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A Month Replete with Salvations

The Month of Nissan Is Surrounded by Past and Future Salvations-- 
in Nissan They Were Redeemed from Mitzrayim 

 and in Nissan They Are Destined to Be Redeemed

Rabbi Pinches Friedman
Shabbas HaChodesh 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

“You are bandits, for you conquered the lands of the 
seven nations.” Yisrael will say to them, “The entire 
world belongs to HKB”H; He created it and He gave it to 
the one who is fitting in His eyes.  By His wish, He gave 
it to them, and by His wish, He took it from them and 
gave it to us.”  

The Redundancy in the Passuk

The Ramban explains the underlying rationale for this 
mitzvah.  Thus, we always remember the miracle HKB”H 
performed on our behalf during the exodus from Mitzrayim 
in the month of Nissan:

The implication of חדשים״ ראש  לכם  הזה   is that ״החודש 
Yisrael should count this as the first month, and from it 
they are to count all months—second, third, etc., until 
a year of twelve months is completed; so that this will 
be a reminder of the great miracle.  For, whenever we 
mention the months, the miracle will be remembered.  
It is for this reason that the months have no names in 
the Torah.  Rather, it states (ibid. 19, 1): “In the third 
month”; and it says (Bamidbar 10, 11): “And it came to 
pass in the second year, in the second month . . . the 
cloud was lifted,” and (ibid. 29, 1): “And in the seventh 
month, on the first day of the month, etc.”  And, similarly, 
in all cases.  

Further on, the Ramban compares the mitzvah of 
חדשים" ראש  לכם  הזה   ,to the mitzvah of (Shemos 20 "החודש 
 remember the Shabbas day—"זכור את יום השבת לקדשו" :(8

Next Shabbas Kodesh, which approaches auspiciously, 
is called “Shabbas HaChodesh.”  This year it happens 
to actually fall out on Rosh Chodesh Nissan.  This name 
indicates that the Maftir we read is taken from parshas Bo, 
where we find the first mitzvah given to Yisrael during the 
exodus from Mitzrayim.  It is the mitzvah to designate the 
month of Nissan, the month of the exodus, as the first of the 
twelve months of the year.  

Hence, it behooves us to explore the source of the mitzvah 
(Shemos 12, 1): ,לאמר מצרים  בארץ  אהרן  ואל  משה  אל  ה'   "ויאמר 

 Hashem  החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה".
said to Moshe and Aharon in the land of Mitzrayim, 
saying, “This month shall be the beginning of months 
for you; it shall be for you the first of the months of 
the year.”  The Ramban comments that this was the very 
first mitzvah that HKB”H transmitted to Yisrael via Moshe.  
Therefore, the passuk specifies that it was given in the land 
of Mitzrayim; whereas, the rest of the mitzvos were given 
at Har Sinai.  

This is also evident from the commentary of Rashi on the 
first passuk of the Torah, citing the Midrash (Bereishis 1, 1): 

Rabbi Yitzchak said: In reality, the Torah should 
have begun from "לכם הזה   for it was the first ;"החודש 
mitzvah that Yisrael were commanded to perform.  So, 
what is the reason that it begins with ״בראשית״?  Because 
(Tehillim 111, 6): “The power of His acts, He told to His 
people,” in order to give them the estate of the nations.  
So that if the nations of the world will say to Yisrael, 

 

  

‘Siman tov and mazel tov’ – 'בסימן טוב ומזל טוב'  
After paying all my debts because of the loans that I took out which I 
never thought that I would cover, I accepted upon myself that I would 
not take out another loan, and if the Creator of the World desires, then 
He has no problem sending me the money in other ways that I would 
not need a loan. From that time on, my life was filled with hashgacha 
pratis some of which I will share with the readers of ‘Tiv HaHashgacha’. 
My wife gave birth to a girl and the same week my daughter got 
engaged. Needless to say, the expenses were great, and the reliance 
on the Creator of the World grew as well. I needed money to make a 
Kiddush in shul and on Friday my mother came to the hospital to visit 
and to see the new baby. She took me to the side and placed a sum of 
money in my hand saying: “I know that you work hard for your living, 
and you now have many expenses, then accept from me a symbolic 
gesture.” I thanked her warmly, and afterwards I saw that she had 
given me 1,000 shekel, the amount needed to cover the Kiddush that I 
wanted to give. I gave warm thanks to the Creator of the World Who 
does not forget me. 
That same week I had to make a credit card payment and for part of 
the payment I was relying on a refund that I was supposed to get, but 
the refund had not arrived, and the payment was due in a few days. Of 
course, once again I turned to Father in Heaven and I asked for His help 
in the matter. That day I received a call from that same person who 
informed me that within thirty days the money would be in my 
account. I was happy with the update, but the dates did not help me. 
Again, I turned to Father and asked for His help, the help was not late 
in coming. Within two days the amount was in the account and the 
payment was made on time. 
Now they tell me that I have to buy the chassan a watch, true, not a 
gold watch but still an expensive one. When I asked how much money I 
needed to spend, they told me about 1,000 shekel. 
I immediately turned to the third partner, the Creator of the World, 
and I asked for His help to buy a watch for the chassan. That day I went 
to work in a different part of Israel. I happened to run into an old 
friend who gave me a warm, heartfelt Mazel Tov for the engagement 
of my eldest daughter and after the blessings I found in my hand 1,000 
shekel, the exact amount I needed for the watch. This is the way I saw 
hashgacha time and again. 
With thanks to the Creator of the World for all His kindnesses. 

  ב.ש.
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And she gives birth to a male – וילדה זכר 
A man once came into the Kotzker Rebbe zy”a and asked for a 
bracha that he have good children. The Rebbe replied, ‘Your 
request is like someone who planted potatoes and he wants it 
to grow into apples… You should know that according to what a 
person plants – that is what he receives.’ 
Rashi HaKadosh opens the parsha with a Midrash: Rebbe Simlai 
said: Just as the fashioning of man came after all the cattle, 
beasts, and fowl in the act of Creation, so is his law explained 
after the law of cattle, beast, and fowl (Vayikra Rabbah 14:1). 
The plain meaning of these words is that since man was 
created after all other living creatures, therefore the laws 
pertaining to man were also explained after the laws of the 
cattle, beasts, and fowl. This is the simple meaning. However, 
perhaps we can explain these words by way of the service – 
there is a takeaway here for the service of Hashem. The Torah 
is coming to teach us that any person who wants to merit 
having holy and pure children, should be meticulous about not 
eating food that is prohibited. This is why the parsha of  אשה כי'
'תזריע וילדה זכר  – ‘When a woman conceives and gives birth to 
a male’ (12:2) is juxtaposed to the last posuk of the previous 
parsha  להבדיל בין הטמא ובין הטהור בין החיה הנאכלת ובין החיה'
 To distinguish between the impure and the‘ – אשר לא תאכל'
pure, and the creature that may be eaten and the creature that 
may not be eaten’ (11:47). Only by being meticulous and 
scrupulous regarding the kashrus of food does a person merit 
righteous and upstanding children. 
The Gemara (Berachos 29a) relates about Yochanan Kohen 
Gadol who served for eighty years, and every one of those 
years he went into the Kodesh HaKadashim and exited in 
peace, and after eighty years he became a Sadducee. The Ari 
HaKadosh asks how is this possible? How can something this 
happen, that this man can be truly righteous for eighty years 
(or else he would have died), and still at the age of 100 he can 
completely change and be a heretic?! The Ari answers that he 
ate something defective, something that was not so kosher, 
and that caused this to happen. After reading these words, 
perhaps we can better understand the words of Chazal on the 
posuk (11:43) 'ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם' – ‘And you shall 
not make yourselves impure through them lest you make 
yourselves impure through them’, do not pronounce it 
‘venitmeisem’ [lest you become contaminated] but rather, 
‘venitamtem’ [lest you become obstructed] (Yoma 39a) since 
food that is prohibited obstructs the heart and the brain. How 
fitting it is to be careful of what we put in our mouths, 
especially what we give our children, first check it very carefully 
that it is kosher and fit, so that we not chalilah cry over 
something that is crooked and cannot be straightened. 

- Tiv HaTorah - Tazria  
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t the end of the Halachos of Metzora, the Rambam 
explains that Hashem first punishes people’s houses 
with Tzora’as for speaking Loshon Horo. If people 

do not learn from this not to speak Loshon Horo, and a 
general need to self-reflect, Hashem will place Tzora’as on 
their clothing. If they still have not learned their lesson, 
Hashem will give them Tzora’as on their bodies.
 
The pattern in which Tzora’as “creeps up" on people, as 
well as other punishments from Hashem, is progressive. In 
most cases, people’s lives do not deteriorate, or improve, 
in one step. Their lives evolve slowly, but with recognizable 
patterns, and are visible to those willing to objectively look 
for those patterns. The slow evolution of their lives should 
give people the ability to be warned of what may happen 
next, if they don’t change.
 
However, people tend not to see the warning signs placed 
in front of them, even when they are obvious to others. 
Their “blind” eyes cause them to become resentful when 
“things happen without warning”. In truth, Hashem always 

gives people advance notice. The problem is that the nature 
of people is not to acknowledge it until it is too late.
 
The Rambam also explains that it is the nature of people to 
first become accustomed to having harmless, meaningless, 
conversations. These then evolve into ones that are critical 
of others until, finally, they are comfortable in speaking 
negatively even of their leaders.
 
Just as patterns with regard to Tzora’as increase, patterns 
also apply to other areas of people’s lives. People’s behaviors 
may begin with harmless actions, but they become the 
catalysts to more damaging ones, both to themselves and to 
others. People are generally unaware, or unconcerned, with 
the natural tendency for their behaviors to evolve into more 
serious speech and behaviors. When they do, people often 
become desensitized by their previous “harmless” actions, 
and believe that the more harmful actions are also harmless. 
People need to be aware of their nature. This helps 
them avoid bad patterns as soon as they see them emerging 
in their lives. 
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Dovid Gurwitz 
 

Parshas Tazriah 

Hashem’s Direct Intervention 

At the end of Parshas Tazriah, Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l concludes his thoughts with 
what is possibly his longest uninterrupted Torah commentary on possibly the least likely area 
that we might expect it: negaim. He says that “the laws of negaim, when seen in their totality, 
allow us to see the grandest institution of the most direct management of Hashem, watching 
over and educating every single individual.  

In the Jewish state of (living with) Hashem, we see social sins and misdemeanors brought out 
into the light of publicity, punished and rectified, things like pride, lies, greed, etc., which 
otherwise escape all recognition by human tribunals, but for which Hashem appears, to Jews, 
as an accuser and a witness.” 

Let’s see how he takes us through his point-by-point analysis, focusing on his continuing focus 
on clarity of thought, as we review where we are holding in Sefer Vayikrah. 

Rav Hirsch starts with a complete negation of all arguments that tzoraas is leprosy and 
contagious. Real leprosy does not bring tumah until healing has started and new skin has 
appeared. Then, only the view of the kohein can lead to a declaration of tzoraas. There is a 
mandate to remove all things from a house prior to such an examination and declaration of 
tumah - a very peculiar way of solving the potential spread of infection!  

Rav Hirsch teaches us that the halacha here is quite the opposite of being strict. When the 
tzoraas was in doubt, or when there was a week of weddings or regalim, no negah was 
examined.  

This flies in the face of the rule, as explained in Maseches Chullin (10a), that dealing with 
diseases and precautions against contracting them requires stricter practice. Yet, the parsha 
limits such strictness, such that, for example, only in cases where a city was surrounded by a 
wall at the time the land was conquered, even if the walls were no longer there, would the 
metzorah be expelled. No non-Jew became tamei through any negaim, and even if he 
converted, prior negaim had no bearing. 

Obviously, as Rav Hirsch says, none of this discussion can be considered sanitary - focused, 
and there are no remedial measures found in the entire parsha. He points out that the Seforno 
- a doctor, like the Rambam - wrote in his Torah commentary about the complete difference 

Mizmor L'Dovid
R’ Dovid Gurwitz

(English)
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PARSHAS	TZAV	- 	PURIM	

IT'S	TIME	TO	FACE	UP	TO	WHOM	WE	REALLY	ARE	
	

It	is	brought	down	in	the	sefarim	that	a	Yid's	face	reflects	the	name	of	Hashem	'יהו.	The	two	eyes	correspond	to	two	letter	yuds	and	
the	nose	corresponds	to	the	letter	vov	which	add	up	to	the	gematria	of	26	which	corresponds	to	the	name הויה.	A	chosid	once	asked	
the	Spinka	Rebbe	ztl	therefore	the	goy	also	has	a	face	which	has	written	on	it	the	name	of	Hashem	because	he	also	possesses	two	
eyes	and	a	nose?	The	Rebbe	answered	that	the	difference	between	the	two	is	that	 in	order	for	the	letters	of	the	Torah	not	to	be	
passul	they	must	be	surrounded	with	 גויל	which	means	parchment	which	separates	one	letter	from	the	other.	If	there	is	no	wall	of	
parchment	that	separates	them	and	the	letters	are	found	to	be	connected	to	each	other,	the	Torah	is	passul.	
The	letters	of	Hashem's	name	have	the	 	a	as	serves	that	parchment	the	גויל  	avodas	In	them.	separates	that	wall	boundary	a	גבול	
Hashem	this	conveys	that	the	two	letter	yuds	which	correspond	to	the	human	eyes	must	have	boundaries,	restricting	what	one	is	
allowed	to	see	and	what	is	prohibited	for	his	eyes	to	see.	Only	by	observing	the	גויל	between	the	letters,	are	the	yuds	in	order	and	
kosher.	Similarly,	the	letter	vov	of	Hashem's	name	jof	26	must	possess	a	גויל	surrounding	it	in	all	directions	in	order	to	be	kosher.	The	
human	nose	must	also	have	its	 limits	to	which	scents	it	could	be	utilized	to	smell	and	which	ones	are	prohibited	such	as	woman's	
perfumes	which	can	be	seductive.	As	the	Zohar	writes	that	the	issur	of	 "לא "תנאף	one	shall	not	commit	adultery,	is	composed	of	two	
words	 תן אף	Don't	give	your	nose	the	opportunity	to	smell	the	scent	because	that	is	a	lure	that	can	lead	one	into	doing	the	aveirah.	
It	is	not	a	coincidence	that	the	Angel	of	Esav	is	called	סמאל	which	can	be	pronounced	as	smell.	
A	goy	has	no	limitations	what	he	can	see	and	smell.	His	eyes	do	not	have	restrictions.	The	perfumes	they	sell	for	woman	have	names	
that	 suggest	 licentiousness	and	 lust.	They	have	no	 reservations	or	 shame	 in	 flaunting	openly	decadence.	So	even	 though	 the	goy	
might	look	like	he	too	possesses	the	letters	of	 	two	yuds	and	a	vov	that	add	to	the	name	of	Hashem,	the	culture's	permissiveness	
passuls	the	letters	of	Hashem's	name	that	lies	on	his	face.	
One	of	the	purposes	of	Galus	Mitzrayim	was	to	prepare	for	Matan	Torah	and	reconstruct	the	Aleph	both	is	Klal	Yisrael	and	in	the	
form	of	the	letter	Aleph	(Shabbos	146	p.	 –מיותקומ קמו ).	This	idea	can	be	gleaned	from	the	fact	that	the	Ari	Hakadosh	says	that	Am	
Yisrael	sank	to	forty	nine	levels	of	tumah	and	at	the	last	second	they	were	redeemed,	lest	they	sink	into	the	fiftieth.	Why	did	that	
happen?	We	can	say	because	Klal	Yisrael	has	the	name	of	Hashem	upon	them,	thereby	giving	them	the	segulah	of	גויל.	Chazal	tell	us	
that	one	of	their	merits	for	redemption	was	that	they	preserved	their	moral	behavior	and	did	not	fall	into	the	perverted	decadence	
even	in	Mitzrayim	even	as	slaves	whose	bodies	were	controlled	by	the	Egyptians.	This	means	that	they	had	set	walls	and	safeguards	
	49	than	more	fall	to	them	allow	not	did	Hashem	גויל	this	of	Because	.הויה	of	name	the	out	bring	which	noses	and	eyes	their	for	גויל
levels	 of	 tumah	 which	 is	 gematriah	 	.גויל The	 boundaries	 of	 	גויל protected	 them	 from	 being	 	לגוי and	merited	 them	 to	 have	 the	
geulah.		
Let	us	delve	a	little	deeper	into	this	concept	that	the	face	of	a	Yid	reflects	the	name	of	Hashem.	We	are	told	by	the	sefarim	that	the	
original	form	of	the	letter	Aleph	differed	from	the	way	it	appears	now א.	At	its	first	appearance	it	looked	like	this	 יוי	which	added	up	
to	the	name	of	הויה	26.	This	 is	alluded	to	 in	 the	passuk	 צר ה' אלקים את האדםויי 	Hashem	created	man	with	the	spirituality	of	ישר	
straightness	(Koheles	7,29)	as	reflected	in	the	letters	of	יוי	Aleph	which	is	straight		and	level.	After	the	chait	of	Aitz	Hadaas	when	the	
dimensions	of	Adam	Harishon	were	dwarfed	from	200	cubits	to	100,	simultaneously	the	form	of	the	 	יוי the	first	 letter	of	אדם	was	
also	dwarfed	leaving	one	slightly	lowered	yud	on	top	attached	to	the	now	slanted	diagonal	vov	which	forms	one	leg	on	the	right,	and	
the	other	upper	yud	toppling	down	to	the	bottom	of	the	א	serving	as	a	left	leg	of	the	new	structured	א.	At	the	geulah	brought	by	
Moshiach,	the	two	yuds	and	vov	will	return	to	their	original	structure	with	two	yuds	erect	and	leveled	on	the	top,	and	the	slanted	
vov	will	be	straightened.	This	is	hinted	in	the	passuk	 	cubits	missing	100	the	reconstructing	erect	you	lead	will	I	ואולך אתכם קוממיות 
(Baba	Basra	75).	The	erect	is	not	only	referring	to	posture	of	man	but	also	to	the	erect	Aleph	that	is	about	to	be	reconstructed	at	this	
time	as	well.		
	

Rav Brazil
(English)

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

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

The Best of Both Worlds 
דבר אל בני ישראל לאמר “ 12:2
אשה כי תזריע וילדה זכר, 
וטמאה שבעת ימים כימי נדת 
 ”דותה תטמה

“Speak to B’nei Yisroel saying: When a 
woman has conceived and gives birth to a 
male, she shall be impure for a seven-day 
period, as during the days of her Nidah flow 
she shall be unclean.” The Medrash says 
that the Posuk of אשה כי תזריע is connected 
to the Posuk in Tehillim (139:5)  אחור וקדם
 Last and first You have fashioned“ – צרתנו
me.” Rebbe Yochanon says that if a man 
merits, he inherits two worlds; this world 
and the next world, thus it is written,  אחור
 If he does not merit, he will be  .וקדם צרתנו
required to give justification and reckoning 
for his actions, as the Posuk says in Iyov 
 Remove Your hand“ – ”כפך מעלי הרחק“ 13:21
from upon me.” What is the connection 
between the Parshah of a mother becoming 
Tamei when she has a child, and speaking 
about this Posuk in Tehillim which the 
Medrash tells us is connected to matters of 
Olam Hazeh and Olam Habah?  

דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע “ 
וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא. 
 The first Posuk – ”וביום השמיני ימול בשל ערלתו
tells us about the Tumah a mother has after 
childbirth, and then immediately, the 
Torah tells us that a boy is circumcised on 
the eighth day.  What is the connection 
between the Tumah of the mother from 
childbirth, and the Bris Milah?  Why does 
the mother become Tamei with the birth of 
the child?  The Tumah is from the child that 
is born because the Yetzer Hara enters the 
child.  Bereishis 8:21 “ כי יצר לב האדם רע

נעריומ ” – “Because the imagery of man’s 
heart is evil from his youth.”  Rashi says on 
these words that when a child comes from 
his mother’s womb, immediately, the Yetzer 
Hara is placed within him. The Yetzer Tov 
doesn’t enter a person until he becomes a 
Gadol.  Much toil and work in Chinuch is 
needed to counteract this great Tumah 
called the Yetzer Hara.  The Bris Milah is 
the first step in fighting the Yetzer Hara.  
Shabbos 137b – At the time of the Bris 
Milah, the father of the child says, “ אשר

במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם קדשנו 
 That we become holy with His“ – ”אבינו
Mitzvos, and He commanded us to enter 
into the Bris of Avrohom Avinu.”  Those 
who are standing respond to this and say, 
כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים “
 Just as he has entered into the“ – ”טובים
Bris, so may he enter into Torah, marriage, 
and good deeds.”  The people are letting the 
father know that just as he was obligated to 
bring his son into the Bris of Avrohom 

Avinu through the Mitzvah of Bris Milah, 
so too he is “obligated” to bring the child to 
Torah, marriage, and good deeds.  The 
father must teach his son the proper path in 
this world.   If for whatever reason, the 
father cannot do so himself, he is obligated 
to appoint someone else in his stead to 
ensure that his children follow the proper 
path of Avodas Hashem.  This obligation on 
the parents begins with the Bris Milah and 
follows through after.  The Tumah of the 
mother, which comes from the entry of the 
Yetzer Hara, must be combatted first with 
Bris Milah, and then to bring the child to 
Torah, marriage, and good deeds. (קול רם) 

“ הדא הוא דכתיב:  –אשה כי תזריע 
אחור וקדם צרתנו)תהילים קלט ה(  ” – The Posuk 

of אשה כי תזריע is connected to this Posuk in 
Tehillim אחור וקדם צרתנו – “Last and first 
You have fashioned me.” Rebbe Yochanon 
says that if a man merits, he inherits two 
worlds; this world and the next world, thus 
it is written, אחור וקדם צרתנו.  If he does not 
merit, he will be required to give 
justification and reckoning for his actions, 
as the Posuk says in Iyov 13:21 “ כפך מעלי
 ”.Remove Your hand from upon me“ – ”הרחק
 (ויקרא רבה)
 Vayikra Rabbah 14:1 “ אדם  אם זכה
 If one is Zoche he will“ – ”נוחל שני עולמות
inherit two worlds.”  A man is created as a 
Guf and a Nefesh.  The Guf delights in 
matters from Olam Hazeh while the Nefesh 
delights in matters from Olam Habah.  
These two are naturally opposed to one 
another, and nonetheless the Medrash is 
telling us here that if one is Zoche to act the 
way he should, then his matters of Olam 
Hazeh will also serve him for matters of 
Olam Habah, thus he will be Zoche to have 
both Olam Hazeh and Olam Habah, as the 
Posuk says, “אחור“ – ”אחור וקדם” is Olam 
Habah, and “קדם” is Olam Hazeh – you will 
have both. (אשד הנחלים)   
 It says in Shulchan Aruch Siman 
231 on the Posuk, “בכל דרכיך דעהו” – that one 
must make all of his matters of Olam Hazeh 
for his Avodas Hashem.  All that the 
Tzaddikim do in Olam Hazeh is not only 
considered a preparation for Olam Habah, 
but it is considered actual Avodas Hashem, 
for they are truly doing everything in Olam 
Hazeh, all for Olam Habah.  The Bach asks 
in the Tur Yoreh Dei’ah Siman 265 – 
Hilchos Milah – Why are we Mesaken two 
Brochos on one Mitzvah of Bris Milah; for 
on Bris Milah we make a Brocha “על המילה”, 
and the Brocha of “ להכניסו בבריתו של אברהם
 these two Brochos are recited even – ”אבינו
when the father himself performs the Bris 
Milah?  My father, the מהרי"ד מבעלזא 

answered that with this Kedusha of the 
Bris Milah, Hakodosh Boruch Hu assists 
each Bris Milah, as we find by Avrohom 
Avinu that Hakodosh Boruch Hu assisted 
Avrohom Avinu with his Bris Milah.  The 
Bris Milah of Avrohom Avinu was a 
preparation for generations until the times 
of Moshiach, in which Hakodosh Boruch Hu 
assists with this Kedusha.  On this we 
recite the Brocha of “ להכניסו בבריתו של אברהם
 which is not just a Brocha for the – ”אבינו
Bris Milah, but that Hakodosh Boruch Hu 
will always assist us with matters of 
Kedusha, all the days of our lives. With this 
understanding, we can explain the Medrash 
of the connection between “אחור וקדם צרתנו” 
and Bris Milah.  When one seeks to do 
matters of Olam Hazeh, all for the sake of 
Hakodosh Boruch Hu, those matters of 
Olam Hazeh are elevated to become 
matters of Olam Habah. This Posuk is 
telling us that we can receive both Olam 
Hazeh and Olam Habah.  For the Bris 
Milah, we receive assistance from 
Hakodosh Boruch Hu; and if we perform all 
of our acts for the sake of Hakodosh Boruch 
Hu, then we are Zoche to have Hakodosh 
Boruch Hu with us always, and thus are 
Zoche to both Olam Hazeh and Olam 
Habah. (מהר"א מבעלזא) 
  Now we can understand the 
connection between a mother becoming 
Tamei, and matters of Olam Hazeh and 
Olam Habah.   This is the beginning of a 
human being brought into this world.  
There is a huge responsibility placed upon 
the parents of this child to raise the child in 
the proper path of Avodas Hashem.  The 
parents must know that it is an uphill 
battle.  The mother becomes Tamei because 
of the Yetzer Hara that is placed into the 
child at that point.  The mother and the 
father must know that their job is not 
complete when the child comes out.  The 
mother is Tamei, which tells her that she 
must work on herself and then obviously 
must also work on her child.  Eight days 
later comes the Bris Milah, when there is a 
Bris between Hakodosh Boruch Hu and 
Klal Yisroel.  Each child must go through a 
Shabbos Kodesh before the Bris Milah, for 
the Shabbos is a time to build Emunah in 
Hakodosh Boruch Hu.  After there is 
Emunah, there can be a true Bris.  Shabbos 
is a time connected to Olam Habah.  The 
goal is to make Olam Hazeh all about Olam 
Habah, to the point that Olam Hazeh is also 
considered Olam Habah.  May we be Zoche 
to infuse these important messages into our 
youth, so that they grow up to be true Ovdei 
Hashem, and that all of their Olam Hazeh 
is truly Olam Habah.   

Parashas Pekudei ט"עשת ידוקפתשרפ

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

ןכשמהידוקפהלא
These are the accountings of the Mishkan. (38:21)

The Torah dedicates four parshiyos to details of the 
construction of the Mishkan, its keilim, utensils, and the Bigdei 
Kehunah, Priestly vestments, worn by the Kohanim when they 
performed the avodah, service, in the Mishkan/Bais Hamikdash. 
Both Parashas Vayakhel and Parashas Pekudei recap the many 
contributions and utensils required for the construction of the 
Mishkan. All of this was for the place in which Hashem’s Shechinah, 
Divine Presence, would repose here on earth. Basking in the 
Shechinah’s Presence would seem to be the penultimate experience. 
Coming to Yerushalayim just to be in the Holy City, near the Bais 
Hamikdash, would appear to take precedence over anything else. 
Yet, Chazal teach that the mitzvah of hachnosas orchim,
welcoming/reaching out to wayfarers (or anyone else who is in need 
of a place to rest, a meal, a warm conversation), takes precedence 
even over being mekabel Pnei HaShechinah, receiving the Divine 
Presence. This incredible idea is derived from the actions of our 
Patriarch, Avraham Avinu, who, while in midst of a conversation with 
Hashem, excused himself and went to tend to the needs of his 
guests. A Jew in need takes priority over everything. 

What is it about providing hospitality that gives it such 
extraordinary status? Why did Avraham beg Hashem’s “indulgence” 
while he went to tend to the needs of his guests? When Avraham 
did this, he essentially committed two acts that beg elucidation: he 
interrupted his visit from Hashem, something which is clearly 
beyond our ability to understand; he taught that tending to guests 
takes precedence over the experience of speaking with Hashem! 
Horav Shlomo Wolbe, zl, quotes the Mishnah in Pirkei Avos 4:22, 
which teaches: “One hour of repentance and good deeds in this 
world is worth more than a life of eternity in the World-to- Come.” 
Hashem has placed us in this world for a purpose: to serve Him. This 
act of service is of greater value than any spiritual revelations that 
can be garnered either in this world or even in Olam Habba. 
Carrying out a mitzvah is of utmost significance and value. It is 
greater than studying Torah, reflecting upon Hashem’s greatness, or 
even receiving the Shechinah. Regardless of the activity in which he 
is engaged, he must drop it to perform a mitzvah. [This does not 
negate Torah study as a mitzvah. I think the Mashgiach seems to be 
distinguishing between a mitzvah which focuses upon one’s own 
personal spiritual advancement and a mitzvah which involves 
reaching out to and helping others. While the study of Torah 
benefits the entire universe, the immediate focus is on the 
individual’s personal ascendency.]

Rav Wolbe relates that Horav Yisrael Salanter, zl, was once 
reciting Shema when he overheard two people arguing over whose 
obligation it was to bury someone who had passed away. 
(Personally, I am not sure why such people should be serving on the 
Chevra Kaddisha, Jewish Burial Society. It is a sacred privilege to be a 
member of this august group of volunteers. One who considers this 
work a burden obviously does not understand the meaning of 
“sacred” or “privilege.”) Immediately, Rav Yisrael, the venerable 
founder of the mussar, ethical character refinement, movement, 

removed his Tefillin and ran to bury the man. Despite the fact that 
he was in the middle of davening, praying, reciting Shema, and that 
it was not his personal responsibility to attend to the burial of the 
deceased, Rav Yisrael moved without hesitancy. He was a man of 
action who did not pause even for a moment when it involved the 
performance of a mitzvah. 

One Yom Kippur, while Rav Wolbe was a student studying
in the Mirrer Yeshivah in Europe, prior to Mussaf the chazzan sent a 
number of students to check on the welfare of one of the boys who 
was ill. “This is the obligation of the day,” declared the chazzan. In 
other words, we are placed on this world to do, to act, to perform 
mitzvos. Performing a mitzvah (especially if it involves attending to 
both the physical and emotional needs of someone) takes 
precedence over davening on Yom Kippur, the holiest day of the 
year. 

How often do we become inspired by a good speech, a 
great shiur – and then what? How long does the inspiration last? We 
must immediately concretise our emotions by turning them into 
actions, thereby achieving more than one who has the unparalleled 
opportunity to speak with the Shechinah! 

םידקפהלערבעהלכלשדקהלקשבלקשהתיצחמתלגלגלעקב
A beka for every head, a half-shekel to the sacred shekel for everyone 

who passed through the census takers. (38:26)

So many people contributed towards the Mishkan. One 
might think that due to the sheer numbers of contributors, the 
individual contribution/contributor would become lost in the 
shuffle. Such thoughts are the result of a small mind or limited 
cognitive ability. Nothing is insignificant in the eyes of Hashem. 
Indeed, this is true concerning all spirituality. Everything counts. One 
never knows what good can result from a single act of spirituality. 
The following vignettes underscore this idea. 

A young Kollel fellow maintained an outreach programme
out of a small shul in central Eretz Yisrael. He was extremely 
dedicated to his mission and was quite successful at it. One day, a 
young, assimilated college student visited his shul and requested an 
overview of Judaism. He was obviously a bright young man, 
evidenced by the fact that he was enrolled in a fellowship 
programme in one of the country’s most prestigious schools. He was 
a physics major. He clearly presented himself as a level-headed, 
highly intelligent young man who was sincerely interested in finding 
out about Judaism. After an hour of presenting cogent questions 
and receiving satisfactory answers, he appeared satisfied with what 
he had learned about the Jewish religion. This young man was, of 
course, Jewish, but assimilated. As an Israeli, he knew how to read 
Hebrew, but he was at a total loss with regard to navigating his way 
through the siddur. When the shul members came to daven 
Minchah, he asked to join them. Not knowing his way around the 
siddur, his recital of the Shemoneh Esrai took a bit longer than that 
of the rest of the congregants, as he read every word: Yaaleh v’yavo, 
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PPaarraasshhaass  TTaazzrriiaa  
AAnn  HHiissttoorriicc  MMoommeenntt  
TThe air was charged with excitement. 

This was the moment that they had all been 
waiting for. Months of preparation had 
gone into this day. It began with the com-
mand to build the Mishkan 
(Tabernacle). Everyone made 
their contributions of gold, 
silver, and other materials 
needed for the construction. 
They then contributed their 
labor and building skills. 
Headed by Betzalel, they 
worked through the winter 
building the Mishkan and its 
vessels. Now it was the end of 
the month of Adar. Each day 
for seven consecutive days, 
Moshe Rabbeinu assembled the 
Mishkan, sacrificed the burnt 
offerings, and took down the Mishkan. The 
Jewish people stood by the Mishkan, wait-
ing for the Shechina (Divine Presence) to 
come down. “For today Hashem will ap-
pear to you” (Vayikra 9:4). 

RRav Shimshon Refael Hirsch relates that 

the Kohen Godol brought his special offer-
ing. It was his means to recognize the sig-
nificance of the moment. For he was enter-
ing into his new position as the spiritual 
leader of the people. The nation also 
brought their special offering. For they 
were also undertaking a new position in 
world history. They were set apart to be 
Hashem’s Chosen Nation. From this day 
onward, the Shechina would dwell among 
them. In that holy place, where they were 
given over to Hashem and His Torah. 

WWhich day was this? Rosh Chodesh 

Nissan. A day that garnered ten crowns 
(of glory) for all of its momentous events. 
An historic moment. 
 
Kinderlach . . . 
This week, Parashas HaChodesh, we  com-
memorate a special event. The day that 
the Shechina came to rest upon us. We 
became a special nation. We have never 
lost that position. Hashem still cherishes 
us. Kinderlach, don’t ever forget who you 
are. You are a member of the greatest 
people who ever walked the face of this 
earth. Hashem’s Holy Nation. 
 

TThhee  PPrroojjeeccttiillee  
““WWe have now reached the final ses-

sion of your training program. Please step 
this way.” 

The trainees moved in closer to see the 
giant missile, standing on its underground 
launch pad. 

“This missile is deadly. Its warhead can 
cause untold destruction.” 
“Sir, what triggers the launch of this mis-
sile?” 
“That is a very good question, young 
man. It is voice activated. It has a sound 
sensor that identifies certain words. If 

they are spoken, the missile 
blasts off.” 
“Sir, is it confidential 
information to ask what is 
the destination of this 
missile?” 
“It is very confidential, 
because no one knows its 
destination.” 
“What? It could be pointed at 
my home town!” 
“That’s right.” 
“If I say one of the code 
words, I could activate the 
missile and destroy my family 
and friends.” 

“Young man, you had better watch what 
you say.” 
 
Kinderlach . . . 
Do you recognize this parable? The code 
words are loshon hora, and the missile is 
the terrible destruction that it causes. The 
Chofetz Chaim in his book, “Shmiras Ha-
Loshon” describes what happens when we 
speak loshon hora. The words go up to 
heaven, and evil forces grab hold of them. 
They send them back down to earth in the 
form of death and destruction. We must be 
very careful what we say, for every word is 
heard, and comes back to haunt us. 
 

FFoorr  HHiiss  NNaammee  
WWiitthh  LLoovvee  

  ““TThis month shall be for you the be-

ginning of months; it shall be the first 
month of the year to you” (Shemos 12:2). 
“Is this another special parasha, Abba?” 
“Yes it is, Avi. It is the last of the four 
parshios – Parashas HaChodesh.” 
“Is it about this month?” 
“Yes, Avi.” 
“What is so unique about this month of 
Nissan, that it receives a special parasha, 
Abba?” 
“Ahhhh. The month of Nissan is a glori-
ous month, Avi. The Yalkut Shemoni 
(Parashas Bo) states that we were re-
deemed [from Mitzrayim] in Nissan, and 
are destined to be redeemed [from the 
present golus] in Nissan. The Torah 
counts Nissan as the first month for the 
Jewish people, because Yetzias Mitzrayim 
occurred then, and because it is our 
‘birthday’ as a nation. In fact, the Gemora 
(Shabbos 87b) relates that Rosh Chodesh 
Nissan was such a holy day, that it ac-
quired ten crowns! The Avodah of the 

Mishkan, in all of its magnificent glory, 
began on that day. The princes of the 
twelve tribes began bringing their inaugu-
ral offerings on that day. So you see, Avi, 
Nissan is truly the first of the months. 
Such a unique month deserves a special 
announcement in the Beis HaKinesses.” 
“I am sure that Rav Zeidel Epstein adds 
more explanation to Parashas HaCho-
desh.” 

““CCorrect, Avi. He speaks about the 

mitzvah of Kiddush HaChodesh (sanctifying 
the new month.) When Hashem gave this 
mitzvah to Klal Yisrael, he gave us tremen-
dous koach (power). We control the holi-
ness of the z’manim (appointed times.) For 
example, Beis Din can decide which day is 
Rosh Chodesh Nissan. Thirteen days later 
will be Erev Pesach. One who does not 
bring the Korbon Pesach on that day re-
ceives the punishment of kares (spiritual 
excommunication). One who eats chometz 
during the following seven days receives 
the same punishment. Who decided which 
day would bring the punishment of kares? 
We did! We hold the power of kedusha 
(holiness), which carries along with it spiri-
tual life and death.” 
“Awesome.” 
“Rav Epstein cites other examples to 
show how we control the forces of na-
ture also. Therefore, he concludes that 
Hashem’s empowerment of Klal Yisrael 
with this mitzvah shows His great love for 
us. He would only give such a great gift 
to a people whom He loves dearly.” 
“Abba, I feel so good! Hashem loves me! 
What can I give Him in exchange for that 
love?” 
“You can follow His instructions. You can 
live your life as He wishes. You can live 
‘l’maan Shemo b’ahavah’ – for the sake of 
His name, with love. This is our way of 
reciprocating Hashem’s love for us.” 
 
Kinderlach . . . 
Hashem loves us! He gave our ancestors a 
very big mitzvah that proves it – Kiddush 
HaChodesh. He put control of the 
kedusha of z’manim in their hands. Al-
though we do not have this mitzvah to-
day, we still have Hashem’s love. It is 
every bit as strong as it was back then. We 
surely want to show Him that we appreci-
ate that love, and want to return our love 
to Him. How? By learning His Torah and 
keeping His mitzvos. By living our lives for 
His sake. This is our final preparation for 
Pesach, kinderlach. When we live “l’maan 
Shemo b’ahavah,” then we become kelim 
(vessels) which are ready to receive all of 
His blessings and goodness. We can 
gather all of great hisorerus (spiritual 
awakening) that Hashem showers upon us 
the night of the Pesach Seder. This is what 
we give, and this is what we get. For His 
Name with love. 

Kinder Torah
R’ Simcha Betzalel

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

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

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

W

לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל

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

popular speakers, on TorahAnytime.

To subscribe to the Weekly Email,
please email info@areivim.com and 

enter "Subscribe" into the subject line.

IN THE RIGHT PLACE
Mainstream yeshiva programs are great for mainstream youth. But they’re not 

for everyone. They don’t necessarily have social workers on staff, or teach life 

skills. They tend to let boys and girls tread water as they “find themselves.”

At Areivim, we believe there’s a positive path to success for every boy and 

girl, and we’ve developed time-tested techniques for finding it in each of our 

programs and residences. We work with whole families to prepare young people 

for meaningful, fulfulling lives as adults, spouses and parents.

Call us at 845 371-2760 to learn how Areivim can channel your child’s strengths.

845 371-2760   •  AREIVIM.COM

WE ARE A ONE-STOP ADDRESS FOR
ALL YOUR MARKETING, GRAPHIC DESIGN,
PRINTING & MAILING NEEDS.
We take care of all details from start to  finish - under one roof.

one-stop-shop
W E  A R E  YO U R

TO  M A R K E T I N G  S U C C E S S

Ramapost

382 Route 59 Suite 264

Airmont, NY

10952

845.369.9600  |  info@ramapost.com  |  www.Ramapost.com  |  382 Route 59 Suite 264, Airmont, NY 10952

Areivim
R’ Shmuel Gluck

(English)

Parshas Shofti  557 | 1

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

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

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

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

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

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

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

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

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

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

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

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

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

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

person be put to death. (17:6)

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 “The Rosh Yeshivah closed his eyes. After a few minutes, it 
seemed to me that he had fallen asleep. So, I said, ‘Fine, I have my 
answer. I need nothing from the yeshivah. I will make it on my own’, 
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 א"שליטרבינושליעורוש
 ח"תשע'ה אב מנחם ג"כ בליל שבת קודש פר' עקב" לדרמן" הכנסת בבית שמסר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

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

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

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

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

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

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

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

ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  ג
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המשך בעמוד 3

הקדוש:  האלשיך  לשון  וזו  העולם? 
"הלא ייפלא, מה גדלה המצווה הזאת 

שעליה לבדה נברא העולם?"

תכלית הבריאה
כל  שאכן  הקדוש  האלשיך  ומבאר 
מעשי  למען  אלא  נברא  לא  העולם 
הוא  מהאדם  הנדרש  ועיקר  האדם, 
בחסדיו  ההכרה 
הכרת  כי  יתברך, 
הן  וההודיה  הטוב 
הבריאה!  כל  תכלית 
את  ברא  יתברך  ה' 
בני  בעבור  העולם  כל 
שלא  כדי  רק  האדם 
טובה  כפויי  יהיו 
הוא  כי  יכירו  אלא 
ויראו  הכול,  אדון 
והחסד  הטוב  כל  את 
ִאתם,  שהבורא עושה 

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

ביטוי  לידי  באה  ביכורים  ובמצוות 
ועוצם  כוחו  שלא  האדם  של  ההכרה 
ידו ולא יִגיעֹו ועָמלוֹ עשו לו את החיל, 
אלא ה' יתברך ברחמיו ששמר על עם 
והוא  הארץ  אל  אותם  והביא  ישראל 
ומצמיח  גשם  ומוריד  רוחות  מביא 
ולכן מביא האדם  יבול הארץ,  כל  את 
נהנה מהשפע  "אינני  ביכורים כאומר: 
אני  אשר  עד  לבורא  השייך  הגדול 
שעשה  חסדיו  על  גדול  בקול  מכריז 
האלשיך  שם  ואומר  לו".  ומודה  אתנו 
ועיקר  גדול  "גדר  זהו  הטוב,  שהכרת 
בו  כי  הדת,  ועיקרי  ענייני  בכל  גדול 
כי  להכיר  אלוקים,  עבודת  כל  תלוי 
וכן  פעלו"  והגוף  יתברך  לו  הנשמה 

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

שהיה מצדיקי ודייני עיר הקודש צפת 
ורבינו  יוסף  הבית  מרן  של  דעה  בדור 
האר"י ז"ל, המכונה 'האלשיך הקדוש':
על מה כל הרעש? בשביל רימון ותאנה 
עושים  מדוע  ענבים?!  של  וקופסה 
עסק כה גדול מכמה פירות? ובלשונו: 
פחות  על  הזאת  החרדה  קול  "מה 
מדוע  קשה:  וכן  דינר?"  חצי  משווה 

בכלל לטלטל בן אדם 
במשך  הגולן  מרמת 
ברגל  משבוע  יותר 
בשווי  פירות  בשביל 
שקל?  עשרים  של 
הקדושה:  ובלשונו 
ההיא  החרדה  "כל 
אשר חרד הוא יתברך 
ביכורים  מצות  על 
איש  שיחרד  הזאת 
וילך  ומעירו  מביתו 
ענבים  באשכול  רגלי 

אחד ומן התאנים ומן הרימונים מעט 
מזֵעיר לא כביר..."

ומגדיל האלשיך את התמיהה: כידוע, 
"בראשית  במילים  פותחת  התורה 
את  חז"ל  ודורשים  אלוקים",  ברא 
המילה 'בראשית' שה' ברא את העולם 
הראשית  ומהי  ה'ראשית'.  בשביל 
שלמענה נברא העולם? חכמינו מונים 
'ראשית':  שנקראים  דברים  כמה 
ישראל  עם  ראשית,  נקראת  התורה 
נקראים ראשית, ועוד. ואומר המדרש 
הדברים  שאחד  פ"א(  רבה  )בראשית 
שבזכותם נברא העולם הוא הביכורים 
שגם הם נקראו 'ראשית', כמו שכתוב 
זה  פי  על  אדמתך".  ביכורי  "ראשית 
יש להתבונן: מה כל כך יסודי במצוות 
הביכורים עד שהיא התכלית לבריאת 

במצוות  פותחת  השבוע  פרשת 
הפירות  הם  הביכורים  הביכורים. 
באילן.  לצמוח  שהתחילו  הראשונים 
וכאשר  אותם,  מסמן  המטע  בעל 
לאכילה,  וראויים  בשלים  נעשים  הם 
לבית  אותם  ומעלה  אותם  קוטף  הוא 
לכהן  אותם  מוסר  הוא  ושם  המקדש, 
תוך כדי קריאת סיפור שלם של שבח 
הביכורים  במקרא  הוא.  ברוך  לקדוש 
את  מלווה  ה'  כיצד  היהודי  מפרט 
החל  ילדותו  משחר  עוד  ישראל  עם 
את  להעמיד  יעקב  של  מההתמודדות 
הרשע,  לבן  בבית  הקדושים  השבטים 
מצריים  וביציאת  בשעבוד  וההמשך 
לשבת  זוכה  היהודי  שבו  היום  ועד 
מפריה  ולאכול  ישראל  בארץ  בשלווה 
את  ה'  לפני  ולהביא  מטובה  ולשבוע 

ראשית עמלו.

שהבאת  באריכות  מתואר  במשנה 
גדול:  בעסק  נעשית  הייתה  הביכורים 
מתכנסים  היו  הביכורים  מביאי 
במרכז  וישנים  גדולות  בקבוצות 
העיר; הם היו מצפים קרניים של שור 
וכל  ירושלים  זית; שרי  ובעטרת  בזהב 
וכל  לקראתם  יוצאים  היו  חשוביה 
ומברכים  עומדים  היו  המלאכה  בעלי 
חליל  הנעימו  המעמד  כל  את  אותם; 
נושא את  וכל מיני זמר; כל אחד היה 
הסל בעצמו בין עשיר ובין עני ואפילו 
המלך אגריפס היה נושא את הסל על 
אותם  קיבלו  המקדש  ובבית  כתפו; 

הלוויים בשירה מיוחדת.

על מה כל הרעש?
שואל על כך רבינו משה אלשיך זיע"א, 

מפתח הברכות

בס"ד
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לשון חכמים תיטיב דעת
שם  דבריו  מתוך  המלוקטת  לשונו  וזו 

לענייננו:
להיטיב  חפץ  יתברך  חסדו  זה  "אמנם 
עולמו  להחשיב  מידינו  יבקש  ולא 
שנחזיק  רק  )שלנו(.  לנו  הוא  כאילו 
אדון  הוא  כי  ונכיר  טובה  יתברך  לו 
תמיד.  לנו  והמטיב  הטוב  והוא  הכול 
טעם  )וזה  יתברך...  לו  ונהלל  ונברך 
אינם  כי  יורו  למען  הביכורים(  מצוות 
שלו  הכול  כי  מכירים  רק  טובה  כפויי 
פרי  כל  ראשית  ומביאים  יתברך. 
זה כל מה שיבקש הוא  כי  דרך כבוד, 
הלא  כי  שברא,  מה  כל  על  יתברך 
האדם  בעבור  ברא  אשר  העולם  כל 
טובה  לו  יחזיק  למען  אם  כי  היה  לא 
ובזה  טובה,  כפוי  יהיה  ולא  ויהללנו 
כוונתו  עיקר  התורה...  כל  קיום  תלוי 
טובה  כפוי  ממידת  להרחיקנו  יתברך 
ולהביאנו אל גדר החזיק טובה כראוי, 
בכל  גדול  ועיקר  גדול  גדר  הוא  כי 
כל  תלוי  בו  כי  הדת,  ועיקרי  ענייני 
לו  הנשמה  כי  להכיר  אלוקים  עבודת 
לו  עבדים  וכולנו  פעלו,  והגוף  יתברך 
לנו  מקנה  הוא  זה  ושבשכר  יתברך, 
הארץ למורשה, ואם לאו, הארץ תיעזב 

מהם..."

לראות  בפנים  שם  לעיין  וצריכים 
והמתוקים,  הנפלאים  דבריו  כל  את 
רבים  ודיוקים  שאלות  שואל  שכדרכו 
בפסוקים ומסביר את כל מהלך פרשת 
הביכורים ומתרץ את כל השאלות על 

פי יסוד זה.

ושמחת בכל הטוב
הקדוש,  האלשיך  אומר  ולמעשה, 
להכיר  הנהנין,  ברכות  כל  כוונת  זו 
ילד  שכל  כמו  לה'  שייך  שהכול  בכך 
כוונת  שזו  הוא  לענייננו  והנוגע  יודע. 
הביכורים וזו תכלית הבריאה והיצירה. 
לנו  אין  הרבים  שבעוונות  ובדורנו 
כך  כל  מצווה  שהיא  ביכורים  מצוות 
חשובה ויקרה, נוכל לקיים את תכלית 
בברכות  התחזקות  ידי  על  המצווה 
הנהנין בכוונה ובהודיה לה' על כל פרט 

בחיים.

שאנו  האלשיך  מדברי  מובן  אבל 
מביא  כי  מזה.  יותר  להרבה  נדרשים 

כל  מה  על 
הרעש? בשביל רימון 
וקופסה  ותאנה 
מדוע  ענבים?!  של 
עושים עסק כה גדול 

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
R’ Shalom Arush

(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

The Constitution declares that all people of the United States are guaranteed the freedom of 
expression. Does that mean that since we possess this freedom we should impulsively express 
whatever we feel, wherever we are, and whenever we want? The Kotzker Rebbe said Not 
everything that one thinks of he should say, not everything one says he should write, and not 
everything one writes he should print. Just because one finds a published book it does not 
necessarily mean it is true or appropriate worth spending the time and energy reading it.   

The English word expression and its concept do not exist in Lashon Hakodesh. Express means 
fast moving, like an express lane, without pause. In Torah and Mussar the opposite is taught 
and embraced. One must think very well before one talks, emotes, or acts, lest it could be 
damaging to you and to others. Torah Hashkafa is the antithesis of our Cultural Express. We 
are disciplined in self control, and learned not to just blurt words out of our mouths with a 
knee jerk reaction, or “Just to do it” as our culture fosters and prescribes under the banner of 
“do as you please conduct”. 

The passuk in our Parsha saysויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה   Avraham came to eulogize Sara 
and to cry for her. The Torah writes the word ולבכתה with a small letter chuff. Why? Rabbi 
Shimshon Rafael Hirsch comments that the word ויבוא connotes coming into a private place. 
Avraham did not emote publicly with grief, but rather with self control he held the sorrow 
and pain in his heart. The small chuff alludes to this fact that it wasn’t expressed mostly on 
the outside but rather withheld inside. 

The great and famous sage Hillel had eighty most distinguished disciples; thirty of them were 
said to be worthy to enjoy the Divine Presence as Moshe Rabbeinu did; another thirty were 
said to be great enough to have stopped the sun in its path as Yehoshua did; the remaining 
twenty were "in the middle" The greatest of all of Hillel's disciples was Yonasan ben Uzziel; 
the smallest among them was Rabban Yochanan ben Zakkai, who was familiar with all the 
hidden secrets of the holy Torah. Chazal say on Yonasan Ben Uziel, when he would learn 
Torah, the fire that he emitted from his learning would burn up a bird that flew directly over 
his head. The Kotzker  Rebbe asked if this is what occurred to Hillel’s talmid while he learned, 
what happened to the Rebbe himself in the same scenario?  The Kotzker answered “Nothing 
would happen”. For the greater the person the more self control he possesses.  

 

Rav Brazil
(English)
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עזרה לחגי תשרי

יד  הושטת  מחייבים  המתקרבים  תשרי  חגי 
עוזרת למשפחות הנזקקות. בתי חב"ד ברחבי 
להענקת  מיוחדת  בהיערכות  פותחים  הארץ 
סיוע וחלוקת מצרכי מזון למשפחות האלה. 
חשוב להקדים ולתרום בעין יפה, כדי לאפשר 
לספק לכל משפחה את צורכי החג הדרושים.

סדנת שופרות
לקראת פתיחת שנת הלימודים הכינו צעירי 
מיוחדת  תכנית  התלמידים  בעבור  חב"ד 
שופרות.  סדנת  שבמרכזה  אלול,  לחודש 
ייצור  תהליך  את  חווים  הילדים  בסדנה 
איל  קרן  כיצד  עיניהם  במו  ורואים  השופר, 
מצוות  את  מקיימים  שבו  לשופר,  נהפכת 
לילדים  מנחילה  גם  הסדנה  שופר.  תקיעת 
אלול,  חודש  של  ומשמעויותיו  תכניו  את 
חודש ההכנה לימים הנוראים. את הסדנאות 

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

מסע 'התקשרות'
מסע  עוד  מקיימת  התקשרות  עמותת 
באוקראינה.  החסידות  מייסדי  ציוני  אל 
מלאים  ימים  ארבעה  מבטיחים  המארגנים 
ואירוח  והתוועדויות,  שיעורים  בתפילה, 
קרומבי  ברלה  הרב  בהדרכת  גבוהה,  ברמה 
זמיר.  דניאל  הסקסופון  אמן  ובליווי 
ט"ז־י"ט  שני־חמישי  בימים  יהיה  המסע 
בטל'  והרשמה  פרטים  )27־30.8(.  באלול 

9302030־03.

יש חדש פגישה עם המלך בבגדי החולין
בימים האלה בורא העולם בא לקראתנו ופוגש אותנו כפי שאנחנו. גם 
אם נשמותינו מכוסות אבק מטרדות היום־יום. גם אם איננו מושלמים

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

בה והרחמים. תקיעת 
מבית  בוקעת  כבר  השופר 
הכנסת ומזכירה כי עוד שנה 
בעוד  וכי  לסיומה,  מתקרבת 
שבועות מספר נתייצב לפני 
בימים  המלכים  מלכי  מלך 

הנוראים.

ימי אלול הם זמן של חשבון 
חרטה  עצמית,  בדיקה  נפש, 
היו  לא  שאולי  דברים  על 
החלטות  קבלת  כתיקנם, 
מטבע  לעתיד.  טובות 
בעניינים  העיסוק  הדברים, 

האלה משרה עלינו רצינות וכובד ראש, ועל זה 
נוספת אימת ימי הדין המתקרבים.

באור  אלול  חודש  את  מאירה  החסידות  ואולם 
חדש. אלה ימים של אהבה גדולה ושל התקרבות 
עצומה מצד בורא העולם אלינו. ביטוי לכך ניתן 
שניאור־ רבי  של  בשדה',  'המלך  הידוע  במשל 

בספרו  חב"ד(,  חסידות  )מייסד  מלאדי  זלמן 
'ליקוטי תורה'. 

המלך מאיר פנים
אל  שיוצא  למלך  זה  חודש  בימי  נמשל  הקב"ה 
השדה ומניח לכל החפץ בכך לגשת אליו ולהביע 
לפניו את כל משאלותיו. בימים כתיקונם קשה 
להיות  עליו  המלך.  אל  להגיע  הפשוט  לאזרח 
בעל סגולות מיוחדות כדי שהמלך ייאות להיפגש 
עמו. ואולם יש זמנים שבהם המלך יוצא אל העם, 
אל השדה הפתוח. שם אין הוא מוקף סוללה של 
דבר  אין  שם  לשכה.  ומנהלי  פקידים  מזכירים, 
החוצץ בינו ובין האזרח הקטן. כל הרוצה יכול 

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

במשל הזה יש עוד פרט חשוב — כל ימות השנה 
גם אם ניתנת לאדם הזדמנות לפגוש את המלך, 
הוא נדרש להתלבש בבגדים המתאימים וללמוד 
המלכות.  בארמון  הנהוגים  הנימוס  כללי  את 
לעומת זה, כאשר המלך יוצא לשדה, הוא פוגש 
את בני העם כפי שהם — בבגדי עבודה, מאובקים 

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

בא  העולם  בורא  בימים האלה  אלול.  חודש  זה 
לקראתנו ופוגש אותנו כפי שאנחנו. גם אם אין 
לנו 'בגדים' מתאימים )תורה ומעשים טובים(. גם 
היום־יום.  מטרדות  אבק  מכוסות  נשמותינו  אם 

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

ורבי שניאור־זלמן מוסיף שהמלך מקבל את כל 
פנים שוחקות  ומראה  יפות  פנים  הבאים בסבר 
לכולם. לא דיי שהוא מקשיב לבקשות בני העם, 
הוא גם ממלא אותן מתוך שמחה ומאור פנים. 
מידות  שלוש־עשרה  את  עלינו  מאיר  הבורא 

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

הלב מרגיש
היא  הבורא  מצד  זו  עצומה  להתגלות  הביטוי 
ההתעוררות האופפת אותנו בימי אלול. נשמתנו 
חשה את ה'מלך' הנמצא ב'שדה'. בלב כל יהודי, 
יהיה מי שיהיה ויהיו מעשיו אשר יהיו, מורגשת 
הוא  תמיד  לא  אלול.  בימי  מסוימת  התעוררות 
מּודע למשמעותה; לא תמיד הוא יודע להפנותה 
שצריך  מרגיש  הוא  אבל  הנכונים.  לכיוונים 
להשתנות, להשתפר; הוא חש כמיהה לדבר מה 

רוחני, עליון.

אל  לצאת   — לעשות  שעלינו  אחד  דבר  רק  יש 
המלך, לפנות אליו, לפתוח את הלב. וכשנעשה 
כן ודאי נזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 

ומתוקה.

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1650 מס'  גיליון  ׀   17.8.18 ׀  התשע"ח  באלול  ו'  ׀  שופטים  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 
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שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 
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מאת מנחם כהן 

גבריאל  שנה.  ושתיים  עשרים  לפני  קרה  זה 
שבדרום,  שפירא  מרכז  תושב  גלאם,  )גבי( 
אימו,  קיבל את ההודעה המעציבה על פטירת 
השבעה.  לימי  מתארגנים  איך  להבין  וניסה 
מהיכן מביאים כיסאות נמוכים ליושבים שבעה 
וכיסאות למנחמים, איך מקימים אוהל אבלים, 

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

מצא  ההלוויה  סידורי  והכנת  הכאב  כל  בתוך 
תשובות  ומקבל  לחברים,  מטלפן  עצמו  את 
שהנקודה  לו  התברר  למשל  כך  מתסכלות. 
הקרובה ביותר אליו להשגת כיסאות ושולחנות 
יום  להקים  ההחלטה  גמלה  בליבו  ביבנה.  היא 
מהם  ויחסוך  לאבלים  מענה  שייתן  גמ"ח  אחד 

לפחות טירדה זו. 

רגישות מול המשפחות
ישתחרר   )61( גבריאל  שנים.  שבע  יחלפו 
את  ליישם  יחליט  ואז  בצה"ל,  קבע  משירות 
קנה  שלו  המעשר  בכספי  שקיבל.  ההחלטה 
על  לחבריו  והודיע  ניידים,  ושולחנות  כיסאות 
על  השמועה  אבלים.  למשפחות  גמ"ח  הקמת 
גבר.  והביקוש  לאוזן  מפה  עברה  גלאם'  'גמ"ח 
הוא  נוכחתי עד כמה  הגמ"ח  "מייד עם הקמת 
חיובי", משחזר גבריאל. "אני לא שואל שאלות, 
כדי  לבוא  לאן  לפונים  מסביר  אני  כול  וקודם 
אני  אבל  תקופת  שעבר  כמי  הציוד.  את  לקבל 

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

"זרם  במהירות.  תאוצה  לצבור  החל  המיזם 
של  כמויות  מהר  לקנות  אותי  הביא  הבקשות 
ציוד", הוא מספר. "לצד עוד כיסאות ושולחנות 
לחורף,  חימום  עמודי  אוהלים,  מזרנים,  קניתי 
פלטות חימום, מקררים, מקפיאים ועוד, וכמובן 
בבני  נעזר  הוא  תהילים".  וספרי  סידורים 
משפחה וחברים שתרמו מכספם לקניית הציוד. 

מ'שבעה' לאירועי שמחה
גדול  במחסן  המאופסן  הגמ"ח,  של  הציוד 
מבאר־שבע  ושוב  הלוך  נוסע  שפירא,  במרכז 
מעט  לא  במחסן  מבלה  גבריאל  חדרה.  ועד 
מסדר יומו. "הציוד דורש תחזוקה קבועה", הוא 
ומַתחזק את  בציוד שנשבר  "אני מטפל  מספר. 
קרוב  ברשותו  יש  כיום  שמתבלים".  הפריטים 
לאלפיים כיסאות, ורוב הזמן הם נמצאים בבתי 

אבלים, וכך האוהלים.

"חלק מהציוד שלנו משמש גם לאירועי הכנסת 
ספר תורה, וכך אנחנו מלווים את המשפחות גם 
באירועי שמחה", הוא אומר. הוא מגלה שבימי 
לציבור  וציוד  מזרנים  סיפק  קטיף  גוש  גירוש 

שבא לחזק את התושבים. 

"שכר? בעולם הבא"
בכולל  לומד  גבי  פעילות.  שעות  אין  לגמ"ח 
זמין.  תמיד  שלו  הטלפון  אבל  הבוקר,  בשעות 

בלילה  באחת־עשרה  נפטר  אדם  "לפעמים 
וממהרים לקיים את ההלוויה. אני מקבל שיחת 
למשפחה,  ציוד  להעביר  נערך  ומייד  טלפון 

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

הגמ"ח:  בפיתוח  ממוקדות  גבי  של  שאיפותיו 
עוד  לקנות  שאיפה  לי  הייתה  האחרונה  "בעת 
השם  וברוך  שולחנות,  וארבעים  כיסאות  אלף 
הדבר בוצע. יש משפחות מעוטות יכולת שאין 
אני  הציוד.  את  ולקחת  לבוא  האפשרות  להן 
אליהן.  הציוד  את  שיסיע  לנהג  מכספי  משלם 
אני לא מצפה לתודה ולא לשכר. זה מיזם לשם 

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

עקירת עץ פרי
פרי  עץ  בעקירת  איסור  יש  האם  שאלה: 
שהזקין, אם הכוונה היא לנטוע במקומו עץ 

פרי צעיר?

"לא  כ,יט(:  )דברים  בתורה  נאמר  תשובה: 
תשחית את עצה". זו מצוות לא־תעשה, האוסרת 
בדרך השחתה. אבל מותר  אילן מאכל  לקצוץ 
המזיק  מאכל  אילן  כגון  תיקון,  לצורך  לעוקרו 
מקומו  אם  או  ממנו,  טובים  אחרים,  לאילנות 

נחוץ לשימושים אחרים. 

שאינם  פירות,  מעט  מניב  העץ  אם  כמו־כן 
והטירחה  החזקתו  הוצאות  את  מצדיקים 
הדבר  אם  ובפרט  לעוקרו,  מותר   — בטיפוחו 

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

אם אין מדובר בחקלאי המגדל מטע לפרנסתו, 
אלא באדם רגיל המגדל עצי פרי בגינתו, רצוי 

להקנות את העץ לגוי )כגון בקניין כסף( ושהגוי 
יקצוץ אותו.

עצי  נבטים של  שאלה: האם מותר לעקור 
פרי שצמחו בחצר מאליהם?

תשובה: אין הבדל אם העץ ניטע בידי אדם או 
מעצמם,  שהשתרשו  מענף  או  מגרעין  שצמח 
נבט  ואם שלא לרצונו. כל  אם ברצון הבעלים 
כזה יש לו דין של אילן מאכל לכל דבר, וגם אם 
הוא עדיין רך וטרם הניב פרי — אסור לעוקרו 

אלא בתנאים האמורים.

מ"י,  פ"ד  שביעית  בפיה"מ  רמב"ם  צא,ב.  ב"ק  מקורות: 
הרב  )מהדורת  חסידים  ספר  ה"ח.  פ"ו  מלכים  ובהל' 
מרגליות(, צוואת ר' יהודה החסיד אות מה. שו"ע אדה"ז 
)במהדורה  ואילך  סי"ד  ונפש  גוף  שמירת  הל'  חו"מ 
ל־לא.  עמ'  ח"ד  מנחם  שלחן  קמו(.  עמ'  ח"ו  החדשה 

שמירת הגוף והנפש סי' רנ ס"ה־ט, וש"נ.

ום'
הי

אל 
שר

ר 'י
עבו

ץ, 
פר

ה 
וד

יה
ם: 

ילו
צ

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

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

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

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

את התפילין והמזוזות.

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

מושג ברגע

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

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

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

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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Sichat Hashavua
(Hebrew)

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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

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

א'רנט

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

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

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

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

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

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

לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

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

Moreinu HaRav shlit”a 
 

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

- Tiv HaToarh - Shoftim 
 

420.324 

Shoftim 
5778 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

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

דברי התעוררות לתשעת הימים

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

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

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

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

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

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

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

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

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

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

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

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

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

עצמו.

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

מחמורים.

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

משום זה.

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

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

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

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

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

הרגש, וזה נורא ואיום.

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

הבית עולה בלהבות אש....

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

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

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

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

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

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

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

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

נאמנה. 

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

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

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

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

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

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

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

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

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

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

כמה ספרי מוסר].

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

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

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

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

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

דיין!

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

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

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

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

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

להיות קרוב להר סיני.

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

רק על אתרוג ולולב!

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

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

אי"ה הגליון הבא
יצא לאור
בפרשת
כי תבא

Sponsored and Printed by: w
w

w
.ram

apost.com
חל

ת ר
ה ב

מלכ
מה 

של
אה 

ת רפו
לזכו

R’ Gamliel’s Shmuz
R’ Gamliel Rabinowitz

(Hebrew)
Printed Monthly

Torah Wellsprings
R’ Elimelech Biderman

(English)

Ramapost currently offers the following Divrei Torah:

Free Weekly Divrei Torah
PRINTED & DISTRIBUTED BY RAMAPOST

Email mitzvos@ramapost.com to sign up for a weekly subscription.
Be sure to include a quantity for each Dvar Torah.

לזכות רפואה שלמה
מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

Mizmor L’Dovid
R’ Dovid Gurwitz

(English)

Mizmor L’Dovid 
Divrei Torah Inspired by the Torah Commentaries of 

Rav Shimshon Raphael Hirsch zt”l 
 

Dovid Gurwitz 
 

Parshas Toldos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  
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‘Siman tov and mazel tov’ – 'בסימן טוב ומזל טוב'  
After paying all my debts because of the loans that I took out which I 
never thought that I would cover, I accepted upon myself that I would 
not take out another loan, and if the Creator of the World desires, then 
He has no problem sending me the money in other ways that I would 
not need a loan. From that time on, my life was filled with hashgacha 
pratis some of which I will share with the readers of ‘Tiv HaHashgacha’. 
My wife gave birth to a girl and the same week my daughter got 
engaged. Needless to say, the expenses were great, and the reliance 
on the Creator of the World grew as well. I needed money to make a 
Kiddush in shul and on Friday my mother came to the hospital to visit 
and to see the new baby. She took me to the side and placed a sum of 
money in my hand saying: “I know that you work hard for your living, 
and you now have many expenses, then accept from me a symbolic 
gesture.” I thanked her warmly, and afterwards I saw that she had 
given me 1,000 shekel, the amount needed to cover the Kiddush that I 
wanted to give. I gave warm thanks to the Creator of the World Who 
does not forget me. 
That same week I had to make a credit card payment and for part of 
the payment I was relying on a refund that I was supposed to get, but 
the refund had not arrived, and the payment was due in a few days. Of 
course, once again I turned to Father in Heaven and I asked for His help 
in the matter. That day I received a call from that same person who 
informed me that within thirty days the money would be in my 
account. I was happy with the update, but the dates did not help me. 
Again, I turned to Father and asked for His help, the help was not late 
in coming. Within two days the amount was in the account and the 
payment was made on time. 
Now they tell me that I have to buy the chassan a watch, true, not a 
gold watch but still an expensive one. When I asked how much money I 
needed to spend, they told me about 1,000 shekel. 
I immediately turned to the third partner, the Creator of the World, 
and I asked for His help to buy a watch for the chassan. That day I went 
to work in a different part of Israel. I happened to run into an old 
friend who gave me a warm, heartfelt Mazel Tov for the engagement 
of my eldest daughter and after the blessings I found in my hand 1,000 
shekel, the exact amount I needed for the watch. This is the way I saw 
hashgacha time and again. 
With thanks to the Creator of the World for all His kindnesses. 

  ב.ש.
 

 

455.357 

And she gives birth to a male – וילדה זכר 
A man once came into the Kotzker Rebbe zy”a and asked for a 
bracha that he have good children. The Rebbe replied, ‘Your 
request is like someone who planted potatoes and he wants it 
to grow into apples… You should know that according to what a 
person plants – that is what he receives.’ 
Rashi HaKadosh opens the parsha with a Midrash: Rebbe Simlai 
said: Just as the fashioning of man came after all the cattle, 
beasts, and fowl in the act of Creation, so is his law explained 
after the law of cattle, beast, and fowl (Vayikra Rabbah 14:1). 
The plain meaning of these words is that since man was 
created after all other living creatures, therefore the laws 
pertaining to man were also explained after the laws of the 
cattle, beasts, and fowl. This is the simple meaning. However, 
perhaps we can explain these words by way of the service – 
there is a takeaway here for the service of Hashem. The Torah 
is coming to teach us that any person who wants to merit 
having holy and pure children, should be meticulous about not 
eating food that is prohibited. This is why the parsha of  אשה כי'
'תזריע וילדה זכר  – ‘When a woman conceives and gives birth to 
a male’ (12:2) is juxtaposed to the last posuk of the previous 
parsha  להבדיל בין הטמא ובין הטהור בין החיה הנאכלת ובין החיה'
 To distinguish between the impure and the‘ – אשר לא תאכל'
pure, and the creature that may be eaten and the creature that 
may not be eaten’ (11:47). Only by being meticulous and 
scrupulous regarding the kashrus of food does a person merit 
righteous and upstanding children. 
The Gemara (Berachos 29a) relates about Yochanan Kohen 
Gadol who served for eighty years, and every one of those 
years he went into the Kodesh HaKadashim and exited in 
peace, and after eighty years he became a Sadducee. The Ari 
HaKadosh asks how is this possible? How can something this 
happen, that this man can be truly righteous for eighty years 
(or else he would have died), and still at the age of 100 he can 
completely change and be a heretic?! The Ari answers that he 
ate something defective, something that was not so kosher, 
and that caused this to happen. After reading these words, 
perhaps we can better understand the words of Chazal on the 
posuk (11:43) 'ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם' – ‘And you shall 
not make yourselves impure through them lest you make 
yourselves impure through them’, do not pronounce it 
‘venitmeisem’ [lest you become contaminated] but rather, 
‘venitamtem’ [lest you become obstructed] (Yoma 39a) since 
food that is prohibited obstructs the heart and the brain. How 
fitting it is to be careful of what we put in our mouths, 
especially what we give our children, first check it very carefully 
that it is kosher and fit, so that we not chalilah cry over 
something that is crooked and cannot be straightened. 

- Tiv HaTorah - Tazria  
   

Tazria 
5779 
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True, he is filled with the appropriate amount of regret, but it is still 
incumbent on him to purify his heart and to bend his neck even 
more so that he not come to sin again. It is only by doing this that he 
attains acceptance for his past. Therefore, after they sprinkle the 
blood of the slaughtered bird on him, it is incumbent on him to 
shave off all his hair and only then is he allowed to come into the 
camp. Since this is the process, wouldn’t this person just want to at 
least seclude himself in the four walls of his house so that his 
acquaintances will see him, and he will be embarrassed in front of 
them. But the reality is that he has to sit another seven days outside 
the camp and in this situation, it will not be easy for him to hide 
from others to look at him. He will then be even more broken and in 
this way, he will instill awe in his heart. After all this, he is given 
permission to bring his karbanos for acceptance, but not before he 
shaves off all his hair a second time, the little growth that grew in 
the last seven days so that when he stands before Hashem when he 
brings the karban he will be in total submission, and then he will 
earn proper Teshuva. 
All this is when things are easy. However, there are times when the 
sinner’s heart is sealed tight. Then, even after he is afflicted and he 
turns to the Tzaddik, the Tzaddik does not immediately recognize 
the source of the affliction and he does not know if he is pure or 
impure. Then he must sequester the man for seven days to 
determine how stiff- necked he is, and only then can the Tzaddik 
determine his sin. Sometimes, even this does not help, and he must 
be sequestered a second time. All this is so that he should be able to 
take that first step of submission through which he can recognize his 
sin. Even then he is not ready to do Teshuva, and he must begin the 
purification process outlined above until it comes from Heaven and 
they agree that he has attained true regret. 
All this is coming to teach us about Teshuva, even though Chazal 
have taught us the central conditions of Teshuva: Regret for the past 
and acceptance to not sin again in the future. It is incumbent on the 
person to know that this job is not easy. True that the power of 
regret and acceptance will earn him atonement, however, he will 
not attain this easily. Regret must be true regret, and even the 
acceptance that comes after it does not come quickly, The person 
needs a great purification until he decides in his heart that he 
accepts upon himself not to transgress the mitzvos of Hashem and 
only then can his Teshuva be accepted. We derive all this from the 
words of the Rambam (Hilchos Teshuva 2:2): What is Teshuva? The 
sinner must abandon his sin and remove it from his thoughts and 
make up in his heart that he will not do it again as it states (Yeshaya 
ו'כ'יעזוב רשע דר (55:7  – ‘let the wicked one forsake his way’. In this 
way he will be comforted for the past as it states (Yirmiyahu 31:18) 

כי אחרי שובי נחמתי''  – ‘for after my returning, I regretted’. ‘The One 
Who knows hidden things testifies that he will never return to this 
sin.’ We see that regret and acceptance are not important until he 
builds a strong foundation, and when he instills these words in his 
heart, the person will not sin that quickly knowing that it is not easy 
to attain true Teshuva. As HaGaon HaKadosh Rebbe Yisroel Salanter 
zy”a would say, that Teshuva is a mitzva, but it would be better if we 
were exempt from this mitzvah, for once we are obligated in it, it is 
not easy to attain it. 
Hashem Yisbarach should help us that we not stumble through any 
sin, and with His mercy we should merit true, and proper Teshuva. 
 

 תשובה מהי?
What is repentance 

 
)יג:ט(נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן:   

If a tzara’as affliction will be in a person, he shall be brought to 
the Kohen. (13:9) 
Nowadays, the topic of afflictions does not actually apply, however, 
since the Torah is eternal, we have to make these parshios relevant 
even to current times. The holy Zohar, when discussing ‘afflictions’, 
explains them as ‘yisurim’ [tribulations] and when a person is 
suffering from tribulations, then it is incumbent on him to go to a 
Tzaddik who takes the place of a Kohen and he will tell him the 
cause of the tribulations. When the Kohen says, ‘Tahor’ [Pure], it is 
as if the Tzaddik sees with ruach hakodesh [Divine Inspiration] that 
the one standing before him is pure of deed, therefore he informs 
him that these tribulations are ‘yisurim shel ahava’ [tribulations of 
love]. When the Tzaddik says, ‘Tamei’ [Impure], it is as if the 
Tzaddik is telling him that these tribulations are ‘yisurim shel miruk’ 
[tribulations of rebuke]. That is, the Tzaddik recognizes that these 
tribulations are coming for sins that he has transgressed and the 
Tzaddik is showing him a path to repentance. Every suggestion that 
the Kohen gives after seeing the affliction is a hint for the path to 
Teshuva that the Tzaddik suggests to the afflicted one so that he 
can correct it and be released from his suffering. 
In light of the words of the holy Zohar we see that the entire parsha 
is teaching us that Teshuva is not something that should be taken 
lightly. The masses are mistaken when they think that Teshuva is 
something easily attained. When they are alerted to something 
that they are not doing properly, they quickly mumble something 
about Teshuva and focus their hearts on the bracha of ‘selach lanu’ 
and nothing more. In their innocence they think that they will erase 
their sins with this. If they would only know how much effort is 
required of a person to attain true Teshuva, then they would 
certainly alter their actions. Every move they make would be 
thought out and done through the yoke of the kingdom of Heaven, 
so in order for a person to understand what it is to stand in Teshuva 
let us see how the afflicted person has to act to be accepted before 
his Maker. 
Sometimes there are afflictions that the Kohen immediately 
recognizes the cause, this is easy. Comparatively, the Kohen is just 
the Tzaddik who turns to the afflicted individual to relieve his 
distress. Although in this case it is easy to determine the source, 
still, it is not easy to remove the stigma of embarrassment. Who 
wants the Tzaddik to examine him and see his faults? It is only after 
he has suffered from shame can one begin to go on the path of 
Teshuva that the Torah has prescribed for him. First of all, it is 
incumbent on him to leave and sit in solitude, outside the camp for 
seven days. Without these days it is not possible for him to begin 
his course of purification. All this is so that he will contemplate the 
depth of the sin and the greatness of Hashem Yisbarach. Only then 
will he be able to break his heart and come to true regret. Only 
then, when he is given the ability to break his heart into little pieces 
over these seven days, can he think of the possibility to do Teshuva. 
Then the Kohen goes outside the camp to visit him and check to see 
if he has the proper degree of regret. If he has earned this, then the 
Kohen immediately cures him of his tzara’as, but he has still not 
completed his purification process.  
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A Month Replete with Salvations

The Month of Nissan Is Surrounded by Past and Future Salvations-- 
in Nissan They Were Redeemed from Mitzrayim 

 and in Nissan They Are Destined to Be Redeemed

Rabbi Pinches Friedman
Shabbas HaChodesh 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

“You are bandits, for you conquered the lands of the 
seven nations.” Yisrael will say to them, “The entire 
world belongs to HKB”H; He created it and He gave it to 
the one who is fitting in His eyes.  By His wish, He gave 
it to them, and by His wish, He took it from them and 
gave it to us.”  

The Redundancy in the Passuk

The Ramban explains the underlying rationale for this 
mitzvah.  Thus, we always remember the miracle HKB”H 
performed on our behalf during the exodus from Mitzrayim 
in the month of Nissan:

The implication of חדשים״ ראש  לכם  הזה   is that ״החודש 
Yisrael should count this as the first month, and from it 
they are to count all months—second, third, etc., until 
a year of twelve months is completed; so that this will 
be a reminder of the great miracle.  For, whenever we 
mention the months, the miracle will be remembered.  
It is for this reason that the months have no names in 
the Torah.  Rather, it states (ibid. 19, 1): “In the third 
month”; and it says (Bamidbar 10, 11): “And it came to 
pass in the second year, in the second month . . . the 
cloud was lifted,” and (ibid. 29, 1): “And in the seventh 
month, on the first day of the month, etc.”  And, similarly, 
in all cases.  

Further on, the Ramban compares the mitzvah of 
חדשים" ראש  לכם  הזה   ,to the mitzvah of (Shemos 20 "החודש 
 remember the Shabbas day—"זכור את יום השבת לקדשו" :(8

Next Shabbas Kodesh, which approaches auspiciously, 
is called “Shabbas HaChodesh.”  This year it happens 
to actually fall out on Rosh Chodesh Nissan.  This name 
indicates that the Maftir we read is taken from parshas Bo, 
where we find the first mitzvah given to Yisrael during the 
exodus from Mitzrayim.  It is the mitzvah to designate the 
month of Nissan, the month of the exodus, as the first of the 
twelve months of the year.  

Hence, it behooves us to explore the source of the mitzvah 
(Shemos 12, 1): ,לאמר מצרים  בארץ  אהרן  ואל  משה  אל  ה'   "ויאמר 

 Hashem  החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה".
said to Moshe and Aharon in the land of Mitzrayim, 
saying, “This month shall be the beginning of months 
for you; it shall be for you the first of the months of 
the year.”  The Ramban comments that this was the very 
first mitzvah that HKB”H transmitted to Yisrael via Moshe.  
Therefore, the passuk specifies that it was given in the land 
of Mitzrayim; whereas, the rest of the mitzvos were given 
at Har Sinai.  

This is also evident from the commentary of Rashi on the 
first passuk of the Torah, citing the Midrash (Bereishis 1, 1): 

Rabbi Yitzchak said: In reality, the Torah should 
have begun from "לכם הזה   for it was the first ;"החודש 
mitzvah that Yisrael were commanded to perform.  So, 
what is the reason that it begins with ״בראשית״?  Because 
(Tehillim 111, 6): “The power of His acts, He told to His 
people,” in order to give them the estate of the nations.  
So that if the nations of the world will say to Yisrael, 
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to sanctify it.  Just as in counting the weekdays, we 
always recall the Shabbas day, since the weekdays do 
not have specific names of their own, but instead are 
called “the first day of the Shabbas,” “the second day of 
the Shabbas,” as I will explain.  In the same manner, we 
recall the exodus from Mitzrayim by counting “the first 
month,” “the second month,” and “the third month,” to 
our geulah (redemption).  

Based on this notion, the Ramban explains the simple 
significance of the redundancy in the formulation of this 
mitzvah: “This month shall be the beginning of months 
for you; it shall be for you the first of the months of the 
year.”  Seeing as the month of Nissan is “the beginning of 
months,” it is clear that it is also “the first of the months 
of the year.”  The Ramban reconciles the redundancy as 
follows: 

This order of counting does not apply to the year.  For, 
our years begin with Tishrei, as it is written regarding 
Chag HaSuccos in the month of Tishrei (ibid. 34, 22): “And 
the feast of ingathering, at the end of the year,” and it 
is written (ibid. 23, 16): “at the close of the year.”  If so, 
when we call the month of Nissan the first and Tishrei 
the seventh, it indicates the first with reference to 
the geulah and the seventh thereto.  This then is the 
implication of the formulation “it shall be for you 
the first of months,” implying that it is not the first in 
regards to the year, but it is the first “to you”; it is called 
this for the purpose of remembering our geulah.  

Accordingly, we can interpret the passuk as follows: 
 ,the month of Nissan is, in fact—"החודש הזה לכם ראש חדשים"
the first of the months of the year, because Yisrael left 
Mitzrayim in it.  Even so, let us not mistakenly think that it 
is also Rosh HaShanah—the beginning of the year.  Rather, 
it is merely "ראשון הוא לכם לחדשי השנה"—the beginning of the 
months but not the beginning of the year; Tishrei is the 
beginning of the year, whereas Nissan is the beginning of 
the months of the year.  

The Purpose of the Revealed Miracles Is  
to Help Recognize the Concealed Miracles

It is with great pleasure that we will present to our royal 
audience, a wonderful reconciliation of the redundancy 

in the passuk from the incredible teachings of the great 
Rabbi of Ropshitz, zy”a, in Zera Kodesh (Bo).  He explains 
succinctly that “this month is the beginning of the 
months” with regards to miracles that are recognizable 
and obvious.  “It shall be the first” refers to that which is 
concealed; it is also the beginning of months for miracles 
that are not recognizable and obvious.  For this reason, it 
also states (Shemos 12, 42): “This night remains a night 
of vigil for Hashem.”  

As a loyal servant in the presence of his master, let 
us elaborate on this precious idea.  Not only is the Zera 
Kodesh addressing the redundancy of the passuk, but he 
is also addressing the fact that the passuk initially employs 
the term "הזה"—indicating something that is present and 
visible (revealed); yet, the passuk concludes with the term 
 indicating something that is concealed and is not—"הוא"
visibly apparent.  We find a similar distinction made in the 
Gemara (B.K. 106b) regarding a passuk related to the oath 
of the “shomrim”—those entrusted to guard an object—
(ibid. 22, 8): "אשר יאמר כי הוא זה".  We learn from here that 
only a “shomer” who denies part of a claim but admits to 
part of a claim is required to swear.  Note that this passuk 
employs both the term "הוא" and "זה".  

The Rishonim explain that the term "הוא" refers to 
something that is concealed; whereas the term "זה" refers 
to something present and visible.  So, the term "הוא" teaches 
us that we are dealing with a case where the “shomer” 
denies part of the claim; the item is not present.  On the 
other hand, the term "זה" teaches us that we are also dealing 
with a case where “shomer” admits partial responsibility.  
Now, we found that these same two terms are employed in 
relation to the month of Nissan: ,החודש 'הזה' לכם ראש חדשים" 

  .ראשון 'הוא' לכם לחדשי השנה"

Thus, the Zera Kodesh asserts that the month of Nissan—
during which Yisrael exited Mitzrayim with miracles and 
supernatural feats that were visible and recognizable—
represents the beginning of all the obvious, revealed 
miracles that HKB”H is destined to perform on behalf of 
Yisrael.  Hence, the passuk employs the term "החודש -- "הזה" 

 Then, the passuk goes on to teach us  .'הזה' לכם ראש חדשים"
that the month of Nissan is also the beginning of all the 
concealed, not so obvious, miracles that HKB”H is destined 
to perform on behalf of Yisrael.  Hence, it employs the term 
  ."ראשון 'הוא' לכם לחדשי השנה" -- "הוא"
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Based on a fundamental principle we learn from the 
commentary of the Ramban at the end of parshas Bo (ibid. 
13, 16), we can add a little spice to this idea.  He teaches us 
that all of the supernatural miracles that HKB”H performed 
on our behalf during the exodus from Mitzrayim were 
designed to instill in us an awareness and recognition also 
of the miracles concealed within the guise of nature.  Here 
is an excerpt from his sacred commentary: Due to the 
phenomenal, obvious miracles, a person recognizes 
the concealed miracles, which are the foundation of 
the entire Torah.  A person has no portion in the Torah 
of Moshe Rabeinu until he believes that everything 
we do and experience, everything is a miracle; they 
are not due to nature or natural causes, whether they 
benefit the general public or an individual.  If a person 
abides by the mitzvos, Hashem will ensure his success 
and reward.  If, however, he violates them, Hashem will 
ensure his punishment.  Everything is decreed from 
above, as I’ve already explained. 

Thus, we have learned a novel explanation as to the 
purpose of the mitzvah of counting the month of Nissan as 
the first month of the calendar year.  It is significant for two 
reasons.  Firstly, it reminds us of all the supernatural feats 
that HKB”H performed on our behalf during the exodus 
from Mitzrayim.  Secondly, as the Ramban expresses it: 
Due to the phenomenal, obvious miracles, a person 
recognizes the concealed miracles, which are the 
foundation of the entire Torah.  

We can now better comprehend the explanation of 
the Zera Kodesh regarding the redundancy in the passuk 
related to the mitzvah of establishing the month of 
Nissan as the first month.  The first part of the passuk-- 
'הזה' לכם ראש חדשים"  this ;"הזה" employs the term – "החודש 
teaches us to remember the obvious miracles that were 
performed during the exodus.  Yet, as the Ramban states 
so eloquently, the goal is for us believe in and recognize the 
concealed miracles that are performed daily, throughout 
all the months of the year.  Therefore, the latter part of 
the passuk -- "השנה לחדשי  לכם  ׳הוא׳   employs the – "ראשון 
term "הוא", because Nissan is also the beginning of all the 
concealed miracles.  

HKB”H Chose Nissan for the Geulah from 
Mitzrayim and for the Future Geulah

As it is the nature of the Torah to be elucidated in 
seventy different ways, I am excited to present my own 
explanation for (a) the apparent redundancy in the passuk: 
 and (b) "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה"
the use of the term "הזה" initially—indicating something 
present and revealed—while concluding with the term 
 indicating something concealed.  We will refer to—"הוא"
fascinating remarks in the Midrash concerning the month 
of Nissan.  It seems that HKB”H already designated this 
month as the month of geulah—from Mitzrayim and for 
the future—from the very beginning of creation.  Here is a 
passage from the Midrash (S.R. 15, 11): 

"החודש הזה לכם, הדא הוא דכתיב אשרי הגוי אשר ה' אלקיו, משבחר 

הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חדשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובניו 

קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידין ליגאל, 

שנאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, ובו נולד יצחק ובו נעקד, 

ובו קיבל יעקב את הברכות, ובו רמז להם לישראל שהוא ראש להם לתשועה, 

שנאמר ראשון הוא לכם לחדשי השנה".

“This month will be for you,” thus, it is written 
(Tehillim 33, 12): “Praiseworthy is the nation that 
Hashem is their G-d.”  When HKB”H chose His world, 
He established the beginning of the months and the 
years.  When He chose Yaakov and his offspring, He 
established the first month of the geulah—in which 
Yisrael were redeemed from Mitzrayim and in which 
they are destined to be redeemed in the future, as it 
states (Michah 7, 15): “As in the days you left the land of 
Mitzrayim, I will show it wonders.”  In it Yitzchak was 
born; and in it he was bound.  In it Yaakov received the 
Berachos.  In it, HKB”H alluded to Yisrael that it is the 
beginning of their salvation, as it states: “It shall be for 
you the first of the months of the year.”  

Let us explain why the Midrash begins by citing the 
passuk in Tehillim--“Praiseworthy is the nation that 
Hashem is their G-d”—to prove that HKB”H established 
the month of Nissan for Yisrael’s geulah from Mitzrayim 
and for their future geulah.  HKB”H began the written Torah 
with the passuk (Bereishis 1, 1): בראשית ברא אלקים את השמים" 
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 in the beginning, Elokim created the heavens – ואת הארץ"
and the earth.  Rashi points out in the name of the Midrash 
that the passuk specifically says “Elokim created” rather 
than “Hashem created.”  Because initially He intended 
to create it (the world) with the attribute of “din” (strict 
judgment); but He saw that the world would not survive.  
So, He gave priority to the attribute of “rachamim” 
(divine mercy), and merged it with the attribute of “din.”  
This is the meaning of that which is written (ibid. 2, 4): 
“On the day of Hashem’s, Elokim’s, making of earth and 
heavens.”  (Note that in this latter passuk, the name Hashem 
precedes the name Elokim.)

We find a fantastic explanation in the Agra D’Pirka 
(307), the Shem MiShmuel (Mishpatim 5675) and the 
Aruch LaNer (R.H. 11a) based on the following dispute 
in the Gemara (R.H. 10b).  Rabbi Eliezer contends that 
the world was created in Tishrei; while Rabbi Yehoshua 
contends that the world was created in Nissan.  

Tosafot point out (ibid. 27a) that in the tefilah for rain 
on Shemini Atzeret, Rabbi Eliezer HaKalir asserts that the 
world was created in Tishrei, like the opinion of Rabbi 
Eliezer.  Yet, in the tefilah on Pesach, he asserts that the 
world was created in Nissan, like the opinion of Rabbi 
Yehoshua.  Rabeinu Tam proclaims that both are correct—
חיים״ אלקים  דברי  ואלו   For, we can suggest that the  .״אלו 
Almighty first considered creating the world in Tishrei, but 
didn’t actually create it until Nissan.  In fact, this is what 
the Arizal writes in Sha’ar HaKavanos (R.H. Drush 1); in 
thought, the world was created in Tishrei; in actual deed, it 
was created in Nissan.  

This then is what Rashi was conveying in the name of 
the Midrash:  Initially, He intended to create it with the 
attribute of “din”—in Tishrei, He thought to create the 
world based on the standard of “din”; but He saw that 
the world would not survive.  So, He gave priority to 
the attribute of “rachamim,” and merged it with the 
attribute of “din”—but, in actuality, He created the world 
in Nissan, giving priority to the attribute of “chesed,” which 
prevails in Nissan; hence, it is written: “On the day of 
Hashem’s, Elokim’s, making of earth and heavens.”  

Based on this understanding, they also explain that this 
is why from that time onward Tishrei was designated as a 
time of divine judgment.  Since that is when the Almighty 
intended to create the world based on the midah of “din,” 
HKB”H sits on the throne of judgment in Tishrei and judges 
all of creation.  On the other hand, the month of Nissan, 
when HKB”H created the world in actual deed with the 
midah of “rachamim,” has been a time of divine mercy; 
in Nissan, HKB”H took Yisrael out of Mitzrayim with the 
midah of “rachamim.”  

In the Merit of Eating Matzah in Nissan  
One Is Spared from the “Din” of Tishrei

This compels us to revisit Rashi’s comment and provide 
further clarification.  He said that when HKB”H saw that 
the world could not survive based on a standard of “din”: 
He gave priority to the attribute of “rachamim,” and 
merged it with the attribute of “din.”  Where do we find 
that HKB”H prioritized the month of Nissan—the time of 
“rachamim”—and merged it with the midah of “din” in 
the month of Tishrei?  In truth, the fact that the world was 
actually created in Nissan indicates that with regards to 
creation, Nissan was chosen preferentially over Tishrei.  
Where, however, do we find that the “rachamim” of Nissan 
was merged with the “din” of Tishrei?  

Let us refer to a passage in the Zohar hakadosh 
(Tetzaveh 183b).  It purports that one who eats matzos on 
Pesach is not subject to the judgment of Rosh HaShanah.  
After all, the instrument of “din” is the Satan; it ascends and 
prosecutes Yisrael with its allegations; but, as we know, 
“chametz” alludes to the yetzer hara, who is the Satan.  So, 
when Yisrael are careful to stringently avoid “chametz” 
on Pesach, they are eliminating the yetzer hara; hence, 
it cannot prosecute Yisrael on Rosh HaShanah.  Here is a 
translation of the pertinent passage: 

On Rosh HaShanah, the Day of Judgment, the “din” 
applies only to those who did not eat the food of healing 
(matzah).  They abandoned the remedy of the Torah in 
order to eat chametz (on Pesach).  After all, on this day 
of Rosh HaShanah, the chametz (the Satan) ascends and 
prosecutes a person and reports his wrongdoings.  
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In Divrei Yechezkel (Bo), the great Rabbi of Shinaveh, 
zy”a, applies this idea to interpret the passuk (Shemos 13, 
 today, you are departing—"היום אתם יוצאים בחודש האביב" :(4
in the month of spring.  The Zohar hakadosh (Bo 32b) 
teaches us that "היום"—“today” or “the day”—refers to Rosh 
HaShanah, as it is written (Iyov 1, 6): בני ויבואו  'היום'   "ויהי 

בתוכם" השטן  גם  ויבוא  ה'  על  להתיצב   it happened one—האלקים 
day; the angels came to stand before Hashem, and the 
Satan, too, came among them.  This passuk is speaking 
about Rosh HaShanah—the Day of Judgment, when the 
Satan prosecutes mankind.  This then is the interpretation 
of the passuk: "היום אתם יוצאים"—on Rosh HaShanah, you are 
exiting the courtroom, so to speak exonerated, free from 
the aspect of “din”; "האביב  in the merit of eating—"בחודש 
matzos on Pesach, in the month of Nissan, in the spring.  
This concludes his sacred remarks.  

This enlightens us and provides us with a clearer 
understanding of Rashi’s comment: הקדים מדת הרחמים ושתפה" 

הדין"  when HKB”H saw that the world would not—למדת 
survive based on the attribute of “din” that prevails in the 
month of Tishrei, when HKB”H judges all of creation to see 
who is truly meritorious; "הקדים מדת הרחמים"—He placed the 
month of Nissan ahead of the month of Tishrei in the order 
of the months; "ושתפה למדת הדין"—He connected the months 
of Nissan and Tishrei.  In the merit of eating matzah in the 
first month—in Nissan—a person would be saved from the 
“din” of the seventh month, Tishrei.  If, however, Tishrei 
preceded Nissan also from the aspect of the order of the 
months, then the matzah a person eats in Nissan would be 
after Rosh HaShanah.  That would not save him from the 
“din” of Tishrei in the current year.  

This explains very nicely the proof Rashi brings from the 
passuk: "ושמים ה' אלקים ארץ   As we know, each of  ."ביום עשות 
the twelve permutations of the name Havaya influences a 
particular month of the year.  The permutation associated 
with the month of Nissan is the name Havaya spelled in its 
proper order—the permutation derived from the first letters 
of the passuk (Tehillim 96, 11): "י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ".  

Now, let us apply this knowledge to the passuk: ביום" 

 It teaches us that HKB”H chose to  .עשות ה' אלקים ארץ ושמים"
create the world in actual deed in the month of Nissan—
which is influenced by the permutation of the name 

Havaya in its proper order, representing divine mercy—
before sitting on the throne of judgment in the month of 
Tishrei—which is influenced by the midah of “din” from 
the name Elokim.  For this same reason, the Midrash cited 
above proves that HKB”H chose Nissan as the month of 
Yisrael’s geulah from the passuk: "אלקיו ה'  אשר  הגוי    ."אשרי 
Once again, the name Havaya precedes the name Elokim.  
This indicates that HKB”H chose to redeem Yisrael in 
the month of Nissan—when the “rachamim” of the name 
Havaya prevails—before the month of Tishrei—when the 
“din” of the name Elokim prevails.  

The Month Surrounded by Salvations

Following this exalted line of reasoning, we will now 
explain the apparent redundancy in the passuk extolling 
the importance of the month of Nissan: “This month 
shall be the beginning of months for you; it shall be for 
you the first of the months of the year.”  In Mussaf for 
parshas HaChodesh, the poet depicts the month of Nissan 
as: "מקיפות בו  ישועות  אשר   the month in which—"החודש 
salvations abound.  Let us explain his meaning based on 
the Midrash cited above: “When HKB”H chose His world, 
He established the beginning of the months and the 
years.  When He chose Yaakov and his offspring, He 
established the first month of the geulah—in which 
Yisrael were redeemed from Mitzrayim and in which 
they are destined to be redeemed in the future.”  The 
Gemara (R.H. 11a) expresses this fact as follows: ,בניסן נגאלו" 

ליגאל" עתידין   in Nissan, they were redeemed; in—בניסן 
Nissan, they are destined to be redeemed.  

Thus, we see that Nissan encompasses both the geulah 
of the past and the geulah of the future.  Firstly, Yisrael were 
redeemed from Mitzrayim in Nissan; secondly, the future 
geulah will be in Nissan.  It stands to reason, therefore, that 
the month of Nissan is the optimal time to draw salvations 
from the geulah of Mitzrayim and also from the future 
geulah.  This is how Sar Shalom of Belz, zy”a, interprets the 
tefilah we utter on Shabbas night after Shalom Aleichem 
(in Ribon Kol HaOlamim): ושויתי ה' לקראתי שתרחמני עוד בגלותי" 

 I have set Hashem before me, that You should—לגאלני"
show me additional mercy in my galus, to redeem me.  
We are praying to Hashem to have mercy on us while we are 
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still in galus—to produce miracles and supernatural feats 
for us in galus from those that He is destined to perform at 
the time of the future geulah.  

This then is the message conveyed by the poet: החודש" 

מקיפות" בו  ישועות   the month that abounds with—אשר 
salvations.  This month is surrounded by salvations on 
both sides—the salvation from the past, the geulah from 
Mitzrayim, and the geulah of the future.  This explains 
very nicely why the permutation of the name Havaya 
in its proper order prevails in the month of Nissan.  For, 
according to the Shulchan Aruch (O.C. 5), whenever we 
mention the name Havaya, we should have in mind that 
He was in the past, is in the present, and will be in the 
future--ויהיה  Hence, the permutation of Havaya  . היה הוה 
in its proper order is well-suited to the month of Nissan; 

since it is possible to extend salvation in the present from 
the past—because He was, "היה"—and from the future—
because He will be, "יהיה".  

This then is our interpretation of the passuk: החודש" 

חדשים" ראש  לכם   Nissan is the first of all the months—הזה 
with regards to the geulah from Mitzrayim.  Therefore, 
the passuk specifies »הזה«, a term indicating something 
present and revealed; because all of Yisrael already 
witnessed the geulah from Mitzrayim. Yet, with regards to 
the future geulah, which is still unknown and concealed 
from all human beings, the passuk says: לכם הוא   "ראשון 

 Nissan is the beginning of the reckoning of—לחדשי השנה"
the years with regards to the future geulah, which will 
occur swiftly, in our times!  Amen.
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

t the end of the Halachos of Metzora, the Rambam explains that Hashem 
first punishes people’s houses with Tzora’as for speaking Loshon Horo. 
If people do not learn from this not to speak Loshon Horo, and a general 

need to self-reflect, Hashem will place Tzora’as on their clothing. If they still have 
not learned their lesson, Hashem will give them Tzora’as on their bodies.
 
The pattern in which Tzora’as “creeps up” on people, as well as other punishments 
from Hashem, is progressive. In most cases, people’s lives do not deteriorate, or 
improve, in one step. Their lives evolve slowly, but with recognizable patterns, 
and are visible to those willing to objectively look for those patterns. The slow 
evolution of their lives should give people the ability to be warned of what may 
happen next, if they don’t change.
 
However, people tend not to see the warning signs placed in front of them, 
even when they are obvious to others. Their “blind” eyes cause them to become 
resentful when “things happen without warning”. In truth, Hashem always gives 
people advance notice. The problem is that the nature of people is not to 

acknowledge it until it is too late.
 
The Rambam also explains that it is the nature of people to first become 
accustomed to having harmless, meaningless, conversations. These then evolve 
into ones that are critical of others until, finally, they are comfortable in speaking 
negatively even of their leaders.
 
Just as patterns with regard to Tzora’as increase, patterns also apply to other 
areas of people’s lives. People’s behaviors may begin with harmless actions, but 
they become the catalysts to more damaging ones, both to themselves and to 
others. People are generally unaware, or unconcerned, with the natural tendency 
for their behaviors to evolve into more serious speech and behaviors. When they 
do, people often become desensitized by their previous “harmless” actions, and 
believe that the more harmful actions are also harmless. People need to be 
aware of their nature. This helps them avoid bad patterns as soon as they see 
them emerging in their lives. 
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any years ago, I was a Rebbi in a non-mainstream Bais Hamedrash. 
Since I spent my entire day with non-mainstream boys, I made it 
a point to study in a mainstream Yeshiva at least once a week. It 
reminded me that genuine Torah study existed, and what it looked 

and felt like to experience it. I saw what Davening was intended to look like, 
and it was an overall reminder of the beauty of a Torah environment. My 
goal was to ensure that I did not lose my perspective of what was 
the norm in the Yeshiva world.
 
My desire to experience a genuine Yeshiva experience 
was to make it easier for me to make proper decisions 
regarding a Torah lifestyle. Making proper decisions 
requires me to remember what is the real starting 
point of a Torah lifestyle. Knowing this will remind 
me of what are considered normal expectations, 
what is considered common, and what are considered 
extreme compromises. Experiencing a Torah lifestyle, 
even if it was only once a week, helped me to keep my 
perspective in balance. It also helped me not to become disillusioned with 
what seemed to me to be an overall decrease in the Torah world, and allowed 
me to remember that a real Torah world still existed in some parts of our 
community.
 
There are many other areas in which people have become accustomed to a 
lifestyle which is contrary to what the norm was, is, and should be, sprinkled 
throughout our community. While this article may not transform people’s 
perspectives and behaviors, I hope to help them increase their awareness of 
what the “true” norms are in several areas of their lives.
 
Recognizing, acknowledging, and appreciating what are the true norms, 

will slow the pace of their deteriorations. In addition, having the correct 
perspective will help people raise their children in a manner that may be 
better than they themselves were raised, which is what many parents want.
 
When people have clarity of what is right or wrong, the end product 
will be of a higher quality. This is why our Chachomim often remind 
people not to reject anything of value, even though they may not be prepared 
to follow it at this stage in their lives. Instead, they should acknowledge 
its importance, and at some later date, they can utilize its value in 

their own lives, or the lives of their children.
 
In addition to the example of experiencing what true 
Torah study looks and feels like, and that it is easily 
found, below are several other examples which can be 
seen in an average day. Readers should consider what 
“unhealthiness” surrounds them, and what they have 
taken for granted as being the norm.
1) I always notice the large number of people who text 

as they walk on the street. Other people talk on their phones or surf the 
web. The generation “brought up” on smartphones may not appreciate what 
I am about to say.  It is not normal, or healthy, to be obsessed with 
phones to the extent that anyone who is not on their phone feels 
out of place. I too am guilty of constantly talking on the phone, and include 
myself in the group of people who need to be reminded of the times when 
people were less preoccupied, more social, and did not require constant 
stimulation.
 
People are so attached to their phones that this obsession has created a new 
expression: ‘a phone yawn’, which is defined as, “The act of taking out a cell 
phone from one’s pocket or purse, resulting in other people in the vicinity 
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taking out and checking their phones as well.”  While people may not be 
able to completely detach themselves from their phones, they should at least 
acknowledge that this habit is unhealthy.
 
2) People are not supposed to speak Loshon Horo, which incorporates many 
Aveiros (sins), and is one of the Jewish people’s most difficult challenges. 
Every once in a while, people will meet someone who takes this sin very 
seriously. S/he may interrupt the conversation when someone speaks Loshon 
Horo, or look, or walk, away, from the person speaking. These people are 
looked upon as socially awkward, rude, and possibly crazy.
 
While people may not always be able to curtail their speech, they should 
at least acknowledge that those people who do not tolerate Loshon Horo 
are the normal ones, who are living their lives as everyone should. Instead 
of being critical of them, people should remind themselves that even if they 
seem to lack diplomacy, these people are good people.
 
3) People have forgotten that it should be normal to respect one’s parents, 
as well as people who are older than they are, regardless of their personal 
behavior. Moshe Rabbeinu respected Pharoh because he was a king, and not 
because of his personal character. Although some people may be unable to 
muster the emotional energy to show respect to their parents, nevertheless, 
they should not forget what is the real norm.
 
4) People should realize that there is a right and wrong way to “run” 
a Shabbos table. Although some people may be incapable of singing, they 
must remember that Zemiros should be sung at the Shabbos table. Some 
people may not be able to say a Torah thought, but they must remember that 
someone should. The Shabbos table should not be filled with jokes, Loshon 

Horo, and the like.
 
5) Some people may believe that their lack of character, discipline, and 
patience, is an inherent right. It has become common for people to try to 
excuse themselves by announcing their deficiencies, such as, “Well, I’m just 
not disciplined”, “What should I do if I’m overly sensitive”, or, “I’m nervous 
right now, so don’t ask me to be fair”. These people think that the norm is 
their right to believe that they are unable to change, instead of believing that 
they are responsible to change.
 
It is not easy for people to keep their perspectives right. I believe that 
people should become students of human nature, by observing those who 
they respect and/or who are successful. They will notice patterns that these 
people have, and that the large number of unhealthy people do not have. 
They should follow the healthy patterns of the few, instead of the unhealthy 
patterns of the many.
 I also advise people to surround themselves with people who have character, 
even if they still have to associate with others who lack character. Seeing 
what character looks like, and why such people are easy to respect, 
should remind people what the norm should be, and what they 
should become.
 
There may be times when people do not have the option to do what is 
right. Nevertheless, even then, they should still consider the norm to be 
their starting point. For example, in some situations parents may be forced 
to compromise on the Torah’s or their family’s preferred standards, and they 
may, thereby, have to leave the norm. However, even in those circumstances, 
it is important that people have a clear understanding of what the norm is, in 
order to stay as close as possible to it.

n intriguing Jewish personality from the 19th century was a brilliant 
scholar by the name of Chaim Zelig Slonimski (his father was from 
the city of Slonim). A brilliant analytical mind, Chaim Zelig was 
proficient in Shas and Poskim, but displayed a tendency towards 

the study of mathematics and science at a young age. At the age of 24, he 
completed writing a textbook on mathematics, and soon after published 
essays on Haley’s comet and other astronomy related topics. In 1844 he 
invented the calculation machine and in 1856 he invented a system for 
sending telegrams through electric flow. He once received an award of 2,500 
rubles from the Czarist academy and was crowned with the title, “A Learned 
Citizen.”
     Slonimski was a childhood friend of the great Netziv, R’ Naftali Tzvi Yehuda 
Berlin zt”l, and they kept up their friendship even after the Netziv became the 
renowned Rosh Yeshivah of Volozhin, while Slonimski went on to become a 
well-known inventor and author. On one occasion, Slonimski was asked by an 
umbrella of Jewish groups to intercede with the local authorities on a matter 
pertaining to religion. He did so and as a result, he invoked the ire of many of 
the Rabbanim and religious Jews, who suspected him of belittling them to the 
government. Slonimski was shocked when he heard the things people were 
saying about him and he tried to defend himself. He hurried to the home of 
the Netziv and broke down in front of him. “You must believe me,” he said 
tearfully. “I spoke no evil about the Rabbanim and Roshei Yeshivah. I did what I 
did L’shem Shamayim - my intentions were pure and there wasn’t the slightest 
bit of Apikorsis (heresy) in what I spoke to the government about. Why do 
they hate me so much?”
     The Netziv watched as his old friend cried his eyes out. Finally, he addressed 
him. “My friend, Chaim Zelig, listen carefully. The Torah tells us that on the day 
of Chanukas Hamishkan, Moshe Rabbeinu told Aharon to draw near and 
offer a Korban Chatos, a sin-offering, on behalf of himself and the Nation. The 
commentators explain that Aharon’s personal atonement was:  - for his role 
in the sin of the Golden Calf. Now, I ask you. How can this be? We all know 
that Aharon was blameless with regard to the Eigel. He meant everything 
L’shem Shamayim! He attempted to stall the people, to distract them from 
doing the terrible sin! How then, can it be, that he required atonement for 

this sin? The answer is brought in the Yalkut, who says that the very fact that 
his actions came under question and people might have suspected that he 
was involved in the creation of the Calf - this alone is akin to a sin and for 
this, Aharon
needed atonement.”
     The Netziv looked at his friend and concluded, “If people are suspecting 
you of something because of what you said to the government, then perhaps 
there is what to be concerned with, something which needs rectification and 
atonement.”
      Many years later, the Netziv was needed on an important communal 
matter in the capital city of Warsaw. The Polish government was attempting 
to close down his beloved Volozhin Yeshivah and he was determined to do 
everything in his power to avoid that. His stay was delayed time and again 
and he remained in Warsaw for quite a while. All throughout, many Rabbanim, 
Chassidic Rebbes, lay leaders and Jews of all sorts came to visit the Netziv. 
Some came to learn Torah from him, others to ask him questions, while some 
came just to bask in the great man’s presence. However, all during his lengthy 
stay, his old friend Chaim Zelig Slonimski, who was a well-known resident of 
Warsaw, did not come to visit even once.
     One day, the Netziv was walking in the street and by chance, he happened 
to bump into Slonimski. “Chaim Zelig, how have you been?” asked the Netziv, 
pleased to see his friend. “You know I have been in Warsaw for many weeks 
now and you never came to visit. How can it be that you were unable to find 
some time to visit your old childhood friend?”
    “I intentionally did not come to visit you,” replied Slonimski. “You see, 
I am hated by the Chassidim and the Rabbanim for they think that I am 
an Apikores, who does not fulfill the mitzvos and despises the religious 
community. Therefore, if I were to come to you and renew our friendship, 
these same people would now look at you, the big Rosh Yeshivah of Volozhin, 
and suspect that perhaps you, too, are being influenced by this heresy and 
it will reflect bad on you. I, therefore, decided to stay away, for haven’t you 
taught me once before, that if your actions cause people to suspect you of 
wrongdoing - this itself is akin to a sin?”

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

Parshas Tazriah 

Hashem’s Direct Intervention 

At the end of Parshas Tazriah, Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l concludes his thoughts with 
what is possibly his longest uninterrupted Torah commentary on possibly the least likely area 
that we might expect it: negaim. He says that “the laws of negaim, when seen in their totality, 
allow us to see the grandest institution of the most direct management of Hashem, watching 
over and educating every single individual.  

In the Jewish state of (living with) Hashem, we see social sins and misdemeanors brought out 
into the light of publicity, punished and rectified, things like pride, lies, greed, etc., which 
otherwise escape all recognition by human tribunals, but for which Hashem appears, to Jews, 
as an accuser and a witness.” 

Let’s see how he takes us through his point-by-point analysis, focusing on his continuing focus 
on clarity of thought, as we review where we are holding in Sefer Vayikrah. 

Rav Hirsch starts with a complete negation of all arguments that tzoraas is leprosy and 
contagious. Real leprosy does not bring tumah until healing has started and new skin has 
appeared. Then, only the view of the kohein can lead to a declaration of tzoraas. There is a 
mandate to remove all things from a house prior to such an examination and declaration of 
tumah - a very peculiar way of solving the potential spread of infection!  

Rav Hirsch teaches us that the halacha here is quite the opposite of being strict. When the 
tzoraas was in doubt, or when there was a week of weddings or regalim, no negah was 
examined.  

This flies in the face of the rule, as explained in Maseches Chullin (10a), that dealing with 
diseases and precautions against contracting them requires stricter practice. Yet, the parsha 
limits such strictness, such that, for example, only in cases where a city was surrounded by a 
wall at the time the land was conquered, even if the walls were no longer there, would the 
metzorah be expelled. No non-Jew became tamei through any negaim, and even if he 
converted, prior negaim had no bearing. 

Obviously, as Rav Hirsch says, none of this discussion can be considered sanitary - focused, 
and there are no remedial measures found in the entire parsha. He points out that the Seforno 
- a doctor, like the Rambam - wrote in his Torah commentary about the complete difference 
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between negaim and the dreadful diseases he found under the term leprosy in scientific 
writings.  

Any attempts to understand negaim as being sanitary regulations, stresses Rav Hirsch, must 
be relegated to the realm of fairy tales. 

He then turns to the Torah, which leaves no doubt as to the way these laws should be 
regarded. He provides many examples of the Torah placing tzoraas in a context of lashon 
harah. The story of Miriam, with her seven-day seclusion, was the result of a social sin.  

Rav Hirsch says that every future negah tzoraas recalls Miriam’s experience, and exclusion 
from camps surrounding the Mishkan, the place of offerings, has no purpose other than to 
teach social unworthiness.  

The fact is that one who is touched by the Finger of Hashem with this physically manifested 
spiritual illness has forfeited the merit of staying in the social circle of Hashem’s sanctuary. The 
declaration of a kohein has the characteristics of a verdict by a judge. 

However, says Rav Hirsch, this explains why a metzorah is allowed to avoid examination 
during a regel. This exam and the resulting consequence are not only a moral punishment, but 
a measure of improving the person.  

This awareness of the state of negaim must awaken a person, such that the days of intense 
social interaction during a regel offer the best opportunity for improvement in his attitudes and 
speaking, and perhaps allow him to withstand the upcoming kohein exam positively.  

There are heteirim, and there is avoidance of monetary loss, and there is encouragement to 
heal. As is generally the case when we look deeply through the lens of Rav Hirsch into 
Hashem’s systems, we see what Avrohom Avinu saw and what Avrohom Avinu taught us to 
see: the incredible chessed built into whatever area we explore of Hashem’s world.  

Now we can see a theme that continues throughout Sefer Vayikrah.  

It began in Parshas Vayikrah, where we pointed out that Vayikrah is begematriah Avrohom 
Avinu, and where we discussed our abilities in self sacrifice as an offshoot of how Avrohom 
Avinu approached and affected the world. This clarity of vision defines our job as children of 
Avrohom Avinu and Sarah Imeinu four thousand years later.  

Rav Hirsch stressed his theme of the uniqueness of Jewish clarity in Parshas Tzav regarding 
Moshe Rabbeinu’s clear nevuah and the time to bring korbanos. He then added to this with his 
discussion of Parshas Shemini’s dietary laws as necessary to provide for continued clarity. 
Now, he concludes in Parshas Tazriah with an uplifting, optimistic, enlightening rebuttal to a 
mistaken worldview.  

We are thus shown why the entire sefer of korbanos uses Hashem’s name, meaning rachamim, 
and not a name of din.  

May we be zoche to be given the clarity of appreciating the social interactive gifts and 
responsibilities to our fellow Jews that the Torah provides, and the opportunities to fix the 
mistakes we make in that arena. 
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Parashas Tazria ט"עשת עירזתתשרפ

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

רכזהדליועירזתיכהשא
When a woman conceives and gives birth to a male. (12:2)

The Midrash Rabbah (Vayikra Rabbah 14) quotes the pasuk
in Sefer Tehillim (139:5), Achor va’kedem tzartani, “You have created 
me behind and before.” Rabbi Yochanan said, “If man merits, he 
inherits two worlds, This World and The World to Come (Olam 
Habba). This is what is meant by, “You have created me behind and 
before” (referring to This World and The World to Come), and, if not 
(if he does not merit), he comes to give a din v’cheshbon, 
judgment/justification and a reckoning. The terms din v’cheshbon
have been immortalised in Pirkei Avos 3:1, Akavya ben Mehallel says, 
“Consider three things, and you will not come into the grips of sin: 
Know from whence you came; where you will ultimately go, and 
before Whom you will give din v’cheshbon, justification and 
reckoning.” Formally, cheshbon, accounting, precedes the final 
judgment. Yet, here we see that din precedes cheshbon. Why?

This would be true with regard to human-centred
judgment. In Heaven, however, judgment comes first. The sefer, Eid
Yaaleh, explains that Heavenly judgment takes a different course 
concerning adjudication. Man/ the sinner is granted the opportunity 
to render judgment on a person who committed the very same 
transgression for which he was found guilty. If he is able to find merit 
in his behaviour, or a reason to absolve him of his sin, then he will 
be judged similarly by Heaven. If, however, he comes down with the 
gavel and declares, “Guilty,” showing no compassion, he will likewise 
be found guilty. Thus, the din, judgment, which he applies to 
someone else will precede his own cheshbon, accounting. This is 
what took place when Nosson HaNavi presented the “case” of the 
lamb that belonged to the poor person. David HaMelech rendered 
his din, judgment, unaware that he was actually rendering judgment
against himself.

The Ben Ish Chai explains that when one looks at the 
actions perpetrated by a stranger, his perspective remains untainted 
by subjectivity. He sees the truth in its unblemished form. 
Otherwise, when one looks at his own actions, he looks with rose-
coloured glasses through lenses of vested interests. One sees the 
truth in others – rarely in himself. Thus, Heaven tests him with din
before It renders its cheshbon.

In Niflaosecha Asichah, Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, 
relates the story of a Jew who acted nefariously toward his co-
religionists. He would inform on them to the gentile authorities and 
generally make life miserable for them at every juncture. To put it 
simply: he was not the most beloved Jew in the community. Indeed, 
he had no friends who cared about him. When he passed away, the 
community did not seem broken up by it. Every Jew, regardless of 
religious belief or reputation receives a taharah, body purification, 
through the services of the volunteers of the Chevrah Kaddisha, 
Jewish Sacred Burial Society. The deceased was no different, except 
that during the taharah, one of the misaskim, volunteers who were 
washing the body, slapped the deceased lightly on the back. When 
the rest of the group looked at him incredulously, actually shocked 
by his action, he said, “He deserved it.”

That night, the deceased appeared to the young 
man/volunteer (who was a devout, decent ben Torah who was 

carried away with righteous indignation) and said, “You humiliated 
me in front of the other members of the Chevrah Kaddisha. I am 
summoning you to a din Torah in front of the Heavenly Court to 
adjudicate my embarrassment. Obviously, the young man was at first 
quite shaken up from his dream, but it did not last very long. He 
comforted himself with the notion that dreams are unrealistic, 
nothing more than a figment of his imagination. They are 
meaningless and should be disregarded. When the apparition kept 
on appearing nightly with the same claim and declaration, however, 
the young man became frightened.

He related the dream to his friends. He became morose 
and stopped eating. Soon, he was relegated to bed, because he had 
no strength, having not eaten in days. After two weeks of misery, the 
young man hovered near death. His friends finally spoke up, 
suggesting that he go to the Maharsha, Horav Shmuel Eliezer HaLevi 
Eldels, zl, the premier gadol, Torah giant of his generation, an 
individual who was as holy as he was erudite. He was also wise in 
the ways of the world. He would know how to address this problem. 
The young man demurred, claiming that he feared the Maharsha’s
reaction to what he had done. After another week of physical 
deprivation, as the young man hovered near death, he relented and 
allowed his friends to consult with the Maharsha.

The Maharsha listened and told the young man’s friends to 
have him brought to his house. The young man lay down to sleep, 
knowing that tonight would be no different than the other nights –
the soul of the man whom he had humiliated would return to make 
him miserable. He was right. This time, however, the Maharsha was 
waiting to speak with him. “Who are you?” the Maharsha asked. “I 
am the soul of so and so who was humiliated by this fellow. He 
slapped me and referred to me as a rasha, wicked person.”

“What is the issue? Everybody was aware that you were 
wicked. You never covered up your nefarious activities, and, even if 
he shamed you, since when does the Heavenly Tribunal punish a 
person who calls his fellow Jew a rasha?”

When the soul heard this, he became disconcerted. This 
was one thing he was not expecting. “You obviously are unaware of 
the eminent welcome I received when I arrived in the World of 
Truth. At first, all of the punishing angels were lined up to strike me, 
but I was protected by the angels who were created through my 
mitzvos.”

“What mitzvos did you perform that granted you such 
esteem?” the Maharsha asked.

“Once when I was walking along the banks of a river, a 
Torah scholar fell in and was drowning. I quickly jumped in and 
rescued him. I carried him to his home and instructed his wife in his 
care. Her response was very negative, ‘What can I give him? We 
have no money and no means of support.’ When I heard this, I 
opened my wallet and gave her money. I agreed to support them 
until her husband had completely recuperated. This was my source 
of merit. (In other words, I am not such a bad person after all.)”

The Maharsha told him, “Listen to what you are saying. 
Due to the merit of saving and sustaining one life, all of your past 
sins have been erased. I think, however, that it is all a sham. 
Whatever you did was because you happened to be in the right 
place at the right time. Your motivation was not for the sake of 
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Heaven. It just happened to fall into your lap and you took 
advantage of the opportunity. Otherwise, you do not deserve to be 
saved from Gehinnom, Purgatory! The Heavenly Tribunal decided to 
test you: ‘Were you sincere? Did you really, out of the goodness of 
your heart, save the Torah scholar, or was it by chance that you 
decided once in your life to be good?’ They wanted to see how you 
were acting towards another Torah scholar. Unfortunately, the 
manner in which you are acting towards this young man indicates 
that you really do not care about Torah scholars. You care only about 
yourself. Thus, you deserve your rightful punishment!”

When the soul of the deceased heard this, he immediately 
left the young man alone. He was never heard from again. Din 
v’cheshbon: We determine our own judgment by virtue of the 
manner in which we judge others.

הרהטוןהכההילערפכו...שבכאיבתתבלואןבלהרהטימיתאלמבו
Upon the completion of the days of her purity for a son or for a 
daughter, she shall bring a sheep… And the Kohen shall provide 

atonement for her, and she shall become purified. (12:6,8)

The Talmud (Niddah 31b) explains that when the yoledes, 
new mother, offers a korban as she is about to give birth, with the 
accompanying pain of childbirth she might take a personal vow not 
to have any more children. Obviously, this vow is short-lived. Thus, 
she brings a korban to atone for her impetuosity. Horav Chaim 
Zaitchik, zl, offers a practical reason for the korban – one to which 
we can all relate– childbirth or not. In the course of life we confront 
challenges – some overwhelming, others only in our minds. 
Regardless of the adversity that we face, we are anxious, some more 
so than others, but everyone goes through a moment of 
introspection during which we review our lives and promise that if 
this challenge ends on a positive note, we will do just about 
anything. There is no question concerning our sincerity. The issue is 
its duration: what do we do – or not do – once salvation has arrived.

Plagued by human nature, most people will not live up to 
follow through on their pledge once the period of adversity has 
become history. We forget that we made this pledge to Hashem. He 
carried out His part of the accord. Now it is time for the beneficiary 
to keep his/her commitment.

The new mother experienced a difficult and painful 
childbirth, during which she made all kinds of promises, pledges and 
declarations. Now that it is over, she feels fine as she holds her new 
born close to her, marvelling at her healthy child. She has forgotten 
her pledge or has put it on the back burner. In order to circumvent 
this problem, the Torah instructs her to bring a korban. Thus, she will 
address and receive her atonement via the medium of the korban.

Keeping our promises is not simply a matter of integrity. 
When we break our word, we defile the aspect of human creation 
which elevates us above and distinguishes us from the world of the 
animal. When the Torah writes, Vayipach b’apav nishmas chaim, 
“And He blew into his nostrils the soul of life” (Bereishis 2:7), Targum 
Onkeles interprets it: V’ahavas b’adam l’ruach memaleha, “And he 
was made into a speaking spirit.” The power of speech is a uniquely 
Divine gift which Hashem Himself blew into man’s nostrils. To 
squander or deviate from this gift’s purpose represents the nadir of 
ingratitude.  The following vignette demonstrates how far a gadol, 
Torah giant, went to keep his word.

Horav Dov Berish Weidenfeld, zl, the Tchebiner Rav, was an 
extraordinary Torah scholar, whose encyclopaedic knowledge of all 
areas of Torah was matched only by his outstanding middos tovos, 
refined character traits. He believed in supporting himself through 
his business commitments, and he steadfastly refused to accept a 
rabbinical position. He finally relented when, at the age of forty, his 
business failed, forcing him to accept the position of Rav of Tchebin, 
Galicia. His fame spread throughout Europe. Later, when Hitler’s 

hordes began ravaging the Jewish communities of Europe, the Nazi 
Party’s newspaper, Der Sturmer, portrayed Rav Weidenfeld as the 
greatest Talmudist in the world. This portrayal earned him a 
“position” on top of the wanted blacklist of rabbanim to be 
apprehended and executed. The Tchebiner Rav was forced to flee to 
Lvov/Lemberg, which was then under Soviet control. He stayed in 
the home of the Husyatiner Rebbe.

The Tchebiner Rav did not have much time to enjoy his new 
home before the dread Soviet police arrested him as an illegal alien. 
He was soon exiled with his family to the frozen forests of Sverdlovsk 
in Siberia, where the Rav was forced to endure backbreaking labour
in the bitter cold. Despite the brutal deprivation, he secretly studied 
with his son-in-law, Horav Baruch Shimon Schneerson, zl, recording 
his novellae on scraps of paper and wood. At the age of 65, he was 
finally able to leave Russia for Eretz Yisrael, together with the 
remaining members of his family.

When the Rav arrived there, he discovered that his 
enviable reputation had preceded him. Indeed, a certain scholar in 
Yerushalayim asked to be his shamash, attendant. This man hardly 
left the Tchebiner’s presence, seeking to imbibe from the saintly 
scholar the Torah erudition and unusual middos tovos that he 
exemplified. One day, as the Rav was about to leave the house, the 
attendant noticed that a button on his long frock was loose and 
would likely fall off. “Please wait a moment, Rebbe. I will sew the 
button on. A Torah scholar of note should not go in public with 
anything on his garment being out of order. Est past nisht, it is 
inappropriate for a scholar of such repute to appear in public 
sloppily attired.”

The attendant sewed the button on while the Rav was 
wearing the frock, and, as would happen in such instances, the 
attendant unwittingly pricked the Rav’s skin. Filled with dread, the 
attendant began to tremble, and he broke out in a cold sweat. He 
was literally shaking. The Tchebiner said to him, “Calm down. 
Nothing happened. I hardly felt it.”  The attendant was inconsolable. 
“Why are you so afraid?” asked the Rav. “It is nothing.” The 
attendant responded, “My sin is too much to bear. Only the flames 
of Gehinnom, Purgatory, will atone for my sin.”

The Tchebiner Rav looked at his attendant and, in his 
signature warm demeanour, said, “Do not be frightened. Even if you 
enter Gehinnom, I will personally take you out of there.” When the 
attendant heard these words, he began to calm down.

The Tchebiner’s fame spread throughout Eretz Yisrael and 
the world. He moved to the Shaarei Chesed neighbourhood and re-
established his yeshivah, Kochav M’Yaakov, which he guided 
together with his son-in-law. Years passed, and the Tchebiner aged 
gracefully. Shortly before his passing, he summoned his attendant 
who was by now an old man, “Do you remember years ago when I 
promised to extricate you from Gehinnom?” It took the attendant a 
minute to recall the incident, but he remembered with shock and 
awe. The Tchebiner was one of the preeminent gedolei ha’dor. Did 
he have nothing else with which to occupy himself than some long-
forgotten words spoken years earlier?

“Yes, Rebbe, I remember,” replied the attendant in almost a 
whisper. The Tchebiner looked at his close attendant, the man who 
had devoted himself to him night and day for years, and said, “I will 
keep my promise to you. This is one thing that should not worry you. 
I ask, however, that you grant me a great kindness. Please do not 
make the task too difficult for me.”

This is how a gadol b’Yisrael kept his word. This was an 
incident that took place between the gadol and another human 
being. Can one imagine how they kept their word to Hashem? David 
HaMelech declares, Nedarei laHashem ashalem, “My vows to 
Hashem, I will pay” (Tehillim 116:18). He took his own word 
seriously, because Hashem took his word seriously.
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ותאאמטוןהכהוהארו
The Kohen shall look at it and declare it contaminated. (13:3)

There are various ways to view an occurrence, especially if 
it takes place following sinful behaviour. The common perspective is 
that if the event follows a sin, especially if this event is accompanied 
with physical and emotional pain, it is a punishment for the 
preceding transgression. Someone with a penetrating cognitive gaze 
might see beyond what appears to be a punishment and define it as 
restorative and purifying. This is how we should look at the tumah of 
tzaraas.

The Torah decreed that the tumah of tzaraas (spiritual 
leprosy,) as well as its purification, be declared by the Kohen. One of 
the primary causes of tzaraas is speaking lashon hora, 
evil/slandering speech. The Kohanim, as descendants of Aharon 
HaKohen, inherited their saintly forebear’s character trait of oheiv 
shalom v’rodeif shalom, loving peace and pursuing peace. They were 
granted the merit to serve as healers, to heal the metzora from his 
impurity. A man slandered his fellows, causing a rift in a relationship, 
in a community. The Kohanim were there to purify him, a healing 
that is facilitated through an individual whose love for the 
community in general, and for each individual Jew in particular,
knew no bounds. All this was understood. Cure and purification was 
brought about by the person who cares the most. Why then is this 
same “loving” Kohen the one who originally declared the tumah, 
rendering the metzora impure?

The Sfas Emes explains that tzaraas itself was not a 
disease; rather, it was a cure. The metzora stands for motzi ra, brings 
out/publicises evil. It also means, remove the evil. In the latter 
interpretation, the affliction of the skin which is concealed within 
the skin of the person emerges and is revealed, allowing for him to 
be cured. We all have to deal with our personal issues, evil demons 
(whatever term is most comfortable for one to accept). The bottom 
line is: The ability to see and come to terms with one’s own 
lowliness/evil is the first step toward teshuvah, repentance and 
reconciliation. The Kohen’s judgment did not cause the tumah; 
rather, it drew the internal flaw/blemish to the exterior, to a place 
where it could be treated effectively, resulting in a cure. 

םפשלעועורפהיהיושארוםימרפויהיוידגבעגנהוברשאעורצהו
ארקיאמטאמטוהתעי

And the person with tzaraas in whom there is the affliction, his 
garments shall be rent, the hair of his head shall be unshorn, and he 
shall cloak himself up to his lips; he is to call out, “Contaminated, 

contaminated!” (13:45)

The Yalkut Shemoni explains that the metzora calls out to 
others: “Tamei, impure! Tamei, impure!” so that his pain will be 
publicised to others. Thus, they will daven for his cure. Horav
Yitzchak Zilberstein, Shlita, says that having other Jews daven for 
their friend in need is not simply a laudable practice, but the 
designated purpose in Creation. He quotes the Abarbanel who 
explains why the Torah commences its introduction to the Creation 
of the world in the third person (Bereishis bara Elokim; In the 
beginning of G-d’s creation…), rather than Hashem speaking in first 
person (Ani barasi, I created…). This is so that human beings will 
glean the critical importance of humility. A person should never
think, “It is all about me.” One should live a life of sharing with 
others, caring about others, doing for others. Life is a partnership, a 
coalescence of people working with one another for one another. 
We find that Hashem Yisborach “consulted” with the Heavenly 
Angels prior to creating Adam HaRishon, Primordial Man. This is 
recorded in the Torah: Naaseh Adam, “Let ‘us’ make man” (Bereishis
1:26). 

Despite what the heretics might say in support of their 
heresy (“us” implies that Hashem required/had assistance, when 
this is certainly untrue) the Almighty countered that the heretics will 
preach heresy. Regardless of the venue/audience, the lack of 
integrity notwithstanding, they will do theirs. The people who read 
the account of Creation will become acutely aware that the Gadol, 
Great One, leader, manager, boss, one in charge, should always be 
willing to take/accept counsel from the smaller, younger, less-
experienced novice. It is all about humility, and learning to share 
and care with/about others. This is the underlying motif/intention of 
V’ahavta l’reicha kamocha, “Love your fellow as (you love) yourself.” 

Rav Zilberstein suggests that this idea is supported by the 
fact that all of us are not created equal: some are wealthy, some are 
not; some are brilliant, some are not; some are in good health, some 
are not. The list of disparities goes on. The purpose is so that we 
should be aware and reiterate in our minds that our life’s focus 
should not be directed on ourselves, but on others. We should think 
of others: What does my fellow need? How can I help? What can I 
do? To paraphrase the immortal words of Horav Chaim Volozhiner, zl
(preface to Nefesh HaChaim), “Man is created l’ho’il l’acharinei, to 
assist others.”

One of the most satisfying feelings in life is the act of 
giving. It creates a positive energy that seems to gravitate to others. 
Giving and helping are so meaningful, so special, especially in the 
manner that they influence others to follow suit. I think that we can 
take this one step further. There are individuals who give, and there 
are individuals who are giving persons. One who gives does not 
necessarily give of himself/herself. They give something which 
usually belongs to them. A giving person shares himself with the 
beneficiary. I recently saw a quote (anonymous attribution), “Life is 
not (only) about making others happy. Life is about sharing your
happiness with others.” In other words: I will be happy to give, to 
contribute, to assist, but what is mine is mine. I enjoy seeing that 
you are happy, and I am happy that in some measure I have played a 
role in facilitating your happiness, but my happiness is my happiness. 
I give – I do not necessarily want to open up my personal 
celebrations to others. That is the difference between one who gives 
and one who is a giving person. When one gives, he still remains 
distinct, even distant from the beneficiary. When one is a giving 
person, he bonds and builds a unified relationship with the 
beneficiary.

Va’ani Tefillah

םלועןינבונימיבבורקבהתואהנבו
U’vnei osah b’karov b’yameinu binyan olam. 

And build it very soon… an everlasting building.

While the First and Second Temples were constructed with 
human and earthly materials, the Third Temple will be built with 
chomas eish, walls of fire. As Horav Yitzchak Kirzner, zl, explains, this 
fire is comprised not only of Heavenly Fire, but also the fires within 
the Jewish People. The spiritual plateau achieved by Klal Yisrael in 
the period of Moshiach Tziddkeinu will be all-consuming, created 
from a burning desire to draw close to Hashem. This devotion to,
and love for, Hashem will be so intense that it will have the ability to 
create a Bais HaMikdash that will be impervious to physical 
destruction.

With this thought in mind, perhaps we can now understand 
the concept of each Jew creating his personal brick that will be 
included in the Bais HaMikdash HaShlishi. A brick is a simile for a 
spiritual force that remains impervious to physical harm. The bricks 
that we make are bricks of fire which are the product of our intensity 
in the process of coming closer to Hashem. Thus, we share in its 
ultimate construction.
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PPaarraasshhaass  TTaazzrriiaa  
AAnn  HHiissttoorriicc  MMoommeenntt  
TThe air was charged with excitement. 

This was the moment that they had all been 
waiting for. Months of preparation had 
gone into this day. It began with the com-
mand to build the Mishkan 
(Tabernacle). Everyone made 
their contributions of gold, 
silver, and other materials 
needed for the construction. 
They then contributed their 
labor and building skills. 
Headed by Betzalel, they 
worked through the winter 
building the Mishkan and its 
vessels. Now it was the end of 
the month of Adar. Each day 
for seven consecutive days, 
Moshe Rabbeinu assembled the 
Mishkan, sacrificed the burnt 
offerings, and took down the Mishkan. The 
Jewish people stood by the Mishkan, wait-
ing for the Shechina (Divine Presence) to 
come down. “For today Hashem will ap-
pear to you” (Vayikra 9:4). 

RRav Shimshon Refael Hirsch relates that 

the Kohen Godol brought his special offer-
ing. It was his means to recognize the sig-
nificance of the moment. For he was enter-
ing into his new position as the spiritual 
leader of the people. The nation also 
brought their special offering. For they 
were also undertaking a new position in 
world history. They were set apart to be 
Hashem’s Chosen Nation. From this day 
onward, the Shechina would dwell among 
them. In that holy place, where they were 
given over to Hashem and His Torah. 

WWhich day was this? Rosh Chodesh 

Nissan. A day that garnered ten crowns 
(of glory) for all of its momentous events. 
An historic moment. 
 
Kinderlach . . . 
This week, Parashas HaChodesh, we  com-
memorate a special event. The day that 
the Shechina came to rest upon us. We 
became a special nation. We have never 
lost that position. Hashem still cherishes 
us. Kinderlach, don’t ever forget who you 
are. You are a member of the greatest 
people who ever walked the face of this 
earth. Hashem’s Holy Nation. 
 

TThhee  PPrroojjeeccttiillee  
““WWe have now reached the final ses-

sion of your training program. Please step 
this way.” 

The trainees moved in closer to see the 
giant missile, standing on its underground 
launch pad. 

“This missile is deadly. Its warhead can 
cause untold destruction.” 
“Sir, what triggers the launch of this mis-
sile?” 
“That is a very good question, young 
man. It is voice activated. It has a sound 
sensor that identifies certain words. If 

they are spoken, the missile 
blasts off.” 
“Sir, is it confidential 
information to ask what is 
the destination of this 
missile?” 
“It is very confidential, 
because no one knows its 
destination.” 
“What? It could be pointed at 
my home town!” 
“That’s right.” 
“If I say one of the code 
words, I could activate the 
missile and destroy my family 
and friends.” 

“Young man, you had better watch what 
you say.” 
 
Kinderlach . . . 
Do you recognize this parable? The code 
words are loshon hora, and the missile is 
the terrible destruction that it causes. The 
Chofetz Chaim in his book, “Shmiras Ha-
Loshon” describes what happens when we 
speak loshon hora. The words go up to 
heaven, and evil forces grab hold of them. 
They send them back down to earth in the 
form of death and destruction. We must be 
very careful what we say, for every word is 
heard, and comes back to haunt us. 
 

FFoorr  HHiiss  NNaammee  
WWiitthh  LLoovvee  

  ““TThis month shall be for you the be-

ginning of months; it shall be the first 
month of the year to you” (Shemos 12:2). 
“Is this another special parasha, Abba?” 
“Yes it is, Avi. It is the last of the four 
parshios – Parashas HaChodesh.” 
“Is it about this month?” 
“Yes, Avi.” 
“What is so unique about this month of 
Nissan, that it receives a special parasha, 
Abba?” 
“Ahhhh. The month of Nissan is a glori-
ous month, Avi. The Yalkut Shemoni 
(Parashas Bo) states that we were re-
deemed [from Mitzrayim] in Nissan, and 
are destined to be redeemed [from the 
present golus] in Nissan. The Torah 
counts Nissan as the first month for the 
Jewish people, because Yetzias Mitzrayim 
occurred then, and because it is our 
‘birthday’ as a nation. In fact, the Gemora 
(Shabbos 87b) relates that Rosh Chodesh 
Nissan was such a holy day, that it ac-
quired ten crowns! The Avodah of the 

Mishkan, in all of its magnificent glory, 
began on that day. The princes of the 
twelve tribes began bringing their inaugu-
ral offerings on that day. So you see, Avi, 
Nissan is truly the first of the months. 
Such a unique month deserves a special 
announcement in the Beis HaKinesses.” 
“I am sure that Rav Zeidel Epstein adds 
more explanation to Parashas HaCho-
desh.” 

““CCorrect, Avi. He speaks about the 

mitzvah of Kiddush HaChodesh (sanctifying 
the new month.) When Hashem gave this 
mitzvah to Klal Yisrael, he gave us tremen-
dous koach (power). We control the holi-
ness of the z’manim (appointed times.) For 
example, Beis Din can decide which day is 
Rosh Chodesh Nissan. Thirteen days later 
will be Erev Pesach. One who does not 
bring the Korbon Pesach on that day re-
ceives the punishment of kares (spiritual 
excommunication). One who eats chometz 
during the following seven days receives 
the same punishment. Who decided which 
day would bring the punishment of kares? 
We did! We hold the power of kedusha 
(holiness), which carries along with it spiri-
tual life and death.” 
“Awesome.” 
“Rav Epstein cites other examples to 
show how we control the forces of na-
ture also. Therefore, he concludes that 
Hashem’s empowerment of Klal Yisrael 
with this mitzvah shows His great love for 
us. He would only give such a great gift 
to a people whom He loves dearly.” 
“Abba, I feel so good! Hashem loves me! 
What can I give Him in exchange for that 
love?” 
“You can follow His instructions. You can 
live your life as He wishes. You can live 
‘l’maan Shemo b’ahavah’ – for the sake of 
His name, with love. This is our way of 
reciprocating Hashem’s love for us.” 
 
Kinderlach . . . 
Hashem loves us! He gave our ancestors a 
very big mitzvah that proves it – Kiddush 
HaChodesh. He put control of the 
kedusha of z’manim in their hands. Al-
though we do not have this mitzvah to-
day, we still have Hashem’s love. It is 
every bit as strong as it was back then. We 
surely want to show Him that we appreci-
ate that love, and want to return our love 
to Him. How? By learning His Torah and 
keeping His mitzvos. By living our lives for 
His sake. This is our final preparation for 
Pesach, kinderlach. When we live “l’maan 
Shemo b’ahavah,” then we become kelim 
(vessels) which are ready to receive all of 
His blessings and goodness. We can 
gather all of great hisorerus (spiritual 
awakening) that Hashem showers upon us 
the night of the Pesach Seder. This is what 
we give, and this is what we get. For His 
Name with love. 
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The Best of Both Worlds 
דבר אל בני ישראל לאמר “ 12:2
אשה כי תזריע וילדה זכר, 
וטמאה שבעת ימים כימי נדת 
 ”דותה תטמה

“Speak to B’nei Yisroel saying: When a 
woman has conceived and gives birth to a 
male, she shall be impure for a seven-day 
period, as during the days of her Nidah flow 
she shall be unclean.” The Medrash says 
that the Posuk of אשה כי תזריע is connected 
to the Posuk in Tehillim (139:5)  אחור וקדם
 Last and first You have fashioned“ – צרתנו
me.” Rebbe Yochanon says that if a man 
merits, he inherits two worlds; this world 
and the next world, thus it is written,  אחור
 If he does not merit, he will be  .וקדם צרתנו
required to give justification and reckoning 
for his actions, as the Posuk says in Iyov 
 Remove Your hand“ – ”כפך מעלי הרחק“ 13:21
from upon me.” What is the connection 
between the Parshah of a mother becoming 
Tamei when she has a child, and speaking 
about this Posuk in Tehillim which the 
Medrash tells us is connected to matters of 
Olam Hazeh and Olam Habah?  

דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע “ 
וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא. 
 The first Posuk – ”וביום השמיני ימול בשל ערלתו
tells us about the Tumah a mother has after 
childbirth, and then immediately, the 
Torah tells us that a boy is circumcised on 
the eighth day.  What is the connection 
between the Tumah of the mother from 
childbirth, and the Bris Milah?  Why does 
the mother become Tamei with the birth of 
the child?  The Tumah is from the child that 
is born because the Yetzer Hara enters the 
child.  Bereishis 8:21 “ כי יצר לב האדם רע

נעריומ ” – “Because the imagery of man’s 
heart is evil from his youth.”  Rashi says on 
these words that when a child comes from 
his mother’s womb, immediately, the Yetzer 
Hara is placed within him. The Yetzer Tov 
doesn’t enter a person until he becomes a 
Gadol.  Much toil and work in Chinuch is 
needed to counteract this great Tumah 
called the Yetzer Hara.  The Bris Milah is 
the first step in fighting the Yetzer Hara.  
Shabbos 137b – At the time of the Bris 
Milah, the father of the child says, “ אשר

במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם קדשנו 
 That we become holy with His“ – ”אבינו
Mitzvos, and He commanded us to enter 
into the Bris of Avrohom Avinu.”  Those 
who are standing respond to this and say, 
כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים “
 Just as he has entered into the“ – ”טובים
Bris, so may he enter into Torah, marriage, 
and good deeds.”  The people are letting the 
father know that just as he was obligated to 
bring his son into the Bris of Avrohom 

Avinu through the Mitzvah of Bris Milah, 
so too he is “obligated” to bring the child to 
Torah, marriage, and good deeds.  The 
father must teach his son the proper path in 
this world.   If for whatever reason, the 
father cannot do so himself, he is obligated 
to appoint someone else in his stead to 
ensure that his children follow the proper 
path of Avodas Hashem.  This obligation on 
the parents begins with the Bris Milah and 
follows through after.  The Tumah of the 
mother, which comes from the entry of the 
Yetzer Hara, must be combatted first with 
Bris Milah, and then to bring the child to 
Torah, marriage, and good deeds. (קול רם) 

“ הדא הוא דכתיב:  –אשה כי תזריע 
אחור וקדם צרתנו)תהילים קלט ה(  ” – The Posuk 

of אשה כי תזריע is connected to this Posuk in 
Tehillim אחור וקדם צרתנו – “Last and first 
You have fashioned me.” Rebbe Yochanon 
says that if a man merits, he inherits two 
worlds; this world and the next world, thus 
it is written, אחור וקדם צרתנו.  If he does not 
merit, he will be required to give 
justification and reckoning for his actions, 
as the Posuk says in Iyov 13:21 “ כפך מעלי
 ”.Remove Your hand from upon me“ – ”הרחק
 (ויקרא רבה)
 Vayikra Rabbah 14:1 “ אדם  אם זכה
 If one is Zoche he will“ – ”נוחל שני עולמות
inherit two worlds.”  A man is created as a 
Guf and a Nefesh.  The Guf delights in 
matters from Olam Hazeh while the Nefesh 
delights in matters from Olam Habah.  
These two are naturally opposed to one 
another, and nonetheless the Medrash is 
telling us here that if one is Zoche to act the 
way he should, then his matters of Olam 
Hazeh will also serve him for matters of 
Olam Habah, thus he will be Zoche to have 
both Olam Hazeh and Olam Habah, as the 
Posuk says, “אחור“ – ”אחור וקדם” is Olam 
Habah, and “קדם” is Olam Hazeh – you will 
have both. (אשד הנחלים)   
 It says in Shulchan Aruch Siman 
231 on the Posuk, “בכל דרכיך דעהו” – that one 
must make all of his matters of Olam Hazeh 
for his Avodas Hashem.  All that the 
Tzaddikim do in Olam Hazeh is not only 
considered a preparation for Olam Habah, 
but it is considered actual Avodas Hashem, 
for they are truly doing everything in Olam 
Hazeh, all for Olam Habah.  The Bach asks 
in the Tur Yoreh Dei’ah Siman 265 – 
Hilchos Milah – Why are we Mesaken two 
Brochos on one Mitzvah of Bris Milah; for 
on Bris Milah we make a Brocha “על המילה”, 
and the Brocha of “ להכניסו בבריתו של אברהם
 these two Brochos are recited even – ”אבינו
when the father himself performs the Bris 
Milah?  My father, the מהרי"ד מבעלזא 

answered that with this Kedusha of the 
Bris Milah, Hakodosh Boruch Hu assists 
each Bris Milah, as we find by Avrohom 
Avinu that Hakodosh Boruch Hu assisted 
Avrohom Avinu with his Bris Milah.  The 
Bris Milah of Avrohom Avinu was a 
preparation for generations until the times 
of Moshiach, in which Hakodosh Boruch Hu 
assists with this Kedusha.  On this we 
recite the Brocha of “ להכניסו בבריתו של אברהם
 which is not just a Brocha for the – ”אבינו
Bris Milah, but that Hakodosh Boruch Hu 
will always assist us with matters of 
Kedusha, all the days of our lives. With this 
understanding, we can explain the Medrash 
of the connection between “אחור וקדם צרתנו” 
and Bris Milah.  When one seeks to do 
matters of Olam Hazeh, all for the sake of 
Hakodosh Boruch Hu, those matters of 
Olam Hazeh are elevated to become 
matters of Olam Habah. This Posuk is 
telling us that we can receive both Olam 
Hazeh and Olam Habah.  For the Bris 
Milah, we receive assistance from 
Hakodosh Boruch Hu; and if we perform all 
of our acts for the sake of Hakodosh Boruch 
Hu, then we are Zoche to have Hakodosh 
Boruch Hu with us always, and thus are 
Zoche to both Olam Hazeh and Olam 
Habah. (מהר"א מבעלזא) 
  Now we can understand the 
connection between a mother becoming 
Tamei, and matters of Olam Hazeh and 
Olam Habah.   This is the beginning of a 
human being brought into this world.  
There is a huge responsibility placed upon 
the parents of this child to raise the child in 
the proper path of Avodas Hashem.  The 
parents must know that it is an uphill 
battle.  The mother becomes Tamei because 
of the Yetzer Hara that is placed into the 
child at that point.  The mother and the 
father must know that their job is not 
complete when the child comes out.  The 
mother is Tamei, which tells her that she 
must work on herself and then obviously 
must also work on her child.  Eight days 
later comes the Bris Milah, when there is a 
Bris between Hakodosh Boruch Hu and 
Klal Yisroel.  Each child must go through a 
Shabbos Kodesh before the Bris Milah, for 
the Shabbos is a time to build Emunah in 
Hakodosh Boruch Hu.  After there is 
Emunah, there can be a true Bris.  Shabbos 
is a time connected to Olam Habah.  The 
goal is to make Olam Hazeh all about Olam 
Habah, to the point that Olam Hazeh is also 
considered Olam Habah.  May we be Zoche 
to infuse these important messages into our 
youth, so that they grow up to be true Ovdei 
Hashem, and that all of their Olam Hazeh 
is truly Olam Habah.   
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PARSHAS	TAZRIAH	
ERETZ	YISRAEL,	THE	MOON,	AND	THE	FALSE	KAL	VECHOMER	

The	Egyptians	embittered	their	lives	with	hard	labor	with	mortar	and	the	making	of	bricks.	The	Zohar	learns	that	the	word	חומר	(mortar)	alludes	to	
the	middah	of	קל	וחומר	the	first	of	the	Thirteen	Principles	by	which	the	Torah	is	expounded.	How	does	this	middah	of	Kal	Vechomer	correlate	to	
the	passukthat	talks	about	the	suffering	of	Am	Yisrael	caused	by	the	severe	bondage	to	Mitzrayim?	
To	answer	this	we	must	turn	to	a	Rashi	in	Bamidbar	26,5.	Rashi	brings	the	Chazal	to	explain	why	when	the	Torah	lists	the	names	of	the	Mishpachos	that	
were	in	the	desert	it	adds	to	their	names	the	name	of	Hashem	in	the	form	of	the	letter	hey	preceding	the	name	of	the			mishpacha	and	the	letter	yud	after	
the	name.	
	ה"הקב	הטיל	לפיכך	בנשותיהם	וחומר	קל	שולטים	היו	בגופם	אם	בנשותיהם	המצריים	שלטו	שלא	הן	בוריןס	שבטיהם	על	מתייחסין	אלו	מה	ואומרים	אותם	מבזין	האומות	שהיו	לפי	הפלואי	החנוכי
	.כ"ע	לשבטיהם	עליהם	מעיד	הזה	השם	לישראל	עדות	יה	שבטי	"ד	קכב	תהלים"	אבותיהם	בני	שהם	עליהם	אני	מעיד	לומר	,זה	מצד	י	ואות	זה	מצד	ה	אות	,עליהם	שמו
As	being	a	nation	of	slaves	they	were	shamed	by	everyone	who	claimed	that	Yisrael	no	longer	was	a	pure	breed	lineage.	They	made	the	
following	KalVechomer	to	prove	so.	If	the	Egyptian	were	in	total	control	of	Jewish	bodies	forcing	them	into	slave	labor,	surely	they	also	had	control	over	
their	wives	as	well.	In	order	to	prove	the	falsehood	of	such	a	claim	Hashem	placed	His	name	bordering	each	Mishpacha,	thereby	giving	testimony	that	they	
are	a	pure	breed	nation.	
This	is	the	insight	of	the	Zohar	revealed	in	the	passuk,	that	the	Egyptians	embittered	their	lives	with	hard	work	and	חמר	which	means	
the	middah	of	KalVechomer.	It	was	specifically	the	combination	of	both	factors	which	made	the	lives	of	the	Yidden	extremely	distressful.	For	by	giving	them	
hard	work	and	controlling	their	bodies,	they	were	enabled	to	make	the	Kal	Vechomer	that	KlalYisrael	are	not	a	pure	breed	nation.	The	passuk	is	conveying	
that	the	hard	work	alone	wouldn't	have	made	their	lives	embittered	to	the	hard	core	but	rather	it	was	the	Kal	Vechomer	which	brought	about	
the	Chillul	Hashem	that	caused	the	bitterness	to	penetrate	their	inner	being.	
With	this	explanation	we	can	understand	the	secret	code	that	the	musical	notes	attached	to	each	word,	better	known	as	tropp,	reveal.	On	the	words	וימררו	
	23,10	Bamidbar	Rashi	(see	them.	from	away	went	relations	their	as	translate	notes	These	.רביע	ואזלא	קדמא	of	notes	the	are	קשה	בעבודה	חייהם	את
that	רבעtranslates	as	relations).	This	is	an	allusion	to	the	distorted	Kal	Vechomerfabricated	by	the	nations	that	since	Am	Yisrael	were	like	putty	in	the	hands	
of	the	Egyptians,	the	Egyptians	fathered	many	of	Yisrael's	offspring.	The	tropp	is	conveying	this	lie	which	was	fabricated	by	the	nations	saying	that	
multitudes	ofYisrael	that	supposedly	were	born	from	relations	of	Jewish	roots	from	both	sides,	is	a	lie.	The	Kal	Vechomer	removed	the	relations	away	from	
Jewish	men	and	therefore	resulted	that	Jewish	lineage	is	tainted.	
Now	the	question	is	from	where	did	the	Yidden	truly	have	the	strength	to	override	the	Kal	Vechomer	when	according	to	all	natural	forces	the	Egyptians	
should	have	controlled	the	Jewish	woman	since	they	controlled	their	bodies	and	enslaved	them?	Chazal	tell	us	that	this	supernatural	protection	came	
from	Sarah	Imeinu	when	she	was	taken	captive	in	Pharaoh's	palace.		
	.בזה	נגדרו	הנשים	וכל	הערוה	מן	עצמה	וגדרה	למצרים	ירדה	שרה	,נעול	גן	פסוק	על	רבה	השירים	ובשיר	('ה	ב"ל)	רבה	ויקרא
The	protection	of	Klal	Yisrael	in	Mitzrayim	came	about	because	Hashem	gave	the	power	for	Sarah	to	smite	Pharaoh	with	the	plague	of	Raatan	which	makes	
physical	relations	impossible.	Maaseh	Avos	Siman	Lebanim.	However,	we	must	understand	that	the	reason	why	Hashem	gave	Sarah	this	power	was	because	
She	was	essentially	a	tzenuah	in	every	sense	of	the	word	(see	Rashi	Bereishis	18,9;	12,11).	
Now	we	can	answer	the	question	how	did	Yisrael	leave	Mitzrayim	before	the	four	hundred	years	were	complete?	One	of	the	many	answers	is	
that	Yisraelmultiplied	so	much	giving	birth	six	at	a	time.	This	extraordinary	birth	rate	made	up	for	the	remaining	190	missing	years	of	Am	Yisrael	in	bondage.	
However,	this	is	only	possible	to	say	if	Yisrael	had	a	pure	lineage	in	Mitzrayimwithout	Egyptians	fathering	members	of	Yisrael.	Yet	according	to	
the	KalVechomer	they	didn't	have	the	pure	lineage?	The	answer	must	be	that	this	KalVechomer	is	wrong	and	Yisrael	were	truly	a	nation	described	as	aגן	
	this	of	Because	this.	to	testimony	open	an	was	Mishpacha,	single	every	surrounding	name	His	with	Hashem	Mitzrayim.	in	even	garden	closed	a		נעול
testimony	of	being	aגן	נעול		our	bondage	ended	after	210	years	which	is	the	gematriah	of	גן	נעול	.		
We	too	give	testimony	to	Hashem	as	the	passuk	says	אתם	עדי	ואני	אל	(Yeshaya	43.12).	Our	lives	and	actions	testify	that	there	is	one	G-d	who	we	must	serve.	
Hashem	is	the	creator	of	the	universe	without	any	outside	influence,	forces	or	partnerships.	So	too,	Yisrael	who	testify	to	the	oneness	of	Hashem	must	also	
be	a	nation	that	reflects	His	oneness.	That	is	to	say	that	Yisrael	must	always	preserve	their	pure	breed	to	multiply	within	themselves	without	any	influences	
and	partnerships	from	the	outside.	
This	could	be	another	reason	why	Hashem	himself	appeared	in	Makas	Bechorosto	save	the	Yidden	from	the	final	plague	and	did	not	sent	a	malach	or	saraf	
as	we	recite	in	the	Haggadah.	This	was	to	reinforce	the	concept	that	Am	Yisraelbecame	a	pure	breed	nation,	a	מיוחס	even	in	Mitzrayim	where	their	bodies	
were	controlled,	from	an	oneness	within	themselves	and	not	from	any	other	source.	Therefore	Yisrael	alone	is	the	nation	that	mirrors	the	oneness	of	
Hashem	and	we	are	therefore	His	chosen	nation	worthy	of	being	redeemed.	
To	Yisrael	testimony	of	Hashem's	oneness,	Hashem	responds	withאני	אל	.	The	Sefarim	explain	that	the	Thirteen	Principles	with	which	the	Torah	is	expounded	
corresponds	to	the	Thirteen	Middos	of	Mercy.	The	first	midda	isאל		which	corresponds	to	the	first	Principle	of	Kal	Vechomer.	Yisrael	might	question	why	do	
we	have	to	strive	to	keep	the	lineage	pure	when	the	nations	of	the	world	will	any	way	claim	their	rational	Kal	Vechomer	thereby	invalidating	our	testimony	
to	Hashem's	oneness?	Hashem	therefore	responds	אני	אל	that	I	will	take	care	of	their	Kal	Vechomer	and	demonstrate	that	the	Kal	Vachomer	that	they	claim		
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is	invalid	by	placing	my	seal	around	their	names.	By	doing	so	in	the	Torah,	it	became	an	irrefutable	truth	even	by	the	nations	of	the	world.		
We	could	answer	with	this	the	Medrash	that	says	on	the	passuk	הים	ראה	וינוסthat	the	Yam	Suf	split	only	because	it	saw	the	Berayesa	of	Rabbe	Yishmael.	
What	is	the	interpretation	of	this	cryptic	statement?	The	last	of	the	13	Principles	through	which	the	Torah	is	expounded	is	שני	כתובים	המכחישים	זה	את	הזה	עד	
	.correct	is	one	which	answer	will	which	source	third	a	seek	themselves,	contradict	that	concepts	or	pessukim	two	are	there	If	ביניהם	ויכריע	השלישי	הכתוב	שיבוא
The	geulah	from	Mitzrayim	produced	such	a	dilemma.	On	one	hand	Yisrael	had	a	remaining	debt	of	bondage	for	another	190	years.	The	only	way	
that	geulah	was	understandable	was	by	the	high	birth	rate	of	Am	Yisrael	which	with	the	explosive	amount	of	man	power,	compensated	for	all	those	left	
over	years.	However,	there	existed	the	Kal	Vechomer	which	logically	stated	that	the	high	birth	rate	came	from	the	Egyptian	men	as	well	and	therefore	it	is	a	
factor	which	cannot	be	counted?	The	third	revealing	passuk	which	is	the	solution	is	the	listing	of	the	Mishpachos	with	the	name	of	Hashem	sealed	on	them	
to	prove	beyond	any	doubt	that	the	Kal	Vechomer	is	false	and	not	valid.	Therefore	no	longer	does	a	contradiction	exist	since	Yisrael	truly	possesses	a	pure	
lineage	even	though	they	were	slaves	and	controlled	by	the	Egyptians.	
With	the	above	we	can	explain	why	the	passuk	states	אל	מוציאם	ממצרים	using	the	Name	of	אל.	It	is	understood	in	the	light	that	we	mentioned	above	that	if	
left	up	to	the	rumor	the	Kal	Vechomer	there	wouldn't	have	been	a	geulah	until	another	190	years	passed.	It	was	Hashem	in	the	form	ofאל		who	said	I	will	
take	care	of	the	Kal	Vechomer	by	explicitly	invalidating	it	thereby	making	you	deserving	of	the	redemption.	
In	a	deeper	way	of	understanding,	we	can	say	that	since	the	Jewish	Nation	overcame	and	defeated	the	Kal	Vechomer	by	remaining	a	גן	נעול	in	Mitzrayim,	it	
triggered	the	Kal	Vechomer	that	was	given	to	Avraham	to	serve	as	a	zechus	for	Yisrael	even	though	they	are	unworthy	of	it.	The	Igreh	D'Kallah	explains		
	וקל	,ישמעאל	זה	,אותו	והפרתי	אותו	והרבתי	אותו	ברכתי	הנה	(בישמעאל)	(כ	יז	בראשית)	כתיב	,האמה	מבן	וחומר	קל	הגבורה	בן	למד	מכאן	אבא	ר"א	.(כא	יז	בראשית)	יצחק	את	אקים	בריתי	ואת
	חסדי	נא	התבונן	אך	.ש"ית	הבורא	הבטחת	לעיל	היא	מפורש	דמקרא	כיון	,מרוחו	לקל	לן	למה	לידע	הצורך	מן	אך	.וחומר	לקל	נאמר	הזה	דרוש	כרחך	על	.('ה	ז"פמ	ר"ב)	'וכו	אקים	בריתי	ואת	וחומר
	,שמעתיך	ולישמעאל	אמר	כך	ואחר	,התורה	בחקות	אחריו	ילכו	אשר	אחריו	ולזרעו	עולם	לברית	אתו	בריתי	את	והקימותי	,(יט	יז	בראשית)	יצחק	על	אבינו	לאברהם	הבטיח	זאת	בהבטחתו	ת"השי
	וזה	.בנך	שהוא	עבור	ממנו	רק	היא	שלהם	הגדולה	וכל	,אותו	והרביתי	אותו	הפריתי	רק	,זכות	שום	להם	אין	אחריו	וזרעו	,בנך	שהוא	עבור	למענך	זאת	עושה	ואני	,שמעתיך	רק	זכות	לו	אין	הנה
	שאפילו	,יצחק	לזרע	וטובה	חסד	יומשך	מזה	,השפחה	בן	בנך	אשהו	ישמעאל	עבור	רק	,זכות	שום	להם	אין	דבניו	להורות	,אותו"	פעם	בכל	ת"השי	שדייק	ל"רצ	,ישמעאל"	זה"	באומרו	אבא	'ר	שדייק
	על	לדרוש	הניתן	וחומר	קל	מדת	ידי	על	טענה	יש	הנה	,בנו	אין	וצדקה	זכות	ו"ח	אם	האלה	הימים	אחרית	הנה	,התורה	פי	על	לדרוש	הניתן	וחומר	קל	ידי	על	יושעו	הנה	,לישראל	זכות	יהיה	כשלא	ו"ח
	.וגדולתו	ישמעאל	חתמהצל	וחומר	קל	היינו	,התורה	פי
If	Hashem	promises	to	Avraham	that	Yishmael	will		be	matzliach	not	because	of	any	zechus	but	only	because	he	is	the	son	of	your	
maidservant,	Kal	Vechomereven	when	the	children	of	Yitzchak	who	is	Sarah's	child,	will	have	no	merit,	nevertheless	they	will	be	benched	and	multiply.	This	
is	the	reason	why	in	the	name	of	Yishmael	we	find	the	two	words	ישמע	–	אל.	In	his	name	we	find	the	description	of	Hashem	as	אל	that	represents	
the	middah	of	Kal	Vechomer	as	we	brought	above.	That	in	the	future,	when	the	Arabs	in	the	Fifth	Galus	will	rise	up	to	annihilate	us	and	we	have	little	merit	
to	be	protected,	nevertheless	Hashem	will	hear	our	tefillos	over	theirs	because	of	the	Kal	Vechomer	that	places	us	to	the	favored	ones.	
This	Kal	Vechomer	surely	works	in	relationship	to	other	nations	and	galuyos	who	were	never	benched	by	Hashem	like	Yishmael.	
This	Shabbos	we	add	a	reading	in	the	Torah	of	Parshas	Hachodesh.	The	first	Rashi	in	Chumash	says	that	the	Torah	could	have	really	began	with	this	mitzvah	
of	Kiddush	Hachodesh.	It	instead	began	with	the	story	of	Hashem's	creation	to	show	that	since	Hashem	created	the	world	therefore	he	can	initially	give	
Eretz	Yisrael	to	the	goyim	but	later	on	give	it	to	Yisrael	to	keep	as	theirs.	Therefore	there	is	no	claim	against	Yisrael	that	they	are	robbers	
from	EretzYisrael's	inhabitants	who	were	living	there	previously.	
However,	there	is	a	deeper	connection	between	Eretz	Yisrael	and	the	moon	which	is	alluded	to	in	this	Rashi.	The	moon	goes	through	the	cycle	of	being	
full	and	then	returning	to	an	empty	form	only	to	return	once	again	to	its	full	state	of	light.	Parallel	to	this	is	Am	Yisrael's	relationship	to	Eretz	Yisrael.	They	
will	have	it	and	shine	such	as	during	the	first	Beis	Hamikdash.	Then	it	will	be	destroyed	and	Am	Yisrael	will	go	into	galus	and	feel	the	distance	of	Hashem.	
But	there	will	come	another	time	when	once	again	we	will	return	to	our	land	and	receive	the	light	of	the	Bais	Hamikdash	and	Hashem.	But	this	too	won't	
last	for	there	will	be	another	churban	with	another	galus	that	will	last	for	over	2000	years.	However,	like	the	moon,	its	light	will	return	again	but	for	the	
last	time	it	will	shine	with	a	light	seven	times	greater	than	what	we	see	now.	
	The	fact	that	Hashem	created	the	world	and	therefore	can	take	Eretz	Yisraelaway	from	its	present	inhabitants	and	give	it	over	to	Yisrael	also	sends	the	
message	that	he	can	take	it	away	from	Yisrael	and	give	it	to	another	nation	for	a	segment	of	time.	But	here	lies	the	difference	between	our	dwelling	
inEretz	Yisrael	and	the	Seven	Nations.	When	Hashem	took	it	away	from	the	Seven	Nation	who	dwelled	there	He	took	it	away	forever.	Not	so	
with	AmYisrael.	For	even	when	we	were	removed	from	Eretz	Yisrael	into	glaus	the	Shechinah	followed	us	there	to	ensure	that	we	will	return	back	to	our	
homeland.	And	the	proof	to	this	is	that	when	strangers	inhabited	the	Land	it	did	not	respond	to	them	at	all	for	it	lay	desolate	and	nothing	worked	for	the	
intruders.	
Yechezkail	Hanavi	says	concerning	this	concept	"Thus	said	Hashem	...you,	O	mountains	of	Israel,	shall	yield	your	produce	and	bear	your	fruit	for	My	
people	Israel,	for	their	return	is	near.	For	I	will	care	for	you:	I	will	turn	to	you,	and	you	shall	be	tilled	and	sown.	I	will	settle	a	large	population	on	you,	the	
whole	House	of	Israel;	the	towns	shall	be	resettled,	and	the	ruined	sites	rebuilt.	I	will	multiply	men	and	beasts	upon	you,	and	they	shall	increase	and	be	
fertile,	and	I	will	resettle	you	as	you	were	formerly,	and	will	make	you	more	prosperous	than	you	were	at	first.	And	you	shall	know	that	I	am	the	Lord.	I	
will	lead...	My	people	Israel	to	you,	and	they	shall	possess	you.	You	shall	be	their	heritage,	and	you	shall	not	again	cause	them	to	be	
bereaved."	(Yechezkail	36:8-12).	
The	sefer	of	Ezekiel	contains	this	prophecy	to	the	People	of	Yisrael	that	Hashem	tells	the	Jewish	People	that	the	land	assigned	to	them	will	remain	
desolate	as	long	as	it	is	occupied	by	strangers,	and	they	remain	in	exile.	And	so	it	was	-	a	bleak,	barren,	undeveloped	land	-	for	over	2000	years.	This	
proved	that	Eretz	Yisrael	is	like	the	nature	of	Am	Yisrael.	It	cannot	flourish	from	an	outside	force	or	partnership.	It	must	be	only	Am	Yisrael	who	testifies	
on	the	Oneness	of	Hashem	and	therefore	it	is	Eretz	Yisrael	who	testifies	on	the	oneness	of	only	Am	Yisrael.	
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  שקצרו וטחנו החיטים לשמה ,מצות מקצירת ידרבינו נוהג לאכול בפסח 
 (ספר שיח הפסח)

הנה, מפרטי דין 'עגלה ערופה' שקודם שעורפין אותה מורידין אותה אל 
וההורדה עצמה היא מצוה בפני עצמה וכתב רבינו  (דברים כ"א ד') נחל איתן 

עליה כי זה כהכנה למצות עריפה   בספרו נחל איתן: נראה שאין מברכין
הזמנה למילתא. ומה שמצינו בבדיקת  (מ"ז ב') והוה כמו שמבואר בסנהדרין 

חמץ שמברכים, כבר כתבו הראשונים שזהו משום שהוי אתחלתא דביעור 
 של מחר.

וכותב עוד: וכן יש לומר הטעם שאין מברכין על שימור המצות אע"ג שגם  
ת, כי שם זה אזהרה של התורה שיזהר  הוא מ"ע דכתיב ושמרתם את המצו

מהל"ת של חימוץ, אלא שהתורה הזהירה שיכוין לזה בהדיא אבל אין זה 
 מצוה בפנ"ע.

 :בתמונה
 

בודק מצה בעת מרן שליט"א 
במאפיית מצות יחד עם ביקור 

הגאון האדיר רבי חיים שאול 
רליץ זצוק"ל. הוא דן עם ק

הגרח"ש על חתיכה הנראית 
 .כפולה

 

 בדידי הוי עובדא
 

 א"שליט רבנו את שאלתי
 להגיע מצליחים כיצד

  ושלוות הנפש למנוחת
 הכי דבר כל שלא, הדעת
 המחשבה לריכוז מפריע קטן

 א"שליט מרן. הלב ולתפיסת
 לשנן צריך: " ואמר נאנח
 שכל פעמים הרבה ולזכור
, שמטרידה מחשבה וכל דבר
  מאת אלינו הגיע הכל

  יודעים אם. יתברך הבורא
, ה"מהקב מגיע שהכל
  לשלוות להגיע יכולים
 ".הנפש ומנוחת

(ייש"כ להרה"ג רבי שמואל 
נוט שליט"א על ברוך ג

 )שליחת הדברים

הדף היומי  
 "כ"מתנ המזיק בדין"

 ט"מ מלשלם פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק חסדא ר"א גופא' ב ל"ק חולין
 ד"ביו פ"וכ ש"יד לצאת לשלם חייב כ"מתנ דהמזיק ש"והרא' התוס דעת והנה'. וכו
 כ"מתנ במזיק דוקא דזה ונראה, פטור ש"יד לצאת דגם שם ן"הר' וד ו"סט א"ס' סי
 פ"לשו שלקח ב"בעה כגון או כהנים של שזה הוברר שכבר וקיבה לחיים זרוע של

 לא פאה שם קרא שלא ז"שכ[ הופרש לא שעדיין בפאה אבל' הגמ בהמשך' כמבו
 בסוגיין כדמוכח חייב אין ש"יד לצאת' אפ] ד"הי ע"ממתנ ב"פ מ"הר ש"כמ קידש
 אלא בהן לך אין ירימו אשר ל"ת שפטור מנין טבלים פירותיו שאכל ב"מבעה דפריך
 אלמא כ"מתנ כמזיק ליהוי אמאי משלם מיהא הרמה משעת הא ואילך הרמה משעת
  לצאת גם כ"וא כלום בה לו אין שעדיין כ"מתנ כמזיק הוי דלא ל"ניח הרמה דלפני

 לו אין שעדיין משום רק תובעין לו שאין ממון משום הטעם שאין חייב אין ש"יד
  ה"דאל בה לו אין שעדיין ללמד בא הקרא שם קרא איכא בתרומה דהתם ג"ואע, בה
 הפרשה לפני כלום לו אין שעדיין בפאה גם כ"וא בטבל זכות לכהן יש שכבר א"הו
  שם לה שיש אלא פאה אין שדך פאת תכלה לא א"פ קדושים כ"בתו לה ויליף ל"כנ
  כלום בזה לעניים אין כ"וא שם להם לקרות שצריך' א' בפי שם משנץ ש"הר' ופי

 .ש"יד לצאת לשלם שייך ואין קודם
   )שניתק ה"ד ל"ביה ג"ה ע"מתנ' מהל א"פ אמונה דרך( 

 
 

 יפה מראה
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החודש-תזריעפרשת  327 'גיליון מס
 שביעית שנה "טתשע

 

 

 לעילוי נשמת יו"ל זה גליון

 גרינבאום ז"ל אפרים בן יעקב משה' ר 

  תנצב"ה

 עלי שי"ח 
 

 שנים במשך חודש בכל תורם יהודי: לאחרונה שהיה מעשה
 של הלוואה צריך התורם כעת. גדול לכולל ₪ 10,000

 ולא ח"מגמ הלוואה יקבל שאם ואומר, ₪ 300,000
 ראש. בחודש ₪ 10,000 לכולל לתרום ימשיך, מהבנק
 כדי, תורם לאותו הלוואה ידוע ח"מגמ ביקש הכולל

 אך, הכולל מבחינת גדול כה סכום לכולל לתרום שימשיך
 הם, כזה גודל בסדר שהלוואות טענו ח"הגמ מנהלי

 .פרטיים לאנשים לא אך, למוסדות רק מעניקים
 להלוואה נחשבת ההלואה כאן גם: הכולל ראש טען

 אם. אדם מאותו גדולה תרומה מרויח שהכולל כיון, למוסד
, לבנק גדולה ריבית לשלם ייאלץ והוא לו ילווה לא ח"הגמ

 .יפסיד הכולל אז
 ח"הגר התורה שר מרן את לושאל ביקשו הצדדים שני

 א"שליט מרןו. להם שיורה ככל ינהגו והם א"שליט קניבסקי
 ירויח שממנה הלוואה. הכולל ראש עם שהצדק השיב

 עצמה שההלוואה למרות, לכולל הלוואה נחשבת, הכולל
 .פרטי לאדם ניתנת

 
שלוםב שבת  טוב ברכת   וחודש 

 גולדשטוף יצחק 

 על הפרשה פנינים
 

 "ואזוב תולעת ושני ארז ועץ""
  מה וקשה וכאזוב כתולעת מגאותו עצמו ישפיל ויתרפא תקנתו מה הרוח גסות על באין שהנגעים לפי ארז ועץ י"פירש
) טפח אזוב דשיעור' א כו נדה עיין( מהתולעת גדול דאזוב האזוב להקדים ליה דהוי ועוד וכאזוב כתולעת דוגמאות' ב צריך
 מדה היא הישרה הדרך שכתב מדעות ב"ופ א"פ ם"הרמב דברי פי על יתבאר אמנם, זו אף זו לא למנקט ליה והוי

 עד רב זמן בו וינהוג השני לקצה עצמו ירחיק' הא לקצה רחוק היה אם אך' כו הדעות מכל ודעה דעה שבכל בינונית
 הכל מן למטה וישב הרבה בבזיון עצמו ינהיג לב גבה היה אם כגון' כו הבינונית המדה והיא הטובה לדרך בו שיחזור
  האמצעית לדרך ויחזור ממנו הלב גובה שיעקור עד אלו בדברים וכיוצא לובשיהן את המבזות הסחבות בלויי וילבש
 קצה עד לילך צריך שבגאוה ג"בה שם שכתב ומה( ם"הרמב ל"עכ ימיו כל בה ילך האמצעית לדרך ולכשיחזור הטובה דרך שהוא
  להשפיל צריך ארז כעץ נתגאה שאם הפסוק מדויק זה פי ועל) האחר לקצה יותר קרוב שהכוונה זה שמיישב מ"בלח ש"ע האחרון
 .ממוצע קצת שהוא האזוב לדרך יחזור כך ואחר כתולעת הסוף עד עצמו

 )(טעמא דקרא
 על באים שהנגעים לפי" י"ברש וכתוב, עברות סוגי כמה על לאדם הבאים נגעים עניני על מדברות השבוע פרשיות
 חיים החפץ דברי ידועים עונשו ועל הרע לשון המדבר של האיסור חומר על", דברים פטפוטי מעשה שהוא, הרע לשון

 . ולשונו פיו את שומר שלא למי המגיעים ובעונשים האיסור בחומר בספרו מאד שהאריך
 ליד א"חזו רחוב סוף שהיום איפה[ ברחוב ש"אי החזון עם הלכתי פעם: "ל"וז רבינו שסיפר" תודה מנחת" בספר ראיתי
  שבמקום א"החזו ואמר התורה בלימוד ודברו כאן עברו הולכים אנחנו שעכשיו שבמקום לי אמר ולפתע] קברות הבית
  התורה לימוד ידי על רק אפשר, זו לדרגה להגיע רבינו ואמר!!!  זה את להרגיש אפשר בלימוד ודיברו תורה בני שעברו

 .ל"עכ" הקדושה
  שהלך המקום על אפילו משפיע שלימודו תורה בדברי ומדבר שלומד למי הגדולה המעלה את זה במעשה אנו רואים
 .מקומו את גם אלא עצמו את רק לא שמקלקל הרע לשון שומע או מדבר שחלילה מי חמור כמה נלמד ומזה, שם

 .לימוד צריכים שהם שלנו החולין שיחות על שיאמרו לדרגה להגיע ונזכה ורכילות הרע מלשון פינו את לשמור שנזכה
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הערכה או ביקורת  פרק ט'
"שינוי  היא:  הביקורת  של  העל  שמטרת  הזכרנו 
יסכים  שהילד  וכדי  הרעים"  והדרכים  המעשים 

להשתנות נדרש ממנו "רצון".

כאשר הצלחנו להכניס בילד רצון להשתנות, אזי 
ע"י ביקורת חיובית, כזו שאינה פוגעת אלא אדרבה 
"מעודדת" אותו, מרימה אותו, ביקורת כזו שאומרת 
לו "אתה טוב, אתה יכול, אתה מצליח" ביקורת כזו 
תקדם בוודאי את הילד ותבנה אותו כילד מצליח עם 
הערכה עצמית גבוהה. ביקורת חיובית כזו, תאפשר 
לילד לבנות בעצמו את הנכס החינוכי החשוב ביותר 
פשוטות:  במילים  חיובית.  עצמית  ביקורת  והוא: 
הערכה  מתוך  עצמי  את  לשפוט  שלי  היכולת  זו 
אחרי  גם  שלי  החיובי  הערך  עם  להישאר  עצמית, 
ולהשתנות  כראוי,  נהגתי  שלא  למסקנה  שהגעתי 
בעקבות הממצאים. אדם כזה, לא מתרגש כאשר 
זה  אדרבה,  נכשל.  הוא  כאשר  או  לו,  מסתדר  לא 
מדרבן אותו למצוא את הליקויים ולתקנם. הסיפור 
רצון  מתוך  עצמית  ביקורת  מהי  לנו  ימחיש  הבא, 

להשתנות ולהשתפר:

מעשה בגנן
בחור צעיר, נכנס לחנות שכונתית ושואל את בעל 

החנות אם הוא יכול להשתמש בטלפון.

על  שומע,  והוא  בהסכמה  מהנהן  החנות  בעל 

הבחור  הצעיר.  הבחור  של  שיחתו  את  כורחו, 
לגנן.  זקוק  הוא  אם  אותו  ושואל  למישהו  מתקשר 
הייתה  שהתשובה  כנראה  הקו,  של  השני  מעברו 
נוסף.  לגנן  זקוקים  אינם  ושהם  גנן  כבר  להם  שיש 
הצעיר ממשיך ומקשה: "האם הגנן שלכם מקצועי 
דיו לטעמכם?" כנראה שהוא מקבל תשובה שהם 
את  שומע  החנות  בעל  כי  שלהם,  מהגנן  מרוצים 
הוא  "האם  להם:  'ומנדנד'  ממשיך  הצעיר  הבחור 
לשקול  מוכנים  תהיו  והאם  בזמנים  עומד  אמין, 
להחליף אותו בעתיד?" כנראה שהוא קבל תשובה 
שלילית. הוא הודה להם בנימוס וסיים את השיחה.

ועל  הצעיר  על  החנות  בעל  של  רחמיו  נכמרו 
למצא  בהצלחה  עלו  שלא  העקשניים  ניסיונותיו 
עבודה. הוא פנה אליו ואמר לו: "ראה נא בחור צעיר, 
על  לי  צר  לשיחתך.  מלהקשיב  להימנע  יכולתי  לא 
לעצת  נא  שמע  אבל  שקבלת,  השלילית  התשובה 
אמביציוזי.  מאד  לי  נשמע  אתה  ממך:  מבוגר  אדם 
לך  ותהיה  יותר  טובים  ימים  שיגיעו  בטוח  תהיה 
הרבה עבודה בתור גנן". הבחור הביט בו ואמר בחיוך: 
"תודה על הדאגה, אבל אני הייתי דווקא מאד מרוצה 
המשפחה  של  הגנן  הוא  אני  הטלפונית.  מהשיחה 
שאיתם דיברתי רק הרגע. זו הדרך שלי לוודא שהם 

מרוצים ממני ושאני עושה את מלאכתי נאמנה....."

עבודה והשקעה

כדי שנוכל להיות "כשירים" מבחינה נפשית לעשות 
עצמית  "ביקורת  של  אישית  עבודה  עצמינו  עם 
ה"מילה"  אחרי  גם  יציבים  שנשאר  כדי  חיובית" 
לנו,  שהיה  כישלון  לאחר  או  עלינו,  או  לנו  שאמרו 
הנאמרת  זו  הרסנית,  מביקורת  נקיים  להיות  עלינו 
עלינו או הנאמרת על ידינו. כל זמן שיש עלינו עדיין 
השפעה של ביקורת הרסנית, אנחנו "אטומים" לכל 

סוג של ביקורת- חיצונית או פנימית. 

לכן, אם אנחנו ילדים, עלינו להתפלל שמי שמבקר 
עלינו  מבוגרים  אנחנו  ואם  זה.  עם  יפסיק  אותנו- 
נפסיק  להשתנות.  שנתחיל  עצמינו-  על  להתפלל 
להגיד ביקורת שלילית ונתחיל לדבר בשפת ההערכה 
הוא  להישתנות  לנו  להפריע  שיכול  דבר  והפירגון. 
וזו  ביקורת,  ולהגיד  לשמוע  רגילים  אנחנו  "ההרגל". 
בעיה. אך בע"ה ע"י תפילות, מודעות והתמדה, גם 
בבעיה זו אפשר לטפל. אך לא ביום אחד, נדרשת 

כאן עבודה והשקעה.

ועל כך בע"ה בשבוע הבא.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

שגרתית  לבדיקה  טיפש  עצר  תנועה  שוטר 
ורואה  מסתכל  הוא  וביטוח.  רישיונות  ומבקש 
שהכול תקין, אבל אז הוא רואה שהטיפש לא 
"למה  אותו  שואל  הוא  בטיחות.  חגורת  חוגר 

אתה נוסע בלי חגורה?"

המכנס  רוצה?  אתה  "מה  הטיפש:  לו  עונה 
יושב עלי טוב!"

מידת הסלחנות!
אחד  הוא  אמיתי  בית"  ש"שלום  לדעת,  צריכים 
מהתענוגים הגדולים ביותר שיש בעולם הזה, וכשבני 
הזוג זוכים לאהבה אמיתית ואחדות, זהו דבר נפלא 
היא  מקבל,  שהאדם  והאהבה  מאחר  כי  ביותר. 
הדבר הנצרך לו ביותר לחיים שלו, ולכן האהבה היא 

האושר הגדול ביותר שישנו בעולם הזה.

כשיש אהבה בין בני הזוג, היא 
שיהיה.  חיסרון  כל  על  מכסה 
כל  "ועל  י):  (משלי  שכתוב  כמו 
ידי  על  אהבה".  תכסה  פשעים 
וזה  לשני.  לסלוח  קל  האהבה 
הסלחנות  שמידת  לכל,  ברור 
ביותר  הנצרכת  המידה  היא 
בין בני אדם בכלל ובין בני הזוג 
בפרט. כשיש אהבה כל הקשיים 
בפרנסה,  הקושי  מתגמדים: 
העבודה  הילדים,  בגידול  הקושי 
הקשה היומיומית וכו' וכו' - הכל 

קל כשיש אהבה בבית.

טוב  לחינוך  אחד  מספר  הגורם  היא  האהבה 
הסגולה  היא  האהבה  בנפשם.  בריאים  ולילדים 
היא  האהבה  כי  בשפע,  לפרנסה  ביותר  הטובה 
המשכת אלוקותו יתברך לעולם, ולכן הקדוש-ברוך-
הוא אוהב מאד את מידת האהבה, וכשיש אהבה 
בין בני הזוג, זה מביא להם ברכה גדולה והמתקת 
היא  האהבה  למידת  הנכונה  ההגדרה  הדינים.  כל 

הנתינה. בכך שהאדם לא חושב על עצמו, רק רוצה 
הזוג  בני  שבין  כך האהבה  בכל מאודו,  לשני  לתת 
מתבטאת בכך, שכל אחד מהם, מרוב אהבתו, נהנה 
כלום  לקבל  מצפה  לא  הוא  ולמעשה,  לשני,  לתת 
בתמורה, מאחר והוא כבר קיבל הנאה ותענוג גדול 

מעצם הנתינה למי שהוא אוהב.

לכן, כל אשה שחושבת שהיא 
שתבדוק  בעלה,  את  אוהבת 
היא  אם  זה:  בדבר  עצמה  את 
לו  לתת  נהנית  שהיא  רואה 
זה  גמול,  לקבל  לרצות  מבלי 
מראה שהיא אכן אוהבת אותו. 
אבל אם היא מתלוננת ודורשת 
זו  שלה,  הנתינה  עבור  גמול 
תשרה  ידה  שעל  האהבה  לא 

השכינה בביתה. 

בעל  כל  הגבר.  לגבי  כנ"ל 
שחושב שהוא אוהב את אשתו 
זה  זה.  בדבר  עצמו  את  יבדוק 
הכלל: מי שאוהב - הוא נותן מעצמו! כל מה שטוב 
לשני – טוב לו, וכל מה שמשמח את השני – משמח 
אותו. כמו שהיה מעשה, שבא אלי בעל אחד, וסיפר 
לי שאשתו לא מרשה לו לגדל זקן, והוא - "בשביל 
לשמור על שלום בית", עושה את רצונה.אמרתי לו: 
בכלל  לך  אין  שומר?  אתה  בית"  "שלום  איזה  על 
שלום בית. אם היה לך שלום בית, אשתך הייתה 

מרשה לך לעשות את הדבר הזה שמשמח אותך. 
עצם העובדה שהיא מתנגדת לדבר שחשוב לך, זה 
זה  בעניין  גם  אמנם  בית,  שלום  לכם  שאין  מראה 
צריך להתייעץ עם רב מוסכם, ולא לעשות צעדים 

חד צדדיים.

אמנם, חשוב מאד לדעת, שאהבה אמתית בדרגה 
שבני  דבר  היא  הזה,  במעשה  שראינו  כמו  גבוהה 
הזוג צריכים הרבה עבודה וסבלנות להגיע אליו. כי 
הרצון  ידי  על  השנים  עם  שנבנה  דבר  היא  אהבה 
כל  למעשה,  וכו'.  התפילות  ידי  ועל  לאהבה  להגיע 
המאורעות והמעברים העוברים על בני הזוג, שבהם 
ולהרגיש  כל אחד מהם מתאמץ לצאת מאנוכיותו 
את השני, ואפילו שלא תמיד מצליחים לוותר ולתת, 
עצם הרצון והמאמצים שעושים לשם כך, זה בונה 
בני  רוב,  פי  על  הזוג.  בני  בין  והאהבה  הקשר  את 
הזוג צריכים לעבוד על האהבה ולעורר אותה בכל 

מיני אופנים.

כי אין דבר כזה "אהבה ממבט ראשון" – אהבה 
כזו היא דמיון, שלא יכול להחזיק מעמד ללא עבודה 
התלהבות  מתוך  שמתחתנים  זוג  בני  לכן  עמוקה. 
של רגש "אהבה", ואינם מכינים את עצמם לעבודה 
על האהבה, רואים אחר כך שיש להם הרבה בעיות 
בשלום בית. ישנה אמנם האהבה הבסיסית הגורמת 
ליצירת הקשר, אבל על מנת להגיע למדת האהבה 
זו  לשני,  לתת  רוצה  רק  שהאחד  שתיארנו,  כפי 
עבודה. לכן לא צריכים להתבלבל, כשרואים קשיים 
בקשר עם בן הזוג, או חסרון ברגשות אהבה וכד', 
אלא צריכים ללמוד את הדרכים לעורר ולהגדיל את 

האהבה.

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

הבית לשלום  הסדרה 

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

"האהבה היא 
הגורם מספר 

אחד לחינוך טוב 
ולילדים בריאים 

בנפשם"
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כל מה שאתם צריכים לדעת
היא אמנם נראית כמו כולם

ילדים, מתגוררת  רחל ע. (שם בדוי), אם לשישה 
בדירת חדר וחצי, בשכונת שמואל הנביא בירושלים

ובקושי  למחייתם  קשה  עובדים  ובעלה,  רחל 
סוגרים את החודש, אם בכלל.

כואב  בלב  רחל  מספרת  כך 
אותי  שאלה  שלי  "כשהבת 
אמא, מזה נקרא להיות עניים?, 
שאנחנו  אמרה  שלי  חברה 
זה  ישן,  שלי  המעיל  כי  עניים, 
את  לשמוע  נקרעתי  נכון?" 
השאלה שלה" "אצלנו בננה זה 
אם  יודעים,  הילדים  יקר,  מוצר 
חצי"  חצי  מתחלקים  בבית  יש 
מהחלוקה  פלפל  "כשמקבלים 
מנסים איכשהו לחשב שיספיק 

לכולם למשך השבוע"

זה  בבית  שלי  "העבודה 
בסדר  שהכל  תחושה  ליצור 

ואוירה נעימה. בשבילי זה העבודה הכי הקשה, את 
הדמעות אני משאירה מתחת לשמיכה..." 

מירי ג. (שם בדוי), אם לחמישה ילדים, 

ורוב  שיש  מה  לובשים  התרגלו,  הילדים  "אצלי 
הפרטים  עד  להצטמצם  למדנו  שניה,  יד  הביגוד 
הקטנים והילדים שותפים לזה, קשה לי עם זה אבל 
אין ברירה"  "בעלי עובד קשה על הפרנסה, אני לא 

דורשת ממנו, אני יודעת שזה ישבור אותו"  

(רחל, מירי ובני ביתם נתמכות על ידי עמותת כפה 
פרשה לעני)

אז נכון, לא פגשתם אותם ברחוב כי אין דבר כזה 
ילדים  לעבר,  שייך  זה  סמרטוטים,  לבושי  נזקקים 
צריך  ולא  לתרומות  ידהם  את  מנענעים  לא  גם 
נצא  בואו  אבל  ומסודר.  נקי  להראות  בשביל  כסף 
מהשטחיות, ולא נטמון את ראשנו בחול הם זקוקים 
נראה  לא  זה  אם  גם  לסיוע, 

כלפי חוץ.

המציאות  אמרנו,  אנחנו  לא 
הוכיחה.

וביננו הם לא היחידים מגיעים 
סיפורים  עם  אנשים  אלינו 
שקיימים  חשבנו  שלא  עצובים 
בדיוק  נדהמנו  אנחנו  גם  (כן, 

כמוכם)

נתוני  מתפרסמים  שנה  מדי 
לא  עוד  ואם  בישראל-  העוני 
נחשפתם אז אנו כאן כדי לידע: 

"דו"ח העוני האלטרנטיבי לשנת 2018: ישראל עדיין 
כ-2.3 מיליון איש,  במקום הראשון בשיעור העניים, 

רבע מאוכלוסיית ישראל, חיים בקו העוני" 

ע"י  שנתמכות  המשפחות  בקרב  שנערך  "סקר 
עמותת הסיוע. הסקר מגלה שעבור 80% מהילדים 
הוא  בתזונה  העיקרי  המרכיב  הסיוע,  נתמכי 
מהילדים   35% וממרחים.  לחם  דוגמת  פחמימות 
מדלגים על ארוחות, או אוכלים ארוחות מצומצמות. 
80% מהילדים נתמכי הסיוע אינם מקבלים שיעורים 

בשל  בחוגים  מהשתתפות  נמנעו  ו־82%  פרטיים 
להזמין  התביישו  מהילדים   62% הכלכלי.  מצבם 
 55% שלהם.  המגורים  תנאי  בשל  לביתם  חברים 
רכישת  על  לוותר  נאלצו  הסיוע  נתמכי  מההורים 
כי לא  ילדיהם  עבור  נחוץ  רפואי  טיפול  או  תרופה 

יכלו לשלם עבורם." (כלכליסט)

להזכיר- מדובר על האוכלוסיה פה, בארץ ישראל

דואגים להם באמת
עמותת "כפה פרשה לעני" בראשות הרב שלום 
ארוש שליט"א מדי שנה לקראת חג הפסח עורכת 

חלוקת קמחא דפסחא עבור משפחות במצוקה.

רק לתאר את הזכות שלכם כשותפים של ממש 
לעמותה המחלקת מדי חג:

עופות | בשרים | פירות וירקות | מוצרים יבשים 
| ביגוד והנעלה

לנשימה  ואויר  הצלה  זו  הנתמכות  למשפחות 
זה  "לילדים  ע.  רחל  לאמוד.  אפשר  שאי  בצורה 

שמחת חג יש בגדים חדשים, יש שפע, יש אושר"

וכל זה רק בזכותכם!

עם פנים לעתיד
השאיפה שלנו להרחיב את הפעילות ולעזור לעוד 
משפחות, אם לא אתם שתפתחו את לבכם וידכם 
זה  את  שיעשה  אחר  אין  הנזקקות,  למשפחות 
במקומכם, אנו זקוקים לידכם הנדיבה ובורא עולם 
אשר זן ומפרנס לכל, לא יקפח שכרכם בעולם הזה 

ובעולם הבא

הרב ארוש: "מי ששותף איתי בעולם הזה, שותף 
איתי בעולם הבא"

הרב ארוש: "מי 
ששותף איתי 
בעולם הזה, 
שותף איתי 
בעולם הבא"
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דמעות תמורת ממון
מבתי היהודים בירושלים עלה ריח עז של חומרי 
נראו   - וממנה  מצות  לאפיית  בדרך  יהודים  ניקיון, 
משמחת  מבהיקות  כשפניהם  הרחוב  בקרנות 
המצוה, ואפילו ילדי ישראל נשתחררו מבית תלמודם 

למען יוכלו מלמדיהם להתכונן לחג הקדוש.

אולם בבית אחד שררה דאגה רבה. היה זה ביתו 
מאיר  רפאל  רבי  ישראל,  לארץ  הראשי  הרב  של 
ויין  פניז'ל. מדי שנה בשנה היה הרב מחלק מצות 
ושאר מצרכי החג ביד נדיבה לכל אותם יהודים שידם 
לא השיגה לקנותם. יהודים אלו סמכו על הרב, וידעו 

שנה  שמדי 
ביתם  בפתח 
בצנעה  תונח 
ה  פ ט ע מ
את  המכילה 
הדרוש  כל 
צרכי  לקניית 

החג.

זו,  שנה 
קשה  שנה 
בעולם  הייתה 
הכלכלה  כולו. 
 , ה ע ל צ
ת  ו ס נ כ ה ה
ולביתו  פחתו, 
לא  הרב  של 
אף  הגיעה 
שיש  תרומה 
ממש  בה 
נצרכי  עבור 

ירושלים. חיכה הרב בסבלנות שמא לקראת שבת 
הגדול כבר ישלח לו הקב"ה עזרו ממרום, אך להוותו 
ולצערו שבת הגדול נסתיימה, בעוד יומיים יחול ליל 

בדיקת חמץ ומעות אינן בנמצא...

משתמעת  שאינה  בצורה  למשמשו  הרב  הודיע 
לשני פנים: אל תהין להכניס שום אדם לחדרי. יהא 
אשר יהא. השמש הבין שהפעם ההוראה קפדנית 
על  לעמוד  מוטל  ועליו  קודמות,  מפעמים  היא 
ולאחר  המשמר בלא פשרות. הרב נסתגר בחדרו, 
דקות ספורות הבין השמש את אשר הורהו הרב. 
יהודי לבוש כגביר נכבד הופיע בפתח, בקולו בהילות 
פנים.  אל  פנים  ברב  לפגוש  מעוניין  והוא  ודחיפות 
לרב,  להיכנס  אפשרות  שאין  לו  הבהיר  השמש 
עד  בסבלנות  "המתן  עצמו.  הרב  של  הוראתו  וזו 

שתיפתח דלת החדר".

סבלנות.  בחוסר  חרישית  ברגלו  רקע  הגביר 
בכל  תנסה  "שמא  וביקש:  לשמש  פנה  בתחנונים 

זאת לדפוק בדלת חדרו של הרב. שאלה קצרה בפי, 
ותוך זמן קצר אונייתי תפליג ללונדון ואין לי אפשרות 

להפסיד אותה. אנא, רחם עלי".

השמש הזדהה עם הגביר בכל ליבו, הבין שדחוקה 
שעתו והדרך אצה לו, אולם מה יוכל לעשות לנוכח 

האיסור המפורש של הרב הראשי.

עברו מספר דקות ושוב הפציר הגביר בשמש לנסות, 
השמש  שסירב  השלישית  בפעם  מיאן.  והשמש 
מעט  להמתין  האחרון  זה  החליט  הגביר,  לבקשת 
יצא  שהשמש 
ומיד  מהחדר, 
ח  ט ש ה ש כ
ה  נ פ ת ה
הגביר  זינק 
הדלת,  לעבר 
הביט  ובשקט 
לחור  מבעד 

המנעול. 

ם  ל ה ה
בו  שאחז 
על  רב:  היה 
החדר,  רצפת 
ידיים  בפישוט 
שכב  ורגליים 
הראשי,  הרב 
רפאל  רבי 
פניז'ל,  מאיר 
הדרו.  במלוא 
נרות  לצידו 
והוא  דולקים, 

מתייפח בבכי נואש...

הרב.  הופיע  החדר  ובפתח  מספר  רגעים  עברו 
העשיר מיד ניגש ביראת כבוד וביקש את רשות הרב 
להתייעץ עימו. הרשות ניתנה, והרב פתר את הבעיה 
לשביעות רצונו. משהביט הגביר בשעונו, נוכח שיש 

לו עוד מספר דקות להתעכב והוא העז ושאל:

והצצתי  מקודם  התאפקתי  לא  הרב,  לי  "ימחל 
בחור המנעול. ראיתי מה שראיתי. רצוני לדעת אם 

יש משהו שאוכל לעשות למען הרב".

"זקוק אני לסכום עצום בכדי  הרב הנהן בראשו: 
החג.  את  לחגוג  יוכלו  העניים  ירושלים  שיהודי 
שמא תוכל לסייע?" העשיר התעניין לסכום הדרוש 
היסס  לא  זהב,  נפוליוני  בחמישים  נקב  וכשהרב 
הגביר ושלף מארנקו את כל הסכום, כשכולו נרגש 
עבור  לפניו  מוטל  כמי שמתו  לבכות  מהרב שמוכן 

יהודים עניים...  

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

יישותו ומהותו אומרת: 'אם רק  וכל  שכפאו שד, 
הייתי יכול, הייתי מוותר על "התענוג"...' אבל בית 
כנסת זה לא חדר המתנה. בית כנסת זה פגישה 
מקום  זה  בשמחה",  ה'  את  "עבדו  זה  ה',  עם 
של חיות, זה יהודים שמתחברים יחד להשראת 
ַתְרֶאה  בעולם.  יתברך  שמו  את  ולקדש  שכינה 
ולמעמד  שכזה  למקום  שראוי  כפי  התלהבות 

שכזה.

בית  את  לכבד  פסוקה  והלכה  מצווה  ישנה 
לכבד?  נקרא  זה  מה  ועוד.  השבת  ואת  הכנסת 
שאינם  דברים  לדבר  ולא  לזלזל  'לא  רק  האם 
לכבד  נקרא  זה  מה  לכבד?  נקרא  ראויים' 
הורים? עיקר הכבוד הוא מאור הפנים, השמחה, 
ההתלהבות. בלי שמחה ומאור פנים – זה לא רק 

שהעיקר חסר מן הספר, אלא שזה בדיוק הפוך.

בדיוק כמו שאם אדם יעשה הכול בשביל אשתו, 
קניות, עזרה בבית, יסיע אותה לאן שהיא צריכה 
זה  האישה  בשביל   – שמחה  בלי  הכול  אבל   –
סבל ופגיעה. כך בדיוק השמחה בעבודת הבורא! 
לבורא  כבוד  זה  שמחה  מאוד.  עמוקה  נקודה  זו 
עולם. וה' הבטיח "כי מכבדי אכבד" – אתה שמח 

במצוות? אתה תקבל הרבה מאוד שמחה.

הבסיס של המצוות
עם  הוא הקשר  המצוות  מערכת  כל  של  הלב 
שפירוש  "ברית"  נקראות  המרכזיות  המצוות  ה'. 
המילה הוא 'קשר', וגם שאר כל המצוות הן קשר 
כלומר   – 'ְלַצֵות'  מלשון  היא  "מצווה"  המילה  כי 
ניתן  האם  בוראו.  עם  האדם  את  ולקשר  לחבר 
זה  את  ולהחשיב  עולם  בורא  עם  בקשר  להיות 
ולתת  מצוות  לקיים  ניתן  האם  השום?  כקליפת 

לבורא "הרגשה" רעה כביכול?

הפשוט  המסר  את  ולהפנים  להבין  צריכים 
והיסודי שהשמחה וההתלהבות במצוות הן חלק 
בלתי נפרד מהקשר עם הבורא. אם הבן אדם לא 
יותר  שמח – אין לך חוסר הערכה כלפי הבורא 
מזה, זה ממש זלזול. מה תגיד? 'אבל קיימתי את 
הבנת  אם  התנאים...'  בכל  ועמדתי  המצוות  כל 
את הְמָשִלים, אתה כבר מבין שהעיקר חסר מן 

הספר.

לא  היא  השמחה  של  שהמצווה  אומרת  זאת 
'עוד מצווה', אלא היא המצווה שהיא הבסיס של 
כל קיום המצוות. מצווה בלי שמחה היא מצווה 
וזה  כלום  ממש  שהיא  לומר  אפשר  בסיס.  בלי 
מה שהתורה אומרת לנו בפרשת הקללות, שכל 
הקללות הנוראות הן "תחת אשר לא עבדת את 

ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב".

להיות בשמחה?  אין מצווה מפורשת  אז למה 
לכבד  והגיוני  בסיסי  חיוב  שישנו  היא  התשובה 
ובמצוותיו.  עולם  בבורא  לזלזל  ולא  הבורא  את 
שאתה  מה  את  בדיוק  משקפת  שלך  השמחה 
חושב על הבורא ועל תורתו ומצוותיו. אז גם אם 
אבל   – לשמוח  "חייב"  לא  שאתה  חושב  אתה 

לזלזל...?

השמחה  לימי  זכינו  היקרים,  ישראל  בני 
ואנחנו הולכים  וחודש אדר,  הנפלאים של פורים 
מחיל אל חיל ומתכוננים לחודש השמחה הגדול 
שהוא חודש ניסן. זה הזמן להילחם על השמחה, 
ולשאוב כוחות לקיום המצוות  להרבות בשמחה 

בשמחה במשך כל השנה כולה.

בברכת שבת שלום ומבורך
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לטומאה שלוש משמעויות, הראשונה היא עבירה 
שמחובתו  מה  מקיים  לא  כשאדם  המצוות.  על 
לעשות  לו  שאסור  מה  עושה  שהוא  או  לקיים 
משלושת  הרמב"ם  מביא  לכך  ראיה  נטמא.  הוא 
הטומאה.  עניין  נזכר  שבכולם  החמורות,  העבירות 
למען  למולך,  נתן  מזרעו  "כי  אמר  זרה'  ב'עבודה 
טמא את מקדשי". ב'גילוי עריות' אמר "אל תטמאו 
תטמאו  "ולא  אמר  דמים'  וב'שפיכות  אלה'";  בכל 
עובר  כשהוא  נטמא  שאדם  מבואר  הארץ"  את 
במעשה על המצוות. ויש טומאה בדיבור כמו שאמר 
ְׂשָפַתִים  ְטֵמא  ּוְבתֹו ַעם  ָאנִֹכי  ְׂשָפַתִים  ְטֵמא  "ִאיׁש 
ָאנִֹכי יֵֹׁשב" כן במחשבה אמרו ש"כל הכלים יורדים 
לטומאה במחשבה". משמעות שניה שיש לטומאה 
היא הזוהמה הפיזית, כי דם הנידה והזיבה והצרעת 
הטינוף,  מן  בהן  יש  כולם  זרע  ושכבת  והשרצים 
והגועל,  הכיעור  מן  להתרחק  עלינו  צוותה  והתורה 
ולכן כשאדם מסתאב באלו הוא נטמא. ומשמעות 
וזה  רוחנית.   זוהמה  היא  לטומאה  שיש  שלישית 
מייצגת  הקדושה  כי  האלוהים,  עשה  זה  לעומת 
בדיוק את ההיפך.  הקדושה מייצגת את המשמעת, 
לדעת,  ויש  הרוחנית.  הטהרה  ואת  הניקיון,  את 
שהטומאה היא לא מציאות ממשית לפי הרמב"ם, 
דיני הטומאה והטהרה מטרתן לעצב את המציאות 
של היהודי בעולם, לעורר אותו ליראה שתוביל אותו 
לכניעה ולאהבת האמת. אדם שלא נוטל ידיים לא 
על  מברך  שלא  זה  גם  הפיזית,  מציאותו  משתנה 
אבל  אצלו,  משתנה  לא  דבר  שום  שאוכל,  המזון 
שלו  המציאות  תפיסת  בתודעה!  משהו  לו  קורה 

שונה מזה של אדם שמטהר ידיו במים ומברך מתוך 
אסירות תודה. וכך אומר רבי נתן שהטעם שמברכים 
על נטילת ידיים ולא על רחיצת ידיים הוא כדי ליטול 
לטהר  ידי",  ועוצם  "כוחי  של  הבחינה  את  מעצמנו 
מחשבתנו מן הגאווה, על ידי הנטילה והברכה אנו 
מתחברים לאמונה המשולה למים שהם מקור כל 
טהרה. נמצא, שטהרה היא מחשבה נכונה, וטומאה 
מספר  וכך  פסולה.  השקפה  שגויה,  מחשבה  היא 
מציאות  לא  היא  שהטומאה  לנו  שמוכיח  המדרש 
רבן  את  אחד  גוי  שאל  ח):  י"ט  (מד"ר  ממש  של 
יוחנן בן זכאי' מעשים אלו שאתם עושים נראין כמין 
כשפים! אתם מביאים פרה ושורפין אותה וכותשין 
אותה ונוטלין את אפרה, ואחד מכם מיטמא למת 
– מזין עליו שתיים ושלוש טיפין, ואתם אומרים לו: 
מימיך? אמר  דיבוק  בך  נכנס  לא  לו:  טהרת! אמר 
לו:  אמר   ? דיבוק  בו  שנכנס  אדם  ראית  לא!.  לו: 
מביאין  לו:  אמר  לו?  עושין  אתם  ומה  לו:  אמר  כן. 
הרעה  הרוח  על  ומרביצים  תחתיו,  ומעשנין  גזעים 
מים, והיא בורחת. אמר לו: ישמעו אזניך מה שאתה 
מוצא מפיך! כך הרוח הזו – רוח טומאה... מזין עליו... 
והוא בורח!  לאחר שיצא הגוי אמרו לו תלמידיו לרבן 
יוחנן: רבינו! לזה ענית תשובה מתחמקת לפי רמת 
הבנתו, לנו – מה אתה אומר?! אמר להם: חייכם! לא 
המת מטמא, ולא המים מטהרין, אלא אמר הקדוש 
אתה  אי  גזרתי,  גזירה  חקקתי,  חוקה  הוא:  ברוך 
רשאי לעבור על גזרתי, דכתיב" זאת חוקת התורה" 
משמע מתשובת התנא לתלמידיו שהטומאה היא 

לא מציאות ממשית, הטומאה שייכת למחשבת

כשרות המוצרים לפסח חלק ב'
על  סקירה  נותנים  אנו  הקודם  למאמר  כהמשך 

מוצרים הצריכים כשרות לפסח.

משחת שיניים, אודם, שפתון, חוט דנטלי

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

צריך כשרות. 

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

טעמים, חייב כשרות מיוחדת לפסח.

פירות יבשים

כל הפירות היבשים עוברים תהליך ייצור והשבחה, 
ולמשל  התהליך,  אותו  עוברים  כולם  לא  אמנם 
השזיף מייבשים אותו עד שנהיה יבש כעץ, וכשמגיע 
מינרל,  בה שמן  שיש  לבריכה  נכנס  בארץ  למפעל 
בתוך  מערבים  לפעמים  ולטעמו,  לחיותו  חוזר  וכך 
שמופק  לימון  מלח  גם  מינרל  השמן  עם  הבריכה 
מחמץ, ואף שמעיקר הדין מרן הרב עובדיה מכשיר 
מלח לימון המופק מחמץ, מכל מקום ראוי להחמיר 

בזה לכתחילה, ולכן לעניין פסח צריך כשרות. 

מוצרים אינם צריכים כשרות לפסח כלל

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

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

וכדומה, שעל ידי הבישול נהפכים להיות חמץ גמור).

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

הכשר. 

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

באריזה סגורה וחתומה עם הכשר ראוי.

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

הספרדים מקילים בזה. 

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

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

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

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

שצריך הכשר. 

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

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

חד פעמי מפלסטיק וקלקר – כל מוצרי הפלסטיק 
כגון כוסות, צלחות, סכו"ם, מפות ניילון וכדומה אינם 
צריכים הכשר כלל, משום שאין בהם ציפוי כלל. וזה 
כלי  ואת  הצבעוניים,  הפלסטיק  כלי  את  גם  כולל 
צריכים  שאינם  וכדומה  מקלקר  מגשיות  הקלקר, 

כשרות לפסח.

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ְוַאַנ"ׁש  ַהְייִסין,  ְּבִעיר  ָּדר  ָהָיה  יֹוֵסף  ְראּוֵבן  ַרִּבי 
ִמְּבֶרְסֶלב ְּכֶׁשָהיּו נֹוְסִעים ְלאּוַמאן ֶּדֶר ִעיר ַהְייִסין 
ָהיּו ְיֵׁשִנים ּוִמְתַאְכְסִנים ְּבֵביתֹו, ְוהּוא ָהָיה ְמַקֵּבל 
ְּכָכל  ּוְׁשִתָּיה  ַּבֲאִכיָלה  ָיפֹות  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  אֹוָתם 
ָׁשם  ָעְברּו  ַהַּמְחֶקת  ִלְפֵני  ָׁשִנים  ּוְקַצת  ָצְרָּכם, 
ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְּביֹום כ"ח ֲאָדר ְּכֵדי ָלבֹוא ְלָמֳחָרת 
ְּבֶעֶרב רֹאׁש-חֶֹדׁש ִניָסן ַעל ַהִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש ְּבאּוַמאן, 
ּוְבבֹוָאם ְלֵבית ַרִּבי ְראּוֵבן יֹוֵסף, ָמְצאּו אֹותֹו ׁשֹוֵכב 
ְוא  ְלִמיָתה,   ָסמּו ְמֻסֶּכֶנת  ְּבַמֲחָלה  ִמָּטתֹו  ַעל 
ָהָיה ָיכֹול ִלְטעֹם ׁשּום ָּדָבר, ַּגם א ָהָיה ָיכֹול עֹוד 
ְלַדֵּבר, ּוְכֶׁשאַנ"ׁש ָראּו זֹאת ָּדָוה ִלָּבם ַעל ֶזה ְמאֹד, 
ֵהן ִמַּצד ַאֲהָבָתם אֹותֹו, ְוֵהן ִמַּצד ִּבּטּול ַאְכַסְנָיא 
ְּכָבר  ִּכי  ְּבמֹותֹו,  ֶׁשִּתְתַּבֵּטל  זֹאת  ִויָקָרה  טֹוָבה 
ַעְצָמם  ַעל  ְוִקְּבלּו  ֻּכָּלם,  ְּבֵלב  ֵיאּוׁש  ְלַאַחר  ָהָיה 
ַהִּצּיּון  ַעל  ְּבֶעֶרב-רֹאׁש-חֶֹדׁש  ְלָמֳחָרת  ֶׁשְּבבֹוָאם 
ַהָּקדֹוׁש, ַּבָּקָׁשה ּוְתִפָּלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּלֶהם ִּתְהֶיה 
ְוֵכן  ְלהֹוִׁשיַע.  ַרב   ִיְתָּבַר ם  ַהּׁשֵ ִּכי  ְרפּוָאתֹו,  ַעל 
ְּתִפָּלָתם.  ִנְתַקְּבָלה   ִיְתָּבַר ם  ַהּׁשֵ ּוְבַרֲחֵמי  ָעׂשּו 
ַנְחָמן  ר'  הּוא  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  ֵמָאִבי  ְוָׁשַמְעִּתי 
ִמּטּוְלְטִׁשין ֶׁשִּנְתַּגֵּדל ָאז ְּבֵביתֹו, ִּכי הּוא ָהָיה ּדֹודֹו 
ָאז  ָעַמד  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  ָאִבי  ֶׁשל 
ָעה ַהּזֹאת ַּבּבֶֹקר ְּבֶעֶרב- ֶאְצלֹו ְוָרָאה ֶׁשְּמֻכָּון ַּבּׁשָ

ָאז  ִמְתַּפְּלִלים  ַאַנ"ׁש  ֶׁשָהיּו  ְּבֵעת  רֹאׁש-חֶֹדׁש 
ְּבֵבית ִצּיּונֹו ַהָּקדֹוׁש ַעל ְרפּוָאתֹו ִנְׁשַּתָּנה ְלּטֹוָבה, 
ַעד  ְליֹום  ִמּיֹום  ְלִהְתַרֵּפא  ִהְתִחיל  ָוָהְלָאה  ּוֵמָאז 

ֶׁשִּנְתַרֵּפא ִּבְׁשֵלמּות: (- קּוְנְטֵרס ְיֵמי ַהְּתָלאֹות). 

פנינים
חסידות ברסלב
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אמרתי תודה ונושעתי

מחברת התודה שלי (חלק ג')
מִֹחי, ֲאָבל  בֹות ַמְטִרידֹות ִהְתרֹוְצצּו ּבְ ַמְחׁשָ
ְך  ל ּכָ ָבר ּכָ ָעה ָהְיָתה ּכְ ָ ְך ָעֵיף, ְוַהּשׁ ל ּכָ ָהִייִתי ּכָ

י. ְמּתִ ְמֻאֶחֶרת, ּוְלַבּסֹוף ִנְרּדַ

ַמִים  ית ַהחֹוִלים ֲאִני רֹוֶאה ׁשָ ּבֶֹקר. ֵמַחּלֹון ּבֵ
ֶהָחָדׁש עֹוֵרר  ַהּבֶֹקר  זֹוַרַחת.  ֶמׁש  ְוׁשֶ ים  ֻחּלִ ּכְ
ָמה  'ְמַעְנֵין  בֹות:  ַמְחׁשָ ל  ׁשֶ ים  ּלִ ּגַ תֹוִכי  ּבְ
י.  ְעּתִ ּלֹא ִהּגַ "ת ַעל ֶזה ׁשֶ ּתַ ִבים ַהְיָלִדים ּבַ חֹוׁשְ
אּוָנה,  י ּתְ ָעַבְרּתִ ִרים ַעל ֶזה ׁשֶ ַטח ֵהם ְמַדּבְ ּבֶ
ְרפּוָאה  ִלי  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ים  ִהּלִ ּתְ ָאְמרּו  ם  ְוֻכּלָ
ָהָיה חֹוֶלה  י  ַעם מֹוְיׁשִ ּפַ ׁשֶ זֹוֵכר  ֲאִני  ֵלָמה.  ׁשְ
ִבים  ְלחּו ִמְכּתָ ה ִצְּיָרה לֹו ִצּיּוִרים ְוׁשָ ּתָ ְוָכל ַהּכִ
ִביִלי  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ ְמַעְנֵין ִאם  ֵלָמה.  ׁשְ ל ְרפּוָאה  ׁשֶ

הּו...' ֶ ְמַצְּיִרים ַמּשׁ

קֹול  ּבְ ְוָאַמר  יָקה,  ְנׁשִ ִלי  ָנַתן  ִנְכַנס,  א  ַאּבָ
ֵרר  ִהְתּבָ ָך  ּלְ ׁשֶ ֶבר  ֶ ַהּשׁ "ְיהּוָדה,  ְוָרגּוַע:  ָנִעים 
ָקָטן  ִנּתּוַח  ַלֲעׂשֹות  ְוַחָּיִבים  ְך,  ְמֻסּבָ ֶבר  ׁשֵ ּכְ
ְך עֹוד יֹוֵתר. ַאל  ּבֵ ה ִיְסּתַ ּזֶ עֹוד ַהּיֹום, ִלְפֵני ׁשֶ
ְלָך.  ְוִיְדֲאגּו  ָך  ִאּתְ ִיְהיּו  א  ְוִאּמָ א  ַאּבָ ְדַאג,  ּתִ
בּוַע  ָ ַהּשׁ ְועֹוד  ֵסֶדר,  ּבְ ִיְהֶיה  ַהּכֹל  ׁשֶ ל  ּלֵ ִנְתּפַ

ִית". ּבַ ְהֶיה ּבַ ּתִ

ּתּוַח. ְוִאם  ְבִכי: "ֲאִני ְמַפֵחד ִמּנִ י ּבִ ַרְצּתִ ִמָּיד ּפָ
ה א'...?" ּתָ מֹו ַחִּיים ִמּכִ ֲאִני ֶאְהֶיה צֹוֵלַע ּכְ

ה  ַאּתָ ׁשֶ ֵמִבין  "ֲאִני  א,  ַאּבָ ָעָנה  "ְיהּוָדה," 
ָלנּו  ֲאָבל  ּדֹוֵאג.  ֲאִני  ם  ּגַ ְמַפֵחד.  ְמאֹד 
קֹוְרִאים  ַהּזֹו  ָנה  ּתָ ַלּמַ ָנה.  ַמּתָ ֵיׁש  ַהְּיהּוִדים 
ָכל  ּבְ אֹוָתנּו  ְמַלָּוה  ַהּזֹו  ָנה  ּתָ ַהּמַ 'ּתֹוָדה'. 
י ִעם ָהַרב,  ְרּתִ ּבַ י. ֶאְתמֹול ּדִ ָמקֹום ּוְבָכל קֹׁשִ
ל  ִמּכָ ַלה'  ּתֹוָדה  יד  ּגִ ּתַ 'ִאם  ִלי:  ָאַמר  ְוָהַרב 
ֶזה  ה  עֹוׂשֶ ה'  ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ׁשֶ ְוַתֲאִמין  ב,  ַהּלֵ
ִויׁשּועֹות  ים  ִנּסִ ְרֶאה  ּתִ ה  ַאּתָ  – ְלטֹוָבה  ַרק 
ֶרת  ם ֵהֵבאִתי ְלָכאן ֶאת ַמְחּבֶ דֹולֹות'". ָלֵכן ּגַ ּגְ
ְכּתֹב  ּנִ ׁשֶ ָך  ְעּתְ ּדַ ָמה  ַהּזֹו.  ַהְמֻיֶחֶדת  ַהּתֹוָדה 
הּוא  ׁשֶ ים  ּסִ ַהּנִ ַעל  ַלה'  הֹוָדאֹות  ה  ּמָ ּכַ ַיַחד 

נּו?" ה ִאּתָ עֹוׂשֶ

"ֲאָבל ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ֵאיְך אֹוְמִרים ּתֹוָדה ַלה'. 
ָמה ֲאִני ָאמּור ִלְכּתֹב?"

ְוִנְרֶאה  ַיַחד,  ּבְ ה  א ִחֵּיְך ְוָאַמר: "ּבֹוא ְנַנּסֶ ַאּבָ

יד ּתֹוָדה ַלה'". ַעל ָמה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַהּגִ

ה  ַאּתָ ׁשֶ ֶזה  ַעל  ּתֹוָדה  יד  ַנּגִ ּכֹל,  "קֶֹדם 
אּוָנה  ּתְ ר.  ּוְלַדּבֵ ָלזּוז  ְוָיכֹול  ֵער  ה  ַאּתָ ְוׁשֶ ַחי, 

ֵמר  ְלִהּגָ ְיכֹוָלה  ָהְיָתה  זֹאת  ּכָ
מֹר",  ִיׁשְ ה'  ְלַגְמֵרי,  ַאֶחֶרת 
ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ְותֹוְך  א,  ַאּבָ ָאַמר 
ְוִהְתִחיל  יסֹו  ִמּכִ ֵעט  ַלף  ׁשָ

ֶרת ַהּתֹוָדה,  ַמְחּבֶ ִלְכּתֹב ּבְ
ַעל  ַנְחׁשֹב  "ּבֹוא  ְוהֹוִסיף: 
לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ עֹוד  ָמה 

ּתֹוָדה?"

י,  ְבּתִ ְוָחׁשַ י  ְבּתִ ָחׁשַ
ִלי  ָעְלָתה  ּוִפְתאֹום 
רֹאׁש,  ּבָ ָבה  ַמְחׁשָ
ַמֲעִריְך  ֲאִני  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ

ה  ּמָ ּכַ ה א'.  ּתָ יֹוֵתר ֶאת ַחִּיים ִמּכִ
ה  ְוַכּמָ ָעָליו,  עֹוְבִרים  ִיּסּוִרים 
ָהַרְגַלִים  ֶאת  ְלַהֲעִריְך  ְצִריִכים 

ה' ָנַתן ִלי. ִריאֹות ׁשֶ ַהּבְ

יבוא  המשך 
בשבוע הבא
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

ַהְּגרּוָׁשה ֶׁשּנֹוְׁשָעה
ְיָלִדים,  ַּכָּמה  ִעם  ְּגרּוָׁשה  ַאַחת  ה  ִאּׁשָ ִלי  ִסְּפָרה 
ֶׁשִהיא ָׁשְמָעה ֶאת ַהִּדיְסק 'ַּתְפִסיק ְלִהְתַּבְכֵין', ְוָאְמָרה 
ָׁשָעה ּתֹוָדה, ַעל ֶזה ֶׁשֵאין ָלּה ִזּוּוג – ּוָמְצָאה ֶאת ַהִּזּוּוג 

ֶׁשָּלּה.

 ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ִנָּגׁש ָּכ ְלָכל ִנָּסיֹון ַּבַחִּיים, ֶׁשַּמֲאִמין 
ֶׁשָּמה ֶׁשּקֹוֶרה לֹו ֶזה ֵמֵאת ה' ְלטֹוָבתֹו ַהִּנְצִחית ּוְכֵדי 
ְלָקֵרב אֹותֹו, ָאז הּוא ָיכֹול ְלהֹודֹות ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּבצּוָרה 
ְנכֹוָנה ִּכי ֵיׁש לֹו ִׂשְמָחה. ְוהּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבָּצָרה ֶׁשֵּיׁש 
ְלהֹוָדָאה  ּוְלִהְתעֹוֵרר  ַלה',  ְלִהְתָקֵרב  ִּבְׁשִביל  ַרק  לֹו 
ְוִלְתִפָּלה ַּבֲאִריכּות ּוֵמעֶֹמק ַהֵּלב, ְוֵאינֹו ְמַאְפֵׁשר ַלֵּיֶצר 

ָהָרע ְלַהִּפיל אֹותֹו ְלִבְלּבּול.

ָלָאָדם  ֵאין  ַּכֲאֶׁשר  רֹב  ִּפי  ֶׁשַעל  ִהיא,  ַהְּמִציאּות  ִּכי 
ָמה  ְוֵאין  ַחָּייו,  ֶאת  ָיֵׁשן  הּוא  ִנָּסיֹון,  אֹו  ִחָּסרֹון  ֵאיֶזה 
ְּתׁשּוָבה,  ֶׁשל  ֲאִמִּתית  ֲעבֹוָדה  ַלֲעׂשֹות  אֹותֹו  ֶׁשְּיעֹוֵרר 
ָּבֶזה.  ְוַכּיֹוֵצא  ַּבֲאִריכּות  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ֶנֶפׁש,  ֶחְׁשּבֹון  ֶׁשל 
ְוִאּלּו ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ֵאיֶזה ִעְנָין ֶׁשּכֹוֵאב לֹו, ְוֶׁשְּמַחֵּיב אֹותֹו 

ַלֲעבֹד – ָאז הּוא עֹוֵבד...

ָהֱאמּוָנה',  'ְּבַגן  ַּבְּסָפִרים  ְלַהְסִּביר  ֶׁשָּזִכיִתי  ָמה  ְוֶזה 
ַמְּטַרת  ֶׁשּזֹו  ּוַבִּדיְסִקים,  ַּבַּמְרָּגִלּיֹות  ְּבתֹוָדה',  'ְׁשָעָריו 
ְוַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם - ְלעֹוֵרר אֹותֹו  ָּכל ַהִּיּסּוִרים 
ְמַבֵּקׁש  ֵאינֹו  ָאָדם  ֶׁשּשּׁום  ִּפי  ַעל  ַאף  ָלֵכן,  ִלְתִפָּלה. 
ֶׁשָּיבֹואּו ָעָליו ִיּסּוִרים, ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶׁשְּכָבר ָּבאּו לֹו ִיּסּוִרים 
אֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵאיֶזה ִחָּסרֹון אֹו ַצַער, ְּכגֹון: ִעּכּוב ְּבִזּוּוג, ִעּכּוב 

ִּביָלִדים, חִֹלי, חֹובֹות ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ִיְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית 
ַּכָּונֹות ַהּבֹוֵרא ְּבָכל ֵאּלּו  ְוִיְרֶאה ֶׁשָּכל  ם ֻּכּלֹו טֹוב,  ֶׁשּׁשָ
ִהיא ַרק ְלטֹוָבתֹו – ִאם ְלַהְזִּכירֹו ֶׁשָּיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ִאם 
ַּכָּוַנת  ַהְינּו  ַהַּתְכִלית,  ַעל  ּוְכֶׁשִּיְסַּתֵּכל  ֲעוֹונֹוָתיו.  ְלָמֵרק 
ה' ִיְתָּבַר ,א ִיְהיּו לֹו ִיּסּוִרים ְּכָלל. ַאְּדַרָּבה, ִיְתַמֵּלא 
ַהִּיּסּוִרים  ְּבַתְכִלית  ֶׁשֵּיׁש  ַהּטֹוָבה  רֹב  ִמּגֶֹדל  ִׂשְמָחה 
ַהָּללּו, ְוַיְתִחיל ְלהֹודֹות ְּבָכל ִלּבֹו, ִּכי זֹו ַהִהְזַּדְּמנּות ֶׁשּלֹו 
ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ּוְלִהְתָקֵרב ְמאֹד ֶאל ה' 

.ִיְתָּבַר

ָהָאָדם  ֶאת  ְלַהְכִניס  ְּכָלל  ַהִּיּסּוִרים  ַמְּטַרת  ֵאין 
ְלַקְטנּות ּוְלַעְצבּות, ָחִליָלה, ֶאָּלא ָּכל ָמה ֶׁשה' עֹוֶׂשה 

– ְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה.

יֹוֵתר  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִּיְתעֹוֵרר  ֶׁשַּבִּיּסּוִרים:  ַהּטֹוָבה  ְוזֹו 
ְוַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה יֹוֵתר, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא זֹוֶכה ְלִהְתָקֵרב 
ֶאל ה' יֹוֵתר. ָאָדם ֶׁשַּמְתִחיל ִלְחיֹות ֶּבֱאמּוָנה ַמְתִחיל 
ִלְטעֹם ֶאת ְמִתיקּות ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ִּכי ָהֱאמּוָנה, ִמְּלַבד 
ֶאָּלא  ְוַהֻּקְׁשיֹות  ֵאלֹות  ַהּׁשְ ְלָכל  ַהְּתׁשּוָבה  ֶׁשִהיא  ָמה 
ִהיא ַּגם ִעַּקר ַהִּפְתרֹון ְלָכל ַהְּבָעיֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה! 

ִּכי ְּכֶׁשֵּיׁש ֱאמּוָנה – ַהּכֹל טֹוב! ֵאין ׁשּום ַרע ְּכָלל.

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

ָ ְ ֵ ַ ְ ָ
ֵמר ְלִהּגָ
ְשמֹר", 
ְך  ּכָ ֵדי 
ְתִחיל 

ָדה, 
ַעל 
ַמר 

תי, 
לי 
 ,
ְך 

ה ּמָ ּכַ ה א'. 
ה ְוַכּמָ ָליו, 
ָהַרְגַלִים ת 

.
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איפה כתוב שצריכים לשמוח?
האירוע שהפך לסיוט

ֲחׁשֹוב על הסיטואציה הבאה: אתה הולך לאירוע 
כל  לך  יש  בגדיך;  במיטב  מתלבש  חבר;  של  חגיגי 
כך הרבה מה לעשות, ואתה "מקריב" ערב מהחיים 
שלך; משקיע בדלק; אתה עייף ובכל זאת נוהג שעה 
בשעה  הביתה  חוזר  אתה  בחזור;  ושעה  בהלוך 
מאוחרת בידיעה שזה הולך להתנקם בך ביום הבא; 
עם  מגיע  מכובדת;  מתנה  עם  לאולם  נכנס  אתה 
חיוך רחב; ואתה באמת לא מצפה להרבה, אתה 
לא מצפה שבעל השמחה יעזוב את כל האורחים 
אותך  שיושיבו  מצפה  לא  אתה  בך,  רק  ויתמקד 
בשולחן הכבוד, אבל למעט הערכה אתה כן מצפה...

השמחה  לבעל  מתקרב  שאתה  תחשוב  עכשיו 
האורחים,  בקבלת  פנים  ובמאור  בלהט  שעסוק 
ולפתע, ברגע שהוא רואה אותך, הוא מפסיק לחייך, 
מסתכל עליך במבט חסר הבעה, לוקח את המתנה, 
"תודה" רפה, מבלי להראות שום  מסנן מבין שיניו 
סימן התלהבות, ומשאיר אותך עומד המום במקום 

וממהר לאורח אחר ומקבל אותו במאור פנים.

סיטואציה כזאת מספיקה כדי לגרום לבן אדם לא 
להירדם במשך שבוע. המחשבות לא יעזבו אותו: מה 
עשיתי לו רע? למה מגיעה לי כזאת השפלה? אשתו 
שואלת אותו: מה קרה? גירשו אותך מהאולם? ביזו 
אותך ברבים? השפילו אותך? קשה מאוד להסביר 

את ההרגשה הצורבת אבל זה אפילו יותר גרוע.

ובעל השמחה? הוא יכול להיתמם: "שאני אתכוון 
משכבר  קרובים  חברים  אנחנו  הרי  בך?  לפגוע 
טרוד, קצת  להבין שהייתי קצת  יכול  הימים! אתה 
חייכתי?  לא  עשיתי?  הכול  בסך  ובינינו מה  מרוגש, 

אל תהיה קטנוני..."

מיודענו המיוסר אפילו לא יכול להסביר את עצמו. 
הוא לא יכול להסביר מה כואב לו. זה הוא שכעת 

מעט  המחפש  וקטנוני  פגיע  רגיש  כאדם  נתפס 
תשומת לב... אבל האמת היא שהוא צודק במאה 

אחוז. הוא אכן עבר השפלה צורבת מאוד.

"מחמאה" שהיא יריקה בפנים
דוגמה נוספת: לכבוד יום הנישואים בישלה שּוָלה 
קניות  שבועיים,  של  תכנון  מלכים.  ארוחת  לבעלה 
וערכה  הרגליים  על  עמדה  שלם  ויום  יומיים,  של 

שולחן ערוך בטוב טעם ועמוס במעדני מלכים.

זה   – לאכול  יושב  הוא  הביתה.  בא  בעלה,  דִוד, 
אוכל.  והוא  מבשלת  היא  כן?  הלוא  שלו,  התפקיד 
שום  מפספס  לא  רב,  בהידור  אוכל  אכן  והוא 
ואפילו מלקלק את הצלחת; אבל  ושום מנה  סלט 
מקיים גם באופן מהודר את ציווי חז"ל "אין מסיחין 

בסעודה". אפילו מילה טובה אחת הוא לא אומר.

לרמוז  מחליטה  שהיא  עד  ומצפה  מצפה  שולה 
רק  דוד  אבל  דוד?"  האוכל,  "איך  "בעדינות":  לו 
חושב לעצמו: "מה היא רוצה ממני? היא לא רואה 
שאכלתי הכול? זה כבר סימן שטעים לי..." והוא רק 

עונה לה בחוסר התלהבות: "האוכל בסדר..."

סטירה יותר מצלצלת מזו לא היה יכול לתת לה. 
שיא של אטימות גברית – ודוד אפילו לא מרגיש 'לא 
בסדר'. אם הוא היה דורך על נמלה ברחוב כבר היה 
דמה  את  ששפך  וכאן,  אשם.  רגשות  יותר  מרגיש 
של אשתו – כלום, אין אפילו טיפת נקיפות מצפון. 
ואם היא תעיז להתלונן אז היא סתם מחפשת על 

מה לריב...

הוא לא נותן מעצמו, הוא נותן את עצמו
מה כל זה אומר לגבינו? בורא עולם נותן לנו את 
עצמו. לא פחות. התורה והמצוות הן לא רק מערכת 
שקיימת  ביותר  הגדולה  המתנה  הן  אלא  חוקים, 
אינסופית,  לאהבה  ביותר  העמוק  הביטוי  בעולם, 
כמו שאומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אומר לנו: 
"אנא נפשאי כתבית יהבית" – אני את עצמי כתבתי 
ונתתי. כל הרצון והעצמּות של הטוב והמטיב שהוא 
תכלית הטוב – היא רק להיטיב, ואת כל הטוב הזה 

הוא נותן לנו.

לֹו  כי  בתמורה,  לבורא  לתת  מה  הרבה  לנו  אין 
הכסף ולֹו הזהב ולֹו כל ַחְיתֹו יער, ושלו הכול ומידו אנו 
נותנים לו. לכן ה' לא מוכיח אותנו על קיום המצוות 
על  "לא  בתהלים:  שכתוב  כמו  הקרבנות,  על  ולא 
אותו  בהמשך  כן?  מה  על  אבל  אוכיחך..."  זבחיך 

מזמור כתוב: תגיד תודה, תיצור קשר ו... ותכבד!

למי  בפרצוף  תירק  אל  הבורא.  את  תבזה  אל 
שנותן לך את המתנות היקרות ביותר.

חוסר שמחה משדר ומגלה חוסר עניין מוחלט. זה 
לא חיסרון טכני או צדדי, אלא זה ממש חיסרון בלב 
של המצוות. זה ביזיון. תורה ומצוות בלי שמחה זה 
ביזיון. לא לשמוח בתפילה זה ביזיון. האוהב הכי גדול 
שלך נותן לך את עצמו ואתה מגיב בחוסר עניין – 

זה ביזיון.

ביתי בית תפילה
בחדר המתנה בקופת חולים או בדואר – כל אחד 
כמי  חתומה  בהבעה  בעצמו  מכונס  בשקט  יושב 

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

מאמר

ראש הישיבה

פרשת תזריע | שבת החודשבס"ד בר"ה 

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

ר"תיציאהכניסה

18:2519:3820:18ירושלים

18:4219:4020:16תל אביב

18:3519:4020:18חיפה

18:4219:3920:17באר שבע

גליון 616
א' ניסן תשע"ט | שבת החודש

יום „',
ה' ניסן (10/04/19)

ייב "חוט ל חס„" 
מו‡ל הנבי‡ 13,

בעה 20:30

יום ה',
ו' ניסן (11/04/19)

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

בעה 21:30

חולוןירולים

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

בורא עולם נותן לנו 
את עצמו. לא פחות. 
אל תבזה את הבורא. 
אל תירק בפרצוף למי 
שנותן לך את המתנות 

היקרות ביותר.
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 תשע"ב | ד

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

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

ימי המעשה ושבת ביום השביעי,  העולם בששת 

התורה  כי  "הוה",  בבחינת  היא  תורה  מתן  שבת 

ניתנה לאבותינו ולנו ולזרענו עד עולם.

ויש להוסיף על פי מה שכתוב )דברים ה-יט(: "את 

מתוך  בהר  קהלכם  כל  אל  ה'  דיבר  האלה  הדברים 

האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף". ופירש רש"י 

הקול  כי  מבואר  הרי  פסק".  ולא  רב  "קל  כתרגומו: 

מתן  שבת  כן  על  נפסק,  לא  תורה  מתן  של  הגדול 

ומתחדש  עומד  הוא  כי  "הוה"  בבחינת  היא  תורה 

בכל יום. ואילו שבת של לעתיד לבוא היא בבחינת 

"יהיה", כי נזכה אליה רק לעתיד לבוא: "ביום ההוא 

יהיה ה' אחד ושמו אחד". אלו דבריו הקדושים.

יומתק לבאר בזה מאמר הזוהר הקדוש )פרשת 

דאיהו  שמא  דקוב"ה  שמא  שבת,  "מהו  פח:(:  יתרו 

של  שמו  שבת,  "מהו  פירוש:  סטרוי".  מכל  שלים 

הקב"ה, שם שהוא שלם מכל הצדדים". לפי דברי 

כל  כי  הקדוש,  הזוהר  כוונת  לפרש  יש  השל"ה 

ג' שבתות, שבת בראשית, שבת  שבת רומזת על 

זה  מטעם  שהרי  לבוא,  לעתיד  שבת  תורה,  מתן 

וכנגדן תיקנו לאכול  ג' מיני תפלות בשבת,  תיקנו 

שלש סעודות בשבת.

והנה ג' שבתות אלו הן בבחינת שמו של הקב"ה 

שהוא השם הוי"ה - היה הוה ויהיה, שבת בראשית 

שבת  "הוה",  כנגד  תורה  מתן  שבת  "היה",  כנגד 

לעתיד לבוא כנגד "יהיה", וזהו שאמר: "מאי שבת, 

שמא דקוב"ה שמא דאיהו שלים מכל סטרוי", שבת 

הצדדים  מכל  שלם  שהוא  הקב"ה  של  שמו  היא 

היינו בבחינת היה הוה ויהיה, כי בזכות שמירת שבת 

זוכים לקשר ג' שבתות הנזכרים.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

דוקא  החודש  פרשת  לקרוא  ז"ל  חכמינו  שתיקנו 

בשבת  שמצינו  מה  בכך  להשוות  קודש,  בשבת 

העבר  בין  לקשר  הכח  הקב"ה  לנו  שנתן  קודש, 

תורה  מתן  שבת  בראשית,  שבת  והעתיד,  ההווה 

שבו  ניסן  בחודש  כן  לבוא.  שלעתיד  שבת  עם 

ישראל  עתידים  ובו  ממצרים,  ישראל  נגאלו 

את  לקשר  כח  לנו  יש  העתידה,  בגאולה  להיגאל 

גאולת מצרים, את ההווה הזמן של חודש  העבר 

ניסן בכל שנה ושנה, עם העתיד הגאולה העתידה 

במהרה בימינו אמן.

אתה  תפלות,  ענייני  ג'  בשבת  שתקנו  "ומה 

קדשת, ישמח משה, אתה אחד, וביום טוב לא תקנו 

אלא אחת אתה בחרתנו, מפני שאלו ג' תפלות תקנום 

כנגד שבת בראשית,  ג' שבתות, אתה קדשת  כנגד 

של  שבת  כנגד  משה  ישמח  מתוכו,  שמוכיח  כמו 

)שבת  מתן תורה, דלכולי עלמא בשבת ניתנה תורה 

פו:(, ואתה אחד כנגד שבת של עתיד".

שבת  כנגד  היא  שבת  ליל  תפלת  פירוש 

"אתה  בראשית:  שבת  בה  מזכירים  לכן  בראשית, 

קדשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים 

וארץ... וכן כתוב בתורתך, ויכולו השמים והארץ וכל 

צבאם". תפלת שחרית היא כנגד שבת מתן תורה, 

"כליל תפארת בראשו  לכן מזכירים בה מתן תורה: 

נתת לו בעמדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים 

הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת". תפלת מנחה 

היא כנגד שבת של לעתיד לבוא, לכן מזכירים בה: 

גוי אחד  ומי כעמך ישראל  "אתה אחד ושמך אחד 

בארץ", כמו שכתוב )זכריה יד-ט(: "והיה ה' למלך על 

כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". ואז 

יהיו ישראל גוי אחד בארץ.

וכתב השל"ה הקדוש )מסכת שבת פרק תורה אור( 

כי מטעם זה נזכרו בפרשת "ויכולו" ג' פעמים "יום 

השביעי" )בראשית ב-ב(: "ויכל אלקים 'ביום השביעי' 

מכל  השביעי'  'ביום  וישבות  עשה,  אשר  מלאכתו 

מלאכתו אשר עשה, ויברך אלקים את 'יום השביעי' 

בראשית,  שבת   - שבתות  ג'  כנגד  אותו",  ויקדש 

שבת מתן תורה, שבת לעתיד לבוא.

ב "ה  "השן קשד  לת'ב

מה  הקדוש  השל"ה  מפרש  האמור  פי  על 

"שבת קודש לה'", וכן כתוב  שכתוב )שמות טז-כג(: 

)שם לא-טו(: "וביום השביעי שבת שבתון קדש לה'", 

וכן כתוב עוד )שם לה-ב(: "וביום השביעי יהיה לכם 

קודש שבת שבתון לה'". על פי מה שכתבו בטור 

ושלחן ערוך הנ"ל, כי כשמזכירים את השם הוי"ה 

צריך לכוון שהוא היה הוה ויהיה.

הנה כי כן זהו הפירוש: "שבת קודש לה'", לרמז 

השם  בבחינת  שהן  שבת  של  בחינות  ג'  שישנן 

הוי"ה שהוא היה הוה ויהיה, כי שבת בראשית היא 

בבחינת "היה", היינו מה שברא הקב"ה בעבר את 

למשתלחא  דחמי  פנחס  ביד  שליחותך  כדון  שלח 

בסוף יומיא". פירוש: "אני מבקש רחמים מלפניך ה', 

שלח נא שליחותך ביד פנחס שעומד להשתלח בסוף 

הימים". וכוונתו שישלח הקב"ה את פנחס זה אליהו 

כמו  העתידה,  הגאולה  על  לבשר  להשתלח  שעתיד 

שכתוב )מלאכי ג-כג(: "הנה אנכי שולח לכם את אליהו 

הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא".

ידע  רבינו  משה  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

שבחר הקב"ה בחודש ניסן לגאולה כפולה גאולת 

להקב"ה  התפלל  כן  על  העתידה,  וגאולה  מצרים 

לקרב את שתי הגאולות בחודש ניסן, ועל כך אמר: 

"שלח נא ביד תשלח", ביד אליהו שעתיד לבאר על 

הגאולה העתידה באחרית הימים, כדי לקרב בכך 

את שתי הגאולות.

שתי  את  הקב"ה  קירב  שלא  הסיבה  אולם 

הגאולות יחד, היא כמו שכתוב )שמות יב-לט(: "ולא 

במ"ט  שקועים  שהיו  משום  להתמהמה",  יכלו 

הזמן  לפני  הקב"ה  אותם  והוציא  טומאה,  שערי 

כדי שלא ישקעו בנ' שערי טומאה, לכן היה צריכים 

זה  ידי  ועל  הגלויות,  בשאר  הגלות  את  להשלים 

היה פירוד בין גאולת מצרים לגאולה העתידה.

"ולא יכלו  ויש לומר בזה פרפרת נאה בפסוק: 

אחר  במקום  שהארכנו  מה  פי  על  להתמהמה". 

א' של אד"ם,  בלי האות  ד"ם  בגימטריא  גול"ה  כי 

שהיא רמז על אלופו של עולם, וכאשר ניתוספת 

האות א' נעשה מזה צירוף גאול"ה בגימטריא מ"ה 

ישראל  זוכים  היו  אם  כן  כי  הנה  אד"ם.  כמספר 

היו  העתידה  וגאולה  מצרים  גאולת  את  לקרב 

מחברים ב' פעמים מ"ה, אולם הכתוב אומר: "ולא 

פעמים  ב'  לחבר  יכלו  שלא   - להת-מה-מה"  יכלו 

צריך  היה  לכן  הזמן,  לפני  ממצרים  יצאו  כי  מ"ה, 

להפריד את שתי הגאולות.

  "ה קשד  מק רה
 גם כן אה תת"ר שתתהיד

מה  האמור  פי  על  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

שתיקנו חכמינו ז"ל לקרוא פרשת החודש דוקא 

בה  שחל  או  ניסן  חודש  בה  שמברכים  בשבת 

)או"ח  ה"טור"  שכתב  מה  לפי  ניסן,  חודש  ראש 

סימן רצב( לבאר הטעם שתקנו חכמינו ז"ל ג' מיני 

תפלות בשבת קודש:
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אחרא  מיכלא  בגין  דאורייתא  לאסוותא  ושבקו 

ההוא  השנה  דראש  דא  ביומא  דהא  חמץ,  דאיהו 

חמץ סלקא ומקטרגא עליה דבר נש ואלשין עליה". 

הדין  אין  הדין,  יום  שהוא  השנה  "בראש  פירוש: 

אלא על אותם שלא אכלו מצה שהיא מאכל של 

ועזבו רפואת התורה כדי לאכול ח"ו חמץ  רפואה, 

בפסח, שהרי ביום זה של ראש השנה החמץ שהוא 

השטן עולה ומקטרג על בן אדם ומלשין עליו".

זי"ע  משינאווא  להגה"ק  יחזקאל"  ב"דברי 

"היום  יג-ד(:  )שמות  הפסוק  בזה  מפרש  בא(  )פרשת 

המבואר  פי  על  האביב".  בחודש  יוצאים  אתם 

ראש  על  רומז  "היום"  כי  לב:(  )בא  הקדוש  בזוהר 

ויבואו  'היום'  "ויהי  א-ו(:  )איוב  שכתוב  כמו  השנה, 

השטן  גם  ויבוא  ה'  על  להתיצב  האלקים  בני 

שהשטן  הדין  יום  השנה  ראש  שהוא  בתוכם", 

"היום  מקטרג על בני העולם. וזהו פירוש הכתוב: 

אתם יוצאים", בראש השנה אתם יוצאים בדימוס 

המצות  אכילת  בזכות  האביב",  "בחודש  הדין,  מן 

בחודש ניסן בפסח עכדה"ק.

מעתה יאירו עינינו להבין מה שפירש רש"י, כי 

כשראה הקב"ה שאין העולם מתקיים במדת הדין 

ושתפה  הרחמים  מדת  "הקדים  תשרי:  חודש  של 

למדת הדין", הכוונה בזה כי כשראה שאין העולם 

שהקב"ה  תשרי  חודש  של  הדין  במדת  מתקיים 

"הקדים  בדין,  לפניו  יזכה  מי  כי  העולם  את  בו  דן 

החדשים  בסדר  שהקדים  היינו  הרחמים",  מדת 

את חודש ניסן לפני חודש תשרי, "ושתפה למדת 

הדין", היינו ששיתף בין חודש ניסן לחודש תשרי, 

ינצל  ניסן  הראשון  בחודש  מצה  אכילת  שבזכות 

מן הדין בחודש השביעי תשרי שאחריו, אבל אם 

לא  ניסן,  לפני  תשרי  היה  החדשים  סדר  לפי  גם 

יכול להינצל מן הדין בתשרי בזכות האכילה  היה 

בחודש ניסן מהשנה שעברה.

הוכחה  רש"י  שהביא  מה  בזה  לפרש  יומתק 

ממה  תשרי  לחודש  ניסן  חודש  הקב"ה  שהקדים 

"ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים", על  שכתוב: 

שולט  השנה  חדשי  מי"ב  אחד  בכל  כי  הידוע  פי 

הוי"ה,  לשם  שיש  צירופים  מי"ב  אחד  צירוף  בו 

ביושר  הוי"ה  שם  הוא  ניסן  חודש  של  והצירוף 

צו-יא(:  )תהלים  הפסוק  תיבות  מראשי  היוצא 

"י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ".

ה'  עשות  "ביום  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

את  לברוא  הקב"ה  שהקדים  ושמים",  ארץ  אלקים 

העולם במעשה בחודש ניסן ששולט בו הצירוף של 

בחודש  המשפט  כס  על  שיושב  לפני  הוי"ה,  השם 

תשרי במדת הדין משם אלקים. וזהו שהביא המדרש 

של  לגאולתם  ניסן  בחודש  הקב"ה  שבחר  הוכחה 

ישראל, ממה שכתוב: "אשרי הגוי אשר ה' אלקיו", 

ניסן,  בחודש  ישראל  את  לגאול  הקב"ה  שמקדים 

חודש  לפני  הוי"ה,  מהשם  רחמים  של  זמן  שהוא 

תשרי שהוא זמן של דין משם אלקים.

בת שד  א ר י שתשה "ש מקיפשהב

הפייטן  שמכנה  פי  על  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

את  המתים(  מחיה  בברכת  החודש  לפרשת  )מוסף  האלקי 

מקיפות".  בו  ישועות  אשר  "החודש  ניסן:  חודש 

וכתב ב"ילקוט אוהב ישראל" )פרשת החודש( הפירוש 

על כך בשם הרה"ק מאפטא זי"ע, וב"שם משמואל" 

)פרשת משפטים דף ל ד"ה ונראה( הביא פירוש זה בשם 

במשנה  ששנינו  מה  פי  על  זי"ע,  הרי"ם  החידושי 

מקיף".  והחנוני  פתוחה,  "החנות  מט"ז(:  פ"ג  )אבות 

פירוש, החנוני מוכר ללקוח בהלוואה.

ממצרים  ישראל  את  הוציא  הקב"ה  והנה 

את  לקבל  שעתידים  העתיד  בזכות  ניסן,  בחודש 

ג-יב(:  )שמות  למשה  הקב"ה  שאמר  כמו  התורה, 

"בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים 

על ההר הזה", ופירש רש"י: "עתידים לקבל התורה 

ממצרים".  שיצאו  חדשים  ג'  לסוף  הזה  ההר  על 

וזהו הפירוש: "החודש אשר ישועות בו מקיפות", 

שממשיכים מן השמים לישראל ישועות בהלוואה 

על שם מה שעתידים לתקן.

לבאר  הוסיף  זי"ע  מבעלזא  מהרי"ד  מרן  כ"ק 

מהקב"ה  לבקש  אפשר  ניסן  בחודש  כי  בזה, 

מהגאולה  בהלוואה  בגלות  ישועות  לנו  שימשיך 

העתידה, כמו שפירש זקינו כ"ק אדמו"ר מרן השר 

קודש  שבת  בליל  הבקשה  זי"ע  מבעלזא  שלום 

לקראתי  ה'  "ושויתי  עליכם"(:  "שלום  אחרי  )בתפלה 

מתפללים  אנו  כי  לגאלני".  בגלותי  עוד  שתרחמני 

הגלות,  בתוך  בהיותנו  עוד  עלינו  שירחם  לה' 

עתיד  שהוא  ממה  ונפלאות  ניסים  לנו  להמשיך 

לעשות עמנו בגאולה העתידה.

לפרשת  )מוסף  הפייטן  דברי  בזה  לפרש  והוסיף 

ְרצּוִצים  ִלְגאוֹל  ָזמּון  ִלְפָרִקים,  א  בָּ ֶזה  "ִהנֵּה  החודש(: 

מוכן  לזמנים,  בא  המשיח  מלך  פירוש,  ֵמֲאָרִקים". 

לגאול את ישראל הרצוצים ומוכים מארצות הגוים. 

"הנה זה בא לפרקים". לפי  וצריך ביאור מה שאמר: 

האמור הביאור בזה כי משיח בא לפרקים מעט מעט 

בכל שנה ושנה, ומפרש ואומר: "זמון לגאול רצוצים 

בגלות,  רצוצים  שישראל  בזמן  אפילו  כי  מארקים", 

ממשיך להם הקב"ה ישועות מהגאולה העתידה.

על פי דרכו בקודש יש לומר ביאור חדש בדברי 

בו  ישועות  אשר  "החודש  ניסן:  חודש  על  הפייטן 

שבחר  הנ"ל  במדרש  שמבואר  מה  לפי  מקיפות", 

ממצרים  ישראל  לגאולת  ניסן  בחודש  הקב"ה 

יא.(:  )ר"ה  בגמרא  שנינו  וכן  העתידה,  לגאולה  וגם 

לפי  נמצא  ליגאל".  עתידין  בניסן  נגאלו,  "בניסן 

ישועות,  להמשיך  בכוחנו  יש  ניסן  בחודש  כי  זה 

העתיד  מן  והן  מצרים  מגאולת  העבר  מן  הן 

הפיוט:  ביאור  זהו  כן  כי  הנה  העתידה.  מהגאולה 

"החודש אשר ישועות בו מקיפות", חודש זה מוקף 

בישועות משני הצדדים מן העבר ומן העתיד.

יומתק לבאר בזה טעם לשבח על הצירוף של 

פי  על  ניסן,  בחודש  השולט  ביושר  הוי"ה  השם 

פעם  בכל  כי  ה(  סימן  )או"ח  ערוך  בשלחן  המבואר 

הוה  היה  שהוא  יכוון  הוי"ה  השם  את  שמזכירים 

כמו  שווים  והעתיד  העבר  הקב"ה  לפני  כי  ויהיה, 

ההווה, לכן הצירוף ביושר שייך לחודש ניסן לרמז 

"הוה", ישועות  שאפשר להמשיך בכל שנה שהוא 

מן העבר שהוא "היה" ומן העתיד שהוא "יהיה". 

הכתוב  שכפל  מה  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

מצרים  גאולת  כנגד  ניסן  חודש  מעלת  בשבח 

והגאולה העתידה, כי מה שאמר תחילה: "החודש 

הזה לכם ראש חדשים", הכוונה בזה שהוא ראש 

נאמר  ולכן  מצרים,  גאולת  מפאת  החדשים  לכל 

היתה  מצרים  גאולת  כי  וגלוי,  נוכח  בלשון  "הזה" 

שהיא  העתידה  הגאולה  וכנגד  ישראל.  כל  לעיני 

עדיין מוסתרת מעיני כל חי אמר: "ראשון הוא לכם 

לחדשי השנה" - "הוא" דייקא, ראשון להתחדשות 

השנים בגאולה העתידה.

 בשלא יכלש לתהמתמתב
 "' פתמים מבת

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שאמר משה 

רבינו לפני הקב"ה )שמות ד-יג(: "שלח נא ביד תשלח". 

ה',  קדמך  מן  ברחמין  "בבעו  יונתן:  בתרגום  ומפרש 

 זרת קשד : בת שד  תזת לכםב, זכר לניסים תנגלים " שד  ניסן,
 ברא שן תשא לכםב לניסים תנסהרים "השך תש"ת

 מדר : מישם  " ר תק"בת "יתק" שזרתש " ר " שד  ניסן
 ל הי גאשלשה - גאשלה מצרים שתגאשלת תתהידת

 בשלא יכלש לתה-מת-מתב. "יציאה מצרים לא תיש ראשיים 
ל "ר "' פתמים גאשלבת "גימשריא "' פתמים מבת

 בת שד  תזת לכם רא   ד יםב, זכר לגאשלה מצרים,
 ברא שן תשא לכם ל ד י ת נתב, לגאשלת תתהידת
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כדי  ביציאת מצרים למעלה מן הטבע, היא  עמנו 

שנשכיל להכיר גם בניסים הטמונים בתוך הנהגת 

הטבע, ובלשון קדשו:

"ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה 

שאין  כולה,  התורה  יסוד  שהם  הנסתרים  בניסים 

בכל  שנאמין  עד  רבינו,  משה  בתורת  חלק  לאדם 

דברינו ומקרינו, שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו 

יעשה  אם  אלא  ביחיד,  בין  ברבים  בין  עולם,  של 

המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו 

ענשו, הכל בגזירת עליון".

תכלית  על  חדש  ביאור  למדנו  כן  כי  הנה 

המצוה, למנות את חודש ניסן כחודש הראשון לכל 

משמעות  משמעויות,  שתי  בזה  שיש  החדשים, 

מדרך  למעלה  הניסים  כל  את  שנזכור  כדי  אחת 

ממצרים,  כשהוצאנו  עמנו  הקב"ה  שעשה  הטבע 

הרמב"ן  כלשון  שניה  משמעות  עוד  בזה  יש  אך 

הנ"ל: "ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה 

בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה".

מה  שאת  ביתר  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

שמיישב ה"זרע קודש" כפל הלשון במצות קביעת 

חודש ניסן לראש החדשים, כי הרישא של הפסוק: 

"החודש 'הזה' לכם ראש חדשים", מלמדנו שנזכור 

למעלה  מצרים  ביציאת  שהיו  הגלויים  הניסים 

"הזה". אולם הלא התכלית  מדרך הטבע בבחינת 

מוסיף  לכן  הנסתרים,  בניסים  גם  להאמין  היא 

שהוא  השנה",  לחדשי  לכם  הוא  "ראשון  הכתוב: 

"הוא",  בבחינת  הנסתרים  הניסים  לכל  גם  ראש 

כי מתוך הניסים הנגלים בחודש ניסן נלמד להכיר 

בניסים הנסתרים שבכל חדשי השנה.

 תק"בת " ר " שד  ניסן
לגאשלה מצרים שלגאשלת תתהידת

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

רחש לבי דבר טוב לפרש כפל הלשון: "החודש הזה 

לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה". 

"החודש  ועוד, מה שהזכיר בתחילת הכתוב  זאת 

הזה" בלשון נוכח וגלוי, ובסוף הזכיר "ראשון הוא" 

הגדולה  הפליאה  ליישב  בהקדם  נסתר,  בלשון 

שמעיקה עלינו הרבה שנים, לשם מה קבע הקב"ה 

בסדרי השנים והחדשים שני דברים הסותרים זה 

את זה, כי ראש השנה החדשה בכל שנה מתחיל 

החודש  החדשים  סדר  לפי  ואילו  תשרי,  בחודש 

הראשון הוא ניסן ולא תשרי, הלא דבר הוא. 

שמצינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

)שמו"ר טו-יא( דברים נפלאים בענין חודש  במדרש 

ניסן, שכבר במעשה בראשית בחר הקב"ה בחודש 

זה לגאולת מצרים ולגאולה העתידה, ולעוד כמה 

ענינים נפלאים:

לג- )תהלים  דכתיב  הוא  הדא  לכם,  הזה  "החודש 

יב( אשרי הגוי אשר ה' אלקיו, משבחר הקדוש ברוך 

הוא בעולמו, קבע בו ראשי חדשים ושנים, וכשבחר 

שבו  גאולה,  של  חודש  ראש  בו  קבע  ובניו  ביעקב 

שנאמר  ליגאל,  עתידין  ובו  ממצרים  ישראל  נגאלו 

)מיכה ז-טו( כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, 

ובו נולד יצחק ובו נעקד, ובו קיבל יעקב את הברכות, 

לתשועה,  להם  ראש  שהוא  לישראל  להם  רמז  ובו 

שנאמר ראשון הוא לכם לחדשי השנה".

בכתוב:  המדרש  שפתח  מה  לבאר  ונראה 

מזה  להוכיח  כדי  אלקיו",  ה'  אשר  הגוי  "אשרי 

של  לגאולתם  ניסן  חודש  את  הקב"ה  שקבע 

התורה  את  הקב"ה  שפתח  מה  פי  על  ישראל, 

בפסוק )בראשית א-א(:

"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ". 

ופירש רש"י בשם המדרש: "ברא אלקים, ולא אמר 

ברא ה', שבתחילה עלה במחשבה לבראותו במדת 

מדת  והקדים  מתקיים,  העולם  שאין  וראה  הדין, 

רחמים ושתפה למדת הדין, והיינו דכתיב )שם ב-ד( 

ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים".

דפרקא"  ב"אגרא  כך  על  נפלא  ביאור  ומצינו 

)אות שז(, ב"שם משמואל" )פרשת משפטים שנת תרע"ה( 

וב"ערוך לנר" )ר"ה יא.(, על פי מה שמצינו מחלוקת 

נברא  בתשרי  אומר  אליעזר  רבי  י:(:  )ר"ה  בגמרא 

העולם ורבי יהושע אומר בניסן נברא העולם.

"מה שיסד  וכתבו התוספות )שם כז. ד"ה כמאן(: 

עצרת  דשמיני  בגשם  ]בפיוט[  הקליר  אליעזר  רבי 

ובשל  העולם,  נברא  בתשרי  דאמר  אליעזר  כרבי 

העולם[,  נברא  ]שבניסן  יהושע  כרבי  יסד  פסח 

חיים,  אלקים  דברי  ואלו  דאלו  תם  רבינו  אומר 

ואיכא למימר דבתשרי עלה במחשבה לבראות ולא 

נברא עד ניסן".

המדרש:  בשם  רש"י  שהביא  זהו  כן  כי  הנה 

הדין",  במדת  לבראותו  במחשבה  עלה  "בתחילה 

את  לברוא  במחשבה  עלה  תשרי  בחודש  היינו 

מתקיים,  העולם  שאין  "וראה  הדין,  במדת  העולם 

היינו  הדין",  למדת  ושתפה  רחמים  מדת  והקדים 

ניסן  בחודש  בפועל  העולם  את  לברוא  שהקדים 

"והיינו דכתיב ביום עשות  ששולט בו מדת החסד, 

ה' אלקים ארץ ושמים". יומתק להבין בזה מה שרמז 

ברא  "בראשית  הראשון:  בפסוק  הטורים"  "בעל 

אלקים" - בראשי"ת הוא אותיות "א' בתשרי", ולפי 

במחשבה  עלה  בתשרי  בא'  כי  בזה  הרמז  האמור 

לברוא את העולם במדת הדין משם אלקים.

על פי האמור הוסיפו לבאר, כי מטעם זה נקבע 

עלה  שבו  תשרי  שמחודש  עולם,  לדורות  מאז 

במחשבה לברוא את העולם במדת הדין, הוא זמן 

של דין שהקב"ה יושב על כס המשפט ודן את כל 

ברא  שבו  ניסן  בחודש  ואילו  הדין,  במדת  העולם 

הקב"ה את העולם במעשה במדת הרחמים, הוא 

ישראל  את  הקב"ה  הוציא  שבו  רחמים  של  זמן 

ממצרים במדת הרחמים.

 "זכשה אכילה מצת "ניסן
 ניצשל מן תדין "ה רי

רש"י,  שפירש  מה  להבין  צריך  זה  לפי  אמנם 

במדת  מתקיים  העולם  שאין  הקב"ה  כשראה  כי 

הדין",  למדת  ושתפה  רחמים  מדת  "הקדים  הדין: 

וצריך ביאור איפה מצינו שהקדים הקב"ה חודש 

הדין  למדת  ושתפה  רחמים  של  זמן  שהוא  ניסן 

נברא  כי מאחר שהעולם  הן אמת  בחודש תשרי, 

בפועל בחודש ניסן, נמצא כי בבריאת העולם קדם 

חודש ניסן שהוא רחמים לחודש תשרי שהוא דין, 

אבל איפה מצינו ששיתף הקב"ה את הרחמים של 

חודש ניסן לדין של חודש תשרי .

ונראה לבאר הכוונה בזה על פי המבואר בזוהר 

הקדוש )פרשת תצוה קפג:( כי מי שאוכל מצות בליל 

ענין  כי  השנה,  בראש  עליו  שולט  הדין  אין  פסח 

הדין הוא על ידי שהשטן עולה ומקטרג על ישראל, 

אבל כשנזהרים ישראל מחמץ בפסח שהוא רומז 

על היצר הרע שהוא השטן, כי אז אין החמץ שהוא 

השנה.  ישראל בראש  על  יכול לקטרג  הרע  היצר 

הנה הדברים בלשון קדשו:

"ביומא דראש השנה דאיהי יומא דדינא, דלאו 

דאסוותא,  מיכלא  נטלו  דלא  לאינון  אלא  איהו 

 י ש" תפליאת: מדשת  ינת תק"בת אה סדר ת ד ים
 תמה יל " שד  ניסן מסדר ת נת תמה יל " שד  ה רי

 השספשה: תק"בת תלת "מ  "הש ל"רשא אה תתשלם " שד  ה רי
 א"ל "מת ת נ"רא תתשלם " שד  ניסן

 אגרא דפרקא: תתשלם נ"רא "מ  "ת " שד  ה רי  תשא דין, 
א"ל "מת ת נ"רא " שד  ניסן  תשא ר מים

 בתקדים מדה תר מיםב  ל ניסן, בש הפת למדה תדיןב  ל ה רי,
 כי "זכשה מצת ניצשלים מן תדין "רא  ת נת
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 "ה ת שד  ה תבש | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
שבת החודש תשע"ט

נסתרים  לניסים  שגם  נסתר,  על  מורה  שהוא 

החודש הזה ראש, וזהו שנאמר גם כן )שמות יב-מב( 

הוא הלילה הזה לה' שימורים".

היקרה  בפנינה  נרחיב  מאריה  קמיה  כעבדא 

הלשון  כפל  שמלבד  הקדושים,  בדבריו  הטמונה 

הכתוב  שפתח  מה  גם  קודש"  ה"זרע  מיישב 

מורה  "הזה"   - לכם"  הזה  "החודש  נגלה:  בלשון 

בלשון  וסיים  לעינים,  הנראה  וגלוי  נוכח  דבר  על 

דבר  על  מורה  "הוא"   - לכם"  הוא  "ראשון  נסתר: 

נסתר שאינו גלוי לפנינו. ומצינו השוואה לדקדוק 

שכתוב  מקרא  קו:(  )ב"ק  בגמרא  שדרשו  במה  זה 

כי  יאמר  "אשר  כב-ח(:  )שם  השומרים  בשבועת 

ומודה  התביעה  במקצת  הכופר  רק  כי  זה",  הוא 

במקצתה חייב שבועה.

ופירשו הראשונים הכוונה בזה, כי לשון "הוא" 

על  מורה  "זה"  לשון  ואילו  נסתר,  דבר  על  מורה 

"הוא"  וגלוי. מזה למדנו כי מה שכתוב  נוכח  דבר 

בלשון נסתר, הוא ללמדנו שמדובר כשהוא כופר 

במקצת הטענה שהדבר נסתר ממנו, ומה שכתוב 

כשהוא  שמדובר  ללמדנו  הוא  נגלה,  בלשון  "זה" 

מודה במקצת הטענה שידוע לו שהוא חייב. הנה 

לשונות  ב'  הכתוב  שהזכיר  מה  ביאור  צריך  כן  כי 

ראש  לכם  'הזה'  "החודש  ניסן:  לחודש  בקשר 

חדשים, ראשון 'הוא' לכם לחדשי השנה".

שבו  ניסן  חודש  כי  קודש"  ה"זרע  ומבאר 

ובנפלאות באותות  יצאו ישראל ממצרים בניסים 

גלויים, הוא ראש לכל הניסים הנגלים  ובמופתים 

כתוב:  כך  ועל  לישראל,  לעשות  הקב"ה  שעתיד 

לכל  ראש   - חדשים"  ראש  לכם  'הזה'  "החודש 

כך  על  מוסיף  "הזה".  בבחינת  הגלויים  הניסים 

הכתוב כי חודש ניסן הוא גם כן ראשון לכל הניסים 

הנסתרים שעתיד הקב"ה לעשות לישראל, ועל כך 

נאמר: "ראשון 'הוא' לכם לחדשי השנה" - ראשון 

לכל הניסים הנסתרים בבחינת "הוא".

פי  על  הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  ויש 

יסוד גדול שלמדנו מדברי הרמב"ן סוף פרשת בא 

)שמות יג-טז(, כי תכלית כל הניסים שעשה הקב"ה 

כ-ח(: "זכור את יום השבת לקדשו" - "וכמו שתהיה 

בשבת  אחד  ממנו  במנותנו  השבת,  ביום  הזכירה 

ושני בשבת, כאשר אפרש )שם(, כך הזכירה ביציאת 

השני  והחודש  הראשון  החודש  במנותנו  מצרים, 

והשלישי לגאולתנו".

על פי האמור מוסיף הרמב"ן לפרש בדרך הפשט, 

מה שכפל הכתוב את לשונו במצוה זו: "החודש הזה 

לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה". 

לכל  "ראש"  הוא  ניסן  שחודש  מאחר  ולכאורה 

החדשים, הרי ברור שהוא גם "ראשון" לחדשי השנה. 

אך לפי האמור מיישב הרמב"ן הכוונה בזה:

תחילת  שהרי  לשנה,  הזה  המנין  "שאין 

]על חג הסוכות בחודש  שנותינו מתשרי, דכתיב 

השנה,  תקופת  האסיף  וחג  לד-כב(  )שם  תשרי[ 

כשנקרא  כן  אם  השנה,  בצאת  כג-טז(  )שם  וכתיב 

לחדש ניסן ראשון ולתשרי שביעי, פתרונו ראשון 

לגאולה ושביעי אליה. וזה טעם ראשון הוא לכם, 

לכם,  ראשון  הוא  אבל  בשנה,  ראשון  שאיננו 

שנקרא לו לזכרון גאולתנו".

הזה  "החודש  כך:  הוא  הכתוב  פירוש  זה  לפי 

חודש ניסן הוא אמנם ראש  לכם ראש חדשים" - 

ישראל ממצרים, אולם  יצאו  בו  כי  לכל החדשים 

ראש  בהיותו  השנה"  "ראש  גם  שהוא  נטעה  בל 

לחדשי  לכם  הוא  "ראשון  אלא  חדשים,  י"ב  לכל 

ולא לשנה  רק לחדשי השנה הוא ראש   - השנה" 

וחודש  השנה,  ראש  הוא  תשרי  חודש  כי  עצמה, 

ניסן הוא ראש לחדשי השנה. 

 הכליה תניסים תנגלים
 לתכיר "ניסים תנסהרים

שלחן  על  להעלות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

"החודש  הלשון:  כפל  על  נפלא  ישוב  מלכים 

לחדשי  לכם  הוא  ראשון  חדשים,  ראש  לכם  הזה 

השנה", במשנתו הטהורה של הרה"ק מראפשיץ 

זי"ע ב"זרע קודש" )פרשת בא ד"ה החודש(. הנה מה 

בחינת  פירוש  הזה,  "החודש  בקצרה:  שמבאר 

הוא,  ראשון  חדשים.  ראש  לכם  נגליים,  ניסים 

שבת קודש הבאה עלינו לטובה, ששנה זו היא 

אלא  ניסן,  חודש  את  בה  שמברכים  שבת  איננה 

נקראת  עצמו,  ניסן  חודש  ראש  בה  שחל  שבת 

ז"ל  חכמינו  שתיקנו  מה  שם  על  החודש",  "שבת 

שכתובה  בא,  בפרשת  החודש  פרשת  בה  לקרות 

בה המצוה הראשונה שנצטוו בה ישראל בצאתם 

ממצרים, לקבוע את חודש ניסן שבו יצאו ממצרים 

לחודש הראשון מכל י"ב חדשי השנה.

הנה כי כן דבר בעתו מה טוב להתבונן במקור 

ואל  משה  אל  ה'  "ויאמר  יב-א(:  )שמות  המצוה 

אהרן בארץ מצרים לאמר, החודש הזה לכם ראש 

ופירש  השנה".  לחדשי  לכם  הוא  ראשון  חדשים, 

הרמב"ן: "החודש הזה לכם ראש חדשים, זו מצוה 

משה,  ידי  על  ישראל  את  הקב"ה  שצוה  ראשונה 

שאר מצוות שבתורה  כי  בארץ מצרים,  ולכן אמר 

בשם  רש"י  בפירוש  מבואר  וכן  סיני".  בהר  היו 

ברא  "בראשית  א-א(:  )בראשית  הפסוק  על  המדרש 

אלקים את השמים ואת הארץ. אמר רבי יצחק, לא 

היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה 

לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל".

 כפל תל שן ברא   ד יםב 
ברא שן תשא לכםב

שנזכור  כדי  זו,  למצוה  הטעם  מבאר  הרמב"ן 

ביציאת  הקב"ה  עמנו  שעשה  הנס  את  תמיד 

מצרים בחודש ניסן:

שימנו  חדשים,  ראש  לכם  הזה  החודש  "טעם 

כל  ימנו  וממנו  הראשון,  חודש  ישראל  אותו 

השנה בשנים  תשלום  עד  ושלישי,  החדשים, שני 

כי  הגדול,  בנס  זיכרון  זה  שיהיה  כדי  חדש,  עשר 

כן  ועל  נזכר.  הנס  יהיה  החדשים  שנזכיר  עת  בכל 

יט-א(  )שם  יאמר  אלא  בתורה,  שם  לחדשים  אין 

בשנה  ויהי  י-יא(  )במדבר  ואומר  השלישי,  בחודש 

השנית בחודש השני נעלה הענן, )שם כט-א( ובחדש 

השביעי באחד לחודש וגו', וכן כולם".

זו:  מצוה  הרמב"ן  משווה  הדברים  בהמשך 

)שמות  למצות  חדשים",  ראש  לכם  הזה  "החודש 

בת שד  א ר י שתשה "ש מקיפשהב

  שד  ניסן משקף "י שתשה מתת"ר שמתתהיד
"ניסן נגאלש ממצרים ש"ניסן תהידים לתיגאל
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על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון

shivti11@gmail.comרח' ישעיהו 7 ירושלים  טל:      |    יו"ל ע"י קהילת שבתי בבית ד'  |    05276-10455 078-3331109

לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

וחדוותא עילאה, ובעת ישבם יחדיו עם סגל חבורת 
השמחה  בעל  התנצל  הברית,  לסעודת  התלמידים 
בפני הרבי, שנאלץ הוא לגשת לרגע אל בית ה'פריץ' 
המקומי, ולכבד אותו במנה הגונה ממטעמי הסעודה, 
משום שפריץ זה רשע גדול ושונא ישראל, ובאם לא 
יכבדנו במנה יפה מהמסיבה הגדולה הזו, הוא יכעס 

עליו ויענישנו.
נענה הבעש"ט כשבת שחוק שמחה של מצוה נסוכה 
על פני קדשו: אכן ראוי הדבר, שתלך לביתו כדברך! 
כשהגיע היהודי הנאמן בעל הברית דנן לבית הפריץ 
לו המשרתים  עם הכבודה המפוארת שבידו, אמרו 
כי הוא מוטל  שכעת אי אפשר להיכנס אל הפריץ, 
ומכאובים, מכף  וגונח, מלא מכות  כואב  כולו  חבול 

רגל ועד ראש אין בו מתום!
עם  הגיע  שלו  שה'מושק'ה'  הפריץ  כששמע  אולם 

מעדנים טעימים... ציווה תיכף להכניסו פנימה.
חזור  אתר:  על  הפריץ  לו  הורה  היהודי  כשנכנס 
שהגיע  יהודי  אורח  לאותו  ותאמר  לביתך,  נא 
כך  אלי  להגיע  'קונץ'  זה  שאין  לאכסנייתך,  אמש 
כנגדו...  למלחמה  מוכן  שאהיה  ללא  בפתאומיות... 
כששני  הדדית,  למלחמה  מוסכם  זמן  נקבע  הבה 

הצדדים יגיעו מוכנים אלי קרב!  
של  מתלמידיו  היה,  גדול  'מכשף'  זה  רשע  פריץ 
היו  אחרא  והסטרא  הטומאה  כוחות  הרשע,  בלעם 
עושה  היה  ובקסמיו  בכישופיו  ידו.  תחת  כבושים 
ישראל  בתי  תוככי  אל  וחודר  נכנס  כחתול,  עצמו 

זה,  נורא  בלילה  ותמימים  קדושים  תינוקות  וחוטף  קודש, 
שבו מתנהלת מלחמה גדולה בעליונים על נפש ישראל, וכך 

היה הורג את התינוקות הזכים, רחמנא לישזבן.
חזר אפוא המוכסן אל הבעש"ט, וסיפר לפניו דברים כהווייתן. 
נענה הבעש"ט ואמר: הנני מוכן ומזומן אל המלחמה הקשה! 
והחבלות  הפצעים  מן  החולה  הפריץ  עד שיבריא  נא  נמתין 

שבגופו, ולאחר מכן נצא אל הקרב הגדול!
בבוא היום נקראו התושבים אל כיכר העיר, לחזות במלחמה 
הגדולה שתיערך בפומבי, בין כוחות עליונים טמירים של צד 

הקדושה כנגד צד הטומאה.
בשעה היעודה הגיע הפריץ עם כל פמלייתו ומשרתיו מצד 
ניצב   – הבדלות  אלפי  אלף  להבדיל   – השני  הצד  ומן  אחד, 
עם  יחד  הקדוש,  טוב  שם  הבעל  לקונו,  משרת  גדול  ככהן 
מסביב  העם  וכל  והנעימים,  הנאהבים  תלמידיו  חבורת 

עומדים דרוכים לקראת המלחמה הגדולה!
מעגלים  בשלשה  קדשו  חבורת  סגל  את  העמיד  הבעש"ט 
סביבו, עיגול בתוך עיגול, כשהוא עצמו ניצב בתווך בתוככי 
איש  איש  הכן,  כולם  שהתייצבו  לאחר   – הפנימי.  המעגל 
כוונות  כמה  בפניהם  הרבי  לימד  משמרתו,  ועל  מקומו  על 
ולא  העת,  כל  לכוון  שעליהם  עילאין  רזין  וייחודי  קדושות 
ודבקותם  בהתקשרותם  ייחודים,  מאותם  כלל  דעת  להסיח 

עמו יחדיו כאיש אחד בלב אחד! ואף הוסיף להזהירם, שאם 
מיוחד  בייחוד  תיכף  יכוונו  צורה,  שינוי  קדשו  פני  על  יראו 

שמסר להם.
קסמיו  את  להפעיל  החל  המרושע  והפריץ  ניתנה,  האות 
החיצוניים,  מכוחות  עליהם  הביא  והנה  הטמאים,  וכשפיו 
ודובים ושאר חיות טרף למיניהם, שפערו את פיהם  אריות 
הטומאה  וכשאש  ומאיימות,  חדות  שיניים  וחשפו  הגדול, 
בוערת בעיניהם האכזריות איימו לטרוף את כולם כך מיידית! 
– אך התלמידים הקדושים בעוז רוחם ונפשם לא נעו ולא זעו, 
לרגע את מחשבות  ולא הסיחו  כלום!  נבהלו  ולא  לא פחדו 
כל  בתוך  שעמד  הקדוש,  ברבם  הדביקות  מייחודי  קדשם 
העיגולים בייחודים נוראים, ודבקות בהשי"ת אשר מלא כל 
הארץ כבודו, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ולית אתר 
פנוי מיניה! וכך עם אותם ייחודים וכוונות לא הצליח הפריץ 
להפחידם, ולנגוע בהם לרעה חלילה כלום! – כל חיות הטרף 

המפחידות נעלמו כלעומת שבאו...
כראות הפריץ המכשף כי כן, התאמץ מאוד בטומאתו, והביא 
עליהם את 'חזיר היער' שמוגדר בזוהר הקדוש )תיקונים דף קח:( 
"יכרסמנה  יד(  פ,  )תהלים  הכתוב  בסוד  ביותר,  הקשה  כקליפה 
ועברה  בקעה  הזו  הנוראה  הקליפה הטמאה   – מיער"!  חזיר 
התלמידים  ראו  רגע  באותו  אך  רח"ל,  הראשון  המעגל  את 

הבעש"ט,  של  הקדושות  פניו  על  צורה'  'שינוי 
שיח  לשפוך  נוראות,  בתפילות  ביותר  שהתאמץ 
ערב בתחנונים לפני קונו. ותיכף זכרו את הוראת 
הורה  אשר  הנורא  הייחוד  את  מיד  וכיוונו  קדשו 
ולא התייראו מכלום!  והתאמצו בתפילתם  להם, 
'קליפות'  אם  כי  אלו  כל  שאין  נאמנה  ידעו  כי 
חיצוניות שמעולם השקר והדמיון, ואין להם שום 
עד   – אמת!  הקב"ה  של  חותמו  בנקודת  אחיזה 
מהרה נעלם לו גם אותו 'דבר אחר' עם כל גסות 
של  הגדול  השקר  וכל  פרח,  כעורבא  טומאותיו 

הפריץ החזק התנפץ לרסיסים לעיני כל הקהל. 
הפריץ יצא מובס כולו ומושפל עד לעפר, הוא פנה 
שאכן  נוכחתי  עתה  ואמר:  בהכנעה  הבעש"ט  אל 

חזק אתה ממני, עשה בי עכשיו כטוב בעיניך!
חלילה  מחזיקים  לא  אנו  הנה  הבעש"ט:  לו  ענה 
)בראשית  בו  הרשע, שנאמר  בטבע שירשת מעשיו 
כז, מ( "על חרבך תחיה"... – לא אמית אותך עכשיו, 

מלך  פרעה  עם  שנעשה  מה  בך  אקיים  אלא 
מצרים  רכב  מכל  יחיד  כשנשאר  בשעתו,  מצרים 
זאת  "בעבור  טז(:  ט,  )שמות  בו  כנאמר  וחילו,  פרשיו 
ספר  ולמען  כוחי,  את  הראותך  בעבור  העמדתיך, 
כי  יושבי תבל,  כל  ויידעו  יכירו  שמי בכל הארץ", 

ד' הוא האלקים!
ציווה הבעש"ט על הפריץ להרים את עיניו למעלה, 
ובכך  עיניו,  את  וניקרו  עורבים  שני  באו  ותיכף 
ניטל ממנו כל כוח הטומאה והכישוף. ע"ד שכתב 
"הרוצה  קמז(:  אופן  )ואתחנן  עמוקות  מגלה  בספה"ק 

להמית חזיר, לכהיין לעיניו" עכל"ק. כן יאבדו כל אויביך ד'!
הכתוב  ברמז  מנגד,  הקדושה  צד  במלחמת  הקדושים,  בספרים  שנודע  דרך  ]על 

)בראשית לח, כא( "איה הקדשה הוא בעיניים על הדרך", שמירת העיניים הטהורות 

על הדרך היא סגולת שמירת הקדושה. ולכן בלעם הרשע בטומאתו נקרא )במדבר 

כד, ג( "סתום העין", שכן עיניו סתומות וחשוכות מחמת הסתכלותו בעבירה תמיד 

ברוב טומאתו רח"ל[.

בית  כל  ובעד  בעדנו  תגן  הקדוש  הבעש"ט  רבינו  זכות 
ליבנו  ולחדש  ובטהרה.  בקדושה  בנינו  את  לשמר  ישראל, 
לקדושת  אותנו  להכין   – דנן  החודש"  ב"שבת  וכליותינו 
"כל  )שמות יב, מח(  הברית עם קדושת הפסח הבעל"ט, כד"א 

ערל לא יאכל בו!" 
כמ"ש  נפשנו,  ופדות  גאולתנו  את  להחיש  נזכה  ובזה 
במדרש )שיהש"ר א, א(: "שחורה אני וכו', ונאוה אני במצרים, 
בדם הפסח ובדם המילה, דכתיב )יחזקאל טז, ו( 'ואעבור עליך 
זה   – חיי'  בדמיך  לך  ואומר  בדמייך  מתבוססת  ואראך 
ע"כ.  המילה"  דם  זה   – חיי'  בדמיך  לך  'ואומר  הפסח,  דם 
ולבנין בית קדשנו ותפארתנו במהרה בימינו, ושם נאכל מן 
הפסחים ומן הזבחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון, 

אמן ואמן.
]פרטיות, קובץ 140529[
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בס"ד

'בסימן טוב ובמזל טוב'...
נטילת  עקב  חובות  עם  שהסתבכתי   אחרי 
הלוואות ללא אפשרות כיסוי, קבלתי על עצמי 
בורא  ואם  נוספת  הלוואה  אקח  לא  שלעולם 
הכסף  את  לי  לשלוח  בעיה  לו  אין  רוצה  עולם 

בדרכים אחרות ללא צורך בהלוואה.
מיני אז החיים שלי רצופים בהשגחות פרטיות 
'טיב  שאת חלקם אשתף את הקוראים במדור 

ההשגחה'...
שבוע  ובאותו  בת  לי  נולדה  טובה  בשעה 
אירסתי בת... למותר לציין כי ההוצאות גדלות 
וגדל... צריך  וההסתמכות על בורא עולם הולך 
ביום שישי  ובדיוק  הכנסת  בבית  לקידוש  כסף 
את  ולראות  לבקר  החולים  לבית  באה  אמא 
ותחבה  הצידה  אותי  לקחה  החדשה,  התינוקת 
שאתה  יודעת  "אני  באומרה:  כסף  סכום  לידי 
הוצאות  עכשיו  לך  ויש  לפרנסתך  קשה  עובד 
סימלית..."  השתתפות  ממני  קבל  אז  רבות 
בידי  ראיתי ששמה  כך  ואחר  בחום  לה  הודיתי 
הצנוע  הקידוש  את  המכסה  סכום  שקל  אלף 
עולם  לבורא  בחום  הודיתי  לעשות...  שתכננתי 

שלעולם אינו שוכח אותי...
בכרטיס  סכום  לרדת  צריך  היה  שבוע  באותו 
סמך  על  היו  מההוצאות  חלק  כאשר  האשראי 
החזרים שהיינו אמורים לקבל מאחד הגופים אך 
ההחזר טרם הגיע והחיוב אמור לרדת בעוד ימים 
שבשמים  לאבא  פניתי  ששוב  כמובן  אחדים, 
קבלתי  יום  באותו  בעניין,  עזרתו  את  ובקשתי 
פניה מאותו גוף ועדכנו אותי שתוך שלושים יום 
הכסף יועבר לחשבון שלי, שמחתי על העדכון 
אך התאריכים לא התאימו לי. שוב פניתי לאבא 
ובקשתי את עזרתו, העזרה לא אחרה מלהגיע, 
והחיובים  לחשבון  הועבר  הכסף  יומיים  תוך 

בכרטיס אשראי ירדו ללא כל תקלה.
לחתן  לקנות  אמור  שאני  אותי  עדכנו  עכשיו 
מכובד,  שעון  אבל  זהב  שעון  לא  אמנם  שעון, 
השיבו  השעון  עבור  צריך  כסף  כמה  לשאלתי 

כאלף שקלים...
השלישי  לשותף  הבקשה  את  העברתי  תיכף 
לקנות  עזרתו  את  ובקשתי  עולם  בורא  שהינו 
שעון לחתן... באותו יום הגעתי במסגרת עבודתי 
לאזור אחר בארץ וידיד ותיק שמצאתי באקראי 
האירוסין  לרגל  ולבבית  חמה  טוב  מזל  לי  נתן 
בידי  מצאתי  הברכות  אחרי  הבכורה  ביתי  של 

1000₪ בדיוק הסכום עבור השעון...
בזה אחר  אנו השגחות  רואים  זה הדרך  על  וכן 

זה.
בתודה לבורא עולם, על כל חסדיו,

בעל המעשה:ב.ש.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים טיב המעשה שנהגו ישראל לספר בליל "וואכט נאכט"

סעודה  לערוך  קודש  ישראל  מנהג 
הנקרא  הברית,  שלפני  בלילה 
"וואכט נאכט", להיות ערים ולקדש 
וקהילה  קהילה  הלילה.  אותו  כל 
ופשטיה.  נהרא  נהרא  מנהגה,  כפי 
ס"י(  תר"מ  סי'  )או"ח  תשובה  ובשערי 
התכוון  הסעודה  שלזו  מפרש, 
בשם  )שם(  ערוך  בשולחן  הרמ"א 

מהר"י קולון )שורש קעח(. ויעויין שם שהביא דעת אליה רבא )שם(, 
דייקא,  והתינוק  היולדת  בבית  הסעודה  זו  את  לאכול  שנהגו 

ושהיא הנקראת בש"ס )ב"ק פ. ב"ב ס:( "שבוע הבן".
מנהגים רבים ישנם בליל קדוש זה, לא כאן המקום לאסף מנהגי 
הקדושים  המקובלים  ובחצרות  המזרח  ובעדות  בזה,  הקהילות 

נקרא "ברית יצחק".
הרך  לשמירת  מאוד  מסוגל  ער[  ]לילה  נאכט'  'וואכט  ליל  קידוש 
הנימול בקדו"ט בגשמיות וברוחניות, לכל ימי חייו. – ידוע שבכל 
דבר טוב שנולד והתחדש מצד הקדושה, נולד והתחדש כנגדו גם 
מצד הטומאה. כאשר הכתוב מעיד בנו לאמר )קהלת ז, יד( "את זה 
לעמת זה עשה האלקים". וזה סוד שני השעירים דיום הכיפורים, 
שצריכים להיות שווים במראה ובקומה וכו' )יומא סב.(. כי בהכרח 
להעמיד דמות שווה גם לחיצונים, ולהטיל הגורל ביניהם. ומתוך 
כך להגביר את כוח הקדושה, המגרש את השעיר שכנגדו אל ארץ 

גזירה לריסוק עצמות בעזאזל.
עצם  להחדיר  עצום  כוח  בה  יש  מילה,  ברית  לקראת  בעמדנו 
יסוד 'קדושת ישראל' בשורש הנשמה הטהורה. קדושה פנימית 
פי  על  שאף  שהוא,  מצב  בכל  תעזבנו,  לא  שלעולם  בשורשו 
שחטא ישראל הוא )סנהדרין מד.(. וכמ"ש הרה"ק מאיזביצא זצוק"ל, 
"זכר לעולם בריתו – דבר ציוה לאלף דור".  בפסוק )תהלים קה, ח( 
ומחדיר  לעולם,  עומד  הברית  קדושת  שכח  הכתוב,  לנו  רומז 

קדושה בנפש כערך קדושת קיום מצוות של 'אלף דור'! 
בברית  התינוק  בה  זו שנכנס  עליונה  כנגד קדושה  לפיכך קמים 
קודש, כוחות חיצוניים אדירים, זה לעומת זה, לקלקל ולהפריע 
חלות קדושה זו, ויש להתגבר כנגדם בעוז ותעצומות שלא לפגום 
ח"ו בקדושת ברית קודש. – בדורות קודמים היו מקרים מסמרי 
ידי כמרים  שער של חטיפת תינוקות בלילה שלפני הברית, על 
ומכשפים שונים בכוחות הטומאה והקליפות החיצוניים רחמנא 

ליצלן. 
התינוק  לשמירת  יקרות  סגולות  הרבה  בישראל  נתקנו  לפיכך 
שמע'  'קריאת  ולקרוא  נאכט',  ה'וואכט  בליל  בעיקר  וקדושתו, 
]קרי"ש ליינען[ ושאר פסוקי השמירה, עם ילדי תשב"ר טהורים, 

כדי לבטל כוחות הקליפה והחיצונים.
אחד המנהגים העתיקים מקובל בבית ישראל קודש מדור לדור, 
הבעש"ט  ממרן  נורא,  אחד  מעשה  נאכט  הוואכט  בליל  לספר 
והנחיל  הקשה,  והקליפה  הטומאה  כוח  שביטל  זי"ע,  הקדוש 

מורשה של קדושת הברית לדורות עולם. 
לפנינו 'טיב המעשה' של ה'וואכט נאכט', אשר מקובל ומפורסם 
בתפוצות ישראל, כסגולה עצומה לשמירת הרך הנימול בקדושה 

וטהרה.
• ~ • ~ •

טיב זה המעשה אשר מתגלגל מדור לדור, מאב לבן ומנכד לנין, 
זה יותר ממאתיים וחמישים שנה, טבעו כשאר מעשיות כיוצא 
בו, שעובר במסורת בכמה גרסאות של שינויי פרטים קטנים. – 
אך אליבא דכל הגרסאות יסוד הסיפור ושורשו אחד, וכולי עלמא 
מודים שמדובר בהצלת נפש ישראל קודש בליל הוואכט נאכט 
מידיהם הטמאות של כוחות החיצוניים והסטרא אחרא. ולהכניע 
את כוח הטומאה הקשה הזו, המטמאת ופוגמת את קדושתם 

ישמרנו  ה'  קדושים,  ישראל  של 
מהם ומהמונם.

כבר מילתנו אמורה כמה פעמים עלי 
גיליון זה, שאנו אין לנו במדור זה, כי 
אמונה  בידיו  מקובל  אשר  את  אם 
שליט"א,  הרה"צ  ורבנו  מורנו  של 
בית  במסורת  בידו  המקובל  כפי 
של  ירושלים  וזקני  ורבותיו,  אבותיו 

מעלה בדור שלפנינו.
כפי  בדיוק  בפניכם  נא  נספרה  זה,  נורא  מעשה  סיפור  את  גם 
לפרטים  להיתפס  לנו  ואל   – במסורת.  שליט"א  רבינו  שקיבל 
להתדבק  אם  כי  גירסאות,  חילופי  בהם  נפלו  שאולי  קטנים 
בפנימיות לקח מוסר השכל הנלמד מזה המעשה. להגביר כוח 
הקדושה תמיד, ולהכניע כוח הטומאה של היצר הרע וחיילותיו, 

ובזה נזכה להרבות ולחזק קדושת ישראל – אמן. 
• ~ • ~ •

טוב  שם  הבעל  אליעזר,  בן  ישראל  רבי  הקדוש  רבינו  מרן 
מלווה  אחת  לאכסניה  בדרכו  פעם  הגיע  זי"ע,  זצוק"ל  הקדוש 
בחבר תלמידיו, אריות שבחבורה הנודעת של תלמידי הבעש"ט 

הקדושים. 
ונראה  נפולות,  האכסניה  בעל  המארח  שפני  הרבי  רואה  והנה 
מוטרד ומודאג מאוד. שאלו הבעש"ט: לדאגה מה זו עושה? הרי 
"דאגה  כה(  יב,  )משלי  החכמה  בספר  אדם  מכל  החכם  לימדנו  כבר 

בלב איש ישיחנה"!
סיפר בעל הבית, שלמחרת צריך הוא להכניס את בנו הרך הנולד 
על  מאוד  מתיירא  והוא  אבינו,  אברהם  של  בבריתו  טוב  למזל 
נפשו, כי כבר כמה בנים שנולדו בביתו, ומתו בפתאומיות בלילה 

שלפני הברית.
כששמע הבעש"ט הק' את דבריו, נכנם בלהב אש קודש לחדרו, 
משנכנסו  פנימה.  עמו  שהתלוו  התלמידים  לכל  לקרוא  וביקש 
הלילה  בחצות  יחדיו  כולם  לעמוד  להם  הורה  לפניו  התלמידים 
פתוח,  'שק'  יחזיקו  ובידיהם  הרך,  התינוק  של  עריסתו  סביבות 
וכשירגישו שנפל 'חתול' אל תוך השק, ימהרו לסוגרו היטב שלא 
יוכל לברוח החוצה, ולהוליך תיכף את השק עם החתול שבתוכו 
אל מחוץ לעיר, ושם יכוהו מכות נמרצות ונאמנות בלא רחמנות, 

ולהשאיר כך את השק מושלך בחוצות, ולחזור אליו.
התלמידים הנאמנים קבלו דברי רבם בשלמות, והבעש"ט נסתגר 

בחדרו כל אותו לילה קדוש ונורא.
סביבות  רגליהם  על  הכן  התלמידים  נעמדו  הלילה,  בחצי  ויהי 
ישרים,  שנת  בעריסתו  ישן  אשר  התינוק,  הבובל'ה  של  מיטתו 
בכריתת  למחר  להיעקד  ומזומנת  מוכנה  הטהורה  כשנשמתו 

'ברית קודש' עם יוצרה ברוך הוא. 
התלמידים הצדיקים פקודת רבם שמרה רוחם, בידיהם הקדושות 
טרפם  את  לתפוס  ומזומנים  מוכנים  היטב,  השק  את  החזיקו 
ולצודו ברשתם. – ואכן בבוא העת נתפס החתול הסורר בתוככי 
מצודת השק הגדול, ככל שניסה לחמוק ולברוח חוצה לא עלתה 
'גיבורים' העומדים סביב מיטת התינוק המוכן  – כי אותם  בידו. 
ותיכף הובילו  ולמצוותו, סגרו עליו חזק חזק!  להיעקד להשי"ת 
כוחם מכף  עוז  בו בכל  לעיר, שם חבטו  אותו אל היער שמחוץ 
שקו...  בתוככי  כולו  וחבול  פצוע  כך  והשאירוהו  ראש,  ועד  רגל 
ומיד חזרו אל רבם הקדוש, אשר שמח מאוד לקראתם בשמעו 

שנעשה הכל כראוי.
התינוק התמים המשיך בשנתו הטהורה, כשאינו מודע כלל לכל 
עריסתו,  סביב  שהתחוללה  הנוראה  והמלחמה  הגדול,  הבלגן 

שהצילה אותו ממוות לחיים! 
למחרת ערך הבעש"ט הק' את ברית המילה באנפין נהורין בנהירו 

ג

ִיּמֹול  ִמיִני  ְ ַהּשׁ "ּוַבּיֹום 
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בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

א. הכיור הוא כלי חמץ שהרי גם הוא בולע חמץ 
רותחים  חמים  מים  בו  כששופכים  השנה  במשך 
של  מרק  ששופכים  או  חמץ,  פירורי  בתוכו  שיש 
מכל  היטיב  לנקותו  צריך  ולכן  וכדו',  חם  חמץ 
לנקות את החמץ  צריך  וכן  בעין,  לכלוך של חמץ 
הדבוק במקום יציאת המים מהכיור. וצריך לנקותו 
חריף  חומר  לשפוך  יש  וכן  חריף,  ניקוי  חומר  עם 
נשאר  לחוש שמא  המים, שיש  יציאת  נקב  לתוך 
משהו חמץ בעומק הנקב, ומצוי הדבר שכשהכיור 
לתוך  ובאים  חוזרים  הנקב  שבעומק  המים  נסתם 
הכיור כשבתוכם חמץ בעין, וע"כ צריך לנקותו וגם 
אזהרות  לוי,  מבית  )שם,  מגעת  ידו  שאין  במקום  לפגמו 

הבד"ץ במדריך הכשרות(. 

ב. ומ"מ אף לאחר שניקו את הכיור יש להניח איזה 
דבר המפסיק כגון פח או פלסטיק המיוחד לפסח 

)קנה בשם(. 

יכול להגעילו ע"י  הכיור עשוי מנירוסטה  ג. אם 
ויעשה  הכיור,  כל  על  ראשון  מכלי  רותחים  עירוי 
העירוי ע"י שישפוך המים מלמטה למעלה, ומ"מ 
גם בזה יש להניח בו דבר המפסיק )מבית לוי, קנה בשם(.
מנקהו  בלבד,  ידים  לנטילת  המשמש  כיור  ד. 

היטיב מכל לכלוך של חמץ ודיו )קנה בשם(. 
כל  בו  ה. השולחן שבמטבח שהדרך להשתמש 
ישטפנו  מפה,  ע"י  שלא  גם  חמץ  לאכילת  השנה 
וינקהו היטב באופן שלא ישאר שום ממשות של 
ויש  חמץ, ומכסה אותו במפה ואוכל עליו בפסח, 
באופן  למפה  מתחת  נייר  או  ניילון  איזה  להניח 
ישפך מרק  דרך המפה אם  הרטיבות  יעבור  שלא 
או דבר אחר מכלי ראשון )שם(. וי"א שאם אוכלים 
על השולחן כל השנה בלא מפה, ולפעמים מניחים 
עליו דבר גוש חם, יש להגעילו לכתחילה ע"י עירוי 
השולחן  שיתקלקל  חשש  אין  אם  ראשון,  מכלי 

עי"כ, ויכסנו במפה )מבית לוי(.
ו. במקרר יש להוציא את כל המדפים והמגירות 
שבתוכו ולנקותם היטב, גם יש לנקר את החמץ מן 
וינקה הגומיות  החריצים והמסילות של המדפים, 
שעל הדלת, עד שלא ישאר שום פירורי חמץ בעין 

שיכולים ליפול אחר כך לתוך המאכל )קנה בשם(. 
ז. ומה שמצוי לפעמים שיש בהם בכמה מקומות 
אפשר  ואי  חמץ  פירורי  לשם  שנפלו  חורים 
להוציאם משם, מבטל אותם ודיו בכך, ומ"מ עדיף 
מאכילת  נפסל  שיהא  חריף  חומר  לשם  שישפוך 

כלב )שם(. 
של  והדפנות  המדפים  לכסות  מדקדקים  יש  ח. 

המקרר בניירות או נייר כסף )שם, מבית לוי(. 
וינקה אותו היטב  המקפיא צריך להפשירו  גם  ט. 
שגם  הסוברים  לדעת  בזה  חוששים  יש  אך  כנ"ל, 
דכבוש  הסוברת  לדעה  וגם  כבישה,  שייך  בקרח 
עליו  שדבוק  ממה  אף  הכלי  דופן  מכל  מפליט 
פסח  מאכלי  לשם  כשמכניסים  וא"כ  מבחוץ, 
המקפיא  של  הדופן  עם  שם  נכבשים  שהן  נמצא 
להכניס  ליזהר  שיש  כתבו  ולכן  חמץ,  כלי  שהוא 
את המאכלים של פסח עטופים בתוך כמה שקיות 
במקפיא  ואף  באמצע,  וקרח  מים  יהא  שלא  כדי 
כמו שלנו שאין בו קרח ג"כ יש ליזהר בזה, מפני 
שכשהדלת פתוחה מעט זמן הוא מעלה קרח )קנה 

בשם(.
ומ"מ אין לחוש בכל מה שנכבש לפני הפסח, כיון 

שהוא אינו בן יומו וכבר נתבטל בערב פסח )שם(.
שקשה  כיון  האפיה  ותנור  הגז  של  הכיריים  י. 
שקשה  מחמת  הן  כדין,  לפסח  להכשירם  מאוד 
כדי  ליבון חמור  והן מפני שצריכין  לנקותם,  מאד 
מלהכשירם  להימנע  יש  לכן  הבליעות,  להוציא 

לפסח )שם, מבית לוי(. 

יא. משטח מזכוכית שמבשלים עליו אין מועיל בו 
הגעלה מדינא, לפי מה שנקטו הפוסקים להחמיר 

דדינו ככלי חרס )מבית לוי(.
יב. תנור מיקרוגל אין להכשירו לפסח )מבית לוי, שו"ת 

אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג, תשוה"נ ח"ב סי' רי"ב(. 

ראוי  וע"כ  כדין,  להכשירו  קשה  כלים  מדיח  יג. 
להימנע מלהכשירו, ואם יש צורך גדול יש לעשות 

שאלת חכם )מבית לוי(.
יד. אם רוצה להכשיר פלטה של שבת, ידליקנה, 
חמים,  מים  עליה  יערה  היטב  מחוממת  וכשתהא 
שכח  ואם  עבה,  אלומיניום  בנייר  יכסהו  ואח"כ 
בחוה"מ  כן  לעשות  יכול  פסח  מערב  להכשירו 
עבה  באלומיניום  יכסנו  ואח"כ  כשעה  שידליקנה 
חימום  ידי  על  להכשירה  שדי  וי"א  לוי(.  )מבית 
הפלטה מעט, ומ"מ עדיף שיהא לו פלטה מיוחדת 

לפסח )הליכות אבן ישראל(. 
בשבת  הלהבות  לכיסוי  העשוי  פח  טו. 
בפסח,  בו  ישתמש  לא  השנה  כל  בו  שמשתמש 
מאד  שקשה  כיון  לפסח,  מיוחד  פח  יקח  אלא 
לנקותן כראוי מחמת הלכלוך הנדבק בו. ואם שכח 
את  יהפוך  ואח"כ  היטב,  ינקהו  חדש,  פח  לקנות 
הפח, ואותו הצד שעליו מניחים את הסירים יהא 
בנייר  יכסנו  ואח"כ  האש,  על  ממושך  לזמן  מונח 

אלומיניום )מבית לוי(. 
אין  כל השנה  כלי החמץ  בו  טז. מגבת שמנגבים 
להשתמש בו בפסח, אלא יש לייחד מגבות לניגוב 
כלים מיוחדים לפסח, ואם מגעילן מותר )הליכות אבן 

ישראל(. 

לנטילת  לפסח  מיוחדים  ספלים  לייחד  ראוי  יז. 
ידים, כיון שמתגלגלים כל השנה בין החמץ.

הטרחא לצורך החג
יח. לא יאמר אדם כמה טורח פסח זה, כי רשע מה 
זה  טורח  מה  לכם,  הזאת  העבודה  מה  אומר  הוא 
ויש שלמדו  בזה,  נזהרין  העולם  אין  ועכשיו  לכם. 
כן  כשאומר  אלא  רשע  נקרא  שאינו  זכות  עליהם 
התורה,  מן  מצוה  שהוא  פסח  קרבן  הקרבת  על 
הזהירות  גודל  על  כן  שאומר  בזה"ז  משא"כ 
)שו"ע הרב סי' תס"ט  וחומרות יתירות אין איסור בדבר 

ס"ה(. 

יט. נכון ללמד את ישראל בהיותן מגעילין ומלבנין 
יבער  שכמו"כ  שיכוונו  החמץ,  מפני  הכלים  את 
הקב"ה יצר הרע והרשעה שהיא הלילית מן הארץ, 
מהארץ,  גילולים  להעביר  בהקב"ה  אנו  ובטוחים 
שולחנות  לגרד  היא  תורה  ישראל  של  ומנהגן 
והשי"ת  חימוץ,  חשש  מפני  וכותלים  וספסלים 
עדת  ישראל  בני  מעשה  כל  על  פקוחות  עיניו 
טרחתם  כל  אשר  קדושים  בני  קדושים  סגולתו 
הוא לביעור חמץ כל ימי חודש ניסן, וכמו כן יגרד 
ומקטרגים  מס"א  הבאים  הנגעים  כל  את  הקב"ה 
ומכח זה אנו סובלים גלות המר הזה, ובהיות כי כל 
באהבה  הוא  הקדוש  המצות  חג  של  טורח  ענייני 
מלב  עצמן  לשמור  ישראל  צריכין  לכן  ובשמחה 
רגז, ומכ"ש שלא יהיה ריב ומצה ומחלוקת ביניהם 

)קב הישר פרק פ"ט(. 

יו"ט  כ. כל טורח שאדם מטריח את עצמו לכבוד 
זה  בעסק  אזי  בהטורח,  ויגע  עייף  והוא  פסח  של 
אדם,  בני  נגעי  הנקראים  המזיקים  כל  הורג  הוא 
והעוסק בטרדת המצוה של ימי הפסח הוא מתקן 
נפשו  מרת  יודע  ולב  החמור,  העון  של  התיקון 
על  זה,  מחטא  ניצול  לא  מאתנו  אחד  שכמעט 
מאי  לתקן  מישראל  ואחד  אחד  כל  על  מוטל  כן 
דאפשר, והש"י ברוב רחמיו וחסדיו יקבל מחשבות 
)שם  לגאלינו  עלינו  וימהר  עמו  ישראל  של  טובות 

פרק צ'(.

ִנים ■ ■ ָאמּוץ ְלעֹוֵרר ֵמֶרֶדם ְיׁשֵ
הנם ימים המבורכים

הן ידוע מן הספרים הקדושים שהאריכו לבאר את כוחה הגדול של 'שבת החודש', השבת המבשרת לנו על 
ימי חודש האביב המופיעים עלינו ביקרם, ימים המלאים בחיות דקדושה ובהתחדשות בכל העניינים, כל 
המתבונן אך מעט בפירוש המילות של הפיוטים הקדושים שהנחילו לנו רבותינו הראשונים, ייפקחו עיניו 
וכל הישועות נמצאים בחודש  והחיות פתוחים לפניו לרווחה, כל הברכות  כי שערי ההתחדשות  לראות 
ניסן ומקיפים אותנו מכל צד ומכל עבר, וכמו שאנו אומרים ביוצרות, "החודש אשר ישועות בו מקיפות".

בפרשה זו של 'החודש' אנו קוראים בתורה על המצווה הראשונה שנצטוו בה בני ישראל, שהוא מצוות 
קידוש החודש, דהיינו שמסר הקב"ה לבני ישראל את הכח ביד ישראל, שהם יקבעו ויערכו את קביעות 
כן, באותו מעמד הוסיף  יחולו ראשי חדשים, האם לחסר את החודש או לעברה, כמו  ואימתי  הזמנים 
הקב"ה ליתן להם גם את מצוות קרבן הפסח, וארבעה ימים קודם חג הפסח, צריך כל בית אב מישראל 

לקחת שה ולהכינו לקראת הקרבת קרבן הפסח.
אוצרות מלאים זהב וכסף

מאות בשנים שהיו בני ישראל משוקעים בתוך טיט היוון והרפש של טומאת ערוות ארץ מצרים, המצרים 
היו רודים בהם ומושלים בהם בשליטה ללא מיצרים, ולא רק את הגוף הצליחו אותם רשעים להכניע, אלא 
גם את רוחם ואת נשמתם כבשו המצרים בגלותם, אך כפסע היה עד שיגיעו בני ישראל לשער הנ' שבשערי 
הטומאה, ואילו לא היה הקב"ה מוציאם ברגע האחרון, מי יודע אם עוד היו זוכים אי פעם להיגאל משם. 
ובעצם הייתה הגלות הזאת חבלי הלידה וראשית צמיחת עם בני ישראל, כשבגין כך מכונה הגלות הזאת 
בשם 'כור הברזל' )מלכים א ח, נא(, שבתוכה נצרפו ונזקקו בני ישראל בזיקוק אחר זיקוק, ורק לאחר שעברו את 

הגלות הזאת היו ראויים בני ישראל ומוכנים לקבל עליהם עול מלכות שמים ולהיות לו לעם.
בסופו של גלות ארוכה שכזה, ועדיין נמצאים בני ישראל בתוך ארץ מצרים, מתחת הרושם הקשה של 
את  להם  ומוסר  הקב"ה  אליהם  מגיע  והנה  השנים,  כל  עליהם  ששלטו  המצרים  מן  ומפוחדים  הגלות, 
המצווה הראשונה של 'קידוש החודש', ומאחר שידענו את המצב הקשה, ברוחניות ובגשמיות, שבו היו 
נתונים בני ישראל עד עתה, מובן מאליו שלא היה זה מילתא דפשיטא כלל וכלל, והלא דבר הוא, שבחר 

בהם הקב"ה בכבודו ובעצמו ומוסר להם במתנה מצווה אחת מתרי"ג מצוות שבתורה הקדושה.
במדרש )שמות רבה טו, ל( תיארו זאת לאב מסור שהשתוקק למסור לבנו דברים אשר ערכם לא יסולא בפז, 
וזהו לשון המדרש:  ויהיה בר דעת היודע לשמור על מה שנותנים לו,  אך היה ממתין שהבן יגדל מעט 
"משל למלך שהיו לו אוצרות מלאים זהב וכסף אבנים טובות ומרגליות, והיה לו בן אחד, כל זמן שהיה 
זמן שהיית קטן אני  לו אביו, כל  ועמד על פרקו, אמר  הבן קטן היה אביו משמר את הכל, הגדיל הבן 
הייתי משמר את הכל עכשיו שעמדת על פרקך הרי הכל מסור לך, כך היה הקדוש ברוך הוא משמר את 
הכל שנאמר )בראשית א, יד( 'והיו לאותות ולמועדים', כיון שעמדו ישראל מסר להם הכל שנאמר )שמות י, ב( 

'החודש הזה לכם' ".
שהם עתידים להתחדש כמותה

מתוך דברי המדרש אנו מגלים, שמצוות קידוש החודש הייתה עבור בני ישראל כמתנה גדולה ונפלאה 
ביותר, עד שהמשילו זאת חז"ל לאוצרות זהב וכסף שאי אפשר למוסרם ביד הפעוטות, אבל אנו בקוצר 
דעתנו קצת קשה לנו להבין מה הוא היוקר והערך הגדול של מצווה זו, הלא בעצם חשבון החודשים לא 
ומה הרבותא  ידי הקב"ה,  על  וחודש  חודש  בכל  היו החודשים מתקדשים  הכי  בלאו  חידוש,  היה שום 

הגדולה כעת.
אלא, מגלה לנו הגה"ק בעל ה'שם משמואל' זי"ע )ויק"פ וחודש שנת תרע"ה(, כי למרות שבעצם החשבון של 
קידוש החודש לא נתחדש כאן דבר, שהרי כבר מששת ימי בראשית היו החודשים נקבעים בכל חודש 
על ידי הקב"ה, אבל בכל זאת היה כאן חידוש גדול, שמעתה, בני ישראל הם המחליטים וקובעים על פי 
דעתם והבנתם מתי יחול ראש חודש, ברצותם מקצרים את החודש וברצותם מעברים אותה, ודבר חידוש 
זה הביא עמו לבני ישראל רוח אדירה של חיות והתחדשות לבני ישראל, והלא דבר הוא, שמעתה הם הם 

הקובעים בדברים העומדים ברומו של עולם.
ובכח זה של ההתחדשות, ממנה יתד וממנה פינה לקבלת עול מלכותו בלבב שלם עד כדי מסירות נפש 
למען כבוד שמו יתברך, שהרי המצווה השניה שקבלו בני ישראל באותו מעמד, היה המצווה של קרבן 
פסח, אבל קשה מאד היה להבין איך באמת יחפצו בני ישראל לקיים את מצווה כזו בשעה שהיו שקועים 
ישראל  בני  צריכין  היו  זו  מצווה  לצורך  שכן  עליהם,  מוטלת  עדיין  מצרים  ואימת  טומאה  שערי  במ"ט 
למדה מרובה של עזות דקדושה ומסירות נפש, כי המצרים היו עושים את הצאן לאלוהיהם ונהגו בהם 
כבוד גדול, וכאשר יראו שבני ישראל נוטלים את הצאן וקושרים אותו לכרעי המטה, הדעת נותנת שהם 

לא יעברו על כך בשתיקה, אלא וודאי יוכיחו את נחת זרועם וינקמו בהם את נקמת אלוהיהם המושפל.
לפיכך נתן להם הקב"ה תחילה את המצווה של 'החודש הזה לכם', ובכח המצווה הזאת של ראשי חדשים 
קבלו בני ישראל כח אדיר של התחדשות ופרישקייט, וכאשר מיד אחר כך ציווה אותם השי"ת במצווה 
עול פחד  רוח קדישא נשמתא חדתא, עד שהסירו את  רוח חדש,  כבר פעמה בקרבם  של קרבן פסח, 

המצרים מעליהם וכבר היו מוכנים לקבל עול מלכות שמים עד כדי מסירות נפש ממש.
המקבלים קדושה משבת קדשך

ובהיות שבהאי שתא הזדמנו 'שבת החודש' ו'ראש חודש' לפונדק אחד, נוסיף בזה עוד הוספה נפלאה 
חודש,  ראש  ממצוות  ההתחדשות  כח  את  ישראל  בני  שקיבלו  שכשם  משמואל',  ה'שם  שם  שכתב 
בעשור  היה  השה  לקיחת  זמן  כידוע  שהרי  קודש.  משבת  התחדשות  של  כח  קיבלו  גם  כך  כדאמרן, 
לחודש, ובאותה שנה הוא חל בעצם יום השבת קודש, ומבואר בספרים שהשבת קודש משפיע כח גדול 
של התחדשות, כמבואר ב'אור החיים' הק' )בראשית ב, ג(, שהקב"ה העמיד את בריאת העולם שיעמוד רק 
לשבעה ימים, ומדי שבוע בשבוע, על ידי קדושת יום השבת קודש, מתחדשת הבריאה לעוד שבעה ימים, 
כך בכל שבוע, ומתוך כך נמצא, שהיה לבני ישראל שני מקורות עילאין קדישין שממנו שאבו רוח של 

התחדשות בעבודת השי"ת, ראש חודש ושבת קודש.
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בס"ד

וילדה זכר 
זיע"א  נכנס פעם אל הרבי מקוצק  אדם אחד 
וביקש ברכה שיזכה לבנים טובים, נענה הרבי 
ואמר בקשתך דומה למי שזרע תפוחי אדמה 
הרבי  לך, אמר  דע  עץ..  ורוצה שיגדלו תפוחי 

שכפי מה שהאדם זורע – כך הוא מקבל.
'אמר  במדרש  הפרשה  את  פותח  הק'  רש"י 
רבי שמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל 
בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו 
נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף', ופשוטם 
כל  אחר  האדם  שנברא  שמכיוון  דברים  של 
נתפרשה  האדם  תורת  גם  לכן  החיים,  בעלי 
עד  ועוף,  חיה  בהמה  תורת  שנתפרשה  אחר 
גם  אלו  דברים  כאן הפשט, אך אפשר לפרש 
ד',  ניקח לעבוד את  כי ממנו   - בדרך העבודה 
שבאה התורה ללמד אותנו שכל אדם הרוצה 
להיזהר  עליו  וטהורים  קדושים  לבנים  לזכות 
ביותר מאכילת מאכלות אסורות, ולכן נסמכה 
לפרשה  זכר',  וילדה  תזריע  כי  'אשה  פרשת 
ובין  בין הטמא  'להבדיל  נאמר  הקודמת שבה 
הטהור, בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא 
תאכל', כי רק ע"י הזהירות וההקפדה בכשרות 
המאכלים ניתן לזכות לבנים צדיקים והגונים.

גדול ששמונים  יוחנן כהן  הגמרא מספרת על 
שנה  בכל  שבהם  גדולה  בכהונה  שימש  שנה 
נכנס לפני ולפנים ויצא בשלום, ולאחר שמונים 
שואל  הקדוש  והאר"י  צדוקי,  נעשה  שנה 
שאדם  כזה  דבר  קורה  איך  יתכן?  זה  כיצד 
לא,  )כי אם  צדיק באמת  היה  ששמונים שנה 
גיל  ובכל זאת אחר שעבר את  הוא היה מת(, 
ועונה  כופר?!   ונהיה  לגמרי  התהפך  המאה 
על כך האר"י שהוא אכל מאכל פגום, כלומר 
לו  שגרם  מה  וזה  טובה,  היתה  לא  שכשרותו 
לכך. אחרי מילים אלו אפשר להבין טוב יותר 
בהם  'ולא תטמאו  הפסוק  על  חז"ל  דברי  את 
אלא  ונטמאתם  תקרי  אל  בם',  ונטמאתם 
כי מאכלות אסורות מטמטמות את  ונטמטם, 
דבר  כל  על  להקפיד  ראוי  כמה  והמוח.  הלב 
ובפרט על כל דבר שנותנים  שמכניסים לפה, 
לילדינו, לברר קודם היטב היטב שהדבר כשר 
וראוי, שלא נהיה חלילה בוכים על דברים שהם 

בבחינת מעוות לא יוכל לתקון.
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הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'

סוזק"ש ב'

סוז"ת א'

סוז"ת ב'

6:25
7:39
8:19

8:45

9:29

10:04

10:33

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המערכת

טיב
ההודעות
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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

ֵהן:  ָאָדם ְוהּוָבא ֶאל־ַהּכֹ ּבְ י ִתְהֶיה  ּכִ ֶנַגע ָצַרַעת 
)יג, ט(

כיוון  אך  בפועל,  נהוגים  הנגעים  ענין  אין  אנו  בימינו  הנה, 
שהתורה היא נצחית בהכרח שייכים אלו הפרשיות גם על אלו 
הנגעים  ענין  אודות  לדבר  בבואו  הקדוש  בזוהר  ואכן  הזמנים, 
היסורים  וכשמתעוררים  'יסורים',  משמעותם  שהנגעים  מבאר 
כהן  בחינת  שהוא  הצדיק  אל  לבוא  עליו  מוטל  אז  האדם  על 
'טהור'  אומר  וכשהכהן  היסורים,  סיבת  מהי  לו  שיאמר  כדי 
משמעותה היא שהצדיק רואה ברוח קדשו שהעומד לפניו הוא 
'יסורים  הם  הייסורים  שאלו  לו  מגלה  כן  ועל  במעשיו,  תמים 
הם  היסורים  שאלו  משמעותה  'טמא'  וכשאומר  אהבה'.  של 
היסורים באים  והיינו שהצדיק מכיר שאלו  מירוק,  יסורים של 
על החטאים שעבר עליהם זה העומד מולו, ואז נותן לו הצדיק 
דרך תשובה, וכל ההוראות שהכהן מצווה לאחר רואו רומזים על 
דרכי התשובה שהצדיק מורה להמתייסר כדי שיבוא על תיקונו 

ויינצל מצערו.
כולה  הפרשה  כל  כי  למדים  נמצאינו  הקדוש  הזוהר  דברי  לאור 
מלב  ולהוציא  בכך,  מה  של  דבר  התשובה  שאין  אותנו  מלמדת 
שקל  דבר  היא  שהתשובה  לעצמם  ומדמים  הטועים  ההמוניים 
להשיגה, וכשמעוררים אותם על דברים שלא עשו כהוגן מסתפקים 
הם בכך שמהרהרים בתשובה ומכוונים את ליבם בברכת 'סלח לנו' 
ואילו היו  ותו לא מידי, לתומם סוברים הם כי בכך נמחק עוונם, 
יזכה  כדי שאכן  מן האדם  הנדרשת  היגיעה העצומה  יודעים את 
וכל  במעשיהם,  מתונים  יותר  היו  בודאי  אז  לאמיתה  לתשובה 
תנועה שלהם היתה מחושבת ומדוקדקת מתוך עול מלכות שמים, 
ונחזה  הבה  תשובה  של  עומקה  על  לעמוד  נשכיל  שאכן  וכדי 

מהלכו של המתייסר עד שזוכה להתרצות לפני קונו. 
הנה לפעמים ישנם נגעים שהכהן עומד עליהם מיד ומכיר את 
מהותם תיכף, זהו במקרה הקל, ולענינינו הרי הכהן אינו כי אם 
ובמקרה  צערו,  את  לתנות  כדי  המתייסר   פונה  שאליו  הצדיק 
הנזכר על אף שהינו המקרה הקל בכל זאת מידי בזיון לא יצא, 
שהרי מיהו זה החפץ שהצדיק יביט עליו ויכיר באיוולתו? ורק 
שהטילה  התשובה  במהלכי  להתחיל  עליו  בזיונו  שחיווה  אחר 
עליו התורה, תחילה לכל מוטל עליו לצאת ולשבת בדד מחוץ 
כלל  אפשר  אי  הימים  אלו  ומבלעדי  ימים,  שבעת  למחנה 
החטא  בעומק  שיתבונן  כדי  זה  וכל  טהרתו,  בסדר  להתחיל 
ובגדלות השי"ת, ורק אז תהיה ביכולתו לשבר לבבו ולבוא לכלל 
חרטה אמיתית, ורק אחר שניתן לו היכולת לשבר לבבו לשברי 
שברים משך אלו הז' ימים יכולים לתלות שאכן זכה לתשובה, 
ואז יוצא הכהן מחוץ למחנה כדי לבקרו ולראות אם אכן היתה 
שנתרפא  תיכף  הכהן  מכיר  בכך  זכה  ואם  כדבעי,  החרטה 
הצרעת, ועדיין לא תם סיפור טהרתו, אכן לכלל חרטה כבר זכה 

אך עדיין מוטל עליו לרכך לבבו ולהכניע ערפו ביותר כדי שלא 
יבוא מכאן והילך לידי חטא, ורק בכך יתרצה גם על עברו, ועל 
כן אחר שזורקים עליו מדם הציפור השחוטה מוטל עליו לגלח 
וכיון שכן  ניתן לו להיכנס לתוך המחנה,  ורק אז  את כל שערו, 
הלוא יחפוץ זה האיש לכל הפחות להסגיר את עצמו בתוך ד' 
כותלי ביתו כדי שלא יבחינו בו מכריו ולא יתבזה בעיניהם, אך 
למעשה עליו לשבת ז' ימים נוספים מחוץ לאהלו, מובן מאיליו 
שבכי האי גוונא לא יוקל לו להסתתר בפני הרואים ואז יתוסף לו 
שברים על שבריו ובכך יחדר היראה בלבו, ואחר כל זה ניתן לו 
הרשות להביא את קרבנותיו המרצים, לא לפני שמגלח שוב את 
שערותיו הקטנים שנצמחו בז' הימים האחרונים, כדי שבעמדו 
לפני ה' בשעת הבאת הקרבן יהיה בשיא ההכנעה, ואז אכן זוכה 

לתשובה כדבעי. 
כל זה הוא במקרה הקל, אך ישנם פעמים שלב החוטא אטום 
ופונה אל הצדיק אין הצדיק  ועל כן גם אחר שמתייסר  ביותר, 
מכיר תיכף על מה יצא הקצף ואינו יודע אם לטהר או לטמא, 
ורק אז  כדי שיכניע ערפו הקשה  ימים  ואז עליו לסגרו שבעת 
אכן יכול הצדיק להכיר בחטאו, ולפעמים גם זה לא מועיל ויש 
למידה  תחילה  שיזכה  כדי  הוא  זה  וכל  שנית,  להסגירו  צורך 
וגם אז עדיין  יכיר שאכן חטא,  ידה  מסויימת של הכנעה שעל 
אינו מוכשר לתשובה, ועליו להתחיל בסדרי הטהרה הנזכרים עד 

שמן השמים יסכימו שזכה לידי הכנעה וחרטה אמיתית.
שהתנאים  חז"ל  לנו  שהורו  אף  שעל  בא  הוא  ללמד  זאת  כל 
על  והקבלה  העבר  על  החרטה  המה  תשובה  של  העיקריים 
הן  המלאכה,  היא  קלה  שלא  לדעת  האדם  על  מוטל  העתיד, 
אמת שבכח החרטה והקבלה יזכה למחילה, אך לא בקל ישיגנה, 
כי החרטה צריכה להיות חרטה אמיתית וגם הקבלה שלאחריה 
לא במהרה היא באה, כי על האדם לזכות לזיכוך גדול עד אשר 
יוחלט בליבו כי אכן מקבל עליו שלא לעבור על מצוות ה' ורק 
בהלכותיו  הרמב"ם  מלשון  מדוייק  זה  וכל  מרצה,  תשובתו  אז 
שיעזוב  הוא  התשובה  היא  ומה  וז"ל:  ה"ב(  פ"ב  )תשובה 
ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד  ויסירו ממחשבתו  החוטא חטאו 
כי  וכן יתנחם על שעבר שנאמר  וגו',  יעזוב רשע דרכו  שנאמר 
יודע תעלומות שלא ישוב לזה  'ויעיד עליו  אחרי שובי נחמתי, 
חשובות  והקבלה  החרטה  שאין  לנו  הרי  עכ"ל,  לעולם'  החטא 
עד אשר יהיו כיתדות שלא ימוטו, וכשיחדרו אלו הדברים בלבו 
של האדם לא במהרה יחטא בידעו שלא בקל יבוא לידי תשובה 
אמיתית, וכמאמרו של הגאון הקדוש רבי ישראל מסלאנט זי"ע 
כי  זו,  ממצוה  פטורים  שנהיה  עדיף  אך  מצווה,  הינו  שתשובה 

אחר שמחוייבים בכך לא יוקל לו להאדם להשיגה כדבעי... 
השי"ת יהיה בעזרינו שלא ניכשל בשום חטא ואשמה, ובחמלתו 

יזכנו לתשובה כנה ואמיתית. 

י? תשובה מה
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החודש-תזריעפרשת  327 'גיליון מס
 שביעית שנה "טתשע

 

 

 לעילוי נשמת יו"ל זה גליון

 גרינבאום ז"ל אפרים בן יעקב משה' ר 

  תנצב"ה

 עלי שי"ח 
 

 שנים במשך חודש בכל תורם יהודי: לאחרונה שהיה מעשה
 של הלוואה צריך התורם כעת. גדול לכולל ₪ 10,000

 ולא ח"מגמ הלוואה יקבל שאם ואומר, ₪ 300,000
 ראש. בחודש ₪ 10,000 לכולל לתרום ימשיך, מהבנק
 כדי, תורם לאותו הלוואה ידוע ח"מגמ ביקש הכולל

 אך, הכולל מבחינת גדול כה סכום לכולל לתרום שימשיך
 הם, כזה גודל בסדר שהלוואות טענו ח"הגמ מנהלי

 .פרטיים לאנשים לא אך, למוסדות רק מעניקים
 להלוואה נחשבת ההלואה כאן גם: הכולל ראש טען

 אם. אדם מאותו גדולה תרומה מרויח שהכולל כיון, למוסד
, לבנק גדולה ריבית לשלם ייאלץ והוא לו ילווה לא ח"הגמ

 .יפסיד הכולל אז
 ח"הגר התורה שר מרן את לושאל ביקשו הצדדים שני

 א"שליט מרןו. להם שיורה ככל ינהגו והם א"שליט קניבסקי
 ירויח שממנה הלוואה. הכולל ראש עם שהצדק השיב

 עצמה שההלוואה למרות, לכולל הלוואה נחשבת, הכולל
 .פרטי לאדם ניתנת

 
שלוםב שבת  טוב ברכת   וחודש 

 גולדשטוף יצחק 

 על הפרשה פנינים
 

 "ואזוב תולעת ושני ארז ועץ""
  מה וקשה וכאזוב כתולעת מגאותו עצמו ישפיל ויתרפא תקנתו מה הרוח גסות על באין שהנגעים לפי ארז ועץ י"פירש
) טפח אזוב דשיעור' א כו נדה עיין( מהתולעת גדול דאזוב האזוב להקדים ליה דהוי ועוד וכאזוב כתולעת דוגמאות' ב צריך
 מדה היא הישרה הדרך שכתב מדעות ב"ופ א"פ ם"הרמב דברי פי על יתבאר אמנם, זו אף זו לא למנקט ליה והוי

 עד רב זמן בו וינהוג השני לקצה עצמו ירחיק' הא לקצה רחוק היה אם אך' כו הדעות מכל ודעה דעה שבכל בינונית
 הכל מן למטה וישב הרבה בבזיון עצמו ינהיג לב גבה היה אם כגון' כו הבינונית המדה והיא הטובה לדרך בו שיחזור
  האמצעית לדרך ויחזור ממנו הלב גובה שיעקור עד אלו בדברים וכיוצא לובשיהן את המבזות הסחבות בלויי וילבש
 קצה עד לילך צריך שבגאוה ג"בה שם שכתב ומה( ם"הרמב ל"עכ ימיו כל בה ילך האמצעית לדרך ולכשיחזור הטובה דרך שהוא
  להשפיל צריך ארז כעץ נתגאה שאם הפסוק מדויק זה פי ועל) האחר לקצה יותר קרוב שהכוונה זה שמיישב מ"בלח ש"ע האחרון
 .ממוצע קצת שהוא האזוב לדרך יחזור כך ואחר כתולעת הסוף עד עצמו

 )(טעמא דקרא
 על באים שהנגעים לפי" י"ברש וכתוב, עברות סוגי כמה על לאדם הבאים נגעים עניני על מדברות השבוע פרשיות
 חיים החפץ דברי ידועים עונשו ועל הרע לשון המדבר של האיסור חומר על", דברים פטפוטי מעשה שהוא, הרע לשון

 . ולשונו פיו את שומר שלא למי המגיעים ובעונשים האיסור בחומר בספרו מאד שהאריך
 ליד א"חזו רחוב סוף שהיום איפה[ ברחוב ש"אי החזון עם הלכתי פעם: "ל"וז רבינו שסיפר" תודה מנחת" בספר ראיתי
  שבמקום א"החזו ואמר התורה בלימוד ודברו כאן עברו הולכים אנחנו שעכשיו שבמקום לי אמר ולפתע] קברות הבית
  התורה לימוד ידי על רק אפשר, זו לדרגה להגיע רבינו ואמר!!!  זה את להרגיש אפשר בלימוד ודיברו תורה בני שעברו

 .ל"עכ" הקדושה
  שהלך המקום על אפילו משפיע שלימודו תורה בדברי ומדבר שלומד למי הגדולה המעלה את זה במעשה אנו רואים
 .מקומו את גם אלא עצמו את רק לא שמקלקל הרע לשון שומע או מדבר שחלילה מי חמור כמה נלמד ומזה, שם

 .לימוד צריכים שהם שלנו החולין שיחות על שיאמרו לדרגה להגיע ונזכה ורכילות הרע מלשון פינו את לשמור שנזכה

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)
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לפי אופ˜

ירו̆לים

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

וילדה זכר 
זיע"א  נכנס פעם אל הרבי מקוצק  אדם אחד 
וביקש ברכה שיזכה לבנים טובים, נענה הרבי 
ואמר בקשתך דומה למי שזרע תפוחי אדמה 
הרבי  לך, אמר  דע  עץ..  ורוצה שיגדלו תפוחי 

שכפי מה שהאדם זורע – כך הוא מקבל.
'אמר  במדרש  הפרשה  את  פותח  הק'  רש"י 
רבי שמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל 
בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו 
נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף', ופשוטם 
כל  אחר  האדם  שנברא  שמכיוון  דברים  של 
נתפרשה  האדם  תורת  גם  לכן  החיים,  בעלי 
עד  ועוף,  חיה  בהמה  תורת  שנתפרשה  אחר 
גם  אלו  דברים  כאן הפשט, אך אפשר לפרש 
ד',  ניקח לעבוד את  כי ממנו   - בדרך העבודה 
שבאה התורה ללמד אותנו שכל אדם הרוצה 
להיזהר  עליו  וטהורים  קדושים  לבנים  לזכות 
ביותר מאכילת מאכלות אסורות, ולכן נסמכה 
לפרשה  זכר',  וילדה  תזריע  כי  'אשה  פרשת 
ובין  בין הטמא  'להבדיל  נאמר  הקודמת שבה 
הטהור, בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא 
תאכל', כי רק ע"י הזהירות וההקפדה בכשרות 
המאכלים ניתן לזכות לבנים צדיקים והגונים.

גדול ששמונים  יוחנן כהן  הגמרא מספרת על 
שנה  בכל  שבהם  גדולה  בכהונה  שימש  שנה 
נכנס לפני ולפנים ויצא בשלום, ולאחר שמונים 
שואל  הקדוש  והאר"י  צדוקי,  נעשה  שנה 
שאדם  כזה  דבר  קורה  איך  יתכן?  זה  כיצד 
לא,  )כי אם  צדיק באמת  היה  ששמונים שנה 
גיל  ובכל זאת אחר שעבר את  הוא היה מת(, 
ועונה  כופר?!   ונהיה  לגמרי  התהפך  המאה 
על כך האר"י שהוא אכל מאכל פגום, כלומר 
לו  שגרם  מה  וזה  טובה,  היתה  לא  שכשרותו 
לכך. אחרי מילים אלו אפשר להבין טוב יותר 
בהם  'ולא תטמאו  על הפסוק  חז"ל  דברי  את 
אלא  ונטמאתם  תקרי  אל  בם',  ונטמאתם 
כי מאכלות אסורות מטמטמות את  ונטמטם, 
דבר  כל  על  להקפיד  ראוי  כמה  והמוח.  הלב 
ובפרט על כל דבר שנותנים  שמכניסים לפה, 
לילדינו, לברר קודם היטב היטב שהדבר כשר 
וראוי, שלא נהיה חלילה בוכים על דברים שהם 

בבחינת מעוות לא יוכל לתקון.
 )עפ"י טיב התורה-תזריע(
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יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

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

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

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

ֵהן:  ָאָדם ְוהּוָבא ֶאל־ַהּכֹ ּבְ י ִתְהֶיה  ּכִ ֶנַגע ָצַרַעת 
)יג, ט(

כיוון  אך  בפועל,  נהוגים  הנגעים  ענין  אין  אנו  בימינו  הנה, 
שהתורה היא נצחית בהכרח שייכים אלו הפרשיות גם על אלו 
הנגעים  ענין  אודות  לדבר  בבואו  הקדוש  בזוהר  ואכן  הזמנים, 
היסורים  וכשמתעוררים  'יסורים',  משמעותם  שהנגעים  מבאר 
כהן  בחינת  שהוא  הצדיק  אל  לבוא  עליו  מוטל  אז  האדם  על 
'טהור'  אומר  וכשהכהן  היסורים,  סיבת  מהי  לו  שיאמר  כדי 
משמעותה היא שהצדיק רואה ברוח קדשו שהעומד לפניו הוא 
'יסורים  הם  הייסורים  שאלו  לו  מגלה  כן  ועל  במעשיו,  תמים 
הם  היסורים  שאלו  משמעותה  'טמא'  וכשאומר  אהבה'.  של 
היסורים באים  והיינו שהצדיק מכיר שאלו  מירוק,  יסורים של 
על החטאים שעבר עליהם זה העומד מולו, ואז נותן לו הצדיק 
דרך תשובה, וכל ההוראות שהכהן מצווה לאחר רואו רומזים על 
דרכי התשובה שהצדיק מורה להמתייסר כדי שיבוא על תיקונו 

ויינצל מצערו.
כולה  הפרשה  כל  כי  למדים  נמצאינו  הקדוש  הזוהר  דברי  לאור 
מלב  ולהוציא  בכך,  מה  של  דבר  התשובה  שאין  אותנו  מלמדת 
שקל  דבר  היא  שהתשובה  לעצמם  ומדמים  הטועים  ההמוניים 
להשיגה, וכשמעוררים אותם על דברים שלא עשו כהוגן מסתפקים 
הם בכך שמהרהרים בתשובה ומכוונים את ליבם בברכת 'סלח לנו' 
ואילו היו  ותו לא מידי, לתומם סוברים הם כי בכך נמחק עוונם, 
יזכה  כדי שאכן  מן האדם  הנדרשת  היגיעה העצומה  יודעים את 
וכל  במעשיהם,  מתונים  יותר  היו  בודאי  אז  לאמיתה  לתשובה 
תנועה שלהם היתה מחושבת ומדוקדקת מתוך עול מלכות שמים, 
ונחזה  הבה  תשובה  של  עומקה  על  לעמוד  נשכיל  שאכן  וכדי 

מהלכו של המתייסר עד שזוכה להתרצות לפני קונו. 
הנה לפעמים ישנם נגעים שהכהן עומד עליהם מיד ומכיר את 
מהותם תיכף, זהו במקרה הקל, ולענינינו הרי הכהן אינו כי אם 
ובמקרה  צערו,  את  לתנות  כדי  המתייסר   פונה  שאליו  הצדיק 
הנזכר על אף שהינו המקרה הקל בכל זאת מידי בזיון לא יצא, 
שהרי מיהו זה החפץ שהצדיק יביט עליו ויכיר באיוולתו? ורק 
שהטילה  התשובה  במהלכי  להתחיל  עליו  בזיונו  שחיווה  אחר 
עליו התורה, תחילה לכל מוטל עליו לצאת ולשבת בדד מחוץ 
כלל  אפשר  אי  הימים  אלו  ומבלעדי  ימים,  שבעת  למחנה 
החטא  בעומק  שיתבונן  כדי  זה  וכל  טהרתו,  בסדר  להתחיל 
ובגדלות השי"ת, ורק אז תהיה ביכולתו לשבר לבבו ולבוא לכלל 
חרטה אמיתית, ורק אחר שניתן לו היכולת לשבר לבבו לשברי 
שברים משך אלו הז' ימים יכולים לתלות שאכן זכה לתשובה, 
ואז יוצא הכהן מחוץ למחנה כדי לבקרו ולראות אם אכן היתה 
שנתרפא  תיכף  הכהן  מכיר  בכך  זכה  ואם  כדבעי,  החרטה 
הצרעת, ועדיין לא תם סיפור טהרתו, אכן לכלל חרטה כבר זכה 

אך עדיין מוטל עליו לרכך לבבו ולהכניע ערפו ביותר כדי שלא 
יבוא מכאן והילך לידי חטא, ורק בכך יתרצה גם על עברו, ועל 
כן אחר שזורקים עליו מדם הציפור השחוטה מוטל עליו לגלח 
וכיון שכן  ניתן לו להיכנס לתוך המחנה,  ורק אז  את כל שערו, 
הלוא יחפוץ זה האיש לכל הפחות להסגיר את עצמו בתוך ד' 
כותלי ביתו כדי שלא יבחינו בו מכריו ולא יתבזה בעיניהם, אך 
למעשה עליו לשבת ז' ימים נוספים מחוץ לאהלו, מובן מאיליו 
שבכי האי גוונא לא יוקל לו להסתתר בפני הרואים ואז יתוסף לו 
שברים על שבריו ובכך יחדר היראה בלבו, ואחר כל זה ניתן לו 
הרשות להביא את קרבנותיו המרצים, לא לפני שמגלח שוב את 
שערותיו הקטנים שנצמחו בז' הימים האחרונים, כדי שבעמדו 
לפני ה' בשעת הבאת הקרבן יהיה בשיא ההכנעה, ואז אכן זוכה 

לתשובה כדבעי. 
כל זה הוא במקרה הקל, אך ישנם פעמים שלב החוטא אטום 
ופונה אל הצדיק אין הצדיק  ועל כן גם אחר שמתייסר  ביותר, 
מכיר תיכף על מה יצא הקצף ואינו יודע אם לטהר או לטמא, 
ורק אז  כדי שיכניע ערפו הקשה  ימים  ואז עליו לסגרו שבעת 
אכן יכול הצדיק להכיר בחטאו, ולפעמים גם זה לא מועיל ויש 
למידה  תחילה  שיזכה  כדי  הוא  זה  וכל  שנית,  להסגירו  צורך 
וגם אז עדיין  יכיר שאכן חטא,  ידה  מסויימת של הכנעה שעל 
אינו מוכשר לתשובה, ועליו להתחיל בסדרי הטהרה הנזכרים עד 

שמן השמים יסכימו שזכה לידי הכנעה וחרטה אמיתית.
שהתנאים  חז"ל  לנו  שהורו  אף  שעל  בא  הוא  ללמד  זאת  כל 
על  והקבלה  העבר  על  החרטה  המה  תשובה  של  העיקריים 
הן  המלאכה,  היא  קלה  שלא  לדעת  האדם  על  מוטל  העתיד, 
אמת שבכח החרטה והקבלה יזכה למחילה, אך לא בקל ישיגנה, 
כי החרטה צריכה להיות חרטה אמיתית וגם הקבלה שלאחריה 
לא במהרה היא באה, כי על האדם לזכות לזיכוך גדול עד אשר 
יוחלט בליבו כי אכן מקבל עליו שלא לעבור על מצוות ה' ורק 
בהלכותיו  הרמב"ם  מלשון  מדוייק  זה  וכל  מרצה,  תשובתו  אז 
שיעזוב  הוא  התשובה  היא  ומה  וז"ל:  ה"ב(  פ"ב  )תשובה 
ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד  ויסירו ממחשבתו  החוטא חטאו 
כי  וכן יתנחם על שעבר שנאמר  וגו',  יעזוב רשע דרכו  שנאמר 
יודע תעלומות שלא ישוב לזה  'ויעיד עליו  אחרי שובי נחמתי, 
חשובות  והקבלה  החרטה  שאין  לנו  הרי  עכ"ל,  לעולם'  החטא 
עד אשר יהיו כיתדות שלא ימוטו, וכשיחדרו אלו הדברים בלבו 
של האדם לא במהרה יחטא בידעו שלא בקל יבוא לידי תשובה 
אמיתית, וכמאמרו של הגאון הקדוש רבי ישראל מסלאנט זי"ע 
כי  זו,  ממצוה  פטורים  שנהיה  עדיף  אך  מצווה,  הינו  שתשובה 

אחר שמחוייבים בכך לא יוקל לו להאדם להשיגה כדבעי... 
השי"ת יהיה בעזרינו שלא ניכשל בשום חטא ואשמה, ובחמלתו 

יזכנו לתשובה כנה ואמיתית. 

י? תשובה מה

פר' תזריע
א' ניסן תשע"ט
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א

|  שבת החודש  |

 "ה ת שד  ה תבש | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
שבת החודש תשע"ט

נסתרים  לניסים  שגם  נסתר,  על  מורה  שהוא 

החודש הזה ראש, וזהו שנאמר גם כן )שמות יב-מב( 

הוא הלילה הזה לה' שימורים".

היקרה  בפנינה  נרחיב  מאריה  קמיה  כעבדא 

הלשון  כפל  שמלבד  הקדושים,  בדבריו  הטמונה 

הכתוב  שפתח  מה  גם  קודש"  ה"זרע  מיישב 

מורה  "הזה"   - לכם"  הזה  "החודש  נגלה:  בלשון 

בלשון  וסיים  לעינים,  הנראה  וגלוי  נוכח  דבר  על 

דבר  על  מורה  "הוא"   - לכם"  הוא  "ראשון  נסתר: 

נסתר שאינו גלוי לפנינו. ומצינו השוואה לדקדוק 

שכתוב  מקרא  קו:(  )ב"ק  בגמרא  שדרשו  במה  זה 

כי  יאמר  "אשר  כב-ח(:  )שם  השומרים  בשבועת 

ומודה  התביעה  במקצת  הכופר  רק  כי  זה",  הוא 

במקצתה חייב שבועה.

ופירשו הראשונים הכוונה בזה, כי לשון "הוא" 

על  מורה  "זה"  לשון  ואילו  נסתר,  דבר  על  מורה 

"הוא"  וגלוי. מזה למדנו כי מה שכתוב  נוכח  דבר 

בלשון נסתר, הוא ללמדנו שמדובר כשהוא כופר 

במקצת הטענה שהדבר נסתר ממנו, ומה שכתוב 

כשהוא  שמדובר  ללמדנו  הוא  נגלה,  בלשון  "זה" 

מודה במקצת הטענה שידוע לו שהוא חייב. הנה 

לשונות  ב'  הכתוב  שהזכיר  מה  ביאור  צריך  כן  כי 

ראש  לכם  'הזה'  "החודש  ניסן:  לחודש  בקשר 

חדשים, ראשון 'הוא' לכם לחדשי השנה".

שבו  ניסן  חודש  כי  קודש"  ה"זרע  ומבאר 

ובנפלאות באותות  יצאו ישראל ממצרים בניסים 

גלויים, הוא ראש לכל הניסים הנגלים  ובמופתים 

כתוב:  כך  ועל  לישראל,  לעשות  הקב"ה  שעתיד 

לכל  ראש   - חדשים"  ראש  לכם  'הזה'  "החודש 

כך  על  מוסיף  "הזה".  בבחינת  הגלויים  הניסים 

הכתוב כי חודש ניסן הוא גם כן ראשון לכל הניסים 

הנסתרים שעתיד הקב"ה לעשות לישראל, ועל כך 

נאמר: "ראשון 'הוא' לכם לחדשי השנה" - ראשון 

לכל הניסים הנסתרים בבחינת "הוא".

פי  על  הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  ויש 

יסוד גדול שלמדנו מדברי הרמב"ן סוף פרשת בא 

)שמות יג-טז(, כי תכלית כל הניסים שעשה הקב"ה 

כ-ח(: "זכור את יום השבת לקדשו" - "וכמו שתהיה 

בשבת  אחד  ממנו  במנותנו  השבת,  ביום  הזכירה 

ושני בשבת, כאשר אפרש )שם(, כך הזכירה ביציאת 

השני  והחודש  הראשון  החודש  במנותנו  מצרים, 

והשלישי לגאולתנו".

על פי האמור מוסיף הרמב"ן לפרש בדרך הפשט, 

מה שכפל הכתוב את לשונו במצוה זו: "החודש הזה 

לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה". 

לכל  "ראש"  הוא  ניסן  שחודש  מאחר  ולכאורה 

החדשים, הרי ברור שהוא גם "ראשון" לחדשי השנה. 

אך לפי האמור מיישב הרמב"ן הכוונה בזה:

תחילת  שהרי  לשנה,  הזה  המנין  "שאין 

]על חג הסוכות בחודש  שנותינו מתשרי, דכתיב 

השנה,  תקופת  האסיף  וחג  לד-כב(  )שם  תשרי[ 

כשנקרא  כן  אם  השנה,  בצאת  כג-טז(  )שם  וכתיב 

לחדש ניסן ראשון ולתשרי שביעי, פתרונו ראשון 

לגאולה ושביעי אליה. וזה טעם ראשון הוא לכם, 

לכם,  ראשון  הוא  אבל  בשנה,  ראשון  שאיננו 

שנקרא לו לזכרון גאולתנו".

הזה  "החודש  כך:  הוא  הכתוב  פירוש  זה  לפי 

חודש ניסן הוא אמנם ראש  לכם ראש חדשים" - 

ישראל ממצרים, אולם  יצאו  בו  כי  לכל החדשים 

ראש  בהיותו  השנה"  "ראש  גם  שהוא  נטעה  בל 

לחדשי  לכם  הוא  "ראשון  אלא  חדשים,  י"ב  לכל 

ולא לשנה  רק לחדשי השנה הוא ראש   - השנה" 

וחודש  השנה,  ראש  הוא  תשרי  חודש  כי  עצמה, 

ניסן הוא ראש לחדשי השנה. 

 הכליה תניסים תנגלים
 לתכיר "ניסים תנסהרים

שלחן  על  להעלות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

"החודש  הלשון:  כפל  על  נפלא  ישוב  מלכים 

לחדשי  לכם  הוא  ראשון  חדשים,  ראש  לכם  הזה 

השנה", במשנתו הטהורה של הרה"ק מראפשיץ 

זי"ע ב"זרע קודש" )פרשת בא ד"ה החודש(. הנה מה 

בחינת  פירוש  הזה,  "החודש  בקצרה:  שמבאר 

הוא,  ראשון  חדשים.  ראש  לכם  נגליים,  ניסים 

שבת קודש הבאה עלינו לטובה, ששנה זו היא 

אלא  ניסן,  חודש  את  בה  שמברכים  שבת  איננה 

נקראת  עצמו,  ניסן  חודש  ראש  בה  שחל  שבת 

ז"ל  חכמינו  שתיקנו  מה  שם  על  החודש",  "שבת 

שכתובה  בא,  בפרשת  החודש  פרשת  בה  לקרות 

בה המצוה הראשונה שנצטוו בה ישראל בצאתם 

ממצרים, לקבוע את חודש ניסן שבו יצאו ממצרים 

לחודש הראשון מכל י"ב חדשי השנה.

הנה כי כן דבר בעתו מה טוב להתבונן במקור 

ואל  משה  אל  ה'  "ויאמר  יב-א(:  )שמות  המצוה 

אהרן בארץ מצרים לאמר, החודש הזה לכם ראש 

ופירש  השנה".  לחדשי  לכם  הוא  ראשון  חדשים, 

הרמב"ן: "החודש הזה לכם ראש חדשים, זו מצוה 

משה,  ידי  על  ישראל  את  הקב"ה  שצוה  ראשונה 

שאר מצוות שבתורה  כי  בארץ מצרים,  ולכן אמר 

בשם  רש"י  בפירוש  מבואר  וכן  סיני".  בהר  היו 

ברא  "בראשית  א-א(:  )בראשית  הפסוק  על  המדרש 

אלקים את השמים ואת הארץ. אמר רבי יצחק, לא 

היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה 

לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל".

 כפל תל שן ברא   ד יםב 
ברא שן תשא לכםב

שנזכור  כדי  זו,  למצוה  הטעם  מבאר  הרמב"ן 

ביציאת  הקב"ה  עמנו  שעשה  הנס  את  תמיד 

מצרים בחודש ניסן:

שימנו  חדשים,  ראש  לכם  הזה  החודש  "טעם 

כל  ימנו  וממנו  הראשון,  חודש  ישראל  אותו 

השנה בשנים  תשלום  עד  ושלישי,  החדשים, שני 

כי  הגדול,  בנס  זיכרון  זה  שיהיה  כדי  חדש,  עשר 

כן  ועל  נזכר.  הנס  יהיה  החדשים  שנזכיר  עת  בכל 

יט-א(  )שם  יאמר  אלא  בתורה,  שם  לחדשים  אין 

בשנה  ויהי  י-יא(  )במדבר  ואומר  השלישי,  בחודש 

השנית בחודש השני נעלה הענן, )שם כט-א( ובחדש 

השביעי באחד לחודש וגו', וכן כולם".

זו:  מצוה  הרמב"ן  משווה  הדברים  בהמשך 

)שמות  למצות  חדשים",  ראש  לכם  הזה  "החודש 

בת שד  א ר י שתשה "ש מקיפשהב

  שד  ניסן משקף "י שתשה מתת"ר שמתתהיד
"ניסן נגאלש ממצרים ש"ניסן תהידים לתיגאל

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 

(אנגלית ועברית)

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

הודעה מפתיעה
וגשום הוזמנו בפתאומיות שני האחים  בערב קר 
היריבים, דני וגדי, להגיע לביתו המפואר של אביהם 
מה  שיערו  לא  הם  כהגדרתו.  ביותר',  'דחוף  לעניין 
מצפה להם. האב האמיד המתבגר קיבל את פניהם 
בסבר פנים חתומות וההודעה שהודיע להם הותירה 

אותם המומים.

זה היה כאשר הוויכוחים והמריבות בין שני האחים, 
הפכו למלחמת עולם של ממש. ניסיונות של ָשִנים 
ובני המשפחה לאחֹות את הקרעים  מצד ההורים 
את  אביהם  ביטא  דרמטית  ובהודעה  בתוהו.  עלו 

מורת רוחו ואכזבתו העמוקה משני בניו היחידים:

כל  מבחינתי  עברו  שביניכם  העכורים  "היחסים 
גבול, ובשל כך ברצוני להודיע לכם שהחלטתי לנשל 

את שניכם מהירושה..."

האחים היו מזועזעים מכך שהאב בחר בצוואתו 
להוריש  ולא  צדקה  לקרנות  נכסיו  כל  את  להוריש 

להם אף לא אגורה אחת שחוקה.

מעבירים את רוע הגזירה?
בחודִשים שלאחר אותו ערב יצאו האחים מגדרם. 
כל אחד מהם התחיל לבקר את ההורים על בסיס 
הם  להתעניין.  להתקשר,  מתנות,  לקנות  יומיומי, 
ניסו לשדל את ִאָמם שתלחץ על האב לשנות את 
דעתו. דיברו עם האב בעצמו שוב ושוב, בכו, שכנעו, 

התחננו – אבל הכול היה לשווא.

את  בראותה  יצא  שלבה  הרחמִנייה  האם  גם 
הקשה  "המריבה  להם:  אמרה  ילדיה  של  הצער 
איבד  הוא  אביכם.  מנוחתו של  מדירה את  ביניכם 
את הטעם בחיים בגללכם ונפגע קשות מכך שכל 
אחד מכם לא מוכן לוותר על הגאווה שלו ולהתפייס 
עם אחיו, ולּו למען השקט הנפשי שלנו כהורים. זה 

עניין מאוד עמוק אצלו, אני לא יכולה לעזור לכם..."

ולפתור  להתפייס  ובמקום  והסתבך  הלך  המצב 
מהאחים  אחד  כל  התחילו  הסכסכוך,  את  ביניהם 
ושהוא  אתו  שהצדק  אביו  את  לשכנע  לנסות 
מבחינתו כבר היה מוכן מזמן להתפייס, אבל האח 
השני הוא זה שמחרחר מריבה ומוסיף שמן למדורה. 
לאחר שיחות ארוכות וטעונות שבהן כל אחד שפך 
והכפשות,  השמצות  והאשמות,  בוז  של  קיתונות 
וחד  נוספת  – החליט האב החלטה  ְיִריבֹו  על אחיו 
משמעית לא לתת לבניו לדרוך עוד על מפתן ביתו: 
"אם אתם רוצים להמשיך להילחם אחד בשני – אל 

תעשו את זה אצלי בבית!"

לשוחח  הסכים  האב  להתקשר,  המשיכו  האחים 
איתם בתנאי שלא ידברו אתו דבר וחצי ודבר מעניין 
המחלוקת. אבל התחנונים לא הועילו, כל דבריהם 
מוכן  ואינו  החליט  האב  ערלות.  אוזניים  על  נפלו 

לחזור בו.

הזדמנות פז
עברו שנים, שנים קשות של ניתוק גם לבנים וגם 

להורים, והגיע יום ההולדת השבעים של האב. לרגל 
להגיע  לבנים  שיניח  הֵאם  ביקשה  החגיגי  המאורע 
נעתר  האב  ההולדת.  יום  את  יחד  לחגוג  לביתם 
מתנות,  קנו  להתכונן,  התחילו  והאחים  לבקשה 
ולעשות  וגמרו בלבם לנסות  כתבו שירים מרגשים, 
כל שביכולתם, ולקוות לעת רצון שבה יבקשו מהאב 

להעביר את רוע הגזירה.

הערב הגדול הגיע כל אחד מהאחים הגיע לבית 
לא  ואף  מילה  החליף  לא  וכמובן,  בחבילות,  עמוס 
ניסו  ביין,  האבא  לב  כטוב  והנה  אחיו.  עם  מבט 
אהבת  ולעורר  נעורים  זיכרונות  לו  להזכיר  האחים 
ואמר  האב  אותם  קטע  אז  אבל  בנים,  על  אב 

בפסקנות:

רואה  אני  מאוד.  אותי  אכזבתם  יקרים,  "בנים 
את  רואה  אני  הירושה,  את  רוצים  מאוד  שאתם 
אתם  משקיעים,  שאתם  ִנְדִלים  הבלתי  המאמצים 
הכול, אבל את הדבר  ועושים  ומתחננים  מבקשים 

היעיל ביותר והפשוט ביותר אינכם עושים.

אתכם  שנישלתי  מפורש  באופן  לכם  "אמרתי 
אתם  מדוע  שביניכם.  המריבות  בגלל  מהירושה 
שורש  את  כאשר  הירושה,  על  לבקש  ממשיכים 
חושבים שצריך  תיקנתם?! האם אתם  לא  הבעיה 
לשכנע אותי? אני רוצה לתת לכם יותר מאשר אתם 
רוצים לקבל, אבל הבעיה אינה אצלי אלא אצלכם.

אבל  לי,  שגרמתם  הצער  את  לתאר  אפשר  "אי 
הצער מהאכזבה שאתם גורמים לי בכך שאתם לא 
– עולה על כל  מצליחים להבין מסר כל כך פשוט 

הצער שגרמתם לי עד כה ---"

מי הם הבנים?
הבנים,  כלפי  מכוונים  אינם  האב  של  הדיבורים 
כלפינו. אנו הבנים שגלו מעל שולחן אביהם.  אלא 
אנו הבנים שיודעים היטב על מה ולמה איבדנו כל 
בינינו.  לשכון  חזר  לא  ה'  ולמה  מה  ועל  הרבה  כך 
מתאבלים  ומתחננים,  שמבקשים  הבנים  אנחנו 
ובוכים, ועושים הכול בשביל לשמח את האבא, אבל 

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

מאמר

ראש הישיבה

האחים היו מזועזעים 
מכך שהאב בחר 
בצוואתו להוריש את 
כל נכסיו לקרנות 
צדקה ולא להוריש 
להם אף לא אגורה 
אחת שחוקה.

בס"ד בר"ה

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

ר"תיציאהכניסה
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17:1718:1518:51תל אביב

17:0918:1418:52חיפה
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פרשת ויקהל, שקלים 
גליון 611 | כ"ה אדר א' תשע"ט

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום ד',
כ"ט אדר א' )06/03/19(
ישיבת "חוט של חסד" 

שמואל הנביא 13,
בשעה 20:30

יום ב',
כ"ז אדר א' )04/03/19(

בי"כ בית אהרון
רח' עוזיאל,

בשעה 20:30

יום א',
כ"ו אדר א' )03/03/19(

בי"כ מחלת אשור
שכונת כרמי הנדיב,

בשעה 20:30

יום ה',
ל' אדר א' )07/03/19(

בי"כ ע"ש חללי צה"ל 
המעפילים פינת המצודה,

בשעה 21:30

ירושלים באר שבע חולוןקרית מלאכי

הכנסים של הרב שלום ארוש שליט"א לשבוע הקרוב
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