי!

כבר דיברתי על הנושא הזה בעבר. תמיד כתבתי 
על הכרת הטוב, על להגיד תודה, על אמונה. אבל 
ומתוך  התודה,  נושא  על  ארוכה  עבודה  מתוך 
הניסיון הרב שלי עם תלמידים ועם ּפֹונים מכל גווני 
הקשת, זכיתי להבין נקודה עמוקה שכל דרך התודה 

והאמונה עומדת עליה.

תכיר את מקומך
דור  של  הבעיה  שלנו,  ה"טרמפיסט"  של  הבעיה 
המתבכיינים  כל  של  הבעיה  ולמעשה  המדבר, 
והמתלוננים ובעלי הטענות והביקורות – הבעיה היא 
מוכנים  לא  מקומם.  את  מכירים  לא  פשוט  שהם 
להשלים עם העובדה שהם בסך הכול טרמפיסיטים, 
אורחים, אנשים שהורמו מאשפתות ומעפר, וכל מה 

שיש להם בחיים זה מתנת חינם כפשוטו.

פשוט  היא  שלנו  החיים  מהלך  על  תלונה  כל 
הזה,  בעולם  כאורחים  שלנו  מהמציאות  התעלמות 
ומפרנס  שזן  עולם  בורא  של  שולחנו  על  כסמוכים 
ומנהיג ומכוון ומוליך אותנו ברחמים גדולים, כאשר 
כל פרט ופרט בחיים שלנו הוא חסד נקי. אף אחד 

לא חייב לנו כלום.

אם בן אדם לא מבין את הנקודה הזאת כנקודת 
מוצא וכבסיס ויסוד לכל עבודת התודה – הוא לעולם 
לא יוכל לומר תודה. להיפך, הוא עוד ירגיש שמגיע 
שהוא  בגלל  רק  ושפע,  וישועות,  והערכה,  כבוד,  לו 

"עושה טובה" לבורא עולם ואומר תודה...

אל תסתור את עצמך
זה כל כך אבסורדי עד שיש כאלה שאומרים לי: 
חודש  במשך  ביום  שעה  חצי  תודה  אמרתי  'הרב, 
שלם – למה לא נושעתי? מה קורה כאן?' מה שעומד 
מאחורי השאלה זו המחשבה שאם אני אומר תודה 

אז בורא עולם מחויב להושיע אותי – ה' חייב לי!

עצמם,  את  סותרים  הם  איך  מרגישים  לא  והם 
שלא  ההרגשה  היא  התודה  של  המהות  כל  שהרי 
מגיע לך כלום, הכול זה רק חסד חינם, ולכן אתה 
אומר תודה. והנה לא רק שאתה מכריז שכל התודה 
שלך היא בעצם רק כלי לקבל ישועות, אלא אתה 

עוד חושב שהקדוש ברוך הוא חייב לך...

התודה  של  המטרה  שכל  ואומר  מדגיש  אני  אז 
את  הזאת,  הפשוטה  האמת  את  לחיות  היא 
האמונה הזאת, את המציאות שהקודש ברוך הוא 

לא חייב לך כלום.

כבר שנים רבות שאני שר בשיעורים את השיר של 
בעל המנגן ישראל דגן הי"ו: "צריך תמיד להיות שמח 
כי בסך הכול אתה אורח" וכן את המילים: "לא מגיע 
לי כלום, תודה רבה לך ה' יתברך" – והמילים האלה 
התמידית,  השמחה  וסוד  התודה,  סוד  באמת  הם 

לזכור תמיד שבורא עולם לא חייב לנו כלום.

כאשר זוכים להבין את זה ולחיות את זה באמת – 

מאמר

ראש הישיבה
יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"

 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון

ר"תיציאהכניסה

19:1020:2821:03ירושלים

19:2720:3021:00תל אביב

19:2220:3221:04חיפה

19:2620:2821:01באר שבע

גליון 625
י"ב סיון תשע"ט

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

פרשת בהעלותךבס"ד בר"ה 

המשך בעמוד 3

לשנות  הדרך  לפעמים 
היא  המציאות  כל  את 
על  להסתכל  פשוט 

המציאות כמו שהיא.



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

 אששת ששא  | ד

וחומר,  קל  דברים  והלא  היין,  מן  עצמו  שציער  אלא 

חוטא,  נקרא  היין  מן  אלא  עצמו  ציער  שלא  זה  ומה 

המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה".

מתמה על כך האלשיך הקדוש, הלא כתוב זה: 

"וכפר עליו מאשר חטא על הנפש", מדבר רק על 

איך  כן  כי  הנה  פתאום,  בפתע  במת  שנטמא  נזיר 

אפשר לומר שהוא מביא קרבן כפרה על שציער 

את עצמו מן היין, הלא לפי זה היה צריך גם הנזיר 

להביא  נזירותו  ימי  כל  את  והשלים  נטמא  שלא 

קרבן כפרה, על אשר חטא על הנפש שציער את 

עצמו מן היין, והנה לא רק שלא נקרא חוטא אלא 

על  אלקיו  נזר  "כי  שכתוב:  כמו  קדוש  נקרא  עוד 

ראשו, כל ימי נזרו קדוש הוא לה'".

 השמשע ליהשות מן המאכלים
שבשא הקב"ה שקשא חוטא

באמת  כי  בזה,  הענין  הקדוש  האלשיך  ומבאר 

ברא הקב"ה את כל מעדני העולם כדי ליהנות בהם 

בני אדם, אבל בתנאי שתכלית האכילה היא להחיות 

וליישב את הנפש ולא למותרות ותאוות, וראיה לדבר 

מהיין שאם יודעים לשתותו כראוי הרי יש בזה מילוי 

רצון ה', כמבואר בגמרא )עירובין סה.(: "כל המתפתה 

"שמפייסין  רש"י:  ופירש  קונו".  מדעת  בו  יש  ביינו 

אותו על דבר, ומתרצה כשטוב לבו ביין". לכן אסור 

לאדם לסגף את נפשו שלא לאכול ממעדני העולם 

הזה, ואם מתענה הרי הוא נקרא חוטא.

ממה  מגיעים,  הדברים  היכן  עד  וראה  בא 

דף  קידושין  מסכת  )סוף  ירושלמי  בתלמוד  ששנינו 

שראת  כל  על  וחשבון  דין  ליתן  אדם  "עתיד  מח:(: 

עינו ולא אכל". ומפרש ה"פני משה": "משום שאינו 

ברוך  ולהודות השם  לברך  לחזור אחריהן  לבו  נותן 

הוא, שברא מינים אלו להחיות בהן בני אדם, וכמו 

שאינו נחשב בעיניו טובתו יתעלה ברוך הוא".

להדא  חשש  לעזר  "רבי  בירושלמי:  ומסיים 

מכל  בהון  ואכיל  פריטין  ליה  ומצמיח  שמועתא, 

חשש  לעזר  רבי  פירוש,  בשתא".  חדא  מילה 

כל  מהן  לקנות  פרוטות  מקבץ  והיה  זו,  לשמועה 

מיני פירות שהיה אוכל מכל פרי פעם בשנה, הנה 

היא  הנזיר  קדושת  כי  לפרש  נוכל  איככה  כן  כי 

מפאת שפורש עצמו מכל עניני העולם הזה.

מן  לפרוש  כוונתו  אם  כי  בזה,  הביאור  אך 

העולם הזה לשם שמים לשם כפרת עון וכדומה, 

הנה מאחר שכוונתו לשם שמים יחשב לו מיעוט 

לו  ונרצה  לה',  קרבן  הקריב  כאילו  ודמו  חלבו 

לכפר עליו. אך כל זה הוא רק בתנאי שאנו רואים 

עליו  שמר  הקב"ה  כי  נזירותו,  ימי  את  שהשלים 

הוכחה  לנו  יש  ומזה  מת,  בטומאת  יטמא  שלא 

ברורה שהנזירות שקיבל עליו לפרוש מן היין ומכל 

חמדות העולם הזה רצויה היא לפני ה'.

אבל אם הנזיר נטמא במת בפתע פתאום ולא 

שמרו עליו מן השמים שלא יטמא, הרי זו הוכחה 

ברורה שקבלת נזירותו לא היתה נקיה מכל פניה, 

ולא היתה נזירותו רצויה לפני ה', ומחמת סיבה 

צריך  הוא  ולכן  נטמא,  והוא  עליו  שמרו  לא  זו 

כפרה על אשר חטא על הנפש שציער עצמו מן 

היין, שהרי נתברר שאין הקב"ה רוצה בפרישתו 

מן העולם הזה.

 "שעבים גם צמאים
שאשם בהם תתעטף"

האלשיך  בדברי  הביאור  להרחיב  ונראה 

הקדוש, על פי מה שהאריך רבינו האריז"ל ב"שער 

היא  האכילה  תכלית  כי  עקב(,  )פרשת  המצות" 

המאכלים.  בתוך  הנמצאים  קדושה  ניצוצי  לברר 

רעיון  זי"ע  הקדוש  טוב  שם  הבעל  כך  על  הוסיף 

אותם  את  אדם  לכל  מזמין  שהקב"ה  נשגב, 

המאכלים שיש בהם ניצוצי נפשו הצריכים תיקון, 

כדי שיאכלם בברכה לשם שמים ועל ידי זה הוא 

בהם,  הטמונים  נפשו  ניצוצי  את  ומתקן  מעלה 

טוב"  שם  "בעל  בספר  שהביא  כפי  הדברים  והנה 

)פרשת יתרו אות כו( פירוש הפסוק )תהלים קז-ה(:

"רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. פירש 

בכאן סוד גדול ונורא, והוא למה ברא הקב"ה עניני 

מאכל ומשתה, שאדם תאב להם לאכול ולשתות, 

שהם  הראשון  אדם  ניצוצי  ממש  שהם  והטעם 

מתלבשים בדומם ובצומח ובחי ובמדבר, ויש להם 

חשק לדבק בקדושה... וכל אכילה ושתיה שאדם 

אוכל ושותה, הוא ממש חלק ניצוצות שלו שהוא 

צריך לתקן".

הנה כי כן ירווח לנו להבין מה עמקו דברי חכמינו 

הנזיר  שמביא  בקרבן  שנאמר  מה  שפירשו  ז"ל, 

וכי   - הנפש  על  חטא  מאשר  עליו  "וכפר  שנטמא: 

היין".  מן  עצמו  שציער  אלא  זה,  חטא  נפש  באיזה 

זה  הרי  בנזירותו,  הצליח  ולא  שנטמא  מאחר  כי 

סימן שאינו במדרגה גדולה זו שיוכל לפרוש מעניני 

לכן  הגדול,  הכהן  בקדושת  ולהתקדש  הזה  העולם 

העלה  ולא  היין  מן  שתה  שלא  כפרה  צריך  הוא 

"וכפר עליו מאשר חטא  ניצוצי נפשו. וזהו שכתוב: 

על הנפש", ומפרש בגמרא: "וכי באיזה נפש חטא זה, 

אלא שציער עצמו מן היין" – "עצמו" דייקא, שציער 

ניצוצי נפשו במה שלא שתה מן היין.

אמנם כל זה הוא רק בנזיר שנטמא וסתר את 

ימי נזירותו, אבל הנזיר שלא נטמא משום ששמרו 

שכוונתו  מובהק  סימן  זה  הרי  השמים,  מן  עליו 

רצויה לפרוש מכל עניני העולם הזה כלשון קדשו 

ידי  על  קדושה  עליו  תחול  "למען  האלשיך:  של 

כך  אחר  יוכל  זה  ידי  ועל  לה'",  והתקרבו  בחירתו 

ולשתות  לאכול  עז  וביתר  שאת  ביתר  להתקדש 

שזכה  הכתוב  מעיד  עליו  הנה  לבדו,  לה'  בלתי 

להתקדש בקדושת הכהן הגדול: "כי נזר אלקיו על 

ראשו, כל ימי נזרו קדוש הוא לה'".

הקדוש,  האלשיך  דברי  הם  מתוקים  ומה 

אחרי  הנזיר  אצל  שכתוב  מה  בזה  שמפרש 

את  והביא  בטהרה  נזירותו  ימי  את  שהשלים 

יין".  הנזיר  ישתה  "ואחר  ו-כ(:  )במדבר  קרבנותיו 

להתיר  הכתוב  הוצרך  מה  לשם  ביאור  וצריך 

נזירותו  ימי  שנגמרו  מאחר  הלא  יין,  לשתות  לו 

וגילח את שערותיו, הרי מובן שמותר לו לשתות 

יין. עוד יש לדקדק הלא עתה אחרי שהשלים את 

ימי נזירותו שוב אינו נזיר, אם כן למה מכנה אותו 

הכתוב בתואר נזיר: "ואחר ישתה הנזיר יין", היה 

הביאור  אולם  יין".  ישתה  "ואחר  סתם:  לומר  לו 

הוא כדברי האלשיך:

ימי  כל  נזר קדושה  יקנה  ידי הפרישות  "כי על 

נזרו, וישאר לו הפרישות והנזר בקנין, כי גם אחרי 

נזירות  תואר  עדיין  יין,  וישתה  נזרו  ימי  מלאות 

יצדק בו, כי נזר קדושה עליו ולא יבגוד בו היין עוד. 

וזהו אומרו בחתימת הענין 'ואחר ישתה הנזיר יין', 

יין אינו נזיר, ואיך יאמר  כי הלא בשתותו אחרי כן 

ישתה הנזיר יין, אך הוא לומר כי עוד תוארו צודק 

בו גם אחר שתותו יין".

מה  כל  נשלב  אם  כי  זה,  מכל  לנו  היוצא 

באור  הנזיר,  קדושת  בענין  הנה  עד  שלמדנו 

עזרא",  ה"אבן  המשולש,  החוט  של  תורתם 

בידינו  יעלה  הקדוש,  השל"ה  הקדוש,  האלשיך 

הנזירות, שהנזיר משתוקק  ביאור תכלית מצות 

לפרוש עצמו מכל עניני העולם הזה, כדי לחזור 

להיות בבחינת אדם הראשון קודם החטא כדברי 

להיות  ראוי  הוא  זה  ידי  ועל  הקדוש,  השל"ה 

מוכתר בנזר הבריאה בבחינת: "כי נזר אלקיו על 

המשוחרר  מלך  בבחינת  שהוא  מאחר  ראשו", 

מכבלי תאוות העולם הזה כדברי ה"אבן עזרא", 

גדול  כהן  בבחינת  להיות  זוכה  הוא  זה  ידי  ועל 

שאסור לו להיטמא ולאביו ולאמו.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל
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ראוי  היה  כי  ולשמרה,  לעבדה  עדן  בגן  והושם 

כתנות  בהתלבשות  ועתה  זר,  היה  לא  כי  לעבודה 

אדם,  במקום  שהוא  אהרן  בוא  עד  זר,  נעשה  עור 

ונתקן הזרות שבו על ידי שמן משחת קודש...

כוונתו  מהיין,  עצמו  את  שפורש  הנזיר  הנה 

להיות  שנתכסה  במה  כלומר  במופלא,  לילך  הוא 

שגרם  התאוה  היפך  דהיינו  שחטא,  קודם  כאדם 

לאדם להיות נפשט מכתנות אור, והיה על ידי גפן 

אפרוש  כלומר  נזיר,  הריני  אומר  והוא  היה,  גפן  כי 

במה  זמן  וקובע  יכולתי,  בכל  מהתאוות  עצמי  את 

הכרחיי  שהוא  מה  כי  להתקיים,  לגופו  שאפשר 

לקיום הגוף כדי שתישאר הנשמה דביקה בגוף, אין 

זה נקרא הולך אחר התאוה...

אדם  בגדר  נכנס  כלומר  עליו,  אלקיו  נזר  וזהו 

נזר  היה  ואז  זר,  היה  הראשון קודם שחטא שלא 

שהוצרך  הכהן  כמו  אמצעים  שום  בלי  אלקיו 

בכלות  אבל  נזרו,  זמן  כל  עליו  הנזר  וזה  לשמן, 

מסתלק  אזי  אדם  בני  כשאר  להיות  וישוב  הזמן 

ממנו הנזר, ועל זה הוצרך להביא קרבנות, דוגמא 

שחטא,  אחר  לקרבן  שהוצרך  הראשון  אדם  של 

אדם,  שהקריב  שור  כח:(  )שבת  רז”ל  שאמרו  כמו 

וזהו טעם קרבן הנזיר".

אדם השאשון כהן גדול היה

גלימתו  בשולי  אחיזנא  מאריה  קמיה  כעבדא 

מה  פי  על  הקדושים,  דבריו  בביאור  להרחיב 

ג(:  אות  בחוקותי  )פרשת  תנחומא  במדרש  ששנינו 

"נתאוה הקב"ה כשם שיש לו דירה למעלה שיהא 

לו כך דירה למטה, שכך הוא אומר לאדם הראשון, 

אם זכית, כשם שאני מלך על העליונים כך אעשה 

אותך מלך על התחתונים... והוא לא עשה כן אלא 

כיון שחטא סילק שכינתו ממנו".

ה"אבן  דברי  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

תאוות  עבדי  אדם  בני  כל  כי  "ודע  הנ"ל:  עזרא" 

העולם, והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות 

הנה  התאוות".  מן  חפשי  שהוא  מי  כל  בראשו, 

לאדם  הקב"ה  שאמר  מה  להבין  נשכיל  כן  כי 

הראשון: "אם זכית, כשם שאני מלך על העליונים 

כך אעשה אותך מלך על התחתונים". כלומר אם 

זכית להיות שולט על תאוות העולם הזה, אכתיר 

אותך למלך על התחתונים.

הדעת  מעץ  לאכול  שלא  הקב"ה  הזהירו  לכן 

בתאוות  שולט  הוא  אם  לנסותו  כדי  ורע,  טוב 

העולם הזה של עץ הדעת טוב ורע. אולם הכתוב 

הדעת  עץ  באכילת  נכשלו  וחוה  שאדם  מעיד 

ג-ו(:  )בראשית  שכתוב  כמו  התאווה,  יצר  מפאת 

וכי תאוה הוא  כי טוב העץ למאכל  "ותרא האשה 

ונחמד העץ להשכיל, ותקח מפריו ותאכל  לעינים 

ותתן גם לאישה עמה ויאכל". והנה כיון שלא שלט 

אדם הראשון על הטבע אלא הטבע שלט בו, לכן 

איבד את כתר המלכות של כל הבריאה.

האדם  שיתקן  ניתנה  שהבחירה  מאחר  אולם 

אותו  הלביש  לכן  הדעת,  עץ  בחטא  שקלקל  מה 

הכהן  של  בגדים  בשמונת  החטא  אחר  הקב"ה 

ה'  "ויעש  ג-כא(:  )בראשית  שכתוב  כמו  הגדול, 

אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם". דרשו 

על כך במדרש )במדב"ר ד-ח( שהלביש אותו הקב"ה 

בבגדי כהונה גדולה. הרבינו בחיי בפרשת בראשית 

)בראשית ג-כא( מביא את דברי המדרש הנ"ל, והוא 

מוסיף על כך רמז נאה: 

כהונה  בגדי  וילבישם,  המדרש  דרך  "ועל 

גדולה הלבישם, כתיב הכא וילבישם וכתיב התם 

)ויקרא ח-יג( וילבישם כתנות. וידוע כי בגדי כהונה 

גדולה היו שמונה, וכן בכתוב של ויעש ה' אלהים 

שמונה  וילבישם  עור  כתנות  ולאשתו  לאדם 

תיבות הן, והבן זה".

לפי האמור הביאור בזה, כי לפני שחטא אדם 

הראשון אם היה עומד בניסיון לשלוט על תאוות 

העולם הזה, והיה נמנע מלאכול מעץ הדעת טוב 

ורע, היה ראוי להיות מלך על כל העולם אפילו בלי 

אחר  הקב"ה  אותו  שהלביש  כהונה  בגדי  שמונה 

בלי  ערום  היה  הדעת  עץ  לפני חטא  ולכן  החטא, 

בגדי כהונה כי לא היה צריך לכך, אולם אחר שחטא 

ואיבד את כתר מלכותו הלביש אותו הקב"ה בגדי 

כהונה גדולה, ללמדו שעדיין יש בכוחו להתקדש 

ולשלוט על כל תאוות העולם הזה.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

קדושת  שורש  כי  הקדוש,  השל"ה  לנו  שגילה 

הנזירות הוא שהנזיר משתוקק להפריש עצמו מכל 

תענוגי העולם הזה, ולהיות בבחינת אדם הראשון 

קודם החטא לפני ששתה מן היין שסחטה לו חוה 

מן העץ הדעת טוב ורע, אשר אז עדיין לא שלטה 

בו גזירת המיתה, לכן מזהירו הכתוב שלא ישתה 

נולדה רק  יין ולא יטמא למתים, כי טומאת המת 

כל  ועל  עליו  ונגזרה  הדעת  בעץ  שחטא  אחרי 

הנבראים מיתה.

בדרך זו מבאר השל"ה הקדוש מה שמכתיר 

על  אלקיו  נזר  "כי  בתואר:  הנזיר  את  הכתוב 

הראשון  אדם  בבחינת  שהוא  ללמדו  ראשו", 

כל  על  מלך  להיות  ראוי  שהיה  החטא,  קודם 

כי  נמצא  כהונה,  בגדי  שום  בלי  אפילו  הבריאה 

בבחינה זו הוא גדול יותר מן הכהן הגדול שנאמר 

עליו: "כי נזר שמן משחת אלקיו עליו", שהוכתר 

הנזיר  ואילו  המשחה,  שמן  בזכות  הבריאה  לנזר 

זכה לכך בלי שמן המשחה.

"לא כל השוצה ליטול את השם יטול"

הגדול  היסוד  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

שלמדנו מדברי האלשיך הקדוש, שהנזיר מתעלה 

בקדושתו להיות בבחינת כהן גדול, ועוד יותר מכך 

יותר  הוא  שהנזיר  הקדוש,  השל"ה  מדברי  למדנו 

כאדם  להיות  מתעלה  שהוא  בכך  הגדול  מהכהן 

הראשון קודם החטא, נשכיל להבין מזה כי על כגון 

)ברכות  במשנה  ששנינו  מה  להמליץ  מתאים  דא 

טז:(: "לא כל הרוצה ליטול את השם יטול". כלומר 

לא כל אחד ראוי לקבל עליו נדרי נזירות ולהתעלות 

צריך  אלא  החטא,  קודם  הראשון  אדם  בקדושת 

לבדו.  לה'  בלתי  כוונתו  שתהיה  לכך  ראוי  להיות 

זה למדים אנו ממה שכתוב בפרשתנו בדיני  דבר 

נזירות )במדבר ו-ט(:

"וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וטמא ראש 

נזרו, וגילח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו, 

יונה  בני  שני  או  תורים  שתי  יביא  השמיני  וביום 

אחד  הכהן  ועשה  מועד,  אהל  פתח  אל  הכהן  אל 

על  חטא  מאשר  עליו  וכפר  לעולה  ואחד  לחטאת 

הנפש... והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו".

שנינו על כך בגמרא )תענית יא.(: "אמר שמואל כל 

היושב בתענית נקרא חוטא, סבר כי האי תנא דתניא 

רבי אלעזר הקפר ברבי אומר, מה תלמוד לומר וכפר 

עליו מאשר חטא על הנפש, וכי באיזה נפש חטא זה, 

 של"ה הקדוש: השזיש הוא בבחישת אדם השאשון קודם החטא
שהיה כהן גדול אאילו בלי שמן המשחה ובגדי כהושה

 השזיש אסוש בשתיית יין ובטומאה למת, שמז על אדם השאשון
לאשי ששתה יין מעץ הדעת ושגזשה עליו מיתה

 אלשיך: שזיש ששטמא מביא קשבן כאשה על שציעש עצמו
מן היין, כי מתבשש שלא התכוון לשם שמים

 שם: "ואחש ישתה השזיש יין" – גם אחשי שגמש להיות שזיש
ששאש עליו שושם קדושת השזיש להתקדש ביין



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

 אששת ששא  | ב

הבדיל את שבט הלוי, ומהם את זרע אהרן, ומתוכם 

והאם  לו,  יאמר  קדוש  כי  מאחיו,  הגדול  הכהן  את 

תלוי הקדושה במולידים, ולא בבחירה הטובה היא, 

והלא כמו זר נחשב. על כן בא האלקים וילמדנו כי 

לא כן הוא.

מענייני  לפרוש  ואיש  איש  כל  ביד  הנה  כי 

בחירתו  שבטוב  גדר  עד  עצמו  ולקדש  העולם, 

קדוש יאמר לו, וככהן גדול אשר לא יטמא לאביו 

כו' גם הוא יחשב. ועוד לו, כי הנה בכהן גדול נאמר 

)ויקרא כא-יא( לאביו כו' ]ולאמו לא יטמא[ כו' כי נזר 

שמן משחת אלקיו )על ראשו( ]עליו[, מיוחס הדבר 

אל מה שחוץ ממנו הוא השמן, אך בזה לא יתייחס 

כי אם אל עצמו, כי דבק בו הוא יתברך, ולאמר עליו, 

כי נזר אלקיו על ראשו".

כאשר נתבונן בסיום דבריו נבחין שהוא מגלה 

לנו בכך, כי יש איזו מעלה יתרה בקדושת הנזירות 

לעומת  הטוב  מרצונו  עצמו  על  לקבל  שבחר 

כתוב:  הגדול  הכהן  אצל  כי  הגדול,  הכהן  קדושת 

מבואר  הרי  עליו",  אלקיו  משחת'  'שמן  נזר  "כי 

בשמן  שנמשח  ידי  על  עליו  נמשכת  שהקדושה 

אותם  ממש  כתובים  הנזיר  אצל  אבל  המשחה, 

נזר אלקיו על ראשו", בחיסרון שתי  "כי  הדברים: 

המילים "שמן משחת", כי קדושתו נמשכת מפאת 

בלי  אפילו  הזה  העולם  עניני  מכל  לפרוש  קבלתו 

שמן המשחה.

מקרא  קדשו  בלשון  מפרש  הוא  זו  בדרך 

יבוא,  לא  נפש מת  לה' על  הזירו  ימי  "כל  שכתוב: 

להם  יטמא  לא  ולאחותו  לאחיו  ולאמו  לאביו 

במותם כי נזר אלקיו על ראשו, כל ימי נזרו קדוש 

הוא  מהראוי  לה',  עצמו  שמזיר  במה   - לה'  הוא 

יבוא,  יעלה למעלת כהן הדיוט שעל נפש מת לא 

וכו' לא  ]ולאמו[  אך עוד זאת אעשה לו, כי לאביו 

יטמא, שהוא גדר כהן גדול. והטעם, כי נזר אלקיו 

על ראשו ככהן גדול, והותר ]עוד יותר מכהן גדול[, 

כי שם מתייחס הנזר אל שמן משחת קודש, ובזה 

]בנזיר[ הוא עצמו אליו יתברך יתייחס". 

 "כל איש ואיש אשש שדבה שוחו
השי זה שתקדש קודש קדשים"

האלשיך  של  זה  נשגב  רעיון  כי  דרכי  חשבתי 

הקדוש, הוא המקור לדברי הרמב"ם הידועים שמגלה 

לנו דברים נוראים היורדים חדרי בטן שנוגעים לכל 

בן תורה, והנה הם דברות קדשו מלהבות אש )הלכה 

שמיטה ויובל פרק יג הלכות י-יג(:

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

יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק  שנאמר לא 

ונחלה עם ישראל... ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ 

לעבוד  שהובדל  מפני  אחיו,  עם  ובביזתה  ישראל 

ומשפטיו  הישרים  דרכיו  ולהורות  לשרתו  ה'  את 

הצדיקים לרבים, שנאמר )דברים לג-י( יורו משפטיך 

מדרכי  הובדלו  לפיכך  לישראל,  ותורתך  ליעקב 

ברך  יא(  )שם  העולם... אלא הם חיל השם שנאמר 

)במדבר  ה' חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר 

יח-כ( אני חלקך ונחלתך.

מכל  ואיש  איש  כל  אלא  בלבד,  לוי  שבט  ולא 

מדעו  והבינו  אותו  רוחו  נדבה  אשר  העולם,  באי 

להבדל לעמוד לפני ה', לשרתו ולעובדו לדעה את 

מעל  ופרק  האלקים,  שעשהו  כמו  ישר  והלך  ה', 

בני  ביקשו  אשר  הרבים  החשבונות  עול  צווארו 

האדם, הרי זה נתקדש קודש קדשים ויהיה ה' חלקו 

בעולם  לו  ויזכה  עולמים,  ולעולמי  לעולם  ונחלתו 

הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי 

וכוסי  חלקי  מנת  ה'  טז-ה(  )תהלים  אומר  ע"ה  דוד 

אתה תומיך גורלי".

והנה מלשון הרמב"ם שכתב: "הרי זה נתקדש 

לא  כי  היא,  שכוונתו  לדייק  יש  קדשים",  קודש 

רק שהוא מתקדש בקדושת שבט לוי, אלא זאת 

המובחר  האיש  בקדושת  מתקדש  שהוא  ועוד 

שכתוב  כמו  הגדול,  הכהן  שהוא  לוי  שבט  מכל 

ומשה  אהרן  עמרם  "בני  כג-יג(:  א  הימים  )דברי 

ובניו  הוא  קדשים'  'קודש  להקדישו  אהרן  ויבדל 

בשמו  ולברך  לשרתו  ה'  לפני  להקטיר  עולם  עד 

עד עולם".

ולפי המבואר יתכן לומר, כי הרמב"ם למד דבר 

זה מנזיר שאסור לו להיטמא לאביו ולאמו, והבין 

מזה כי הביאור על כך הוא ]כדברי האלשיך[, שגם 

הזה  העולם  מתאוות  לפרוש  עליו  המקבל  יחיד 

שמן  נזר  "כי  עליו:  שנאמר  גדול,  ככהן  הוא  הרי 

משחת אלקיו עליו", וגם כאן נאמר על הנזיר: "כי 

אחד  לכל  אב  בנין  זה  והרי  ראשו",  על  אלקיו  נזר 

מישראל אשר נדבה רוחו אותו לפרוש מכל עניני 

העולם הזה ולהקדיש את ימיו לעבודת ה': "הרי זה 

נתקדש קודש קדשים".

עשין השזישות תיקון לחטא עץ הדעת

בדבריו  להתבונן  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

אור  תורה  )פרשתנו  הקדוש  השל"ה  של  הנפלאים 

אות יא( שהאיר את עינינו בענין קדושת הנזיר, כי 

מדברי האלשיך הרי למדנו שהנזיר הוא יותר מכהן 

שמן  בלי  אפילו  ראשו  על  אלקיו  שנזר  בכך  גדול 

הסיבה  מהי  לנו  ביאר  לא  עדיין  אולם  המשחה, 

שכוחו יפה מכוחו של כהן גדול.

זוכה  שהנזיר  למדנו  השל"ה  מדברי  אולם 

שחטא  לפני  הראשון,  אדם  בקדושת  להתקדש 

בשתיית היין של עץ הדעת שהיה גפן, אשר אז 

מיתה  הנבראים  כל  ועל  עליו  נגזרה  לא  עדיין 

כהן  בבחינת  אז  והיה  בעולם,  טומאה  המביאה 

כהונה,  ובגדי  המשחה  שמן  בלי  אפילו  גדול 

לתועלת  גדולה,  מכהן  גדולה  יותר  במדרגה 

הענין הבה נתעמק ונשתעשע בלשון קדשו של 

השל"ה הקדוש:

רז"ל  ואמרו  נזיר,  פרשת  נסמכה  כך  "אחר 

יזיר עצמו מן  סג.(, הרואה סוטה בקלקולה  )ברכות 

היין. מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל, והוא סוד 

של  אשכול  סחטה  וחוה  גפן,  היה  אדם  של  הפרי 

ענבים )ב"ר יט-ה( והוא יין המשכר... ומיין שסחטה 

חוה באה מיתה לעולם, על כן הנזיר על כל נפשות 

מת לא יבוא.

והנה כתיב אצל הנזיר כי נזר אלקיו על ראשו, 

כמו שכתוב בכהן )ויקרא כא-יב( כי נזר שמן משחת 

אלקיו עליו, כי הנזיר הוא כמו כהן שלא יטמא למת 

ונקרא קדוש. אמנם יש יותר מעלה בנזיר, כי הכהן 

אבל  המשחה,  שמן  ידי  על  אלא  להינזר  זכה  לא 

הנזיר נזר אלקיו עליו. ודבר זה צריך ביאור, ויתבאר 

גם כן בזה מה שאמר כי יפליא לנדור נדר נזיר, ויהיה 

כי  ל-יא(  )דברים  כמו  ונעלם,  מכוסה  פירוש  מופלא 

לא נפלאת היא ממך.

קדוש  גופו  היה  אדם  חטא  לא  אילו  כי  והענין 

כתנות אור, ועתה נעשה כתנות עור, ובשר חומרי, 

 אבן עזשא: "שזש אלקיו על שאשו" – השזיש שאושש
מתאוות העולם הזה שאוי להיות מלך על כל הבשיאה

 חכמי התושה שקשאים מלכים, כי בזכות התושה
שהיא תבלין כשגד היצש השע, הם מלכים על הבשיאה

 אלשיך הקדוש: הקב"ה שצה להשאות שכל אדם
יכול להתקדש בשזישות ולהתקדש בקדושת הכהן הגדול

 "כי שזש אלקיו על שאשו" – השזיש הוא בבחישת כהן גדול
ששאמש עליו: "כי שזש שמן משחת אלקיו עליו"
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אששת ששא  | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א 
פרשת נשא

קדושת השזישות באוש תושתם של שבותישו הקדושים

 השזיש השולט על התאוות הוא בבחישת מלך
המתקדש ככהן גדול וכאדם השאשון קודם החטא 

אלקים:  שם  הכתוב  שהזכיר  מה  להוסיף  ויש 

רמונים"  ב"פרדס  שכתב  מה  פי  על  אלקיו",  "נזר 

הנהגת  כי  פ"ד(  יז  )שער  הרמ"ק  האלקי  למקובל 

הטבע היא משם אלהי"ם בגימטריא הטב"ע, הנה 

עניני  של  הטבע  על  שולט  שהנזיר  מאחר  כן  כי 

העולם הזה, לכן הקב"ה שמנהיג את הטב"ע בשם 

על  לשלוט  מלכות  בכתר  אותו  מכתיר  אלהי"ם, 

ראשו".  על  אלקיו  נזר  "כי  נאמר:  כך  ועל  הטבע, 

וזהו שדרשו בגמרא )מו"ק טז:( על הפסוק )שמואל 

בי  מושל  מי   - אלקים  יראת  מושל  "צדיק  כג-ג(:  ב 

צדיק, שאני גוזר גזירה ומבטלה". כי בהיותו שולט 

מסוגל  הוא  הרי  אלהי"ם  בגימטריא  הטב"ע  על 

להמתיק את הדין משם אלקים. 

על פי האמור יש לומר הטעם שחכמי התורה 

"מנא  נקראים מלכים, כמבואר בגמרא )גיטין סב.(: 

בי  ח-טו(  )משלי  דכתיב  מלכים,  איקרו  דרבנן  לך 

ועמלים  שעוסקים  ידי  על  כי  ימלוכו".  מלכים 

הם  הרי  הרע,  היצר  כנגד  תבלין  שהיא  בתורה 

זה  ובזכות  הזה,  העולם  תאוות  כל  על  שולטים 

ממליך אותם הקב"ה שיהיו מלכים על כל הבריאה. 

בני  ישראל  "כל  קכח.(:  )שבת  בגמרא  ששנינו  וזהו 

מלכים הם". כי בהיותם בני מלכים הם משתדלים 

תאוות  על  השולטים  מלכים  להיות  עצמם  להכין 

העולם הזה.

 "כי שזש אלקיו על שאשו"
בבחישת קדושת הכהן הגדול

של  הטהורה  במשנתו  נתבונן  הבה  עתה 

עינינו  את  שמאיר  בפרשתנו,  הקדוש  האלשיך 

רצה  בכך  כי  הנזירות,  של  הענין  שורש  בהבנת 

הקב"ה ללמדנו שכל אחד מישראל אפילו אם אינו 

מזרע הכהונה, יש בכוחו להתעלות בקדושתו עד 

לו  אסור  קדושתו  שמפאת  הגדול,  ככהן  שיהיה 

להיטמא למת אפילו לאביו ולאמו, והנה הדברים 

בלשון קדשו:

"הנה רצה הקב"ה ללמד דעת את עמו ישראל 

יתברך  ישראל, הלא הוא  נא  יאמר  בל  עם קדושו, 

והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו, 

כל מי שהוא חפשי מן התאוות".

ונרחיב להשתעשע בדבריו המתוקים של ה"אבן 

בריאת  שתכלית  נראה  נתבונן  כאשר  כי  עזרא", 

הטבע  ולא  הטבע  על  הוא  שישלוט  היא  האדם 

אותם  "ויברך  א-כח(:  )בראשית  שכתוב  כמו  עליו, 

אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ 

חיה  ובכל  השמים  ובעוף  הים  בדגת  ורדו  וכבשוה, 

הרומשת על הארץ". כי אדם שאינו יכול לשלוט על 

תאוות העולם הזה, הרי הוא בגדר עבד המשועבד 

להבלי העולם הזה השולטים בו שלטון מוחלט.

ועל כך מזהיר אותנו הקב"ה )ויקרא כה-נה(: "כי 

לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם 

בגמרא  ודרשו  אלקיכם".  ה'  אני  מצרים  מארץ 

)קידושין כב:(: "כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים 

לעבדים". הכוונה שלא יהיו עבדים לעניני העולם 

הזה שהם עצמם גם כן עבדים למקום, כמו ששנינו 

הקב"ה  שברא  מה  "כל  מי"ב(:  פ"ו  )אבות  במשנה 

בעולמו, לא בראו אלא לכבודו".

לך  "שאין  מ"ב(:  )שם  במשנה  ששנינו  וזהו 

כי  תורה".  בתלמוד  שעוסק  מי  אלא  חורין  בן 

בגמרא  המבואר  כפי  אשר  התורה  קדושת  בכח 

)קידושין ל:( היא תבלין כנגד היצר הרע, יכול האדם 

להשתחרר מכבלי תאוות העולם הזה. זאת ועוד, 

שהרי מבואר במדרש )ב"ר א-א( שהקב"ה ברא את 

העולם על ידי התורה, נמצא כי הדבוק בתורה הרי 

הוא זוכה לשלוט על כל הבריאה שברא הקב"ה על 

ידי התורה.

הנה כי כן ירווח לנו להבין הביאור הנשגב של 

את  הכתוב  שמגדיר  מה  שמפרש  עזרא",  ה"אבן 

הנזיר הפורש מכל עניני העולם הזה: "כי נזר אלקיו 

העולם,  תאוות  עבדי  אדם  בני  כל  כי   - ראשו  על 

ועטרת מלכות בראשו,  נזר  לו  והמלך באמת שיש 

כל מי שהוא חפשי מן התאוות". כי על ידי שהוא 

שולט על הטבע, מכתיר אותו הקב"ה בכתר מלכות 

לשלוט על הטבע כמלך השולט על עבדיו.

אחת  על  למדים  אנו  נשא  פרשת  בפרשתנו 

נזירות,  נדרי   - שבתורה  המופלאות  מהמצוות 

התואר  את  הנזיר  מקבל  זה  נדר  בזכות  אשר 

"נזר  ו-ז(:  הנשגב כפי שמכנה אותו הכתוב )במדבר 

אלקיו על ראשו, כל ימי נזרו קדוש הוא לה'". ובכן 

דבר בעתו מה טוב להתעמק בלקח הנשגב שאנו 

יכולים ללמוד ממצוה זו, באור תורתם של רבותינו 

הקדושים מאורי עולם זי"ע אשר באורם נראה אור, 

והנה הם הכתובים בתורה על מצוה זו )שם ו-א(:

"וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל 

ואמרת אליהם, איש או אשה כי יפליא לנדור נדר 

וחומץ  יין  חומץ  יזיר,  ושכר  מיין  לה',  להזיר  נזיר 

שכר לא ישתה... כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על 

ראשו, עד מלאות הימים אשר יזיר לה'. קדוש יהיה 

גדל פרע שער ראשו. כל ימי הזירו לה' על נפש מת 

יטמא  לא  ולאחותו  לאחיו  ולאמו  לאביו  יבוא,  לא 

נזרו  ימי  כל  נזר אלקיו על ראשו,  כי  להם במותם, 

קדוש הוא לה'".

רש"י בפירושו מביא את מאמר הגמרא )ברכות 

סג.(: "למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, לומר 

לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין". 

בהמשך הדברים הוא מוסיף לפרש: "נדר נזיר, אין 

נזירה בכל מקום אלא פרישה, אף כאן שפירש מן 

היין. להזיר לה', להבדיל עצמו מן היין לשם שמים". 

נמצינו למדים מפירוש רש"י, כי שורש הענין של 

היין  מן  לפרוש  האדם  של  הרצון  הוא,  הנזירות 

שהוא סימן מובהק לתאוות העולם הזה.

 "כי שזש אלקיו על שאשו"
 שזש מלכות של הבשיאה

ומה נפלאים הם דברי ה"אבן עזרא" שמפרש 

קדושת  את  הכתוב  שמגדיר  מה  חומר  כמין 

נזרו  ימי  כל  ראשו,  על  אלקיו  נזר  "כי  הנזירות: 

קדוש הוא לה'". הכוונה בזה כי בהיותו שולט על 

כל תאוות העולם הזה לפרוש מהן, הרי הוא ראוי 

ובלשון  נזר המלכות של כל הבריאה,  ללבוש את 

העולם,  תאוות  עבדי  אדם  בני  כל  כי  "ודע  קדשו: 
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לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

בארמון  העניינים  התנהלו  הגדול  הסוחר  של  לבו  לדאבון 
לסוחר,  מאוד  חשובה  דקה  שכל  זה  ביום  דוקא  בעצלתיים, 
נראה היה שכל זמנו של הסולטן פנוי לפניו רק לבדיקת בדים... 
הוא ישב עם המלכה והרבה בשאלות וחקירות אודות טיב כל 
סחורה וסחורה, וחישב כל העת עם מנהל המשק את הכמות 

שתצטרך מכל סחורה לכל השנה כולה.
זמן יקר מאוד בילה הסוחר בטרקלין המפואר שבארמון, כשכל 
אותה העת חנותו שבמרכז העיר עומדת סגורה ומסוגרת בשל 

היעדרותו לבית המלכות. 
ראה  צהריים,  שעת  התקרבה  וכבר  השעות  שנקפו  לאחר 
עסק  סגירת  לקראת  להתקדם  הסולטן  פני  שאין  הסוחר 
'יום השוק'  כלל, ורמז על כך בעדינות לסולטן, שבהיות היום 
לקוחות  הוא  כי מפסיד  חנותו,  לפתוח את  לחזור  עליו למהר 
קבועים רבים המגיעים אליו מדי שנה לרכוש את סחורתם. – 
זו מספיק  אין  כאן  וכי  ונעלב,  זו  על אמירה  אך הסולטן קצף 
עסקה מכובדת? שאל בחמתו, והרי הן עוד היום גדול ומה לך 

כי תמהר לשוב לעסקיך?!
הסוחר נלחץ מאוד, בפרט לאחר ששמע ממנהל המשק שאין 
אחת,  בחנות  הגדולה  הרכישה  כל  את  לבצע  הסולטן  בכוונת 
אלא יקנה אצלו רק חלק קטן מן הסחורה הנצרכת, ואת השאר 
יקנה בעוד כמה חנויות נוספות. בשלב מסוים הוא רצה פשוט 
שאמורה  החנות  אל  חזרה  ולרוץ  הארמון,  את  ולעזוב  לקום 
להכניס לו ביום כזה רווחים עצומים והגונים פי כמה וכמה מן 
העסק שבארמון. – אך הוא פחד מאוד להרגיז שוב את הסולטן 
בלית  לפיכך  כך.  על  תגובתו  את  ראה  שכבר  לאחר  הגדול, 
עם  ולברר  נוספות,  שעות  בארמון  עוד  להישאר  נאלץ  ברירה 

המלך והמלכה את טיבם ויופיים של הבדים השונים. 
הסוחר  'השתחרר'  מאוחרת  צהריים  אחר  בשעת  סוף  סוף 
יחסית  קטנה  עסקה  עמו  שסגרו  לפני  לא  הסולטן,  מבית 
לרכישת מעט מן הכמות הנדרשה להם לכל השנה. הוא יצא 
וכי  עמו,  שנחתמה  הקטנה  העסקה  על  מאוד  וכעוס  מאוכזב 
בשביל עסקה קטנה שכזו נצרכתי 'לבלות' כאן את רוב שעות 
יום השוק? – הרהר בלבו, הרי עסקאות שכאלה נסגרות ביום 
זה בחנות בכמחצית השעה... ונמצא מפסיד בכל אותם שעות 
אחרת,  ברירה  בידו  נותרה  לא  אך  מלקוחותיו.  הרבה  יקרות 
והוא נאלץ לחזור לחנות לכל הפחות לכמה שעות שנותרו עד 

לסגירת יום השוק.
לעומתו הסוחר השני, שפתח את חנותו בשעה מאוחרת יותר, 
לא היה בשוק בעת חיפושיו של מנהל המשק מהארמון, ולכן 
כולו  היום  כל  נהרה  חנותו  המלכות.  בית  אל  כלל  נקרא  לא 
בכמויות  סחורה  שרכשו  ואמידים,  חשובים  רבים  בסוחרים 
ענק. ונוספו אליהם גם כל אותם סוחרים שהיו רגילים לרכוש 
את סחורותיהם בחנותו של הסוחר הראשון, שבהיותה סגורה 
בעת שהות בעליה בארמון נכנסו אל החנות השניה שבמקום, 
ונמצא הסוחר השני דנן 'מכפיל' ]מאצ'ינג...[ את המכירות פי 

כמה וכמה משאר השנים.
שדוקא  הכל  נוכחו  העסקים,  כל  וסגירת  השוק  יום  סיום  עם 
הסוחר הראשון שעשה מאמצים עילאיים להגדיל את רווחיו, 
וויתר בשביל כך על 'תפילה בציבור' יצא אותה שנה כשידו על 
ירידה בעסקים.  התחתונה... מעולם לא הגיע לשפל כזה של 
אולם לעומתו הסוחר השני, שלא וויתר בשום אופן על תפילה 

בציבור, ועל שיעורי הלימודים שלאחר התפילה, הרוויח אותה 
שנה פי כמה וכמה.

של  ברכתם  של  שטבעה   – חי  איש  הבן  סיים   – ללמדך 
על  כשמוותרים  בתים,  בעלי  מדעת  בהיפוך  פועלת  ישראל 
תפילה בציבור, לא מרוויחים יותר זמן לעשות עסקים... רק 
מפסידים את שורש צינור הברכה והשפע. ואילו כשמקפידים 
צינורות השפע,  כל  כראוי, פותחים את  בציבור  על התפילה 
להריק ברכה רבה וטובה, חיי אריכי ומזוני רויחי, לאורך ימים 

ושנים טובות.
 ]פרטית, קובץ 140330-3[

• ~ • ~ •
מתלמידיו  אחד  נכנס  ירושלים  מגדולי  אחד  של  חדרו  אל 
כבדים  חובות  וצבר  שהקים  הגדול  לעסק  הצלה  בבקשת 
ועצומים, ועתה עומד הוא להכריז על 'פשיטת רגל', וכל העסק 
והצלחה  לישועה  ברכה  ומבקש  לטמיון,  חלילה  לרדת  עלול 

בעסקים. 
מחיר,  בכל  בציבור  להתפלל  עצמו  על  שיקבל  הרב  לו  אמר 
יהיה באיזה מצב שהוא, על תפילה בציבור שלא יוותר שלשה 
רק  שלו  העסק  לבית  פועלים  יקבל  שלא  וכן  ביום!  פעמים 
בתנאי שמתחייבים להתפלל שלשה תפילות בציבור, וצריכים 
לחתום על כך סעיף מפורט בחוזה העבודה שיתפללו בציבור. 
כמו כן יערוך מנין לתפילת מנחה בתוככי המפעל בהשתתפות 
כל הפועלים, על חשבון שעות העבודה ולא על חשבון שעת 
על  להיות  התפילה  צריכה  חוקותיהם  שלפי  ]הגם  ההפסקה. 

חשבון ההפסקה[. 
להקפיד  החל  הוא  האמור,  ככל  וקיבל  שמע  הנאמן  התלמיד 
במסירות נפש שלא להפסיד לעולם תפילה בציבור, וכן עשה 

עם כל הפועלים הכל כמדובר. 
והנה למרבה הפלא חל פתאום מהפך אדיר בעסק, ברכה רבה 

כלל, ושפע עצום נכנס בעסק  טבעי  בלתי  באופן 

ותוך תקופה קצרה הצליחו מאוד עסקיו, הוא יצא מן המשבר, 
כיסה את כל חובותיו, והתעשר עד מאוד הרבה מעבר להצלחה 

הטבעית המשוערת לעסק זה.
לרגל עסקיו נצרך לדלג על פני מדינות רבות בעולם, אך לעולם 
אינו מוותר בשום אופן על תפילה בציבור, בכל מקום שנוסע 
נוטל עמו ספר תורה, ומשרתיו מבררים מראש בכל מקום היכן 
מתקיימת שם תפילה בציבור, ומתכננים את כל מהלך הנסיעה 
ואם  בציבור.  בו עשרה בטלנים לתפילה  לפי המקום שנמצא 
עמו  העשיר  לוקח  מנין,  שם  שאין  למקום  להגיע  מוכרחים 

עשרה בטלנים כדי שיהיה לו מנין מן המוכן תמיד!
]מתוך שיחה על חובת 'תפילה בציבור'[

• ~ • ~ •
הנוסח  לבאר  נאה,  משל  המשיל  זצוק"ל  חיים  החפץ  מרן 

שבברכת המזון: "כי הוא קל זן ומפרנס לכל". 
היכן  כשבירר  מאד,  וצמא  רעב  רחוקה  לעיר  הגיע  אחד  אדם 
יכול הוא לשבור את רעבונו, אמרו לו אנשי העיר: הנה לך שם 
אל הבית ההוא, שם יש "הכנסת אורחים" לכל דכפין, ומגישים 

בו כל העת אוכל ומשקה בשפע לכל האורחים.
פנה האורח אל אותו בית שהצביעו עליו אנשי העיר, אבל טעה 
במיקום הדירה הנכונה, להוותו הוא נקש בדלת שממול דירת 
מה  שאל:  הדלת  את  הבית  בעל  כשפתח  אורחים,  ההכנסת 
מבוקשך רבי יהודי? ענה האורח, שמעתי שנותנים כאן אוכל... 
לו  אמר  קמח,  לטחינת  מלאכה  בית  דירה  באותה  שם  היה   –
בעל הבית: נכונה השמועה ששמעת, אבל תצטרך קצת לעבוד 

בשביל זה כאן ברחיים, ולטחון את החיטים. 
בלית ברירה נאלץ האורח לעבוד שם שש שעות רצופות, הוא 
התייגע קשה וכל גופו נשבר לרסיסים. וכשסיים לשמחתו את 
לו  וביקש לאכול את ארוחתו המובטחת, הראה  חוק עבודתו 
בעל הבית את הדלת ממול של בית ההכנסת אורחים, ואמר לו 

הנה כאן תקבל את האוכל!... 
המלך,  כיד  המאכלים  בטובי  לבו  את  וסעד  האורח  נכנס 
בחיוך,  המארח  לו  העיר  ללכת  ופנה  ארוחתו  את  לכשסיים 

תאמר נא 'יישר כח'! – על מה יישר כח? שואל הוא. 
המלך  כיד  אורחים  בהכנסת  פה  אכלת  הלא  המארח:  לו  ענה 

וקבלת כל מבוקשך משלם. 
תמה האיש: הלא עבדתי בשביל כך קשה! 

או אז נודעה המרמה הגדולה שעשה עמו השכן, אמר המארח 
לאיש: שוטה שבעולם, הלא זה השכן ניצל אותך עד תום, ואילו 

אני הגשתי לפניך כל מבוקשך בשלמות!...
מידו  אנו  מקבלים  והמזון  הפרנסה  את  מאליו,  מובן  הנמשל 
המלאה והפתוחה של המארח הגדול מלך העולם, שהוא "קל 
זן ומפרנס לכל ומטיב לכל, ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא". 
– אלא שאנו בטיפשותנו במקום לפנות אל הכתובת הנכונה, 
לעבודה  זמנינו  ואת  כוחותינו  ואת  עצמנו  את  אנו  נותנים 

מיותרת שאינה מוסיפה לגופה של פרנסה כלום! 
לא  אבל  עניינו,  לפי  אחד  כל  ההשתדלות  חובת  לעשות  יש 
להתמסר כל כולו רק לרדיפה אחר הממון, ולבטל ח"ו 'תפילה 
וזמן הנצרך לחינוך הבנים  בציבור' או קביעות עתים לתורה, 
והבנות וכיוצא, ובכך זוכים לראות ברכה טובה בכל העניינים, 

אמן.
]קונטרס 'טיב המעשה' ח"ו עמו' 45[
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים
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בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

שתיקה שווה זהב
לקדם  כדי  משלים  לטיפול  לקחתי  בני  את 
דברים  ועוד  השפתי-תקשורתי  בתחום  אותו 
מטפלת  הייתה  קבלה  בראיון  בהם,  שמתקשה 
מקצועית שמצאה שפה משותפת עם בני והכל 
ושיתף  נהנה  הקטן  הבן  נפלאה,  בצורה  זרם 
הבא  לטיפול  אך  ובהתלהבות,  בשמחה  פעולה 
הוא שובץ עם מטפלת אחרת שלא מצאה שפה 
משותפת ולא הצליחה להפעיל את בני ולקדמו, 
וממון  זמן  שהשקעתי  מכיוון  נשברתי  בליבי 
ועתה  המעטה,  בלשון  מרנינות  לא  והתוצאות 
ולא  אנושות  בה  יפגע  מרפאה  להחליף  לבקש 
בטוח  שלא  גם  מה  חלילה,  לכך  לגרום  רציתי 
קירחת  אצא  ואז  מטפלת  לי  יחליפו  שאכן 
ומכאן, החלטתי שאני לא מדברת מילה  מכאן 
בזכות  יעזור  שה'  תפילות  נשאתי  ובמקביל 

השתיקה שלי לעזור לבני...
מכיוון  כי  לי  והודיעו  הגעתי  הבא  בטיפול  כבר 
שהמרפאה של בני עברה לסניף אחר החליפו לו 
מרפאה, המרפאה שקבל בני היא אותה ראשונה 
משותפת,  שפה  ומצאה  מקצועית  שהייתה 
שהיא  אלא  אותה  רוצים  שכולם  אחת  אותה 
עמוסה מעל ומעבר  והתוצאות פלאי פלאים!!!

אפשר  בזולת  לפגוע  שבמקום  בחוש  ראיתי 
לדבר עם ה' והוא כבר מסדר הכל על הצד היותר 

טוב...
בעלת המעשה: א.נ.

 • - • - •

...על גמילות חסדים...
אלי  התקשר  לעבודה,  קשר  בלי  שנפצע  עובד 
כמה  לעבוד  לבוא  שיוכל  מצב  יש  אם  ושאל 
ומשתגע  בבית  יושב  שהוא  מכיוון  שעות 
לכיסו  לעשות  צריך  שהוא  גם  ומה  משעמום 

כמה שקלים...
לו  זקוק  הייתי  שלא  ולמרות  עליו  ריחמתי 
כלל וכלל אמרתי לו שיבוא לעבוד כפי יכולתו 

למרות שהתפוקה שלו נמוכה עקב פציעתו.
למחרת הוא הגיע אך העובד הקבוע לא הופיע 

באופן מפתיע...
אילולי העובד הפצוע לא היינו מסתדרים באותו 
הציל את  עמו חסד  והוא שכביכול עשיתי  יום 

המצב...
לא  מחסד  כי  בראותם  שמחו  העובדים  כל 
גם  ידע  הפצוע  שהעובד  גם  ומה  מפסידים 
את  וקיבל  מסתדרים  היינו  לא  בלעדיו  כי  ידע 

משכורתו בדין ולא בתורת חסד...
בעל המעשה כ.ה.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים תפילה בציבור

פעמים,  כמה  הכתוב  הדגיש 
את  לעבוד  הלויים  הם  שנתונים 
עיקרם  וכל  ישראל,  בני  עבודת 
וזה  ישראל.  בני  על  לכפר  באים 
שכל  הלויים,  עבודת  כוונת  יסוד 
וטובתו,  לציבור  נתונים  כולם 
להתאחד עם הציבור, ובכך לא יהא 

נגף בבני ישראל. 
ודבר גדול למדנו כאן, שצריך איש 
דבר  בכל  ולחשוב  לעשות  לשראל 
ולחשב  הציבור,  עם  להתאחד  כדי 
תמיד.  ישראל  את  לזכות  בלבבו 
)פרי  ז"ל  האר"י  מרן  לנו  הורה  ולכן 
ולכוין  עץ חיים, שער הקרבנות ספ"ב( לומר 

בכל הכוונות ובכל התפילות: "בשם 
כל ישראל", כדי שיתחבר עם כלל 

ישראל להיות מאוחד עם הציבור.
חשיבות  גודל  אורחין  אגב  ולמדנו 

"תפילה בציבור", שבכך מתאחד עם הציבור יחדיו, ועולה תפילתו 
בתוך תפילות כל ישראל. כמ"ש בפתיחת הסידור רבי שבתי, שיש 

קפידה בשמים על מי שאין מתפלל בציבור. 
וביסוד זה ביאר בצל"ח אגדתא דריש פרק תפילת השחר )ברכות כו.(, 
בדרשא דקרא )קהלת א, טו(: "מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל 
להימנות – זה שנמנו חביריו לדבר מצוה ולא נמנה עמהם". ולכאורה 
הרי יכול זה היחיד להשלים אחר כך את דבר המצוה, ומדוע לא יוכל 

לתקון את מה שלא נמנה עם חבריו.
וביאר בזה"ל: "נראה דיש לדקדק בסיפא דברייתא, דקאמר שנמנו 
הוא  'עימהם'  ומילת  'עימהם',  נמנה  לא  והוא  מצוה  לדבר  חבריו 
מיותר, והוה ליה למימר 'שנמנו חבריו לדבר מצוה והוא לא נמנה', 
ומדקאמר 'עימהם' משמע שגם הוא עשה מצוה זו לבדו, אבל לא 
נמנה עימהם. – שאינו דומה מרובים שעושים מצוה ליחיד שעושה 
מצוה. ואמנם הא ודאי דעושה מצוה ביחידי שיש לו שכר המצוה, 
אלא שלא כל כך כאלו המרובים. ולכן קורא לזה 'חסרון', שחסר לו 

קצת מן השכר ולא כולו" עכ"ל.
כך  אחר  מצוותו  או  תפילתו  היחיד  ישלים  אם  שאף  מבואר, 
ביחידות, מכל מקום אינו דומה כלל כשנמנה עם הציבור ועושה 
עמהם למה שעושה ביחידות. ועל מעלה זו של כוח הציבור מעיד 
בנו הכתוב, שהוא 'מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות', 
ולכן יש להשתדל בכל עוז שלא להפסיד התפילה בציבור. ונודע 
מ"ש בסה"ק מאור ושמש )פרשת משפטים ד"ה ועבדתם( וזל"ק: "צריך כל 
אדם ליזהר מאד מאד להתפלל עם הציבור יחד. ואם מתפלל עם 
הציבור, יהיה מובטח שפרנסתו תהיה מזומנת לו בכל יום ברווחה, 

וברכה תהיה מצויה במעשי ידיו" אמן.
]על פי טיב התורה, פרשא דידן[

• ~ • ~ •
סיפר הגה"ק בעל הבן איש חי זצוק"ל, על שני סוחרים שהיו בעירו 
'בגדד' הבירה הגדולה, שסחרו בעסקי הבדים והטקסטיל, שניהם 
עירק.  רחבי  לכל  בדים  ושיווק  לייצור  ענקיים  חרושת  בתי  ניהלו 
הגדולים  העשירים  הסוחרים  בין  ונמנו  עולם,  חובקי  היו  עסקיהם 

שבארץ בבל. 
בדים  לעסקי  ענק  השוק'  'יום  בגדד  בעיר  נערך  בשנה  פעם 
וטקסטיל, ביום זה נהרו לבגדד מאות ואלפי סוחרים וסוכנים מכל 
רחבי עירק, ואף מן המדינות הסמוכות, לרכישת סחורה בשביל כל 
ימות השנה. יום זה היה כמובן יומם הגדול של החברות הגדולות 
וסוחרי הענק, שיצאו במבצעים גדולים ומיוחדים ליום השוק בלבד, 
יצאו  שבעירק  הטקסטיל  לענף  זו.  אחר  בזו  נסגרו  ענק  עסקאות 
מוניטין בכל מדינות האזור, וכולם חפצו לרכוש מן הסחורה הטובה 

והמשובחת של תוצרת בגדד.

לקראת  נערכו  הגדולים  הסוחרים 
מראש,  רבים  חודשים  השוק'  'יום 
בתי החרושת פעלו במלוא הקיטור 
ענק  כמויות  בהכנת  ולילה,  יומם 
שיהא  כדי  יקרות,  סחורות  של 
יום  לקראת  ומסודר  מוכן  הכל 

הטקסטיל הגדול.
מספר  המיוחל,  היום  בהגיע  והנה 
זריז  אחד  סוחר  היה  חי,  איש  הבן 
השכים  הוא  במלאכתו,  וממולח 
נכנס  השחר,  עלות  בטרם  קום 
מהרה לבית הכנסת לתפוס בחטף 
'תפילה  על   – תפילת שחרית.  את 
בציבור' הוא וויתר באותו יום, שכן 
הראשון  המנין  התחיל  בטרם  עוד 
לאחר  הלה  אחז  כבר  'תרח',  של 
סיום תפילתו החטופה... הוא חלץ 
התפילין,  ואת  הטלית  את  מיד 
אכן  נמנה  הוא  העיר,  הגדולה שבמרכז  חנותו  את  לפתוח  רץ  ואץ 
בין 'עשרה ראשונים' שפתחו את חנותם ביום השוק תיכף עם הנץ 

החמה!
לעומתו הסוחר השני החליט בדעתו שאין לערב קודש בחול, סדרי 
התפילה והלימוד הקבועים ושמורים עמו מדי יום לא השתנו ולא 
נגרעו לעולם בשביל העסקים. הוא התפלל כדרכו במניינו הקבוע, 
וכשם שלא וויתר אף פעם על 'תפילה בציבור' גם היום לא הסכים 
חיש  שיזדרז  חבריו  בו  כשהאיצו  התפילה  לאחר  וגם  עליה.  לדלג 
לעסקים הגדולים, אמר בשלווה שעדיין לא סיים את חוק לימודיו 
בשיעורים כסדרן שלאחר התפילה. הוא נשאר עוד זמן מה בבית 
והשיעורים  התפילות  כל  את  וללמוד  לומר  שסיים  עד  הכנסת 
יצא  מכן  לאחר  ורק  ימימה,  מימים  התפילה  לאחר  עמו  הסדורים 
נינוח ומלא שמחה וביטחון בהשי"ת לפתוח את חנותו באיחור של 

כמה שעות...
ברחובות  נראה  יום השוק,  מוקדמת מאוד של  בוקר  והנה בשעת 
השוק 'מנהל המשק' של ארמון הסולטן הגדול, האחראי בין היתר 
על כל מלבושי אנשי החצר בימים רגילים ובימים מיוחדים. את יום 
הטקסטיל הגדול הוא הקדיש לרכישת בדים יקרים ומשובחים לכל 
ימות השנה כולה, לשם כך הגיע אל השוק בלוויית פמליה מכובדת 
של משרתים ויועצים כדי לבחור בדים רבים כפי הצורך לכל השנה 

כולה.
הסתובב לו מנהל המשק בין חנויות השוק עם כל פמלייתו, כשהם 
מחנות  עברו  הם  ביותר.  הטובות  הסחורות  את  למצוא  מנסים 
לחנות, בדקו את טיב הסחורה ואת יופייה ואיכותה, והגיעו בדרכם 
אל חנותו הגדולה של הסוחר הראשון דנן, שכאמור על אף שעת 
לסגור  ומזומן  מוכן  הדוכן,  על  הכן  עמד  כבר  המוקדמת  הבוקר 

עסקים טובים. 
גם  בעיניו,  חן  הסחורה  מצאה  החנות  אל  המשק  מנהל  כשנכנס 
דעתם של היועצים היתה שיש כאן סחורה מעולה, והחליטו לקדם 
את עסקיהם עם סוחר זה. – לשם קידום העסק נצרך הסוחר לבוא 
סולטניתו  עם  הסולטן  היו  שם  המלוכה,  ארמון  אל  סחורתו  עם 
ופמלייתו  המשק  מנהל  'המלצות'  את  שומעים  מדין,  על  יושבים 
לגבי הסחורות השונות, ולאחר מכן מחליטים על איזה מן הבדים 

רוצים הם לסגור עסקה. 
סגר  סוג,  מכל  מעט  הבדים  מתכולת  עמו  הסוחר  אפוא  נטל 
סחורתו  את  שם  להציג  כדי  הארמון,  אל  מהרה  ויצא  חנותו  את 

המשובחת ולסגור עסקים עם בית המלכות...
בהגיעו אלי ארמון שמח הסולטן לקראתו ולקראת סחורתו, והזמינו 
את  לבחור  יוכלו  שם  שבטירה,  בטרקלין  נינוחות  יחדיו  להתיישב 

הסחורה הנראית בעיניהם. 

ג

ְנֻתִנים  ם  ַהְלִוּיִ ֶאת  ָנה  "ָוֶאּתְ
ֵני  ּבְ ִמּתֹוְך  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהֹרן 
ֵני  ּבְ ָרֵאל, ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת  ִיׂשְ
ר  ּוְלַכּפֵ מֹוֵעד,  ֹאֶהל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ִיְהֶיה  ְולֹא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַעל 
ֵני  ּבְ ת  ֶגׁשֶ ּבְ ֶנֶגף  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ּבִ

ֶדׁש" )ח, יט( ָרֵאל ֶאל ַהּקֹ ִיׂשְ

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

ה  א.   כתוב בפסוק )שמואל א א כו( ֲאִני ָהִאּׁשָ
ַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה, ודרשו חז"ל, אמר רבי 
יהושע בן לוי מכאן שאסור לישב בתוך 
ארבע אמות של תפילה )ברכות ל"א:(, ממה 
שהיה  היינו  'עמכה'  הנצבת  שנאמר, 

עומד כמותה )טור(. 
חבירו  כאילו  שנראה  מפני  והטעם,  ב. 
אינו  הוא  שמים  מלכות  עליו  מקבל 
מקבל )טור(, וי"א הטעם, משום דהמקום 
כל  הוא  עומד אדמת קודש  שהמתפלל 
זמן שהוא מתפלל ]הואיל ושכינה כנגדו 
שהוא  לאותו  צריך  וע"כ  ס"א([,  הרב  )שו"ע 

אמות  ארבע  תוך  דהיינו  מקום  באותו 
עוסק  ואינו  שיושב  וכל  כבוד,  בו  לנהוג 
לאו קדושה  הוי כאלו  ג"כ בדבר קדוש, 
ע"כ  שבבית,  מקומות  כשאר  והוה  שם, 
צריך שיעמוד להראות שיש כאן קדושה 

)ט"ז סק"ג(.

ג. אסור לישב בתוך ד' אמות של מתפלל 
)סי' ק"ב ס"א(.

עומד בתחנונים  ד. אפילו אם המתפלל 
שלאחר התפילה, מ"מ כל זמן שלא פסע 

אסור לישב בארבע אמותיו )מ"ב סק"ג(.
של  אמות  בארבע  אסור  סמיכה  גם  ה. 
המתפלל, אך סמיכה במקצת שאם ינטל 
יוכל לעמוד, יש להקל במקום הדחק )מ"ב 

סק"א(.

ו. צריך להרחיק מהמתפלל ארבע אמות 
והסכימו  הצדדין,  מן  ובין  מלפניו  בין 
האחרונים דה"ה דיש להרחיק מלאחריו 

)ס"א מ"ב סק"ד(.

בארבע  די  באלכסון,  יושב  כשהוא  ז. 
אמות של אלכסון )מ"ב סק"ב(.

אמות,  ארבע  מלפניו  להרחיק  צריך  ח. 
אסור,  עיניו  כמלא  אפילו  דכנגדו  וי"א 
והטעם הוא, מפני שנראה כמשתחוה לו 

)ס"א מ"ב סק"ח(.

ט. ולפ"ז דוקא לישב אסור, אבל לעמוד 
אולם  אמות,  ארבע  בתוך  אפילו  מותר 
דעי"ז  דאסור,  סובר  לעמוד  דאף  י"ל 

מתבטל כונתו )מ"ב סק"ח(.
שטוב  האחרונים  כתבו  ולמעשה,  י. 
עיניו  כמלא  מלפניו  ולהרחיק  להחמיר 
דדי  )ס"א(  הרב  השו"ע  ודעת  סק"ט(,  )מ"ב 

בארבע אמות. 
יא. ונראה שבעמידה חוץ לארבע אמות 
בודאי אין להחמיר, ואולי אף בתוך ארבע 
עוסק  היה  אם  ובפרט  להקל,  יש  אמות 

בתורה )מ"ב סק"ט שעה"צ סקי"ב(.
יב. אם הוא עוסק בדברים שהם מתיקוני 
מקומן,  איזהו  בפרק  ואפילו  התפילות, 

אינו צריך להרחיק מהמתפלל )ס"א(.
במנחה  בפרקים  עוסק  אם  וה"ה  יג. 
המתפלל  בצד  לישב  מותר  ג"כ  בשבת, 

)מ"ב סק"ה(.

לישב  בתורה  בעוסק  מתירים  יש  יד. 
פי  על  אף  אמות של המתפלל,  בארבע 
שאינו מתיקוני התפילות, והטעם, דס"ל 
דלא אסרו חכמים לישב בצד המתפלל 
ודומם, דנראה כאלו אינו  אלא כשיושב 
רוצה לקבל עליו עול מלכות שמים, אבל 
הוא  הרי  בתורה  ועוסק  יושב  כשהוא 
מ"ב  )ס"א  שמים  מלכות  עול  עליו  כמקבל 

סק"ו(.

וכל זה דוקא אם מוציא דברי תורה  טו. 
אינו  בליבו  מהרהר  אם  אבל  בשפתיו, 
התפילות,  תיקוני  בעניני  ואפילו  מועיל 
דיבואו לחשוד בו שאינו מקבל עליו עול 
מלכות שמים )מ"ב סק"ז(, י"א דאם מהרהר 
)מקו"ח  בו  הוא כעוסק  בספר שלפניו הרי 

לחו"י ס"א(.

טז. העוסק במצוה צריך לעמוד, ואין דינו 
כעוסק בתורה )חי' הגהות על הטור אות ב'(.

דטוב  האחרונים  כתבו  ולהלכה,  יז. 
כדעה  בתורה  כשעוסק  לעמוד  להחמיר 
אבל  הדחק,  במקום  לא  אם  הראשונה, 
להחמיר  שאין  נראה  המתפלל  לאחורי 

בזה )מ"ב סק"ו(.
מן  ביושב  זה  דכל  שאומר  מי  יש  יח. 
עיניו  כמלא  אפילו  כנגדו  אבל  הצד, 
אסור, ואפילו היושב נגד המתפלל עוסק 
בקריאת שמע )ס"א מ"ב סק"ט(, ודעת השו"ע 
הרב )ס"א( דאין חילוק, ובכל אופן האיסור 

הוא רק תוך ד' אמות ולא יותר.
בצד  היושב  שאם  שאומר  מי  יש  יט. 
שידוע  והיינו  מותר,  חלוש,  המתפלל 
שהוא חלוש וא"א לו לעמוד, ולכך מותר 
לו לישב, דחולשתו מוכחת עליו שמפני 

כך ישב )ס"ב מ"ב סק"י(.
אי אפשר  אם  דבריו,  על  לסמוך  ויש  כ. 
לו בקל להרחיק ארבע אמות ולישב שם 

)מ"ב סקי"א(.

המתפלל,  בצד  לישב  דוקא  זה  וכל  כא. 
)מ"ב  יש מחמירין אף בחלוש  לפניו  אבל 
סק"י(, ודעת השו"ע הרב להקל אף מלפניו 

)ס"ב(.

ועמד  זה  ובא  כבר,  ישב  היושב  אם  כב. 
בצידו והתחיל להתפלל, אינו צריך לקום, 
שהרי זה בא בגבולו, אלא המתפלל צריך 
כשרוצה  ממנו  אמות  ארבע  להרחיק 

לעמוד ולהתפלל )ס"ג מ"ב סקי"ב(.
כג. ומכל מקום מידת חסידות הוא לקום 
כדי להרים מכשול  גוונא,  אפילו בכהאי 
שעמד  כשורה  שלא  שעשה  מחבירו 
היושב  בתוך ארבע אמות של  להתפלל 
למקום  גנאי  היא  וישיבתו  בהיתר,  כבר 

קדוש של התפילה )ס"ג מ"ב סקי"ד(.
לעמוד  והוצרך  כבר,  יושב  היה  אם  כד. 
נראה  לתפילה,  או  מצוה  דבר  לאיזה 

שצריך לישאר עומד )כה"ח סקט"ז(.
זה דוקא במתפלל בביתו, אבל  וכל  כה. 
המתפלל  וכ"ש  קבוע,  במנין  המתפלל 
בא  אפילו  לקום  צריך  הכנסת,  בבית 
בגבולו, דהוא מקום מיוחד לכל בני אדם, 
ואפילו אם המקומות קבועים לכל אחד 
שקנאום בדמים, גם כן יש להחמיר )מ"ב 

סקי"ג(.

בזה,  יחמיר  לא  בתורה  בעוסק  אך  כו. 
וכ"ש רב שיושב עם תלמידים ולומדים, 
צריכים  אינם  המתפללים,  עשרה  ובאו 
)מ"ב  ליכא  חסידות  מדת  ואפילו  לעמוד, 

סקי"ג(.

כז. דין זה נוהג גם בתפילת נשים, ]דהא 
כל האיסור ילפינן מתפילת חנה, )פוסקים([, 
קטנים  בתפילת  גם  דנוהג  אומרים  ויש 
חנוך  החזו"א,  בשם  איש  )אורחות  לחינוך,  שהגיע 
לענין  המקילים  יש  אולם  סק"ה(,  פי"א  לנער 

קטנים, )א"א בוטשאטש(.

■ הקב"ה יושב כנגדו ושונה ■
קבלת התורה בכל יום

הרושם הכביר והנעלה של ימי חג השבועות - שעברו עלינו מתוך התרוממות הרוח ועדן הנפשות - עדיין 
לא נמוג. כולנו כאחד זכינו לקבל את התורה הקדושה, בהתחדשות ובחיות, ממש כמו ואנו מקבלים זאת 
בפעם הראשונה, עליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה מסיני. ומקובלנו מן החסידים הראשונים, 
שהיה שגור על פיהם לומר: 'שבת ָנאְך שבועות – שבת ָנאְך שבועות'. כלומר, השבת לאחר חג השבועות, 
יש לה עדיין את סגל רוממות וקדושת ימי החג. ]בלשון אשכנז משמשת תיבת 'נאך' לשני ביטויים: 'אחרי' 

ו'עדיין'[. לאור זה נמשיך לעת עתה לעסוק בענייני חג השבועות – דהיינו - קבלת התורה.
יום, בשעה שיושב  בכל  בלבד.  איננו מאורע המתרחש בחג השבועות  דבר, קבלת התורה  לאמיתו של 
האדם ועוסק בתורה, קיים אצלו בחינה של קבלת התורה מחדש. בברכות התורה אנו אומרים: ברוך אתה 
'נותן' התורה. כמו כן: ברוך אתה השם 'המלמד' תורה לעמו ישראל. כל הברכות נאמרות בלשון  השם 
ונוכח. הדברים מתרחשים כעת, הקב"ה נותן לנו עכשיו את התורה, כעת ממש הוא מלמד אותנו  הווה 

את דברי תורתו.
'נותן התורה' שיש  "ונראה לי עוד, שתקנו לחתום  ה'טורי זהב' )סימן מז ס"ק ה( כותב את זה מפורש: 
במשמעותו לשון הוה ולא נתן בלשון עבר, אלא הכוונה שהוא יתברך נותן לנו תמיד בכל יום תורתו. דהיינו, 

שאנו עוסקים בה וממציא לנו הוא יתברך בה טעמים חדשים".
העוסק בתורה הקב"ה לומד עמו בצוותא

במעמד קבלת התורה השרה הקב"ה את שכינתו הקדושה בסוד ישרים ועדה, במקהלות שישים ריבוא 
מישראל. אולם גם כיום, כל יחיד ויחיד, שמתיישב לעסוק בדברי תורה, זוכה להשראת השכינה. הלא כך 
שנה לנו התנא באבות את משנתו )ג, ו(: "עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם, שנאמר 
)תהלים פב, א(, 'אלקים ניצב בעדת ק-ל', ומנין אפילו אחד ? שנאמר )שמות כ, כא( 'בכל המקום אשר 

אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך'".
הגה"ק רבי חיים מוולוז'ין זצוק"ל ]שהשבוע – י"ד סיון – הוא יום השנה להסתלקותו[, בספרו 'נפש החיים' 
)שער ד פרק ו(, כותב בעניין זה דברים מלהבות אש, וזה לשונו: "ולא עוד, אלא כי גם באותו העת שהאדם 
עוסק בתורה למטה, כל תיבה שמוציא מפיו, הן הן הדברים היוצאים כביכול גם מפיו יתברך באותו העת 
ממש". "ולכן אמר דוד המלך ע"ה )תהלים קיט, עב(: 'טוב לי תורת פיך וגו'', אמר כי ליבי שמח בעמלי 
בתורה הקדושה ברוב עוז, בהעלותי על ליבי שהיא 'תורת פיך', שכל תיבה ממש מהתורה שאני עוסק בה 

כעת, הכל יצא וגם עתה היא יוצאת מפיו יתברך". עד כאן דבריו הנוראים.
הגאון המופלא רבי זונדל קרויזר זצ"ל נוהג היה לומר, שלעולם אין באפשרותו של בן תמותה להבין את 
תורת ה' שהיא חכמה אלוקית, רק הודות כך שהקב"ה מלמד בעצמו את התורה לכל אדם שנפשו חשקה 
בתורה, מסוגל המוח האנושי לקלוט את דברי התורה. וכאשר אדם יושב ולומד ומרגיש שהבין את הנלמד, 

פירוש הדבר שהקב"ה לומד עמו כעת, והוא המעניק לו הבנה בדברי התורה הקדושה.
לא סוגר את הגמרא של הקב"ה

ָהֹיה ָהָיה יהודי חשוב שנקרא בפי כל ר' דוד ֶדער מתמיד. נודע היה רבי דוד בכל סביבותיו למתמיד גדול 
ונפלא. אפילו כשכבר זקן היה ובא בימים, עדיין הייתה התמדתו בתורה לאות ולמופת. עד כדי כך, שמכיוון 
שהיה לו אכפת להפסיק מלימודו בשעה שהולך הביתה, עשה את בית המדרש לביתו העיקרי, ממנה לא 
יצא במהלך כל השבוע, מלבד בערבי שבתות. אז היו מגיעים בניו המסורים לבית המדרש, ומסייעים בעדו 

לשוב לביתו. אך אל דאגה, מיד אחר השבת ראוהו חוזר למשנת תלמודו במקומו הקבוע בלהט ובחיות.
הגה"צ רבי יענקלה גלינסקי זצ"ל – המגיד הנודע - לא יכל להתאפק, ובהזדמנות שנקרתה לפניו, פנה אל 
רבי דוד 'דער מתמיד' בבקשה: ילמדנו רבינו! מהיכן זכית למדרגות עילאיות כל כך של אהבת התורה, ומנין 

לך כח התמדה העצום אפילו בימי זקנה ושיבה?
וואלוזין  ישיבת  ספסלי  חובשי  בין  הייתי  נמנה  עלומי  בימי  חייו:  סיפור  בסיפור,  פיו  את  פתח  דוד  רבי 
של  הקבועים  בסדרים  השתתפתי  אמנם  שלי,  החזק  הצד  היו  לא  וחשקתה  התורה  אהבת  המעטירה. 
הישיבה, אבל היה לי קשה להתרכז יותר מדי זמן בסוגיות הנלמדות, לאחר זמן לא ארוך מתחילת הסדר 
הייתי נמשך לשיחות ודיבורי סרק. מחוסר עניין הייתי מוצא את עצמי מטייל כל פרק זמן מחוץ לבית 
המדרש, מחפש איזה עניין להעסיק את המוח המשועמם. כך הייתי אמור לסחוב עוד הרבה שנים, אינני 

יודע מה היה יוצא ממני לבסוף.
היה זה יום אפור אחד, עודי תר אחר תעסוקה כלשהי, והנה ה'ראש ישיבה' מזמין אותי לשיחה אישית. 
ראש הישיבה באותה תקופה היה לא אחר מאשר מרן בעל 'בית הלוי' מבריסק זצוק"ל. ה'בית הלוי' פנה 
אלי בתוכחת מגולה ובאהבה מסותרת ואומר לי: דוד! היודע הנך מה שאמרו חכמינו ז"ל )במסכת אבות( 
על מי שיושב ועוסק בתורה? שאפילו יחיד היושב ועוסק בתורה - שכינה שרויה עמו. בנוסף לזה אמרו 

)תנא דבי אליהו יח(, שההוגה בתורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא יושב כנגדו ושונה עמו.
צא וחשוב, בכל פעם שאתה פותח את הגמרא, כביכול הקב"ה פותח גמרא כנגדך ולומד עמך בחברותא, 
הגמרא  את  לסגור  הקדושה  השכינה  את  מטריח  כביכול  אתה  הגמרא  את  סוגר  אתה  כאשר  ולהיפך, 
שכנגד. וכי יכול אתה לשער את הצער הגדול שנגרם לשכינה הקדושה כתוצאה מחוסר ההתמדה שלך 
והפסקותיך התכופות מן הלימוד?! זה שאתה סוגר את הגמרא שלך, מילא. אבל איך מלאך לבך לסגור 

את הגמרא של השכינה הקדושה?!
סיים רבי דוד את דבריו והפטיר: הדברים הנוקבים חלחלו כל כך עמוק בנשמתי, לא מצאתי מרגוע לנפשי. 
למחרת בבוקר התייצבתי בהיכל הישיבה בשעה מוקדמת, בהתחדשות וברוח חדשה, כשמאז ועד עצם 

היום הזה לא חדלתי פומא מגירסא, כפי שעיניך תחזינה מישרים.
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בס"ד

מתן תורה ויום הדין
ר'  הרה”ק  פנה  השבועות  חג  של  הבוקר  באשמורת 
שלומק'ה מזוועהיל זצוק"ל זיע"א אל משמשו הידוע 
ושנה שואל  ואמר שבכל שנה  זצ"ל  הר' אלי' ראטה 
הקב"ה את נשמות ישראל אם הם רוצים לקבל את 
ונשמע', אמר  'נעשה  עונים  ישראל  ונשמות  התורה, 
הרה"ק: עכשיו הזמן, בואו ונאמר יחד אתכם 'נעשה 

ונשמע'!
הגמרא אומרת 'אמר ריש לקיש מאי דכתיב ויהי ערב 
מלמד  לי,  למה  יתירה  ה"א  השישי,  יום  בוקר  ויהי 
שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם 
ישראל מקבלין את התורה אתם מתקיימים, ואם לאו 
אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו, למדנו מדברי הגמרא, 
יושבים  היו  ותחתונים  עליונים  עולם,  ברואי  שכל 
ישראל  ע"י  התורה  קבלת  של  זה  ליום  ומצפים 
ונשמע' ע"י כלל ישראל הם קיימו  'נעשה  ובאמירת 

את כל העולם.
והנה אנו יודעים מה שכתבו הצדיקים שחג השבועות 
הוא 'יום הדין של הרוחניות', כי כמו שבראש השנה 
בריאות,  פרנסה,  על  הגשמיות,  על  האדם  את  דנים 
וכו', כך בחג השבועות דנים את האדם על הרוחניות, 
כמה  התורה,  בלימוד  השנה  לו   תהיה  הצלחה  כמה 
של  דבריו  ועפ"י  וכו',  בתורה  לחדש  יזכה  חידושים 
הרה"ק מזוועהיל זצוק"ל יוצא שגם עכשיו, גם השנה, 
ה'נעשה  את  לשמוע  ומצפה  יושב  כולו  העולם  כל 
בציפיה  מדובר  ולא  כולנו,  של  שלך,  שלי,  ונשמע', 
של סקרנות, אלא ציפיה שמגיעה מתוך הבנה שכל 
העולם  כל  כי  שלנו,  ונשמע'  ב'נעשה  תלוי  העולם 
לשנה  הדין  גזר  יהיה  מה  לשמוע  ומצפה  ממתין 

הבאה, האם ישראל יאמרו שוב נעשה ונשמע?!
לאמירת  חשיבות  נייחס  הבה  תורה,  מתן  חג  בהגיע 
ה'נעשה ונשמע', מתוך הכרה והבנה שכל העולם כולו 
תלוי בקבלת התורה שלנו, ובוודאי שאנו עצמנו וכל 
המשך חיינו תלויים בכך, וידוע שהצדיקים היו בוכים 
הרבה בתפילת 'אהבה רבה' של חג השבועות, ובפרט 
במילים 'רחם עלינו ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, 
את  ולקיים  ולעשות  לשמור  וללמד  ללמוד  לשמוע 
כל דברי תלמוד תורתך באהבה', וכשנחשוב ברצינות 
התורה  ובלימוד  התורה  בקבלת  תלוי  העולם  שכל 

שלנו, כנראה שגם אנחנו נבכה..
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ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

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

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

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ
ּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל: )ה, יב( ֶטה ִאׁשְ י ִתׂשְ ּכִ

המנאפין  אין  רבותינו  שנו   - אשתו  תשטה  כי  רש"י:  ופירש 
נואפין עד שתכנס בהן רוח שטות, דכתיב כי תשטה, וכתוב בו 

)משלי ו, לב( נואף אשה חסר לב:

לקיש  ריש  ג.(:  )סוטה  בגמרא  מצינו  אלו  רש"י  דברי  כעין 
אמר, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, 
ויעויין  'איש איש כי תשטה אשתו', תשטה כתיב.  שנאמר: 
עובר  אדם  אין  דתלמודא  מלישנא  וז"ל:  במהרש"א  שם 
והיינו שהרוח  עבירה כו' משמע דבכל עבירה יש ללמוד כן 

מטעה ומשטה אותו מדרך טובה לדרך רעה. עכ"ל.
והנה מן הראוי להתבונן בשתי נקודות, א' מה כיוונו חכמינו 
ז"ל להודיענו באלו הדברים, שהרי לא יתכן שכיוונו רק לגלות 
את מהותו של החוטא, שהרי זהו מהדברים המובנים מעצמן, 
כי מי פתי שיעלה על דעתו שדעת החוטא בהירה ושפויה, 
הרי עצם הדעת שנוטה הוא מצוויי מלכו של עולם מעידה על 
כך יותר מאלף עדים, הרי יודע הוא כי בסופו של דבר ימנה 
וגם עלול לאבד הרבה טובה בעולם הזה,  גיהנום,  יורשי  על 
ובהכרח שאילו היתה דעתו מיושבת עליו לא היה מטה עצמו 
דברים  לנו  להודיע  ז"ל  חכמינו  בקשו  שלא  ובהכרח  להרע, 
דברים ידועים מעצמן, ועל כן עלינו להתבונן מה אכן הייתה 

כוונתם באלו הדברים. 
ב' לאור ידיעה זו שסיבת המכשול בחטא כרוך ברוח שטות 
העונש  אודות  התמיהה  מתעוררת  החוטא  הא  האופפת 
על  כלל  אשם  הוא  אין  לכאורה  שהרי  להחוטא,  לו  הצפוי 
ואין  שוטה,  בגדר  היה  שחטא  שעה  באותה  שהרי  חטאו, 
לו הדעת לבחור בטוב ולהגבירה על הרע, ולמה אם כן אינו 

מוגדר כאנוס דרחמנא פטריה? 
התשובה להתמיהות הנזכרות הם על פי היסוד שגם מציאותו 
שאחר  אף  ועל  האדם,  בבחירת  תלוי  שטות'  ה'רח  של 
שה'רוח' שורה בתוך חלל לבו של האדם אינו יכול לו, מכל 
מקום כל עוד שלא השיגו ה'רוח' ביכולתו להקדים את פני 
הרעה ולעכבו מלבוא, ונמצא שאין העונש על עצם החטא כי 
אם על העדר השמירה על הסיבות שגרמו את בואו, כי בזו 
השעה שעל האדם להשגיח על הדברים הגורמים להרוח רעה 
עדיין אינו בגדר שוטה, ועל כן בדין עליו להיענש על שלא 
הראשונה  הסיבה  היתה  ההשגחה  העדר  כי  כך,  על  השגיח 
לחטאו. ושפיר מובן גם כוונת חכמינו ז"ל להודיענו על מהותו 
של החוטא שמעשיו תלויים ברוח השטות המעורה בדעתו, 
כי מאחר שביכולתו של האדם להזיר עצמו מאותו הרוח על 
כן הם ראו חובה להודיעו שזהו הגורם את החטא, ובכך כיוונו 
לעוררו שיהיה זהיר מאלו הדברים הגורמים את השראתו על 

נפשו ר"ל. 

זה היסוד מבואר בספר הקדוש 'אור החיים' על מאמר הכתוב 
)דברים לב, ה(: 'שיחת לו לא בניו מומם', וזל"ק: 'מומם' פירוש 

ז"ל: אין אדם  ופירוש מום על דרך אומרם  המום מהם בא, 
עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, שהוא רוח רעה 
זה  והמשכת חלק  רע',  'מום  והיא תקרא מום בסוד אומרו: 

הרע אינו אלא מצד מעשה האדם. 
האדם  שעל  יח(  סעי'  ד'  סי'  )או"ח  בשו"ע  נפסק  טעמא  ומהאי 
שונים  במצבים  נמצא  כשהוא  ידים  בנטילת  זהיר  להיות 
וכפי שמסיים שם השו"ע  רעה'  'רוח  עליו  להביא  העלולים 
'ומי  בזה"ל:  לכך  הגורמים  הדברים  הם  מה  שמפרט  אחר 
הוא,  חכם  תלמיד  אם  נטל,  ולא  אלו  מכל  אחת  שעשה 
תלמודו משתכח; ואם אינו תלמיד חכם, יוצא מדעתו'. ושם 
כוונת  רבה'  ה'אליה  בשם  מפרש  מז(  )ס"ק  ברורה'  ב'משנה 
בו  לומר דנתלבש  'רצה  וז"ל:  'יוצא מדעתו'  המחבר באמרו 
רוח שטות ועל ידי זה יוכל לבוא אחר כך לעבירה, וכמאמרם 
דאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות' עכ"ל. 
הקדוש,  החיים'  ה'אור  של  לדבריו  מכוונים  דבריו  ונמצאו 
שעליו  שטות'  ה'רוח  הינו  השו"ע  כיוון  שאליו  רעה  שהרוח 

כיוונו חז"ל באמרם שהוא המביא את האדם לידי עבירה. 
במידת  מאוד  זהיר  להיות  האדם  על  מוטל  האמור  ולאור 
שעשה  בשעה  בו  שטות'  ה'רוח  בפני  כתריס  שהיא  הנקיות 
הקם  א'  הדברים:  את  ואפרט  לו,  הגורמים  מהדברים  אחד 
ד'  ג' היוצא מבית המרחץ,  ב' היוצא מבית הכסא,  מהמטה, 
ז' החופף  הנוגע ברגליו,  ו'  ה' החולץ מנעליו,  הנוטל צפרניו, 
ראשו, ]וי"א[ ח' ההולך בין המתים, ט' הנוגע במת, י' המפליא 
כליו, י"א, הנוגע בכינה, י"ב, הנוגע במקומות שיש בהם מילולי 
מהסתכלות  זהיר  להיות  ראוי  לכך  בנוסף  עוד[.  ]ויעויי"ש  זיעה, 

במראה, שגם זהו  מהדברים המושכים רוח רעה על האדם. 
במיוחד צריכים להיות זהיר בהדבר הראשון המפורט לעיל, 
'כשקם בבוקר ממיטתו', מפני הרוח רעה ששרתה עליו זמן 
ממושך בעת השינה, ואנשי מעשה היו מקפידים ביותר שלא 
מצוות  קיימו  שלא  עוד  כל  הארץ  על  הרגלים  כלל  להציג 
'נטילת ידים' ולצורך כך על האדם להכין מים לנטילה סמוך 
ההיתר  על  להסתמך  ולא  יצועו,  על  עלייתו  קודם  למיטתו 
'אגרא  הקדוש  בספר  מביא  וכן  אמות.  מד'  פחות  לדלג 
דפרקא' בשם הרה"ק רבי זושא זי"ע, על מאמר הכתוב )תהלים 
לו, ה( 'יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס' שאם 'מתייצב על 

לפני הנטילה,  רגליו על הארץ  היינו שמציג   – טוב'  דרך לא 
אז עלול לבוא לידי 'רע לא ימאס' – שבזה היום לא ימאוס 
ברע רח"ל, עכתו"ד. והדברים מובנים על פי דברינו הנזכרים 
שטות  הרוח  של  רושם  עליו  ממשיך  נט"י  בלא  שהשהייה 

והיא המביא אותו לידי כך שלא ימאוס ברע ח"ו.
לידי חטא,  יעזרינו להינצל מאלו הדברים המביאים  השי"ת 

ונזכה תמיד ללכת בדרכי השי"ת.
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