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To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.

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

would like to share with my readers a somewhat long email.  It 
is a response to someone who was feeling resentment towards 
Hashem for making his parent ill. While I have already touched 

on most of these points in previous articles, letters written to real 
people are often more effective at influencing people’s attitudes.
 
"Sorry, this is going to be really intense. Hopefully, it will offer clarity 
of thought which always puts people into better moods.
 
This is a topic that I can write pages and pages about. I once wrote a 
long pamphlet on this topic which I will attach to this email. It may not 
answer any questions but it will give you a lot 
of background information regarding suffering. 
I wrote it after three events which took place 
two months apart from each other. I lost a son. 
A student gave birth to a child who passed away 
after a month. On the day the child passed away, 
another student gave birth to a child who also 
died within days. (Both have other children and 
have moved past those incidents.)
 
My goal in writing that pamphlet was to fill in 
the blanks created by my personal Chinuch upbringing, and I assume, 
that of others as well. We are taught that there are two reasons we 
suffer. We did Aveiros, or we are experiencing a Nisayon. While those 
are two valid causes of suffering, they are not the only causes. The 
pamphlet offers possible causes when the only two that we know 
of don’t satisfy our need to understand, even if only a glimpse of 
understanding.
 
My first comment to you is a Hashkafic, not emotional, thought. I 

assume we will be continuing this conversation and I will soften in the 
coming emails. Nevertheless, because, understandably, you feel angry, 
I want to start with a defense of Hashem’s decisions. Not really a 
defense, as Hashem isn’t accountable to our approval, but 
an explanation of how things work in Shomayim that should 
help you redirect your emotions from anger to confusion, 
then acceptance, and finally, courage.
 
While we are being logical for this moment, I don’t expect it 
to transform your emotions. Emotions have a way of going 
wherever they want and often nowhere that we want them 

to go. Nevertheless, we should always begin 
with, “How am I supposed to be thinking about 
what is happening?”. Sometimes it works, other 
times it only tempers. Either way, it’s how we 
begin.
 
One thing to keep in mind as you read my 
letter: In your parent's case, you write that the 
prognosis seems positive. The challenge you 
have is the process not of worrying about the 
outcome. While that may still be stressful, avoid 

the urge to create imagery in your mind that it is worse than it is. 
What you are faced with is several months of stress and a few years 
of the unknown, nothing anyone should have to face, the particulars 
of which are different than what other people, myself included, have 
experienced.
 
The right to be angry at someone requires several components. 
Before I list off those factors, I have to divert for a moment. Since we 
were very little, we were told how Hashem loves us, takes care of us, 
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his Parsha discusses the building of the Mishkan, one of the 
most important undertakings in Klal Yisrael’s history. The 
Akeida offers the following thought on achieving. He writes:
  כיון שלא נברא האדם להיותו יושב ובטל ראוי ומחויב שיהיה עסקו

בנבחרות שבפעולותיו  
Since people were not created with the intention that they won’t 
do anything, it is worthwhile that (once they are doing things) they 
should focus on creating things that are important.
 
His message is that creating is in our DNA. What we create is 
up to us. Some people may be satisfied having mastered some trivial 
knowledge such as knowing all 50 states by heart in alphabetical 
order. Others may focus on creating successful businesses. But, once 
one is creating, it’s worth going for the “gold”.

What would that be? I have recently been offering people the 
following concept. People are comprised of a Guf and a Neshama. 
The Guf has certain things which give it pleasure; the Neshama has a 
completely different list. What gives the Guf pleasure appears to the 
Neshama as an adult savoring a lollipop. It is sort of disappointed, 
possibly repulsed by the pleasure the Guf gets from this world’s 
pleasures. On the other hand, the Guf can’t fathom what the 
Neshama finds enjoyable.
 
But there’s a difference between the two. Give the child a full meal 
without sugar and Nosh won’t make him happy, but he will be full. 
Give an adult a lollipop and he won’t be happy or satisfied.

T

"...we will now explore 

the topic of Emunah for 

possibly the first time 

in your life."

 
 

Parshas Vayakel and Pekudei - Shabbos and Shofeit - Like Sounds, Like Meanings   
David Gurwitz 

 
It has been one of Hashem’s many great gifts to my family - and, I know, to many other families in Klal Yisroel 
worldwide - to have our Shabbos knowledge and observance enhanced by the depth and clarity contained in 
the well-known four-volume set of seforim on the 39 melachos of Shabbos authored by Rabbi Dovid Ribiat. We 
have been blessed to know him and to receive tremendous hadrachah from him as well. 

In addition, it was a great blessing for me personally to learn Daf Yomi from Rabbi Leibie Grohman. Rabbi 
Grohman is well-known as a tremendous marbitz Torah, and each daf actually seems to live and breathe with 
Rabbi Grohman’s fire and insight.  

It is no surprise that Rabbi Ribiat has given Klal Yisroel two great gifts, a Shabbos guidance sefer and a halacha 
kollel. In fact, there is a great connection between the two ideas of analyzing a case to decide a p’sak and 
Shabbos. We are taught this by Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l, who explains, as we have mentioned before, 
that the similar sounding words of Shabbos, shofeit (judge), sheivet (tribe), tzafun (north) and sefas (lips) all 
describe putting a group of related things in order. 

Parshas Vayakel begins with the “gathering” to focus on what objects have to be made for the Mishkan, and 
immediately interrupts and introduces its discussion of Shabbos. From this “order,” Chazal teach us that 
Shabbos observance overrides the steps in the construction of the Mishkan. This indicates, in another way, how 
Shabbos puts things and priorities in order.  

I’d like to add the following to this idea, since we are approaching the Pesach Seder, which means order. 

Last year, we discussed in a two-part series that Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l “orders” the 39 melachos 
into two sets, the first 38 and then, the last one, hotzaah, the transfer of an object from one domain to another. 
He explains that the parallel to avoiding the 38 creative melachos in recognition of the seeming ability to master 
the physical world is the acknowledgement of living in the social world, of not living isolated, but in a community. 
As we said then, melachos #1 through #38 acknowledge man’s work in nature, and #39 does so in history and 
human interaction. Since our world is really “nature and state,” so, too, is Hashem’s mastery over both. 

There is another form of ordering, which is learning from the difficulties of the past and using them to grow.  

In that regard, Tehillim 61 is the kappitel related to Parshas Vayakhel. It starts with the words, “Lamnatzei’ach 
al neginas LeDovid.” Rav Hirsch explains that this kappitel focuses on Dovid’s musical gifts, which will exceed 
the achievements as a warrior king. While the land has fallen to enemies and the Jews have been scattered, 
Dovid and his spiritual influence live on through the musical power of his Tehillim, which he sang to move the 
minds and hearts of his people.  

Rav Hirsch writes: “It was only in a life filled with change, with trials and suffering as well as with moments of 
exultation, that Dovid could amass the wealth of understanding of Hashem and gather the spiritual influence 
that qualified him to be the singer of Hashem’s praises for all the generations to come.” 

This “job” description of experience gathering is also a form of “putting things in order,” and it especially holds 
true for a judge or a posek.    

his week we will “lain” the final פרשיות   of the משכן 
and its completion. The משכן, in all its splendor, was 
ready to be used by ישראל  was in מקדש מעט the ,כלל 

order, shrouded by heavenly עננים. I cannot help but ponder 
the irony of how this Shabbos, thousands of Jews will be 
denied access to their בתי מקדש מעט because of a much more 
sinister cloud- Hashem Yiracheim- negatively echoing the 
Pasuk: "ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן"

This week also being החודש  whose real internal פרשת 
message is to renew ourselves. This is based on R’ Tzadok 
Hakohen’s insight (רסיסי לילה אות כה ועוד) as to the fact that 
only Jews work with the lunar calendar in contrast to the 
worlds solar calendar. The pointed difference is that the sun 
always remains constant, even when obscured by clouds 
whereas the moon wanes and becomes nearly invisible 
to the human eye and then inches forward and proceeds 
to its former glory. The first mitzvah of the Taryag is the 
mitzvah of החדש הזה לכם, to declare ראש חדש it earned that 
spot because the moons volatility is meant to inspire man 
who is prone to failure-"רק רע כל היום"( Beraishis 6:5) How 
can man be thrust into the responsibility of 613 מצוות(there 
are many more than 613) in one fell swoop. The message 
of the Levana is that there may be days (weeks) that we 
may seem to be “losing it” usually followed by despair that 
leads to “throwing in the towel”- get YOUR inspiration 
from the Levana that soon will light up the darkest night. 
Hashem urges us to look, understand, be stirred and 
moved- כזה ראה וקדש  

This week we need to reach inside of ourselves- denied of 
the external מקדש- and explore what חז"ל (discovered by the
 rest inside שכינה let the “ושכנתי בתוך כל אחד ואחד" :say (אלשיך
of us wherever our תפילות take place. May Hashem take the 
 .כימי עולם וכשנים קדמניות and accept them תפילות ממעמקים

I have written about the 80 pieces of the Ramban that Rav 
Shraga Feivel Mendelowitz said every yid must know. I 
don’t know which 80 pieces he was talking about, but I 

always try and make my own list, based on what he may 
have meant. This one I am sure was on his list. The Ramban 
explains the term used for the משכן builders: 
"ויבואו כל איש אשר נשאו לבו"
The תורה never describes the donator’s as having נשיאת לב, its 
reserved only for the actual artisans, the ones who did the 
actual work. The Ramban startles us by saying that none of 
the workers has any training in the crafts they undertook. 
( I always comment there was no 47th street in Cairo) they 
committed to do things- the pictures we have testify to the 
incredible skill involved- with no prior experience driven 
by 'ה בדרכי  לבו   They came (Divrei Hayamim II 17:6 )ויגבה 
and told Moshe we will do whatever you ask of us. הפלא 
 See Ramban in 31:2 about how amazing Betzalel was .ופלא
to be a master of all those trades. 

I always thought how this compliments another famous 
Ramban( see ענפי ארז פרשת תרומה) that the point of creating 
a משכן was for בנ"י to always have in their midst- a portable 
 It was meant to be that system of order with .מעמד הר סיני
the לוחות and the ארון at its center, wherever we want. One 
of the secrets- סוד זה-of מתן תורה was our saying נעשה ונשמע- 
committing without knowing to what, blindly following 
our “Tatte” knowing that He loves us. So it follows, that if 
 a -משכן so to the building of the נעשה ונשמע had its מתן תורה 
replica of  מתן תורה- also had to have its OWN נעשה ונשמע, 
the raw, inexperienced artisan driven to perfection by his 
Neshama- "'ויגבה לבו בדרבי ה"

One of the difficulties in our situation especially for 
younger people, is the uncertainty of where and when this 
virus will end-מתי  .will life ever be like it was before -עד 
We all feel sorry for the couples forced to get married 
in a backyard with a minimum in attendance- but I’m 
telling you they are just as married as the couple that had 
a hundred thousand dollar Chasuna. The question of 
where this will all end up haunts all of us- In Ruchnius, 
financially, in all aspects of our daily lives. Man does not 
enjoy at all the feeling of being helpless to do anything 
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Feel The Fear But Don't Run Away!

ת ֵאָליו שֶׁ יְראּו ִמגֶּ  You understand why - ַויִּ
the Yidden where afraid to approach 
Moshe Rabbeinu, right? After all, 
there were these עור  beams of קרני 
holy light surrounding him… 

Says the Ohr Hachaim HaKodesh, 
That’s why in this week’s parsha, 
the first thing that Moshe Rabbeinu 
does after putting on the mask is - 
ֵני ִישְָׂרֵאל ל ֲעַדת בְּ ה ֶאת כָּ ְקֵהל מֹשֶׁ  He - ַויַּ
gathered all the yidden together - to 
tell them don't let your fear stop you 
from coming to me!

It was as if Moshe Rabeinu was 
saying “Yes it's true that I’m takeh 
up there, but I’m gonna get the 
message across to you down here”

Realizing the Tzaddiks greatness 
makes us afraid to hang around him, 
but the truth is we need to be afraid, 
and hang around him anyways…
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• Share a time you did hishtadlus that didn't 
seem to work, but then had parnassah 
“swim toward you” unexpectedly.

Why Do Fish Get Swallowed Head First?

ְמָלאָכה ָעשֶׂה  תֵּ ָיִמים  ת  שֶׁ  Six days - שֵׁ
work may be done. (Shemos 35:2)

So when you eat fish on Shabbos, 
there’s a secret. You know, everything 
has a secret… Chazal say that when 
you slice open the belly from a fish, 
you’ll see that the fish’el it ate for last 
night's supper was swallowed head 
first. That's a mystery because if Big 
Hungry Fish chased after Little Fishel 
it should have swallowed it from 
behind; tail first.

So if you'd be an investigator trying 
to piece together the clues, the 
conclusion you’d reach is this: Big 
Fish doesn’t get the fishel that it 
chased after! It chased after one fish 
because it’s doing “hishtadlus”- but 
that didn't seem to work, somehow 
the dinner that was meant for Big 
Fish just came against it and swam 

right in, head first!

Says R’ Shlomo Ganzfried: That’s 
why we say ָעשֶׂה ְמָלאָכה ת ָיִמים תֵּ שֶׁ  - שֵׁ
It doesn’t say תעשה מלאכה - that you 
should do work. ָעשֶׂה  means that תֵּ
the work was already done for you.

We do hishtadlus because we gotta 
play the game, but we always have 
to remember ָעשֶׂה ְמָלאָכה ת ָיִמים תֵּ שֶׁ  שֵׁ
- “The work was already done for 
me, I’m just playing a cover when I 
do hishtadlus, but in reality, it’s all 
from You Hashem…” 

And when you get this secret, that’s 
when you get to the Oneg Shabbos 
of good fish.

Keep The Attitude Low
ַלֲעשׂוֹת ִתיִלם  פְּ ץ  ְוִקצֵּ ָהב  ַהזָּ ֵחי  פַּ ֶאת  עּו   ַוְיַרקְּ

ּתוַֹלַעת ּוְבתוְֹך  ָמן  ָהַאְרגָּ ּוְבתוְֹך  ֵכֶלת  ַהתְּ תוְֹך   בְּ
ב חֹשֵׁ ַמֲעשֵׂה  ׁש  ַהשֵּׁ ּוְבתוְֹך  ִני   They - ַהשָּׁ
hammered out the sheets of gold and 
cut threads [from them] to work [the 
gold] into the blue wool, into the purple 
wool, into the crimson wool, and into the 
fine linen, the work of a master weaver. 
(Shemos 39:3)

R’ Tzadok of Lublin says: The wealthy 
people brought gold, but you know what 
they did with it? Listen deep. ֶאת עּו   ַוְיַרקְּ
ָהב ַהזָּ ֵחי   ,They were cut into strands - פַּ
and they were woven between the 
techeiles, argamon, tolaas hashoni and 
the sheish. 

You know why? Because sometimes 
people are golden wealthy and when you 

want to remain humble - you have to make 
sure that you’re woven between simple 
people… Don’t become exclusive and elite 
and seperate yourself from the rest of 
humankind because ‘hey, I got the gold…’

The more you'll interact and stay with 
the simple people, you'll be included and 
have a way how Hashem can connect 
through your gold too…
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• Talk about a situation where you “felt 
the fear” and wanted to run away, but 
stuck it out and stayed there anyway.

Does worrying help?

Reb Yaakov Meir Schechter says: "We 
have to thank Hashem that worrying 
doesn't help anything, imagine it would 
help, can you fathom how much more 
there would be to worry?!"
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‘The holy tenth’ – 'עשירי קודש'  
As a young couple a month after their wedding, we were invited 
to an event. The event started late and by the time it was over I 
realized that it was 5:00 in the afternoon, right near sunset and I 
had not yet davened Mincha with a minyan. I innocently assumed 
that there would be a minyan at the event. 
My wife knew from hearing from Moreinu HaRav shlit”a that 
davening with a minyan is a must, and in this unpredictable 
situation, I tried hard to find a minyan in the neighborhood, and if 
I don’t find one then what? Daven alone…? 
We were near a moshav where there was no steady minyan… I 
stopped the car and one after another, no one knew where there 
was a minyan. The clock was ticking. I told my wife that fifteen 
minutes before sunset, if I don’t find a minyan, I would have no 
choice but to daven by myself. My wife replied that I should wait 
until ten minutes before sunset and then I would have to daven 
without a minyan. 
Twelve minutes before sunset I stopped the car for the last time… 
the driver happily cried out, “I definitely know where there is a 
minyan. Come and I will take you there.” He drove quickly and he 
took a shortcut. A trip of fifteen minutes took five and we were at 
Mevo Choron. When I opened the door, I saw a group of nine men 
asking as one: “A tenth? A tenth?” We were very pleased, and we 
joined the minyan that I completed with the hashgacha of the 
Creator. When the driver left the house, he was amazed that he 
knew where to stop, but now that he saw nine men waiting for a 
minyan, he knew what hashgacha is.                   .א.ז.ג                                     

‘In the shadow of Corona’ – ''בצל הקורונה  
A young man invited me to a siyum on Mesichta Brachos on 
Shabbos after Mussaf with a large Kiddush in honor of the siyum. 
I knew this was important to the boy that I come, but the distance 
from my house deterred me a little. But for the honor of the 
Torah I overcame the laziness and I went to daven with the boy at 
his minyan. The boy was so happy!!! It was only after Shabbos 
that it became clear why I had this mitzvah. 
One of the members of our shul and a guest in the house where 
there was a small Kiddush were positive for Corona and everyone 
there had to be quarantined for two weeks, but I went to the 
siyum so I was spared.                      .ח.ד.נ    

 

Vayakhel-Pikudei 
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As Hashem commanded – 'כאשר צוה ה 
Chaos rules in the world, a person does not know what the day will 
bring, millions of people locked up in their homes, millions more 
walking around terrified and afraid. We are no different, we too do 
not know what will be tomorrow, just as we do not know what will 
happen in the next minute. But as for us, Shomrei Torah – we keep 
the Torah – we have an advantage over everybody else, we know 
Who runs all the havoc in the world. He is our Father, our good 
Father Who loves us, and even in the midst of this great mess, He 
does not forget us for a moment. 
In every situation, a Jew must always ask himself, ‘What does 
HaKadosh Baruch Hu want me to do now? What is incumbent on me 
to do?’ And when we do what is expected of us, it makes no 
difference at all where we find ourselves, and how many other 
people are standing around us. 
Here we mention the guarantee of Moreinu HaRav shlit”a: “Whoever 
is meticulous to daven three times a day with a minyan, and does 
not talk during davening, nothing bad will happen to him or his 
family.” 
We see by the service of the Mishkan, many times they did 
everything 'כאשר צוה ה' את משה' – ‘as Hashem commanded Moshe’ 
(40:19, 21, 23, 25, 27, 29, 32). We know that Hashem commanded 
Moshe, why did the Torah have to write again and again the words 
that did it ‘as Hashem commanded Moshe’? Rather, it is to teach us 
that in order to build something good, something holy like the 
Mishkan, one must always consider and investigate what HaKadosh 
Baruch Hu has commanded. This must be essential to a Jew in the 
service of Hashem Yisbarach. He must clarify for himself everything 
that he does and at every time, ‘What does HaKadosh Baruch Hu 
want from me now? What is Hashem commanding me now?’ 

בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ובמשכן מזבח  אקים לקרני הודו, ולנר '
 In‘ – 'תמיד אקח לי את אש העקידה, ולקרבן אקריב לו את נפשי היחידה
my heart a Sanctuary I shall build to the splendor of His honor, and in 
the Sanctuary an altar I shall place to the rays of His Glory, and for an 
Eternal Flame I shall take me the fire of the Akeidah, and for a 
sacrifice I shall offer him my soul, my one and only soul. This is the 
famous piyut of R’ Elazar Azkari. In our day, the building of the 
Mishkan happens in the hearts, by each one of us, and in order for 
this Mishkan to be kosher, we must always intend to do things ‘as 
Hashem commanded’. This together with Emunah and Bitachon in 
HaKadosh Baruch Hu will help us fulfill 'הבוטח בה' חסד יסובבנו' – ‘the 
one who trusts in Hashem, kindness surrounds him’ (Tehillim 32:10). 

- Tiv HaTorah - Pikudei 
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TThhee  GGrreeaatteesstt  CCrriimmee  --  AAttoonneedd  
ויקהל משה את כל עדת  ““  11::3355
בני ישראל ויאמר אלהם, אלה  
הדברים אשר צוה ד' לעשות  
  ””אתם 
“And Moshe assembled 

the entire assembly of B’nei Yisroel and said 
to them: These are the things that Hashem 
commanded to do them.” Klal Yisroel 
transgressed a grave sin, the Chet Ha’eigel.  
They needed a Kapparah for this sin.  Klal 
Yisroel achieved a Kapparah, and then Moshe 
gathered them together.  He first told them 
about the Mitzvah of Shabbos Kodesh, and 
then about the construction of the Mishkan - a 
place for the Shechina to reside and for Klal 
Yisroel to bring Korbonos. Why does the Torah 
need to tell us that Moshe Rabbeinu gathered 
Klal Yisroel together, when every time Moshe 
was commanded from Hashem to give over to 
Klal Yisroel, he did so without the Posuk 
telling us that he gathered Klal Yisroel?    
 After the Luchos were given for a 
second time, Klal Yisroel were again 
commanded regarding the building of the 
Mishkan, because the Luchos are the pledge of 
Hashem’s special Presence in the midst of the 
people.  The grave events the people had just 
lived through, as narrated in the previous 
Perakim, had jeopardized the realization of 
this command – to erect the Mishkan.  
However, these events were of the most far-
reaching significance for the command itself, 
for the Mishkan and its purpose.  The Mishkan 
would now have to be erected under the impact 
of a completely new experience.  The people 
and the Kohanim had come to realize how 
weak and imperfect they still were, how much 
they needed to work on themselves 
incessantly, and how they were in great need 
of being uplifted and receiving atonement.  
Moreover, they had come to know Hashem in 
all the severity of His judgment, but also in the 
fullness of His grace.  They had experienced all 
the nuances of our relationship with Hashem: 
from the feeling of utter rejection by Hashem, 
up to the heights of Divine favor regained.  The 
Mishkan was to become the place which the 
ideal of their vocation would shine forth 
forever to individual and community alike.  It 
was to be the place where, at any stage of error 
and weakness, they would find renewed 
strength to work their way up again on high, 
find the strength of will to persevere on the 
lofty heights of their calling, and find 
Hashem’s help and blessing for both 
objectives.  Thus, these events which are 
recorded by the Torah for all time, between the 
command to build the first Mishkan, and the 
actual execution of that command, became 
documentary proof that it is possible at any 
stage of error to return and to regain Hashem’s 
grace.  The most important point to consider 
here is that the greatest national crime was 
committed, and the highest grace was attained 
from Hashem – without a Mishkan and 
without Korbonos.  We see the proof for this 
point very clearly here, for Klal Yisroel sinned 
with the Chet Ha’eigel and received an 
atonement for their sin prior to the 
construction of the Mishkan.  The Mishkan 

and Korbonos were only intended to be guides 
to the attainment of Hashem’s grace, but could 
be accomplished without them. (  ר' שמשון רפאל
 (הירש
 The Mishkan was testimony that 
Hakodosh Boruch Hu forgave Klal Yisroel for 
the Chet Ha’eigel – how so?  Shabbos 118b – 
כל המשמר שבת אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים  “

אל תקרי   –נאמר: )ישעיה נו:ב(ושומר שבת מחללו ש –לו 
 All who heed Shabbos, even – ”מחללו אלא מחול לו.
if they serve Avodah Zarah, Hakodosh Boruch 
Hu forgives them, as it says in the Posuk in 
Yeshaya- “One who guards Shabbos from 
being desecrated” – do not read the word, 
 – ”מחול לו“ ,desecrated, rather read it – ”מחללו“
one who heeds Shabbos Hakodosh Boruch Hu 
will be Mochel him.  Whenever the Gemara 
says, “אל תקרי” – do not read it this way.  This 
means that in order to read the word that you 
see in the Posuk, you first need to read it a 
different way, and then you will be able to read 
the Posuk the way it is written (Shlah 
Hakodosh).  It says in the Tur, Orach Chaim 
306 – Regarding the day of Shabbos, one needs 
to consider in his heart that all of his work has 
been done and he lacks nothing, so that it is 
like he is right near Hakodosh Boruch Hu.  
How can one think like this – what is he to do 
about all of the Aveiros he transgressed?  How 
could he say that he is complete, and lacking 
nothing so that he can be near Hashem?  Being 
that everyone has Aveiros, how can he ever be 
Mekayeim Shabbos the way the Tur says one 
must?  Shabbos 119b – When one says, “  ויכולו
 on Leil Shabbos, two Malachei – ”השמים והארץ...
Hashareis place their hands on his head and 
say the Posuk from Yeshaya 6:7 “  וסר עונך וחטאתך
 And your iniquity has passed, and“ – ”תכופר
your sin has been atoned.”  Once he has 
received a Kapparah for his sins, then he can 
be Mekayeim Shabbos Kodesh the way he 
should.  “אל תקרי מחללו” – You can’t read the 
word, “מחללו” until you read the words, “מחול לו” 
– for in order for one to have a connection to 
Shabbos at all, first he must be forgiven for his 
sins.  Once he is forgiven for his sins, that he 
has the Kedushas Shabbos upon him, and then 
he needs to be careful not to desecrate it.  
Based on this understanding, the Mishkan 
could not have been constructed prior to Klal 
Yisroel being Mekayeim the Mitzvah of 
Shabbos, for they first needed a Kapparah - 
and only then was having the Mishkan 
testimony that Hakodosh Boruch Hu forgave 
them. (אך פרי תבואה)  
 During the weekdays, it is not 
possible to learn Torah the entire day, for as 
the Gemara tells us, many tried to do like 
Rebbe Shimon Bar Yochai and were not 
successful.  Brochos 35b – Rather one must do 
like Rebbe Yishmael, that one must split his 
time between toiling in Torah and taking care 
of matters of his Guf. The weekdays, the 
mundane days, are called, “ימי מלאכה” because 
the letters of the word “מלאכה” can be split into 
two words, “ה"א לכם” – the ה"א represents the 
part of the weekdays which is to be dedicated 
to Hakodosh Boruch Hu - to Limud Hatorah, 
and the לכם part represents that which is for 

you – to take care of your matters of 
Gashmiyos.  The reason that the  ה"א 
represents dedicating time to Hakodosh 
Boruch Hu is as it says in the Medrash of 
Osiyos D’rebbe Akiva.  The letter  'ה represents 
the Name of Hakodosh Boruch Hu, for He is 
the One Who created the world.  The letter  'ה 
is different than all of the other letters of the 
Aleph Bais in that when one says any of the 
other letters from his mouth, he feels 
something with his lips, or his tongue, and it 
causes there to be spittle there. However, 
when the letter 'ה is said, nothing is felt by the 
lips or tongue, and no spittle is brought forth.  
It is a pure letter, with no side effects, such as 
spittle, hence it is the letter that represents 
the Name of Hashem.  The letter 'ה written out 
in its full form is  ה"א, thus those letters of the 
word, “מלאכה” refer to one working in matters 
of Avodas Hashem – specifically, Limud 
Hatorah.   

Pesachim 68b – The word, “ לכם” in 
respect to Yom Tov teaches us that there is a 
part of Yom Tov to be for you – for yourself – 
for your matters of Gashmiyos.    חציו   –חלקהו
 you are to split Yom Tov, half is – לד', וחציו לכם
to be for the sake of Hashem, and half for the 
person himself – to have physical pleasure and 
benefit.  The word, “מלאכה” teaches us that 
during the weekdays, one is to split his time – 
part for Hashem and part for himself.  This is 
all during the weekdays, that one splits his 
time between learning Torah and matters of 
Gashmiyos.  However, on Shabbos Kodesh – 
 the entire day of – ”ביום השביעי שבת שבתון לד'“
Shabbos must be for Hashem.  If someone 
Chas V’sholom then does work of Gashmiyos 
on Shabbos, “ מלאכה יומתכל העושה בו  ” – then he 
is sentenced to death. (עוד יוסף חי) 
 Klal Yisroel indeed transgressed a 
great sin, and they needed a Kapparah for it. 
In the Midbar, Klal Yisroel would be Zoche to 
construct a Mishkan, a place where the 
Shechina resided, and a place where Klal 
Yisroel were able to bring Korbonos, a way to 
obtain a Kapparah for their sins.  The 
Mishkan and the Batei Mikdoshos were places 
that were tools to assist Klal Yisroel to achieve 
a Kapparah for their sins.  What were Klal 
Yisroel to do for the many years that they 
would not be Zoche to have a Mikdash?  How 
would they achieve a Kapparah?   

Moshe Rabbeinu gathered Klal 
Yisroel and told them about the holy Mitzvah 
of Shabbos.  Shabbos is like a cocoon, a place 
and time separate from the other days of the 
week.  It is a time that Klal Yisroel can achieve 
a Kapparah by doing Teshuva, and performing 
Avodas Hashem which will bring the person 
closer to Hakodosh Boruch Hu.  Moshe 
gathered Klal Yisroel together, for Achdus is a 
key ingredient in Avodas Hashem and Limud 
Hatorah.  Each person has his part in the 
Torah Hakdosha, and we need all of Klal 
Yisroel to be B’achdus, to bring forth all of that 
Torah.  May we be Zoche to utilize the holy day 
of Shabbos Kodesh, spending our time on 
Avodas Hashem, and D’veikus to Hakodosh 
Boruch Hu.   
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'דל
On six days work may be done, but the seventh day shall be holy for 

you, a day of complete rest for Hashem. (35:2)

Shabbos occurs on the seventh day of the week. Why does 
the Torah assert that working during the six days of the week that 
precede Shabbos is appropriate? The Torah is addressing the 
prohibition of labouring on Shabbos. What do the six workdays have 
to do with Shabbos? The Chafetz Chaim, zl, asked this question 
when he addressed the chillul, desecration, of Shabbos manifest by a 
certain gvir, wealthy man, in one of the communities he visited 
when he was selling his sefarim. The Chafetz Chaim met privately 
with the man in the hope that he could present a passionate appeal 
on behalf of Shabbos. The man’s reply was respectful – but firm: “I 
would like you to know that I earn 4,000 ruble on Shabbos. If I close 
my factory, I will lose this money. Why would I agree to lose 
money?” The Chafetz Chaim replied with this question on the 
Torah’s text. His reply was: “The Torah is teaching us that in order to 
earn money during the six work days, one must sanctify the seventh 
day. If one profanes Shabbos, he will be unsuccessful during the 
preceding six days.”

The man maintained his composure as he countered, 
“Does the Rebbe think that a pasuk in Chumash will close my 
factory? I am a multi-millionaire with many workers. A pasuk in 
Chumash will not put an end to my business.”

The Chafetz Chaim was visibly shaken. “How can a Jew 
speak in such a manner? Do you think that you are in charge? Are 
you so guaranteed success that you can afford to be so obstinate?” 
The Chafetz Chaim realised that he was wasting his time. He left and 
moved on to the next village.

It was not long before the Chafetz Chaim, who was 
traveling throughout Poland, arrived at the hachnosas orchim, 
welcome home for wayfarers, (more like a small hostel for those 
who had nowhere to stay and no money to pay for a hotel) in a small 
village. This was a place in which poor people would find something 
to satiate their hunger. While there, a man (who, from his clothing, 
appeared to be the victim of abject poverty) approached him and 
asked, “Does the Rebbe not recognise me?” The Chafetz Chaim
replied that he did not. “I am the one who claimed that a pasuk in 
Chumash would not shutter my factory. Sadly, everything the Rebbe
said came true. I lost everything: my business, my wealth, my home 
– everything!”

“What happened?” The Chafetz Chaim asked. 
“One of my business ventures was a flour mill. It was built 

on the banks of a large river. One day, a complaint was issued against 
the management of the mill. To ascertain the veracity of the 
complaint, the Russian government sent an inspector to determine 
whether everything was in fact running in accordance with the 
government tax laws. The inspector came down accompanied by his 
aide, and they went through the mill. The inspector was careless in 
inspecting the large mill, and he accidentally fell into the machinery 
while it was grinding the wheat kernels. As a result, the inspector 
died a painful, horrible death. The aide who was with him could not 

accept the blame, as he was there to assist his superior. Instead, he 
fabricated a story that the Jews purposely and maliciously murdered 
the inspector. At first, no one believed the aide, but, after he 
produced two ‘witnesses’ who corroborated his story, I knew that I 
was in serious trouble. Fearing for my life, I ran to the safety of my 
home. When I arrived home, I was informed that it was unsafe for 
me to remain there. I was forced to flee the country. I grabbed my 
briefcase which should have contained my ‘emergency’ fund [Jews 
were always in danger, especially if they were successful. Thus, they 
set aside a “rainy day” escape fund). 

I left with a horse and wagon, with Poland as my destination. 
There I would find a safe haven.

“I arrived in a small village and opened up my briefcase, so 
that I could purchase food and rent a room in the local inn. How 
shocked I was to discover that, instead of cash, my briefcase was 
filled with my accounts receivable notes, money owed to me by 
various vendors. I had taken the wrong briefcase. IOU’s were 
worthless to me in my present predicament. I could not purchase a 
thing with all of my promissory notes. I ended up in the hachnassas 
orchim like a poor man – which I essentially had become. The 
Almighty has many ways to make that pasuk in Chumash [which he 
had earlier belittled] come to life and punish those who transgress 
its message.” 

Indeed, a wealthy man once (naively) asked the Chafetz 
Chaim, “How could Hashem take all my money and all my vast 
holdings away from me just like that – in one stroke?” The Chafetz 
Chaim smiled as he explained, “He need not take your material 
assets from you. He can simply take you away from them and leave 
you penniless, because you are unable to connect with your 
wealth.” A person thinks (and we have all been witness to such 
occurrences) that he can laugh at the Torah, denigrate those who 
adhere to its dictates, because, after all, he is so eminently 
successful that he is untouchable. He is making money faster than 
he can spend it. He is on top of the world until Hashem dispatches 
an illness to “visit” him, and suddenly everything that he has is of 
little to no value. 

In an alternative exposition, the Chafetz Chaim teaches us 
a method for observing Shabbos in a peaceful, calm, relaxed manner, 
without anxiety about our material concerns. We should 
acknowledge that “six days work may be done” – tei’asah, “it is 
done.” It is done for us. Whatever success we enjoy is provided for 
us from Above. (Almost like the electric automobile, which, once 
programmed, does not require the driver to steer or brake.) Hashem 
is completely in control of the work week/six days of the week. Thus, 
Shabbos becomes the day of rest that it was destined to be. When 
we rely on Hashem, our work is done for us. When we view the days 
of the work week in their proper perspective, we celebrate Shabbos
in the manner that Hashem intends. 

יצחוהמאווכראיצחוםיתמאםיטשיצעןראהתאלאלצבשעיו
ובחר

Betzalel made the Aron of Shittim wood, two and a half amos its 
length, an amah and a half its width. (37:1) 
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PPaarraasshhaass  VVaayyaakkhheell--PPiikkuuddeeii   

We Are Not Alone 
“Chaim, you look worn out.” 
“I am, Imma.” 
“What have you been doing?” 
“I have been fighting the whole day.” 

Chaim’s mother is very surprised. Her son 
Chaim? Fighting? She and her husband 
always stress the importance of shalom. It 
is a cornerstone of their children’s educa-
tion. How is it possible that Chaim could 
be fighting the whole day? 

“Come, Chaim dear. Sit down and have a 
hot drink. Let’s talk about this.” 

Chaim eagerly accepts his mother’s kind 
offer. He slowly sips the cup of hot choco-
late. 

“Chaim, I want to help you. Tell me 
about the fight.” 
“No problem, Imma. First, I must tell you 
that this fight will never end. The other 
side hates me and will not let me rest a 
minute. He constantly taunts me and tries 
to make a fool of me. I have beaten him 
many times, but he keeps coming back 
for more. 

Chaim’s mother is shocked. She must get 
to the bottom of this. 

“Chaim, this is very serious. Please tell me 
who you were fighting with, and what 
the argument was about.” 
“Imma, my enemy is . . . the Yetzer Hara! 
He bothers me from the moment I open 
my eyes in the morning. He tells me to 
stay in bed and be late for school. He 
wants me to rush through my blessings 
and prayers. He would love me to grab a 
seat from an elderly person on the bus. 
He tries to make me daydream and talk 
during class. In short, he wants me to 
commit as many sins as possible. Imma, 
how can I ever win this fight?” 

Chaim’s mother smiles, somewhat re-
lieved. Baruch Hashem her son’s fight is 
kosher. 

“Chaim, you are right. On your own, you 
can never hope to win. Your enemy is 
bigger, stronger, older, and more experi-
enced than you are. He knows every trick 
in the book. However, you have a big 
advantage over him.” 
“What is that, Imma?” 
“You have the most powerful ally in the 
world ... Hashem Yisborach. The Gemora 
(Kiddushin 30b) relates that a person’s 
Yetzer Hara overpowers him every day, 
trying to kill him. Were it not for The 
Almighty’s help, he would not be able to 
live. This idea is also expressed in this 

week’s parasha, Chaim.” 
“Where, Imma?” 
“Chapter 40, verse two. Hashem spoke 
to Moshe saying, ‘On the first day of the 
first month you shall erect the Mishkan 
(Tabernacle).’ Moshe Rabbeinu assembled 
the entire structure. Rashi (39:33) relates 
that it was too heavy for anyone to lift.” 
“Imma, if it was too heavy for normal 
human strength, how could Moshe do it 
alone?” 
“Excellent question, Chaim. Rashi de-
scribes the tremendous Siyata Di’shmaya 
(Heavenly Assistance) that Moshe re-
ceived. Hashem told him to go through 
the motions of lifting it. Moshe did, and 
the Mishkan erected itself. The Keli Yakar 
is inspired by this event, finding in it a 
hint to all human activities. Man’s hands 
are 

inadequate to complete their worldly 
tasks. We can only begin the work, and 
Hashem finishes it for us. This is especially 
true of our battle with the Yetzer Hara. 
We could never hope to defeat him 
without Hashem’s help.” 
“Imma, that is so uplifting.” 
“Chaim, you need it. You and all of us 
are involved in a big fight every day. Our 
only hope is to realize that we are not 
alone. Hashem is there to help us. We 
need only to turn to Him.” 
 
Kinderlach . . . 
When does the Yetzer Hara fight you? In 
the morning when you need to get out of 
bed? During your daily prayers when you 
are trying to concentrate? When you are 
supposed to share with your brother, and 
want the whole cake for yourself? When it 
is time to do homework? These are all 
times of weakness. He is ready to make us 
sin. What can we do to beat him? Call 
upon Our Father in Heaven. He is ready, 
willing, and able to help us. With His help, 
we will win the fight. We are not alone. 
 

Honored Guest
“Chavi, please wash the rest of the 
dishes. Esti, can you fold these clothes, 
please? Moishie, kindly make your bed 
and straighten the books on your shelf. 
Everybody please hurry. Our guest is 
coming soon.” 
The family busily gets to work. Imma puts 
the finishing touches on the delicious food, 
as the time of the guest’s arrival quickly 
draws near. 
“Kinderlach, please come here. I would 
like to tell you something” 
“Yes, Abba.” 
“I would like you to welcome our guest 
with a big warm smile. It is important to 
be on your very best behavior for him.” 
“It will be our pleasure, Abba.” 
The time finally arrives, and the honored 
guest enters the home. Everyone feels the 
holiness of his presence. The entire family 
has worked so hard preparing for his arri-
val. Now they can really enjoy his visit. 

Rav Weiss zt”l was one of the distin-
guished Rabbonim of pre-war Hungary. 
He would treat the Shabbos as an hon-
ored guest. Just as you can sense the pres-
ence of a guest in a room, so too you 
could feel the holiness of the Shabbos in 
Rav Weiss’ home. 

     

“The seventh day shall be holy for you” 
(Shemos 35:2). The Ha’amek Davar ex-
plains that each Jew must sanctify the 
Shabbos, in accordance with his means 
and abilities. He should make all of the 
physical preparations for himself and his 
home to honor the holy guest. His actions 
on the Shabbos Kodesh also bring honor 
to the guest. He can make the holiness of 
Shabbos perceivable. The Mishna in De-
mai relates that one who is not normally 
trusted to maaser his fruits, may be be-
lieved on Shabbos. The kedusha (holiness) 
of the day is so awesome that he senses it. 
He would not dare lie on such a day. 
That is the holiness of Shabbos. 
 
Kinderlach . . . 
How do you honor your special weekly 
guest, the Shabbos? Do you help Imma and 
Abba with the preparations? Do you dress 
in your best clothes? Do you keep them 
clean? Do you greet the Shabbos warmly 
with singing and prayer? Are you on your 
best behavior for the honored guest? All 
this and more are part of honoring Shab-
bos. Making it a day whose presence ac-
companies you. A holy day for you. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS VAYAKHAIL  PEKUDAI  
MA NISHTANAH AND THE MECHIRAS YOSEF  

 
Rav Shlomo Kluger asks why is there no mention of the selling of Yosef to Mitzrayim? Especially, if Chazal say (Shabbos 10b) that because of the 
jealousy of his brothers over the extra favoritism that Yaakov demonstrated to Yosef, Am Yisrael was enslaved to Mitzrayim? However, Tosfos (ibid) 
asks on the above gemarah that the Torah explicitly gives another reason for the servitude of Am Yisrael to Mitzrayim and that was because of the 
Bris Bain Habasarim which Hashem made with Avraham and not because of the Mechiras Yosef? Tosfos reconciles the two events by saying that 
while slavery to Mitzrayim came about because of the Bris Bain Habasarim, the severe degree of intense back breaking servitude came about from 
selling Yosef. 
 
 A hint to Tosfos's explanation is hidden in the "trop" on the words םהייח תא וררמיו  which are יעיבר אלזאו אמדק . To begin, Yosef is known as the 
fourth יעיבר  person in the line of the three Avos. As the Pachad Yitzchak explains, Yosef was the bridge between the Avos and the Shevatim. A bridge 
touches both sides. Yosef had two identities one being a partial Av and the other a partial Shevet. That is why we see that Yosef like the Avos affected 
the entire nation of Yisrael with his passing of the test of Potifar's wife because of which all the nation were םירודג  from תוירע  in Mitzrayim.  
 
The Shevatim did not recognize his greatness and his role in the creation of Klal Yisrael in Mitzrayim. They planned to rid of him permanently as 
hinted in the "trop" יעיבר אלזאו אמדק  "to precede and rid themselves of the fourth, Yosef. Yosef's being sold by the Sheavtim is hinted in the words  

םהייח תא וררמיו together with] its "trop". This is to teach as Tosfos proposes that our suffering was intensified because the Shevatim sold Yosef to 
Mitzrayim. Because of this act םהייח תא וררמיו , the severity of galus of Mitzrayim was intensified as Tosfos pointed out. 
 
Another hinting to Tosfos's explanation is the reason why we dip ספרכ  in either salt water or charoses. The vegetable ספרכ 's letters allude to the 
severe servitude of Am Yisrael in Mitzrayim since they form ךרפ ס  600,000 Yidden over twenty years old were in forced labor of ךרפ  severe and back 
breaking. However, the word ספרכ  also means wool as found in the Megillah 12b תלכתו ספרכ רוח  which Rashi explains to be םיספ . So at the night of 
the Seder we are hinting to Mechiras Yosef by eating the Karpas and dipping in salt water to allude to the brothers who dipped Yosef's  in  םיספ תנתכ
blood in order to falsely claim that he died. ספרכ  symbolizes both the horrific servitude to Mitzrayim and also the selling of Yosef. This reveals that 
the reason that Yidden were coerced with extreme severe labor is because they sold Yosef. 
 
In order to make the assembled at the Seder aware the damage created by the Mechiras Yosef,  the Baal Hagadah presented four questions of the 
Mah Nishtanah which all of them hint to the different aspects of the sale of Yosef. The first one concerns הצמ  which is translated as an argument. 
Because of the jealousy of the fine wool that Yaakov gave to Yosef in excess of what he gave to his other sons, the matter evolved into selling Yosef 
to Mitzrayim. Yaakov when he benches Yosef he openly said that the Shevatim were very argumentative with Yosef (Bereishis 49,23) ובורו . Rashi 
(Shabbos 10b) suggests that this fabric only went around his wrist די ספ  as it was called םיספ . What added fuel to the brothers' fiery jealousy were 
Yosef's dreams that he related to the brothers and father his two dreams whose contents were of dominion and sovereignty over his brothers. It is 
interesting to note that the Yom Tov is called חספ  a name that possesses the two causes of jealousy that provoked the brothers' sale of Yosef, the 
ספ  on the די  and the ח which is the first letter of תומולח . Galus Mitzrayim was also a tikkun for the Mechiras Yosef as well as the fulfillment of the 

Bris Bain Habasarim. 
 
The second hinting to Yosef in the Ma Nishtana is רורמ  which is gematriah of תומ  death. The brothers originally planned to kill Yosef and then throw 
his body into a pit והגרהנו וכל  (Bereishis 37,20). In Yaakov's beracha to Yosef, the passuk says (Bereishis 49 23) םיצח ילעב והמטשיו וברו והוררמיו . The 
brothers caused Yosef bitterness by selling him down to Mitzrayim and therefore we eat רורמ  to remind ourselves the cause of םהייח תא וררמיו 

השק הדובעב .  
The third question in the Ma Nishtana is the irregularity of the dipping on this night. This already the seforim tell us that it corresponds to the 
Shevatim's dipping Yosef"s special kesones in blood. Another explanation of the dipping is that Yisrael took the blood of the Korban Pesach and of 
Milah and dipped inside an בוזא , hyssop grass, and spread their blood on the lentil and the mezuzos of their houses. (Shmos 12,22)  תדגא םתחקלו

בוזא Here too we find an allusion of Mechiras Yosef. The . ףסב רשא םדב םתלבטו בוזא  was immersed in the ףס  the basin. The gematria of בוזא  is 
sixteen the letters of וי . When joined with the ףס  the name of ףסוי  appears. Our dipping of the ספרכ  at the Seder night parallels the dipping of the 

ףסב בוזא  and the remembrance of the Shevatim immersing Yosef's Kesones Pasim in blood.  
The fourth question of  ובשיו reclining while eating brings out another aspect of mechirah that after the brothers sold him they sat down to eat  ןיבוסמ

םחל לוכאל  ( הכ זל תישארב ). The Maharal (Gevuros Hashem chp. 48) writes that the lashon of הביסה  means הבישי  as the Targum translates ובשיו  to 
mean ורחתסיאו  from the lashon of הביסה  in a תועיבק ךרד  ( בוטה ןיי ). The Shulchan Aruch )ב ב"עת(  writes that reclining is an expression of   תוריח
freedom. So too the brothers after their selling of Yosef sat down to eat with הביסה  as free men because they were now freed from Yosef who was 
striving to rule over them. 
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his week we will “lain” the final פרשיות   of the משכן 
and its completion. The משכן, in all its splendor, was 
ready to be used by ישראל  was in מקדש מעט the ,כלל 

order, shrouded by heavenly עננים. I cannot help but ponder 
the irony of how this Shabbos, thousands of Jews will be 
denied access to their בתי מקדש מעט because of a much more 
sinister cloud- Hashem Yiracheim- negatively echoing the 
Pasuk: "ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן"

This week also being החודש  whose real internal פרשת 
message is to renew ourselves. This is based on R’ Tzadok 
Hakohen’s insight (רסיסי לילה אות כה ועוד) as to the fact that 
only Jews work with the lunar calendar in contrast to the 
worlds solar calendar. The pointed difference is that the sun 
always remains constant, even when obscured by clouds 
whereas the moon wanes and becomes nearly invisible 
to the human eye and then inches forward and proceeds 
to its former glory. The first mitzvah of the Taryag is the 
mitzvah of החדש הזה לכם, to declare ראש חדש it earned that 
spot because the moons volatility is meant to inspire man 
who is prone to failure-"רק רע כל היום"( Beraishis 6:5) How 
can man be thrust into the responsibility of 613 מצוות(there 
are many more than 613) in one fell swoop. The message 
of the Levana is that there may be days (weeks) that we 
may seem to be “losing it” usually followed by despair that 
leads to “throwing in the towel”- get YOUR inspiration 
from the Levana that soon will light up the darkest night. 
Hashem urges us to look, understand, be stirred and 
moved- כזה ראה וקדש  

This week we need to reach inside of ourselves- denied of 
the external מקדש- and explore what חז"ל (discovered by the
 rest inside שכינה let the “ושכנתי בתוך כל אחד ואחד" :say (אלשיך
of us wherever our תפילות take place. May Hashem take the 
 .כימי עולם וכשנים קדמניות and accept them תפילות ממעמקים

I have written about the 80 pieces of the Ramban that Rav 
Shraga Feivel Mendelowitz said every yid must know. I 
don’t know which 80 pieces he was talking about, but I 

always try and make my own list, based on what he may 
have meant. This one I am sure was on his list. The Ramban 
explains the term used for the משכן builders: 
"ויבואו כל איש אשר נשאו לבו"
The תורה never describes the donator’s as having נשיאת לב, its 
reserved only for the actual artisans, the ones who did the 
actual work. The Ramban startles us by saying that none of 
the workers has any training in the crafts they undertook. 
( I always comment there was no 47th street in Cairo) they 
committed to do things- the pictures we have testify to the 
incredible skill involved- with no prior experience driven 
by 'ה בדרכי  לבו   They came (Divrei Hayamim II 17:6 )ויגבה 
and told Moshe we will do whatever you ask of us. הפלא 
 See Ramban in 31:2 about how amazing Betzalel was .ופלא
to be a master of all those trades. 

I always thought how this compliments another famous 
Ramban( see ענפי ארז פרשת תרומה) that the point of creating 
a משכן was for בנ"י to always have in their midst- a portable 
 It was meant to be that system of order with .מעמד הר סיני
the לוחות and the ארון at its center, wherever we want. One 
of the secrets- סוד זה-of מתן תורה was our saying נעשה ונשמע- 
committing without knowing to what, blindly following 
our “Tatte” knowing that He loves us. So it follows, that if 
 a -משכן so to the building of the נעשה ונשמע had its מתן תורה 
replica of  מתן תורה- also had to have its OWN נעשה ונשמע, 
the raw, inexperienced artisan driven to perfection by his 
Neshama- "'ויגבה לבו בדרבי ה"

One of the difficulties in our situation especially for 
younger people, is the uncertainty of where and when this 
virus will end-מתי  .will life ever be like it was before -עד 
We all feel sorry for the couples forced to get married 
in a backyard with a minimum in attendance- but I’m 
telling you they are just as married as the couple that had 
a hundred thousand dollar Chasuna. The question of 
where this will all end up haunts all of us- In Ruchnius, 
financially, in all aspects of our daily lives. Man does not 
enjoy at all the feeling of being helpless to do anything 
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about any situation. But, my dear friends, these פרשיות- 
 teach us that we can do things that we ,ויקהל,פקודי-החדש
never had to do before- and do it well- even when our 
“light” seems to be dimming, and everything seems dark. 
Yidden have survived generations with the hope of משמרים 
 waiting and waiting again for the morning. The call -לבקר
of the hour is to intensify our אמונה, to bolster our ויגבה לבו  
and buildup our מקדש in ourselves-ואחד כל אחד   Let’s .בתוך 
try and translate: 

"איש אשר נשאו לבו"

Everyone has a heart; most people just carry around their 
hearts as part of their anatomy. The level the פסוק is talking 
about is someone whose HEART CARRIES HIM, the 
 to that lofty level. That נשאו -carries him- lifts him up לב
should be our goal, to become "אנשים אשר נשאם לבם" until 
this passes- עד כי יעבור זעם.

There is a parting thought that needs to be shared, which 
to me is maybe the most bothersome of the whole thing. 
It is abundantly clear that Hashem is sending the world 
a message. We could debate this long and hard: who is 
more annoyed and irritated at the people who believe that 
they know exactly why Hashem sent this punishment and 
spew the product of their mediocre minds and souls to the 
world. This is different than things we know will conquer 
the מגפה , not why it came. The “Alteh Yidden” used to 
say, don’t be בודק my Tzitzis. We all need to know עוד  אין 
 despite the sometime ביד ה' the whole world order is מלבדו 
camouflaged feeling of being in charge. The comment of 
one of the Alteh Yidden after hurricane Katrina was that 
the Ribono Shel Olam wanted to show “Az Der Alter 
Ken Noch” we do not need anyone else to tell us what we 
need to do teshuva for- we know. But the thought that 
bounces around in my head and plagues me is based on 
what Morainu Harav Elya Svei (whose yartzeit is in a few 
days- Rosh Chodesh Nissan) taught us in the name of Reb 
Yeruchum, Mirer Mashgiach (I saw it once inside and 
now I just cannot find it again) Reb Yeruchum was talking 
about a גזרה that the goyim made against שחיטה (they being 
so very, very compassionate). He said that any גזרה made 

against a מצוה is an indication that we don’t appreciate that 
  .רחמנא or do it the right way so Hashem takes it back מצוה
ליצלן-

This virus has taken away our shuls- our holiest place 
where we know what goes on (the p.r. annoys me too but 
they are right) and our Yeshivos- maybe we need to do 
something better. Our Torah, our  Teffilah- we need to 
search and find ways to improve my תורה and my תפילה - 
not somebody else’s but mine. So our תפילות  to Hashem 
must center on restoring our shuls and     ישיבות with our  
 should be well חולים to do it right this time and all theקבלות
and our lives should always be cognizant of עוד מלבדו  .אין 
Let’s hope all of us, along with the rest of the world, will 
remember that אין עוד מלבדו . That is what will happen with 
the גאולה we all await. Let us hope this is the preparation 
for that great day. My son, R’ Yisroel Meir alerted me to a 
 גאולה העתידה pointing out that the (Shmos 12:8) בעל הטורים
imitates the גאולה ממצרים based on a פסוק in '(62:9)  ישעי – 
the  גאולה from מצרים came from a command ואתם לא תצאו 
ביתו מפתח   don’t leave your home, quarantined, and -איש 
from there to גאולה. In the זכות of our חזק חזק ונתחזק, let our 
hearts carry us to return to our משכנות מעט and develop a 
new respect, a new מורא מקדש, a new appreciation for our 
shuls that we’ve taken for granted for so long and from 
there to the במהרה בימינו אמן ,מקדש השלישי.

May we all be Zocheh.
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‘The holy tenth’ – 'עשירי קודש'  
As a young couple a month after their wedding, we were invited 
to an event. The event started late and by the time it was over I 
realized that it was 5:00 in the afternoon, right near sunset and I 
had not yet davened Mincha with a minyan. I innocently assumed 
that there would be a minyan at the event. 
My wife knew from hearing from Moreinu HaRav shlit”a that 
davening with a minyan is a must, and in this unpredictable 
situation, I tried hard to find a minyan in the neighborhood, and if 
I don’t find one then what? Daven alone…? 
We were near a moshav where there was no steady minyan… I 
stopped the car and one after another, no one knew where there 
was a minyan. The clock was ticking. I told my wife that fifteen 
minutes before sunset, if I don’t find a minyan, I would have no 
choice but to daven by myself. My wife replied that I should wait 
until ten minutes before sunset and then I would have to daven 
without a minyan. 
Twelve minutes before sunset I stopped the car for the last time… 
the driver happily cried out, “I definitely know where there is a 
minyan. Come and I will take you there.” He drove quickly and he 
took a shortcut. A trip of fifteen minutes took five and we were at 
Mevo Choron. When I opened the door, I saw a group of nine men 
asking as one: “A tenth? A tenth?” We were very pleased, and we 
joined the minyan that I completed with the hashgacha of the 
Creator. When the driver left the house, he was amazed that he 
knew where to stop, but now that he saw nine men waiting for a 
minyan, he knew what hashgacha is.                   .א.ז.ג                                     

‘In the shadow of Corona’ – ''בצל הקורונה  
A young man invited me to a siyum on Mesichta Brachos on 
Shabbos after Mussaf with a large Kiddush in honor of the siyum. 
I knew this was important to the boy that I come, but the distance 
from my house deterred me a little. But for the honor of the 
Torah I overcame the laziness and I went to daven with the boy at 
his minyan. The boy was so happy!!! It was only after Shabbos 
that it became clear why I had this mitzvah. 
One of the members of our shul and a guest in the house where 
there was a small Kiddush were positive for Corona and everyone 
there had to be quarantined for two weeks, but I went to the 
siyum so I was spared.                      .ח.ד.נ    

 

Vayakhel-Pikudei 
5780 

As Hashem commanded – 'כאשר צוה ה 
Chaos rules in the world, a person does not know what the day will 
bring, millions of people locked up in their homes, millions more 
walking around terrified and afraid. We are no different, we too do 
not know what will be tomorrow, just as we do not know what will 
happen in the next minute. But as for us, Shomrei Torah – we keep 
the Torah – we have an advantage over everybody else, we know 
Who runs all the havoc in the world. He is our Father, our good 
Father Who loves us, and even in the midst of this great mess, He 
does not forget us for a moment. 
In every situation, a Jew must always ask himself, ‘What does 
HaKadosh Baruch Hu want me to do now? What is incumbent on me 
to do?’ And when we do what is expected of us, it makes no 
difference at all where we find ourselves, and how many other 
people are standing around us. 
Here we mention the guarantee of Moreinu HaRav shlit”a: “Whoever 
is meticulous to daven three times a day with a minyan, and does 
not talk during davening, nothing bad will happen to him or his 
family.” 
We see by the service of the Mishkan, many times they did 
everything 'כאשר צוה ה' את משה' – ‘as Hashem commanded Moshe’ 
(40:19, 21, 23, 25, 27, 29, 32). We know that Hashem commanded 
Moshe, why did the Torah have to write again and again the words 
that did it ‘as Hashem commanded Moshe’? Rather, it is to teach us 
that in order to build something good, something holy like the 
Mishkan, one must always consider and investigate what HaKadosh 
Baruch Hu has commanded. This must be essential to a Jew in the 
service of Hashem Yisbarach. He must clarify for himself everything 
that he does and at every time, ‘What does HaKadosh Baruch Hu 
want from me now? What is Hashem commanding me now?’ 

בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ובמשכן מזבח  אקים לקרני הודו, ולנר '
 In‘ – 'תמיד אקח לי את אש העקידה, ולקרבן אקריב לו את נפשי היחידה
my heart a Sanctuary I shall build to the splendor of His honor, and in 
the Sanctuary an altar I shall place to the rays of His Glory, and for an 
Eternal Flame I shall take me the fire of the Akeidah, and for a 
sacrifice I shall offer him my soul, my one and only soul. This is the 
famous piyut of R’ Elazar Azkari. In our day, the building of the 
Mishkan happens in the hearts, by each one of us, and in order for 
this Mishkan to be kosher, we must always intend to do things ‘as 
Hashem commanded’. This together with Emunah and Bitachon in 
HaKadosh Baruch Hu will help us fulfill 'הבוטח בה' חסד יסובבנו' – ‘the 
one who trusts in Hashem, kindness surrounds him’ (Tehillim 32:10). 

- Tiv HaTorah - Pikudei 
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Even if he is hungry or thirsty, if he eats or drinks for his benefit he is 
not praised. Rather, he should intend that he is eating and drinking to 
be healthy to serve his Creator. Even sitting with the upright or 
standing with the righteous, even he does it for his own benefit and to 
fulfill his own will, he is not praised unless he did it for the sake of 
Heaven. The general rule is – a person must set his eyes and heart on 
his ways and weigh his actions on a balance scale, and when he sees 
something that will bring him to the service of the Creator Yisbarach 
he should do it and if not, he should not do it. Whoever does this 
constantly serves his Creator.’ 
We learn this basic principle by the repetition that everything that 
Moshe did in the Mishkan ‘was as Hashem commanded’. It was done 
only because Hashem commanded him to do it and he only did what 
he was commanded to do. Therefore, the earlier rabbis established 
that we say before every mitzvah: ‘Hineni muchan umezuman 
lekayeim hamitzvah ka’asher tzivanu HaBorei’ – ‘Behold, I am ready 
and prepared to fulfill the mitzvah that the Creator commanded me’, 
so that it should be on our minds when we fulfill a mitzvah to do it for 
the sake of Heaven. It is also taught (Horyos 10b) ‘Two people enter to 
eat the karban Pesach – one eats it to fulfill the mitzvah of eating the 
Pesach as Hashem commanded us in the Torah, and one ate it to savor 
the taste. Who is praised? Certainly, the first one is praiseworthy since 
he ate it for the sake of Heaven and he also fulfilled the mitzvah of 
eating the karban Pesach properly and he is rewarded for both. He 
also fulfills 'צדיקים ילכו בם' – ‘the righteous go in it’. The second one 
who ate it because he liked the taste only has his eating and the posuk 
continues יכשלו בם'ים ע'ופוש  – ‘and the sinner stumble in it’. 

Service from love –  עבודה  מאהבה 
We learn another principle in the service of Hashem from the work of 
the building of the Mishkan and its utensils from the bringing of the 
donations by Bnei Yisrael after Moshe assembled them for the 
donations to the Mishkan. It states (36:3)  והם הביאו אליו עוד נדבה'
 they brought to him additional free-will gifts every‘ – בבקר בבקר'
morning’, that is, aside from what they brought right after being 
commanded, they continued to donate of their own free will, and 
when did they do this? Every morning – they arose early to fulfill the 
mitzvah to bring the portion to Hashem. From here we see the power 
of zrizus – acting quickly which is combined to fulfill the service of 
Hashem. When a person demonstrates quickness by arising early and 
he shows that his donation is given from the heart for his Creator. This 
is not so with someone who acts lazily and with hardship. Unwittingly, 
we find that his service is like a servant to a king and he is obligated to 
do it and at the first possible moment he abandons it like a child 
running away from school. But one who serves Hashem out of love is 
like a son standing before his father who he wants to serve with all his 
heart. Just the opposite, he does not want to be freed from his 
obligation, rather he wants to do more wholeheartedly and with joy. 
Based on this we can hint that the upcoming month we break from the 
Gemara ‘mishenichnas Adar marbim besimcha’ – ‘when Adar comes in, 
we increase joy’, seemingly, this joy is unique. All year we are busy 
with holidays and the many miracles that occurred, so why did they 
see fit to establish the entire month for joy? Rather, since in the time 
of Mordechai and Esther Bnei Yisrael again agreed to accept the Torah 
out of love, which was not so when the Torah was given and the 
mountain was held over them. In Adar at the time of the miracle, they 
willingly accepted the Torah, therefore we increase joy, as there is no 
joy Above or below like one who receives the Torah with love and 
shows his love to the One Who gave the Torah and fulfills His mitzvos 
as it states (Tehillim 19:9) י ה' ישרים משמחי לב''פקוד  – ‘the orders of 
Hashem are upright, gladdening the heart’. 
 
 
 

 בכל דרכיך דעהו
In all your ways know Him 

 
These parshiyos, ‘Vayakhel -Pekudei’, complete the narrative 
of the building of the Mishkan and its utensils. First, the 
Almighty commanded Moshe Rabeinu regarding the donations 
to the Mishkan and the details required, and He also gave him 
the design for the tent and all the utensils. Then he 
transmitted it to Israel who began the work and the building 
until it was completed. Then the Shechina rested on Israel and 
testified to the world that Hashem Yisbarach rules over and 
desires His people, Israel. 
The holy Torah is eternal and everything written in it is 
relevant for all generations, despite not having a Bais 
HaMikdash standing on its foundation and the third Bais 
HaMikdash which should be built speedily in our day will come 
down from Heaven in a completed state, still, we have the 
mitzvah to set up a Mishkan within us, that the person should 
be the vessel of servitude for the service of Hashem as we 
learn from the posuk (25:8) 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' – 
‘They shall make Me a Sanctuary, so that I may dwell among 
them’. It should have written 'ושכנתי בתוכו' – ‘that I may dwell 
in it’, in the singular since we are discussing the Mishkan, so 
why does it state ‘among them’? This teaches that within each 
and every one of the Bnei Yisrael, they should build and make 
a place for the Shechina until there will be a Mishkan for 
Hashem. Therefore, it states ‘among them’ in plural. This is the 
basis for the piyyut ‘In my heart a Sanctuary I shall build to His 
splendor, and for a sacrifice I shall offer Him my one and 
onlysoul. 

For the sake of Heaven –  לשם שמים 
From the order and the command to build the Mishkan, we 
learn how to serve Hashem. First, with what is repeated 
numerous times in or parsha regarding the building and setting 
up of the Mishkan and even in the future parshiyos which 
describe the making of the bigdei Kehuna – the priestly 
garments and wearing them, and the offering of the karbanos. 
After each item and its details 'כאשר צוה השם את משה' – ‘as 
Hashem commanded Moshe’. Seemingly, the repetition of this 
point seems extraneous since Hashem commanded 
everything. Also, we have to understand why the Torah 
repeating each portion separately and did not mention all 
items together. It should have said, משה ככל אשר צוה ה'  'ויעש
 And Moshe did everything that Hashem‘ – אתו כן עשה'
commanded him, so it was done’. Why is each item mentioned 
separately and that it was made as Hashem commanded it? 
Really, it is as we have mentioned. When a person does any 
mitzvah in the service of Hashem or other functions in the 
course of his day, he must consider that he is doing it because 
the Creator commanded it, as we have ruled ‘mitzvos tzrichos 
kavannah’ – ‘mitzvos require intent’. Therefore, when one 
does something he should have in mind ‘that he is doing it for 
the sake of Heaven’. Even if he is doing things that would 
automatically be done for the sake of service of the Creator as 
ruled in Shulchan Aruch (Orach Chaim 231) ‘Anything that one 
derives benefit from in this world, one should only intend to 
benefit from it for the service of the Creator Yisbarach as it 
states (Mishlei 3:6) 'בכל דרכיך דעהו' – ‘In all your ways know 
Him’ and Chazal have said, ‘All your deeds should be for the 
sake of Heaven, even permissible acts like eating, drinking, 
walking, sitting, standing, talking, and every bodily function 
should all be for the service of your Creator or for something 
that causes His service.  
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

would like to share with my readers a somewhat long email.  It 
is a response to someone who was feeling resentment towards 
Hashem for making his parent ill. While I have already touched 

on most of these points in previous articles, letters written to real 
people are often more effective at influencing people’s attitudes.
 
"Sorry, this is going to be really intense. Hopefully, it will offer clarity 
of thought which always puts people into better moods.
 
This is a topic that I can write pages and pages about. I once wrote a 
long pamphlet on this topic which I will attach to this email. It may not 
answer any questions but it will give you a lot 
of background information regarding suffering. 
I wrote it after three events which took place 
two months apart from each other. I lost a son. 
A student gave birth to a child who passed away 
after a month. On the day the child passed away, 
another student gave birth to a child who also 
died within days. (Both have other children and 
have moved past those incidents.)
 
My goal in writing that pamphlet was to fill in 
the blanks created by my personal Chinuch upbringing, and I assume, 
that of others as well. We are taught that there are two reasons we 
suffer. We did Aveiros, or we are experiencing a Nisayon. While those 
are two valid causes of suffering, they are not the only causes. The 
pamphlet offers possible causes when the only two that we know 
of don’t satisfy our need to understand, even if only a glimpse of 
understanding.
 
My first comment to you is a Hashkafic, not emotional, thought. I 

assume we will be continuing this conversation and I will soften in the 
coming emails. Nevertheless, because, understandably, you feel angry, 
I want to start with a defense of Hashem’s decisions. Not really a 
defense, as Hashem isn’t accountable to our approval, but 
an explanation of how things work in Shomayim that should 
help you redirect your emotions from anger to confusion, 
then acceptance, and finally, courage.
 
While we are being logical for this moment, I don’t expect it 
to transform your emotions. Emotions have a way of going 
wherever they want and often nowhere that we want them 

to go. Nevertheless, we should always begin 
with, “How am I supposed to be thinking about 
what is happening?”. Sometimes it works, other 
times it only tempers. Either way, it’s how we 
begin.
 
One thing to keep in mind as you read my 
letter: In your parent's case, you write that the 
prognosis seems positive. The challenge you 
have is the process not of worrying about the 
outcome. While that may still be stressful, avoid 

the urge to create imagery in your mind that it is worse than it is. 
What you are faced with is several months of stress and a few years 
of the unknown, nothing anyone should have to face, the particulars 
of which are different than what other people, myself included, have 
experienced.
 
The right to be angry at someone requires several components. 
Before I list off those factors, I have to divert for a moment. Since we 
were very little, we were told how Hashem loves us, takes care of us, 
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his Parsha discusses the building of the Mishkan, one of the 
most important undertakings in Klal Yisrael’s history. The 
Akeida offers the following thought on achieving. He writes:
  כיון שלא נברא האדם להיותו יושב ובטל ראוי ומחויב שיהיה עסקו

בנבחרות שבפעולותיו  
Since people were not created with the intention that they won’t 
do anything, it is worthwhile that (once they are doing things) they 
should focus on creating things that are important.
 
His message is that creating is in our DNA. What we create is 
up to us. Some people may be satisfied having mastered some trivial 
knowledge such as knowing all 50 states by heart in alphabetical 
order. Others may focus on creating successful businesses. But, once 
one is creating, it’s worth going for the “gold”.

What would that be? I have recently been offering people the 
following concept. People are comprised of a Guf and a Neshama. 
The Guf has certain things which give it pleasure; the Neshama has a 
completely different list. What gives the Guf pleasure appears to the 
Neshama as an adult savoring a lollipop. It is sort of disappointed, 
possibly repulsed by the pleasure the Guf gets from this world’s 
pleasures. On the other hand, the Guf can’t fathom what the 
Neshama finds enjoyable.
 
But there’s a difference between the two. Give the child a full meal 
without sugar and Nosh won’t make him happy, but he will be full. 
Give an adult a lollipop and he won’t be happy or satisfied.

T

"...we will now explore 

the topic of Emunah for 

possibly the first time 

in your life."



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

and knows what is best for us. Many of us, and I don’t know if you are 
one of those, have heard it so many times that we don't really believe 
it or not believe it. It has just become one of the many “whatevers” 
that take space in our minds. That’s because, for most of us, it’s not 
relevant. We have food, friends, loving parents, a warm bed, etc.  
 
Then, there comes a time in our lives when we have to confront 
our beliefs. Will we believe what we heard so many times when we 
weren’t interested? If we believe it, do we only believe it enough 
to repeat it? Or, are we able and willing to explore all the Emunah 
comments that have been swirling around in our heads for so long 
and to apply them to our present challenges? 
 
So, here’s the test. We are going to repeat things you may know. But 
now you have to actually think about them. Do they make sense 
to you while under the pressure of family health challenges? If not, 
can you allow yourself to ask sincere questions, discuss them, and 
consider the answers in the context of what you are dealing with? In 
other words, we will now explore the topic of Emunah for 
possibly the first time in your life.
 
So, to legitimately be angry, we would have to be certain about the 
following:
 
1) What do you think if someone is late? It depends on what you 
thought of them before this incident. If someone is always late, I 
will assume that he is late this time because he is negligent. Then, 
without bothering to hear his explanation, we become upset, maybe 
even angry. I have some friends that are clockwork. If they are late, 
I assume that there is a crisis of sorts. He’s never late! (A few times 
this actually happened and there was an accident or something else 
unexpected.)
 
Getting angry at Hashem when you have no idea what’s really 
happening, what led to it, and how it will end, is a statement of our 
general lack of confidence in Hashem’s pinpoint decision and His love 
for us. Anger is less of a statement on Hashem than it is on 
our relationship with Hashem. This leads to the second point.
 
2) We lack all the background information we need to form a 
responsible opinion. What bad deeds did each family member do in 
this life or previous ones? Will this somehow end up offering us more 
advantages than disadvantages? While this seems unlikely, we have all 
had such experiences as unlikely as it they seemed.
 
I have learned in my life that many things taken away from me gave me 
so many other things. Many things that are given to me eventually 
cost me more than I imagined. Therefore, I have no opinions. For 
example, my career in Chinuch was the direct result of my 7-year-old 
son’s blood poisoning incident from which he quickly recuperated.
 
3) What is Hashem's intention? Regardless of what was done to us, 
you can’t be angry at someone unless their intention is selfish or evil. 
Are you ready to make such a statement? If not, then instead of anger 
it should be confusion and a request for clarity, to whatever degree 
possible.
 
4) Are we really willing to say that we have done more for Hashem 
than He has done for us? Being upset about punishment means that 
we are certain that we have done more for Hashem than He has 
done for us. That’s dangerous territory.
 

5) We are mistaken in believing that there is a certain minimum 
number of services or privileges we are allowed to expect while alive 
in this world. The best analogy I can think of is the Yeshiva men leaving 
Kolel who are looking for their first job. Some are not embarrassed 
to tell me that they expect a few great job offers, beginning pay in the 
$60,000+ range,a business car, and the expectation of a promotion 
within a few months.
 
They don’t usually get any offers remotely similar to that and they 
become disappointed. The problem isn’t a lack of opportunities. It is 
their distorted perception of what they have a right to expect.
 
Hashem is very kind to us and it causes us to believe that we have 
a long list of privileges that we have a right to expect. Actually, we 
don’t have any inherent rights at all. Everything we get is Hashem’s 
kindness, decided, at that moment, that we should receive. If He 
decides differently, He didn’t take anything away from us. He just 
didn’t give it to us.
 
Personally, I was brought up expecting the possibility of “the phone 
call”, something happening that would cause “life as I know it to be 
over”. (My father had colitis and, once a year, he would pass out in the 
least opportune places, such as in the train station). In the end, at 67, 
when we were all married, he passed away without any notice. I got 
the call but I was trained to expect it. Later, when I lost a son, it was 
also without notice. He was 22 and collapsed in the street. I learned 
not to take anything for granted.
 
Bad things, challenging things, happen to hundreds of people. I’m sure 
you know of many stories with car accidents, fluke incidents, etc. For 
some reason, those stories don’t penetrate into our minds that life 
isn’t anything guaranteed. It only happens to other people but, we 
somehow believe, our life is inoculated from bad things.
 
In regard to your concern that your actions are the cause for your 
parent’s illness, allow me two final, quick, thoughts.
 
Your conclusion, that you are at least partially to blame for what is 
happening, has two flaws. 
 
1) It assumes that you are the center of the world. While you may 
be important, you are not important enough that doing something 
wrong and then getting into Yeshiva may cause someone else to get 
sick. While it is important to believe we are important (because we 
are), it is wrong to think that we can do so much damage. (Although 
I have to tell you this is such a common misconception that I truly 
believe it is one of the tools of the Yeitzer Hara.) 
 
2) You are seeing things too narrowly. You do hundreds of actions, 
so do your mother, father, and siblings. Believing that events happen 
because of a single one which, coincidently, is the one you did, 
oversimplifies how things work. 
 
Consider my points, but, regardless of how you interpret it, keep 
yourself busy and accomplished. It will distract you, help you grow, 
and in the end, it will be a Zechus for your parent and your entire 
family."
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Parshas Vayakel and Pekudei - Shabbos and Shofeit - Like Sounds, Like Meanings   
David Gurwitz 

 
It has been one of Hashem’s many great gifts to my family - and, I know, to many other families in Klal Yisroel 
worldwide - to have our Shabbos knowledge and observance enhanced by the depth and clarity contained in 
the well-known four-volume set of seforim on the 39 melachos of Shabbos authored by Rabbi Dovid Ribiat. We 
have been blessed to know him and to receive tremendous hadrachah from him as well. 

In addition, it was a great blessing for me personally to learn Daf Yomi from Rabbi Leibie Grohman. Rabbi 
Grohman is well-known as a tremendous marbitz Torah, and each daf actually seems to live and breathe with 
Rabbi Grohman’s fire and insight.  

It is no surprise that Rabbi Ribiat has given Klal Yisroel two great gifts, a Shabbos guidance sefer and a halacha 
kollel. In fact, there is a great connection between the two ideas of analyzing a case to decide a p’sak and 
Shabbos. We are taught this by Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l, who explains, as we have mentioned before, 
that the similar sounding words of Shabbos, shofeit (judge), sheivet (tribe), tzafun (north) and sefas (lips) all 
describe putting a group of related things in order. 

Parshas Vayakel begins with the “gathering” to focus on what objects have to be made for the Mishkan, and 
immediately interrupts and introduces its discussion of Shabbos. From this “order,” Chazal teach us that 
Shabbos observance overrides the steps in the construction of the Mishkan. This indicates, in another way, how 
Shabbos puts things and priorities in order.  

I’d like to add the following to this idea, since we are approaching the Pesach Seder, which means order. 

Last year, we discussed in a two-part series that Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l “orders” the 39 melachos 
into two sets, the first 38 and then, the last one, hotzaah, the transfer of an object from one domain to another. 
He explains that the parallel to avoiding the 38 creative melachos in recognition of the seeming ability to master 
the physical world is the acknowledgement of living in the social world, of not living isolated, but in a community. 
As we said then, melachos #1 through #38 acknowledge man’s work in nature, and #39 does so in history and 
human interaction. Since our world is really “nature and state,” so, too, is Hashem’s mastery over both. 

There is another form of ordering, which is learning from the difficulties of the past and using them to grow.  

In that regard, Tehillim 61 is the kappitel related to Parshas Vayakhel. It starts with the words, “Lamnatzei’ach 
al neginas LeDovid.” Rav Hirsch explains that this kappitel focuses on Dovid’s musical gifts, which will exceed 
the achievements as a warrior king. While the land has fallen to enemies and the Jews have been scattered, 
Dovid and his spiritual influence live on through the musical power of his Tehillim, which he sang to move the 
minds and hearts of his people.  

Rav Hirsch writes: “It was only in a life filled with change, with trials and suffering as well as with moments of 
exultation, that Dovid could amass the wealth of understanding of Hashem and gather the spiritual influence 
that qualified him to be the singer of Hashem’s praises for all the generations to come.” 

This “job” description of experience gathering is also a form of “putting things in order,” and it especially holds 
true for a judge or a posek.    
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Parashas Vayakhel- Pekudei פ"שת ידוקפ-להקיותשרפ
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Vayakhel
ןותבשתבששדקםכלהיהייעיבשהםויבוהכאלמהשעתםימיתשש

'דל
On six days work may be done, but the seventh day shall be holy for 

you, a day of complete rest for Hashem. (35:2)

Shabbos occurs on the seventh day of the week. Why does 
the Torah assert that working during the six days of the week that 
precede Shabbos is appropriate? The Torah is addressing the 
prohibition of labouring on Shabbos. What do the six workdays have 
to do with Shabbos? The Chafetz Chaim, zl, asked this question 
when he addressed the chillul, desecration, of Shabbos manifest by a 
certain gvir, wealthy man, in one of the communities he visited 
when he was selling his sefarim. The Chafetz Chaim met privately 
with the man in the hope that he could present a passionate appeal 
on behalf of Shabbos. The man’s reply was respectful – but firm: “I 
would like you to know that I earn 4,000 ruble on Shabbos. If I close 
my factory, I will lose this money. Why would I agree to lose 
money?” The Chafetz Chaim replied with this question on the 
Torah’s text. His reply was: “The Torah is teaching us that in order to 
earn money during the six work days, one must sanctify the seventh 
day. If one profanes Shabbos, he will be unsuccessful during the 
preceding six days.”

The man maintained his composure as he countered, 
“Does the Rebbe think that a pasuk in Chumash will close my 
factory? I am a multi-millionaire with many workers. A pasuk in 
Chumash will not put an end to my business.”

The Chafetz Chaim was visibly shaken. “How can a Jew 
speak in such a manner? Do you think that you are in charge? Are 
you so guaranteed success that you can afford to be so obstinate?” 
The Chafetz Chaim realised that he was wasting his time. He left and 
moved on to the next village.

It was not long before the Chafetz Chaim, who was 
traveling throughout Poland, arrived at the hachnosas orchim, 
welcome home for wayfarers, (more like a small hostel for those 
who had nowhere to stay and no money to pay for a hotel) in a small 
village. This was a place in which poor people would find something 
to satiate their hunger. While there, a man (who, from his clothing, 
appeared to be the victim of abject poverty) approached him and 
asked, “Does the Rebbe not recognise me?” The Chafetz Chaim
replied that he did not. “I am the one who claimed that a pasuk in 
Chumash would not shutter my factory. Sadly, everything the Rebbe
said came true. I lost everything: my business, my wealth, my home 
– everything!”

“What happened?” The Chafetz Chaim asked. 
“One of my business ventures was a flour mill. It was built 

on the banks of a large river. One day, a complaint was issued against 
the management of the mill. To ascertain the veracity of the 
complaint, the Russian government sent an inspector to determine 
whether everything was in fact running in accordance with the 
government tax laws. The inspector came down accompanied by his 
aide, and they went through the mill. The inspector was careless in 
inspecting the large mill, and he accidentally fell into the machinery 
while it was grinding the wheat kernels. As a result, the inspector 
died a painful, horrible death. The aide who was with him could not 

accept the blame, as he was there to assist his superior. Instead, he 
fabricated a story that the Jews purposely and maliciously murdered 
the inspector. At first, no one believed the aide, but, after he 
produced two ‘witnesses’ who corroborated his story, I knew that I 
was in serious trouble. Fearing for my life, I ran to the safety of my 
home. When I arrived home, I was informed that it was unsafe for 
me to remain there. I was forced to flee the country. I grabbed my 
briefcase which should have contained my ‘emergency’ fund [Jews 
were always in danger, especially if they were successful. Thus, they 
set aside a “rainy day” escape fund). 

I left with a horse and wagon, with Poland as my destination. 
There I would find a safe haven.

“I arrived in a small village and opened up my briefcase, so 
that I could purchase food and rent a room in the local inn. How 
shocked I was to discover that, instead of cash, my briefcase was 
filled with my accounts receivable notes, money owed to me by 
various vendors. I had taken the wrong briefcase. IOU’s were 
worthless to me in my present predicament. I could not purchase a 
thing with all of my promissory notes. I ended up in the hachnassas 
orchim like a poor man – which I essentially had become. The 
Almighty has many ways to make that pasuk in Chumash [which he 
had earlier belittled] come to life and punish those who transgress 
its message.” 

Indeed, a wealthy man once (naively) asked the Chafetz 
Chaim, “How could Hashem take all my money and all my vast 
holdings away from me just like that – in one stroke?” The Chafetz 
Chaim smiled as he explained, “He need not take your material 
assets from you. He can simply take you away from them and leave 
you penniless, because you are unable to connect with your 
wealth.” A person thinks (and we have all been witness to such 
occurrences) that he can laugh at the Torah, denigrate those who 
adhere to its dictates, because, after all, he is so eminently 
successful that he is untouchable. He is making money faster than 
he can spend it. He is on top of the world until Hashem dispatches 
an illness to “visit” him, and suddenly everything that he has is of 
little to no value. 

In an alternative exposition, the Chafetz Chaim teaches us 
a method for observing Shabbos in a peaceful, calm, relaxed manner, 
without anxiety about our material concerns. We should 
acknowledge that “six days work may be done” – tei’asah, “it is 
done.” It is done for us. Whatever success we enjoy is provided for 
us from Above. (Almost like the electric automobile, which, once 
programmed, does not require the driver to steer or brake.) Hashem 
is completely in control of the work week/six days of the week. Thus, 
Shabbos becomes the day of rest that it was destined to be. When 
we rely on Hashem, our work is done for us. When we view the days 
of the work week in their proper perspective, we celebrate Shabbos
in the manner that Hashem intends. 

יצחוהמאווכראיצחוםיתמאםיטשיצעןראהתאלאלצבשעיו
ובחר

Betzalel made the Aron of Shittim wood, two and a half amos its 
length, an amah and a half its width. (37:1) 
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One of the miracles that occurred, both in the Mishkan and 
in the Bais Hamikdash was: Makom ha’Aron eino min ha’middah; 
“The place occupied by the Aron HaKodesh was not included in its 
measurement.” This means that the Aron did not take up any space. 
The Kodesh HaKedoshim, Holy of Holies, was ten amos, cubits, by 
ten amos. The Aron was two and a half amos by one and a half 
amah by one and a half amah. When the Aron was brought into the 
Kodesh HaKedoshim and the space from its width and length was 
measured, every side of it allowed for a space of five amos. This was 
a special miracle in which a room that was 10x10, yet contained a 
“box” that was 2½ by 1½, still allowed for 5 amos of space on each 
side (a total of 10 amos, which was the size of the room). In other 
words, the Aron did not take up any space. Bearing this in mind, the 
commentators ask a compelling question: What is of greater 
spiritual significance: the Aron or the Luchos, Tablets, which were 
inside of it? – Or, alternatively, which one possesses a greater degree 
of kedushah, holiness: the Aron or the Luchos? Certainly, the 
response to this question is: the Luchos. They are the reason and 
purpose for the Aron. So, if the Aron did not occupy any space, then 
surely the Luchos, which maintained a higher degree of kedushah, 
should not have occupied any space. We know, however, that this is 
not true, for Chazal teach that the Luchos took up just about every 
inch of space within the Aron. [There is a dispute whether there 
remained one tefach, handbreadth, for the Sefer Torah.] Why did the 
Aron “deserve” a miracle, whereas the Luchos did not? 

Horav Reuven Karlinstein, zl, cites a powerful explanation. 
Chazal teach that the Aron serves as a metaphor for the talmid 
chacham, Torah scholar. The following pasuk reflects an example,
Mibayis u’mibachutz tetzapenu, “From within and without, it should 
be covered with gold” (Shemos 25:11). (The Aron was actually 
comprised of three units, an outer gold shell, which contained an 
inner wooden box that contained within it another gold box.) This 
teaches us that the Torah scholar must be tocho k’baro, his external 
self must express his true inner essence. 

Having said this, let us analogise the talmid chacham to the 
Aron. The Torah scholar is wholly devoted to Torah; his entire 
essence is subsumed by it. Thus, the Torah scholar (aptly compared 
with the Aron) takes up no space. He views himself as a nonentity, as 
nothing – so great is his humility. The Torah within him, however, 
takes up every bit of him. No area within the Torah scholar is devoid 
of Torah. This is the definition of kulo Torah, all (of him is filled with) 
Torah. The more Torah, the less “himself.”

Horav Eliyahu Mishkovsky, zl, was the distinguished Rav of 
Kfar Chassidim. Ten years before the saintly Rav left this world, he 
was taken gravely ill. It became so serious that when he lay 
comatose in Haifa’s Rambam Hospital, the physician in charge of his 
care declared, “We are done. There is no more we can do.” He 
despaired of seeing the Rav regain consciousness and be cured. On 
Erev Yom Kippur, Horav Chaim Greinman visited and related that he 
had spoken with a top neurologist at Hadassah Hospital in 
Yerushalayim concerning the Rav’s diagnosis. The neurologist 
claimed that if the Rav would survive the ambulance trip from 
Rambam to Hadassah, he felt that he could save him. 

After some discussion, the decision was made to make the 
move. The comatose patient was driven in an ambulance (outfitted 
with the necessary therapeutic accoutrements for keeping him alive) 
by two EMS technicians, accompanied by Rav Greinman and Rav
David Mishkovsky, the patient’s brother. In midst of the journey 
(somewhere between Haifa and Yerushalayim) Rav Eliyahu opened 
his eyes, looked at Rav Chaim and said, “Nu, Rav Chaim, tell me a 
chiddush, original Torah thought.” Understandably, Rav Chaim was in 
a state of shock and could not speak. Rav Eliyahu asked again, “Rav
Chaim, I asked you for a chiddush.” The patient was totally oblivious 
to his condition and his surroundings. After asking one more time for 
a chiddush and receiving no response, he said, “Fine, so I will say a 

chiddush,” which he proceeded to do. After a few minutes of reciting 
a passage of Talmud, a question, an answer, a logical conclusion, 
followed by a penetrating analysis, the patient closed his eyes and 
lay his head down. Was this a miracle? Probably. Was this a 
manifestation of a person who was kulo Torah? – Certainly. 

Chazal (Horayos 13a) teach: Shlomo Hamelech writes 
(Mishlei 3:15) concerning the Torah, Yekarah hee miPeninim, “It is 
more precious than pearls.” This means that the Torah (of a Torah 
scholar) is more precious (precedes) than even a Kohen Gadol, High 
Priest, who enters the innermost chamber (Kodesh HaKedoshim 
lifnai v’lifnim) in the Bais Hamikdash. This refers to the halachah
that a mamzer talmid chacham, Torah scholar of illegitimate 
pedigree, takes precedence even over a Kohen Gadol. Torah is the 
greatest honorarium. Rav Karlinstein quotes the Gaon, zl, m’Vilna,
who explains why Torah is more precious than pearls. The Kohen 
Gadol is the only one who is permitted to enter the Holy of Holies on 
the holiest day of the year – Yom Kippur. While he is there, he 
performs the Ketores, Incense, service which consists of placing a 
pan with burning coals on the floor of the Kodesh HaKodoshim as he 
stands bein haBadim, between the Poles, that jutted out of the 
Aron. During the Second Bais Hamikdash, when the Aron was no 
longer extant, he placed the pan with the coals on the Even 
Shesiyah, foundation stone, which took the place of the Aron, for 
this Priestly service. 

The Kohen was permitted to stand only between the Badim
– no more. He could go no further. The talmid chacham, by virtue of 
his study, enters into the Aron HaKodesh by clinging to the Torah; he 
becomes one with the Torah. Indeed, he resides within the Aron 
HaKodesh. This is the precious achievement of a talmid chacham, 
something for which even the Kohen Gadol cannot aspire – unless 
he is a talmid chacham. 

In order to explicate the concept of kulo Torah, I cite from 
Horav Pinchas Teitz’s introduction to his 1989 edition of Tzafnas 
Paaneach – Bava Metzia, where he renders a personal appreciation 
of the venerable Rogathchover Gaon, zl. “It is not within the power 
of a man’s pen to describe the gigantic character of the genius of the 
ages, the Rogathchover… In his entire perception and his entire 
being, there was only Torah. The Torah filled the cosmos he 
inhabited. This does not mean that he was cut off from the world of 
action – he knew and understood all the events and problems of the 
world and all that was happening with a profound, clear knowledge 
– but his approach was to examine everything through the Torah. In 
every case, he tried to penetrate to the halachic essence… In all 
events of the world, he saw only Jewish laws… We think of three 
dimensions for physical matter: length, width and height. He 
innovated that everything has a fourth dimension, the dimension of 
halachah that is found in everything… He was unable to distract 
himself from concentrating on the Torah for even a moment. The 
Torah was always before his eyes… He could see what he had 
learned – not just remember it. There was never a hint of sadness on 
his countenance, and, even when he endured pain, an expression of 
joy and contentment never left his face.” Kulo Torah. 

Pekudei
תודעהןכשמןכשמהידוקפהלא

These are the mountings of the Mishkan, the Mishkan of Testimony. 
(38:21)

The word Mishkan is repeated (Rashi, citing the Midrash), 
alluding to the two Batei Mikdash (replacing the Mishkan) which 
were taken from us. The word Mishkan has the same letters as the 
word mashkon, which means collateral. This intimates (say Chazal) 
that the two Batei Mikdash are collateral for Klal Yisrael’s sins. When 
we sinned, we lost them, and they are being held in lieu of our 
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repentance, after which the Bais Hamikdash will be restored to its 
previous glory. 

Veritably, in Jewish society, the most important place of 
worship is one’s own heart. The purpose of the Mishkan’s services 
was to remind us to live our lives in such a manner that Hashem 
would be “comfortable,” feel at home with us – in our lives and in 
our hearts. The Bais Hamikdash replaced the Mishkan as the focus 
of service. As long as its purpose was being fulfilled, it was 
untouchable. Once we chose to became apathetic to the vibrancy 
and centrality of our relationship with Hashem, however, the Bais 
Hamikdash no longer served a purpose. Its services became 
meaningless, so that Hashem destroyed the edifice. We destroyed 
the services; thus, the building was no longer necessary. The Batei 
Midrash were not destroyed; they simply died when we refused to 
sustain them through commitment and passion. 

Horav Baruch Sorotzkin, zl, posits that actually only one 
Bais Hamikdash existed. The Bais Hamikdash was the edifice in 
which Hashem’s Shechinah, Divine Presence, resided. When Klal 
Yisrael sinned, Hashem removed the Shechinah as collateral until we 
would do teshuvah, repent, and then be worthy of the return of the 
Shechinah. The churban, destruction, of the edifice is the collection 
of collateral. We owe; Hashem collects the mashkon, much like the 
poor man who is unable to reimburse his debt. His lender takes 
whatever valuables the borrower has and holds it until that time 
that the borrower is able to pay his loan. Thus, Hashem collected His 
collateral twice. There was only one edifice. Hashem took it twice.

השמתא'דהוצרשאכ'דינפלםחלךרעוילעךרעיו
He prepared on it the setting of bread before Hashem, as Hashem 

commanded Moshe. (40:23)

Everything in the Mishkan was carried out precisely as 
Hashem had commanded Moshe Rabbeinu – no more – no less – no 
infusion of self. Their personal zeal and enthusiasm in every aspect 
of their work were completely subordinated to the commands of 
Hashem. None of the craftsmen made any attempt to inject their 
own ideas or their own individuality to the construction of the 
Mishkan. They executed their mission obediently, with scrupulous 
care and precision, with unabashed joy at having been able to serve 
Hashem. By doing this, they achieved the sublime moral perfection 
which characterises an eved, servant, of Hashem. 

B’diyuk, precisely, expressly, rigorously: all these terms 
describe what it means to carry out a mitzvah/mission in accordance 
with Hashem’s command. By performing exactly as Hashem 
instructs us, we become totally devoted to Him as avadim, slaves. 
The concept of precisely following instructions is underscored 
through the two following vignettes (related in Nachalas Tzvi). When 
Horav Avraham Yitzchak Zimmerman, zl, was called to become Rav
of Kremenchuk (Central Ukraine), his son-in-law, Horav Baruch Ber 
Leibowitz, zl (Bircas Shmuel), was asked to fill his position in Halusk. 
His appointment did not sit well with the members of the chassidic
community who preferred one of their own, a Rebbe who had 
chassidic leanings. Rav Baruch Ber might have been one of the most 
brilliant Torah minds in Europe, but he was not chassidic. While they 
respected his knowledge and piety, they insisted that one of their 
own guide them. Therefore, they hired their own Rav. 

The city of Halusk now had two rabbanim, a situation that 
caused the lay leaders of the community some angst. As a result, 
tensions in the community reached tinderbox level. The parnesai 
ha’ir, lay leaders of the community, had commissioned Rav Baruch 
Ber, and, as a result, were prepared to enter the fray and create a 
serious controversy over this. Rav Baruch Ber turned to his 
supporters and declared, “My Rebbe instructed me to accept the 
rabbanus, rabbinic position. He did not instruct me to enter into a 
machlokes, dispute, over it.” 

Rav Baruch Ber understood and acted upon his Rebbe’s
words verbatim. If his Rebbe would have acquiesced to his entering 
into a dispute over the position, he would have said so. He did not. 
Thus, Rav Baruch Ber said he would rather leave than quarrel. 

The Brisker Rav was an individual who not only lived and 
served Hashem in a precise manner, but he also trained his family 
and students to act likewise. It was not an issue of chumra, 
stringency. It was about executing Hashem’s command precisely, to 
the full letter of the law. The Brisker Rav once asked his son to go to 
the butcher store to see whether an apple was there. His son 
returned a few minutes later and said, “Yes, an apple is there.” The 
Brisker Rav said, “If this is the case, go and bring it to me.” His son 
returned to the butcher, purchased an apple and returned home. A 
few minutes passed, and the Brisker Rav once again asked his son to 
go to the butcher shop and see whether the shop had an apple. The 
son returned to the shop and then came home to inform his father 
that, indeed, the shop had an apple. The Rav told him to return and 
purchase the apple. 

A student who had been observing the scene remarked, “I 
now understand the level of Kibbud Av, honouring a father, that one 
should achieve. First, the Brisker Rav asked his son to see – not to 
buy. Had he wanted him to purchase an apple the first time he went 
to the store, he would have said so. He did not. Afterwards, he 
instructed his son to purchase an apple – which he did. He went 
through the same ritual a second time. This was the Rav’s way of 
training his son to a) listen, and b) follow instructions in accordance 
with the tone, vernacular and manner that they were given. 

The legacy of Brisk is not about being machmir, looking for 
opportunities to act stringently. Brisk is about being medakdek, 
precise, to fulfil the halachah to perfection. This is not chumra, this 
is performing halachah correctly. 

Va’ani Tefillah

ןוצרבלבקתהבהאבםתלפתולארשיישאו
Vi’shei Yisrael u’sefillasam b’ahavah sekabeil b’ratzon.

May you accept with goodwill, the fire-offerings of Yisrael and their 
prayers offered out of love.

Horav Shimon Schwab, zl, notes the language of the 
phrase: u’sefillasam b’ahavah sekabeil b’ratzon, “and their prayers 
offered out of love you should accept with goodwill,” when it would 
have been expected to read u’sefillasam sekabeil b’ahavah 
u’v’ratzon, “and their prayers you should accept with love and 
goodwill”. Obviously, we are saying to Hashem: May You accept with 
ratzon/goodwill (Your goodwill) the five offerings and prayers that 
Yisrael offer with love. Thus, the love refers to our prayers offered 
with our love and Hashem’s goodwill acceptance. The goodwill 
acceptance is His goodwill; the prayers out of love are our prayers. 

Prayers offered out of love are prayers in which we ask for 
nothing for ourselves. We do not want to be 
mekablim/acceptors/takers; rather, we want to be mashpiim/ 
givers/influencers. Out of our love for Hashem, we ask that His 
Presence permeate the world, and that we have the ability to share 
that presence with all who will listen. In other words: We want to 
share the love.  

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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PPaarraasshhaass  VVaayyaakkhheell--PPiikkuuddeeii   

We Are Not Alone 
“Chaim, you look worn out.” 
“I am, Imma.” 
“What have you been doing?” 
“I have been fighting the whole day.” 

Chaim’s mother is very surprised. Her son 
Chaim? Fighting? She and her husband 
always stress the importance of shalom. It 
is a cornerstone of their children’s educa-
tion. How is it possible that Chaim could 
be fighting the whole day? 

“Come, Chaim dear. Sit down and have a 
hot drink. Let’s talk about this.” 

Chaim eagerly accepts his mother’s kind 
offer. He slowly sips the cup of hot choco-
late. 

“Chaim, I want to help you. Tell me 
about the fight.” 
“No problem, Imma. First, I must tell you 
that this fight will never end. The other 
side hates me and will not let me rest a 
minute. He constantly taunts me and tries 
to make a fool of me. I have beaten him 
many times, but he keeps coming back 
for more. 

Chaim’s mother is shocked. She must get 
to the bottom of this. 

“Chaim, this is very serious. Please tell me 
who you were fighting with, and what 
the argument was about.” 
“Imma, my enemy is . . . the Yetzer Hara! 
He bothers me from the moment I open 
my eyes in the morning. He tells me to 
stay in bed and be late for school. He 
wants me to rush through my blessings 
and prayers. He would love me to grab a 
seat from an elderly person on the bus. 
He tries to make me daydream and talk 
during class. In short, he wants me to 
commit as many sins as possible. Imma, 
how can I ever win this fight?” 

Chaim’s mother smiles, somewhat re-
lieved. Baruch Hashem her son’s fight is 
kosher. 

“Chaim, you are right. On your own, you 
can never hope to win. Your enemy is 
bigger, stronger, older, and more experi-
enced than you are. He knows every trick 
in the book. However, you have a big 
advantage over him.” 
“What is that, Imma?” 
“You have the most powerful ally in the 
world ... Hashem Yisborach. The Gemora 
(Kiddushin 30b) relates that a person’s 
Yetzer Hara overpowers him every day, 
trying to kill him. Were it not for The 
Almighty’s help, he would not be able to 
live. This idea is also expressed in this 

week’s parasha, Chaim.” 
“Where, Imma?” 
“Chapter 40, verse two. Hashem spoke 
to Moshe saying, ‘On the first day of the 
first month you shall erect the Mishkan 
(Tabernacle).’ Moshe Rabbeinu assembled 
the entire structure. Rashi (39:33) relates 
that it was too heavy for anyone to lift.” 
“Imma, if it was too heavy for normal 
human strength, how could Moshe do it 
alone?” 
“Excellent question, Chaim. Rashi de-
scribes the tremendous Siyata Di’shmaya 
(Heavenly Assistance) that Moshe re-
ceived. Hashem told him to go through 
the motions of lifting it. Moshe did, and 
the Mishkan erected itself. The Keli Yakar 
is inspired by this event, finding in it a 
hint to all human activities. Man’s hands 
are 

inadequate to complete their worldly 
tasks. We can only begin the work, and 
Hashem finishes it for us. This is especially 
true of our battle with the Yetzer Hara. 
We could never hope to defeat him 
without Hashem’s help.” 
“Imma, that is so uplifting.” 
“Chaim, you need it. You and all of us 
are involved in a big fight every day. Our 
only hope is to realize that we are not 
alone. Hashem is there to help us. We 
need only to turn to Him.” 
 
Kinderlach . . . 
When does the Yetzer Hara fight you? In 
the morning when you need to get out of 
bed? During your daily prayers when you 
are trying to concentrate? When you are 
supposed to share with your brother, and 
want the whole cake for yourself? When it 
is time to do homework? These are all 
times of weakness. He is ready to make us 
sin. What can we do to beat him? Call 
upon Our Father in Heaven. He is ready, 
willing, and able to help us. With His help, 
we will win the fight. We are not alone. 
 

Honored Guest
“Chavi, please wash the rest of the 
dishes. Esti, can you fold these clothes, 
please? Moishie, kindly make your bed 
and straighten the books on your shelf. 
Everybody please hurry. Our guest is 
coming soon.” 
The family busily gets to work. Imma puts 
the finishing touches on the delicious food, 
as the time of the guest’s arrival quickly 
draws near. 
“Kinderlach, please come here. I would 
like to tell you something” 
“Yes, Abba.” 
“I would like you to welcome our guest 
with a big warm smile. It is important to 
be on your very best behavior for him.” 
“It will be our pleasure, Abba.” 
The time finally arrives, and the honored 
guest enters the home. Everyone feels the 
holiness of his presence. The entire family 
has worked so hard preparing for his arri-
val. Now they can really enjoy his visit. 

Rav Weiss zt”l was one of the distin-
guished Rabbonim of pre-war Hungary. 
He would treat the Shabbos as an hon-
ored guest. Just as you can sense the pres-
ence of a guest in a room, so too you 
could feel the holiness of the Shabbos in 
Rav Weiss’ home. 

     

“The seventh day shall be holy for you” 
(Shemos 35:2). The Ha’amek Davar ex-
plains that each Jew must sanctify the 
Shabbos, in accordance with his means 
and abilities. He should make all of the 
physical preparations for himself and his 
home to honor the holy guest. His actions 
on the Shabbos Kodesh also bring honor 
to the guest. He can make the holiness of 
Shabbos perceivable. The Mishna in De-
mai relates that one who is not normally 
trusted to maaser his fruits, may be be-
lieved on Shabbos. The kedusha (holiness) 
of the day is so awesome that he senses it. 
He would not dare lie on such a day. 
That is the holiness of Shabbos. 
 
Kinderlach . . . 
How do you honor your special weekly 
guest, the Shabbos? Do you help Imma and 
Abba with the preparations? Do you dress 
in your best clothes? Do you keep them 
clean? Do you greet the Shabbos warmly 
with singing and prayer? Are you on your 
best behavior for the honored guest? All 
this and more are part of honoring Shab-
bos. Making it a day whose presence ac-
companies you. A holy day for you. 
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TThhee  GGrreeaatteesstt  CCrriimmee  --  AAttoonneedd  
ויקהל משה את כל עדת  ““  11::3355
בני ישראל ויאמר אלהם, אלה  
הדברים אשר צוה ד' לעשות  
  ””אתם 
“And Moshe assembled 

the entire assembly of B’nei Yisroel and said 
to them: These are the things that Hashem 
commanded to do them.” Klal Yisroel 
transgressed a grave sin, the Chet Ha’eigel.  
They needed a Kapparah for this sin.  Klal 
Yisroel achieved a Kapparah, and then Moshe 
gathered them together.  He first told them 
about the Mitzvah of Shabbos Kodesh, and 
then about the construction of the Mishkan - a 
place for the Shechina to reside and for Klal 
Yisroel to bring Korbonos. Why does the Torah 
need to tell us that Moshe Rabbeinu gathered 
Klal Yisroel together, when every time Moshe 
was commanded from Hashem to give over to 
Klal Yisroel, he did so without the Posuk 
telling us that he gathered Klal Yisroel?    
 After the Luchos were given for a 
second time, Klal Yisroel were again 
commanded regarding the building of the 
Mishkan, because the Luchos are the pledge of 
Hashem’s special Presence in the midst of the 
people.  The grave events the people had just 
lived through, as narrated in the previous 
Perakim, had jeopardized the realization of 
this command – to erect the Mishkan.  
However, these events were of the most far-
reaching significance for the command itself, 
for the Mishkan and its purpose.  The Mishkan 
would now have to be erected under the impact 
of a completely new experience.  The people 
and the Kohanim had come to realize how 
weak and imperfect they still were, how much 
they needed to work on themselves 
incessantly, and how they were in great need 
of being uplifted and receiving atonement.  
Moreover, they had come to know Hashem in 
all the severity of His judgment, but also in the 
fullness of His grace.  They had experienced all 
the nuances of our relationship with Hashem: 
from the feeling of utter rejection by Hashem, 
up to the heights of Divine favor regained.  The 
Mishkan was to become the place which the 
ideal of their vocation would shine forth 
forever to individual and community alike.  It 
was to be the place where, at any stage of error 
and weakness, they would find renewed 
strength to work their way up again on high, 
find the strength of will to persevere on the 
lofty heights of their calling, and find 
Hashem’s help and blessing for both 
objectives.  Thus, these events which are 
recorded by the Torah for all time, between the 
command to build the first Mishkan, and the 
actual execution of that command, became 
documentary proof that it is possible at any 
stage of error to return and to regain Hashem’s 
grace.  The most important point to consider 
here is that the greatest national crime was 
committed, and the highest grace was attained 
from Hashem – without a Mishkan and 
without Korbonos.  We see the proof for this 
point very clearly here, for Klal Yisroel sinned 
with the Chet Ha’eigel and received an 
atonement for their sin prior to the 
construction of the Mishkan.  The Mishkan 

and Korbonos were only intended to be guides 
to the attainment of Hashem’s grace, but could 
be accomplished without them. (  ר' שמשון רפאל
 (הירש
 The Mishkan was testimony that 
Hakodosh Boruch Hu forgave Klal Yisroel for 
the Chet Ha’eigel – how so?  Shabbos 118b – 
כל המשמר שבת אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים  “

אל תקרי   –נאמר: )ישעיה נו:ב(ושומר שבת מחללו ש –לו 
 All who heed Shabbos, even – ”מחללו אלא מחול לו.
if they serve Avodah Zarah, Hakodosh Boruch 
Hu forgives them, as it says in the Posuk in 
Yeshaya- “One who guards Shabbos from 
being desecrated” – do not read the word, 
 – ”מחול לו“ ,desecrated, rather read it – ”מחללו“
one who heeds Shabbos Hakodosh Boruch Hu 
will be Mochel him.  Whenever the Gemara 
says, “אל תקרי” – do not read it this way.  This 
means that in order to read the word that you 
see in the Posuk, you first need to read it a 
different way, and then you will be able to read 
the Posuk the way it is written (Shlah 
Hakodosh).  It says in the Tur, Orach Chaim 
306 – Regarding the day of Shabbos, one needs 
to consider in his heart that all of his work has 
been done and he lacks nothing, so that it is 
like he is right near Hakodosh Boruch Hu.  
How can one think like this – what is he to do 
about all of the Aveiros he transgressed?  How 
could he say that he is complete, and lacking 
nothing so that he can be near Hashem?  Being 
that everyone has Aveiros, how can he ever be 
Mekayeim Shabbos the way the Tur says one 
must?  Shabbos 119b – When one says, “  ויכולו
 on Leil Shabbos, two Malachei – ”השמים והארץ...
Hashareis place their hands on his head and 
say the Posuk from Yeshaya 6:7 “  וסר עונך וחטאתך
 And your iniquity has passed, and“ – ”תכופר
your sin has been atoned.”  Once he has 
received a Kapparah for his sins, then he can 
be Mekayeim Shabbos Kodesh the way he 
should.  “אל תקרי מחללו” – You can’t read the 
word, “מחללו” until you read the words, “מחול לו” 
– for in order for one to have a connection to 
Shabbos at all, first he must be forgiven for his 
sins.  Once he is forgiven for his sins, that he 
has the Kedushas Shabbos upon him, and then 
he needs to be careful not to desecrate it.  
Based on this understanding, the Mishkan 
could not have been constructed prior to Klal 
Yisroel being Mekayeim the Mitzvah of 
Shabbos, for they first needed a Kapparah - 
and only then was having the Mishkan 
testimony that Hakodosh Boruch Hu forgave 
them. (אך פרי תבואה)  
 During the weekdays, it is not 
possible to learn Torah the entire day, for as 
the Gemara tells us, many tried to do like 
Rebbe Shimon Bar Yochai and were not 
successful.  Brochos 35b – Rather one must do 
like Rebbe Yishmael, that one must split his 
time between toiling in Torah and taking care 
of matters of his Guf. The weekdays, the 
mundane days, are called, “ימי מלאכה” because 
the letters of the word “מלאכה” can be split into 
two words, “ה"א לכם” – the ה"א represents the 
part of the weekdays which is to be dedicated 
to Hakodosh Boruch Hu - to Limud Hatorah, 
and the לכם part represents that which is for 

you – to take care of your matters of 
Gashmiyos.  The reason that the  ה"א 
represents dedicating time to Hakodosh 
Boruch Hu is as it says in the Medrash of 
Osiyos D’rebbe Akiva.  The letter  'ה represents 
the Name of Hakodosh Boruch Hu, for He is 
the One Who created the world.  The letter  'ה 
is different than all of the other letters of the 
Aleph Bais in that when one says any of the 
other letters from his mouth, he feels 
something with his lips, or his tongue, and it 
causes there to be spittle there. However, 
when the letter 'ה is said, nothing is felt by the 
lips or tongue, and no spittle is brought forth.  
It is a pure letter, with no side effects, such as 
spittle, hence it is the letter that represents 
the Name of Hashem.  The letter 'ה written out 
in its full form is  ה"א, thus those letters of the 
word, “מלאכה” refer to one working in matters 
of Avodas Hashem – specifically, Limud 
Hatorah.   

Pesachim 68b – The word, “ לכם” in 
respect to Yom Tov teaches us that there is a 
part of Yom Tov to be for you – for yourself – 
for your matters of Gashmiyos.    חציו   –חלקהו
 you are to split Yom Tov, half is – לד', וחציו לכם
to be for the sake of Hashem, and half for the 
person himself – to have physical pleasure and 
benefit.  The word, “מלאכה” teaches us that 
during the weekdays, one is to split his time – 
part for Hashem and part for himself.  This is 
all during the weekdays, that one splits his 
time between learning Torah and matters of 
Gashmiyos.  However, on Shabbos Kodesh – 
 the entire day of – ”ביום השביעי שבת שבתון לד'“
Shabbos must be for Hashem.  If someone 
Chas V’sholom then does work of Gashmiyos 
on Shabbos, “ מלאכה יומתכל העושה בו  ” – then he 
is sentenced to death. (עוד יוסף חי) 
 Klal Yisroel indeed transgressed a 
great sin, and they needed a Kapparah for it. 
In the Midbar, Klal Yisroel would be Zoche to 
construct a Mishkan, a place where the 
Shechina resided, and a place where Klal 
Yisroel were able to bring Korbonos, a way to 
obtain a Kapparah for their sins.  The 
Mishkan and the Batei Mikdoshos were places 
that were tools to assist Klal Yisroel to achieve 
a Kapparah for their sins.  What were Klal 
Yisroel to do for the many years that they 
would not be Zoche to have a Mikdash?  How 
would they achieve a Kapparah?   

Moshe Rabbeinu gathered Klal 
Yisroel and told them about the holy Mitzvah 
of Shabbos.  Shabbos is like a cocoon, a place 
and time separate from the other days of the 
week.  It is a time that Klal Yisroel can achieve 
a Kapparah by doing Teshuva, and performing 
Avodas Hashem which will bring the person 
closer to Hakodosh Boruch Hu.  Moshe 
gathered Klal Yisroel together, for Achdus is a 
key ingredient in Avodas Hashem and Limud 
Hatorah.  Each person has his part in the 
Torah Hakdosha, and we need all of Klal 
Yisroel to be B’achdus, to bring forth all of that 
Torah.  May we be Zoche to utilize the holy day 
of Shabbos Kodesh, spending our time on 
Avodas Hashem, and D’veikus to Hakodosh 
Boruch Hu.   
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PARSHAS VAYAKHAIL  PEKUDAI  
MA NISHTANAH AND THE MECHIRAS YOSEF  

 
Rav Shlomo Kluger asks why is there no mention of the selling of Yosef to Mitzrayim? Especially, if Chazal say (Shabbos 10b) that because of the 
jealousy of his brothers over the extra favoritism that Yaakov demonstrated to Yosef, Am Yisrael was enslaved to Mitzrayim? However, Tosfos (ibid) 
asks on the above gemarah that the Torah explicitly gives another reason for the servitude of Am Yisrael to Mitzrayim and that was because of the 
Bris Bain Habasarim which Hashem made with Avraham and not because of the Mechiras Yosef? Tosfos reconciles the two events by saying that 
while slavery to Mitzrayim came about because of the Bris Bain Habasarim, the severe degree of intense back breaking servitude came about from 
selling Yosef. 
 
 A hint to Tosfos's explanation is hidden in the "trop" on the words םהייח תא וררמיו  which are יעיבר אלזאו אמדק . To begin, Yosef is known as the 
fourth יעיבר  person in the line of the three Avos. As the Pachad Yitzchak explains, Yosef was the bridge between the Avos and the Shevatim. A bridge 
touches both sides. Yosef had two identities one being a partial Av and the other a partial Shevet. That is why we see that Yosef like the Avos affected 
the entire nation of Yisrael with his passing of the test of Potifar's wife because of which all the nation were םירודג  from תוירע  in Mitzrayim.  
 
The Shevatim did not recognize his greatness and his role in the creation of Klal Yisrael in Mitzrayim. They planned to rid of him permanently as 
hinted in the "trop" יעיבר אלזאו אמדק  "to precede and rid themselves of the fourth, Yosef. Yosef's being sold by the Sheavtim is hinted in the words  

םהייח תא וררמיו together with] its "trop". This is to teach as Tosfos proposes that our suffering was intensified because the Shevatim sold Yosef to 
Mitzrayim. Because of this act םהייח תא וררמיו , the severity of galus of Mitzrayim was intensified as Tosfos pointed out. 
 
Another hinting to Tosfos's explanation is the reason why we dip ספרכ  in either salt water or charoses. The vegetable ספרכ 's letters allude to the 
severe servitude of Am Yisrael in Mitzrayim since they form ךרפ ס  600,000 Yidden over twenty years old were in forced labor of ךרפ  severe and back 
breaking. However, the word ספרכ  also means wool as found in the Megillah 12b תלכתו ספרכ רוח  which Rashi explains to be םיספ . So at the night of 
the Seder we are hinting to Mechiras Yosef by eating the Karpas and dipping in salt water to allude to the brothers who dipped Yosef's  in  םיספ תנתכ
blood in order to falsely claim that he died. ספרכ  symbolizes both the horrific servitude to Mitzrayim and also the selling of Yosef. This reveals that 
the reason that Yidden were coerced with extreme severe labor is because they sold Yosef. 
 
In order to make the assembled at the Seder aware the damage created by the Mechiras Yosef,  the Baal Hagadah presented four questions of the 
Mah Nishtanah which all of them hint to the different aspects of the sale of Yosef. The first one concerns הצמ  which is translated as an argument. 
Because of the jealousy of the fine wool that Yaakov gave to Yosef in excess of what he gave to his other sons, the matter evolved into selling Yosef 
to Mitzrayim. Yaakov when he benches Yosef he openly said that the Shevatim were very argumentative with Yosef (Bereishis 49,23) ובורו . Rashi 
(Shabbos 10b) suggests that this fabric only went around his wrist די ספ  as it was called םיספ . What added fuel to the brothers' fiery jealousy were 
Yosef's dreams that he related to the brothers and father his two dreams whose contents were of dominion and sovereignty over his brothers. It is 
interesting to note that the Yom Tov is called חספ  a name that possesses the two causes of jealousy that provoked the brothers' sale of Yosef, the 
ספ  on the די  and the ח which is the first letter of תומולח . Galus Mitzrayim was also a tikkun for the Mechiras Yosef as well as the fulfillment of the 

Bris Bain Habasarim. 
 
The second hinting to Yosef in the Ma Nishtana is רורמ  which is gematriah of תומ  death. The brothers originally planned to kill Yosef and then throw 
his body into a pit והגרהנו וכל  (Bereishis 37,20). In Yaakov's beracha to Yosef, the passuk says (Bereishis 49 23) םיצח ילעב והמטשיו וברו והוררמיו . The 
brothers caused Yosef bitterness by selling him down to Mitzrayim and therefore we eat רורמ  to remind ourselves the cause of םהייח תא וררמיו 

השק הדובעב .  
The third question in the Ma Nishtana is the irregularity of the dipping on this night. This already the seforim tell us that it corresponds to the 
Shevatim's dipping Yosef"s special kesones in blood. Another explanation of the dipping is that Yisrael took the blood of the Korban Pesach and of 
Milah and dipped inside an בוזא , hyssop grass, and spread their blood on the lentil and the mezuzos of their houses. (Shmos 12,22)  תדגא םתחקלו

בוזא Here too we find an allusion of Mechiras Yosef. The . ףסב רשא םדב םתלבטו בוזא  was immersed in the ףס  the basin. The gematria of בוזא  is 
sixteen the letters of וי . When joined with the ףס  the name of ףסוי  appears. Our dipping of the ספרכ  at the Seder night parallels the dipping of the 

ףסב בוזא  and the remembrance of the Shevatim immersing Yosef's Kesones Pasim in blood.  
The fourth question of  ובשיו reclining while eating brings out another aspect of mechirah that after the brothers sold him they sat down to eat  ןיבוסמ

םחל לוכאל  ( הכ זל תישארב ). The Maharal (Gevuros Hashem chp. 48) writes that the lashon of הביסה  means הבישי  as the Targum translates ובשיו  to 
mean ורחתסיאו  from the lashon of הביסה  in a תועיבק ךרד  ( בוטה ןיי ). The Shulchan Aruch )ב ב"עת(  writes that reclining is an expression of   תוריח
freedom. So too the brothers after their selling of Yosef sat down to eat with הביסה  as free men because they were now freed from Yosef who was 
striving to rule over them. 
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It is interesting to take note that the four irregularities mentioned in the Ma Nishtanah begin with the letter ןיבוסמ ןיליבטמ רורמ הצמ ,מ  which add 
up to 160 equal to ףסוי  including his four letters. This lends support to our interpretation that the underlying allusion of the Four Questions concerns 
the tikkun of Mechiras Yosef.  
 
As we mentioned above the חספ ןברק  also alludes to Yosef and the reasons that provoked his brothers to sell him. When making the Seder at the 
night of the geulah in Mitzrayim, the passuk (Shmos 12,11) םכלגרב םכילענ  shoes on your feet. The mentioning of shoes is also one of the aspects of 
the Mechiras Yosef. As it says in (Amos 2,6) םילענ רובעב ןויבאו קידצ ףסכב םרכמ לע . They sold the tzadik (Yosef) for shoes. 
 
What is the deeper meaning of receiving shoes for the payment of selling Yosef? The Bnei Yissaschar writes that since the earth is cursed from the 
chait of Aitz Hadaas one must wear shoes in order to separate himself from curse and connect to beracha. The Shevatim felt that as long Yosef is 
influencing Klal Yisrael they will never attain beracha. By selling Yosef for shoes they were declaring that only now without Yosef, Am Yisrael can have 
a relationship with beracha. The word לענ  is gematriah 150, a pair of shoes equals 300. This is hinted in the passuk קידצ ףסכב םרכמ לעו  that the word 

םרכמ  is also 300. This teaches that the motivation behind the sale of Yosef was to receive םילענ  which symbolizes beracha. 
 
Little did they realize that Yosef was the Tzadik who possesses the aspect of Shabbos הכרבה רוקמ איה יכ . However, Binyamin his brother from Rachel 
the same mother knew Yosef's true madraigah of Tzadik and his role in Am Yisrael, and therefore was not part of the sale. Yosef after revealing 
himself to his brothers gave Binyamn alone 300 ףסכ . Unlike the brothers who sold Yosef, Binyamin was a believer in the righteousness of Yosef who 
constantly wore the spiritual shoes of beracha. He alone was rewarded with 300 kesef the gematriah of two times לענ  for his non participation in the 
selling of Yosef.  
 
The meforshim interpret the question of Ma Nishtanah as to why is this galus (night) different from all other galuyos in that it is so much lengthier 
than the others? We suggest that this last galus of Edom – Aisav, has a special relationship to Yosef as the passuk says הבהל ףסוי תיב שא בקעי תיב 

שקל ושע תיבו . Only when Yosef was born did Yaakov say now is time to leave Lavan, because the antagonist against Aisav was born. However, as long 
as Yisrael has not corrected the Mechiras Yosef (as evident by the תוכלמ יגורה הרשע ) we cannot extricate ourselves from this last galus and Moshiach 
is still not here. It has become very difficult to go to Yosef's Kever in Shechem. Maybe it has something to do with the fact that we haven’t yet fixed 
up an old problem. 
 
The Mechiras Yosef was caused by jealousy which lead to hate. How many of us have this blemish? Being jealous of somebody else's material 
possessions and prestige is also a lack of emunah in Hashem for it is He who prescribes to each individual his exact portion and lot in life. 
 
At this very moment, everyone in every part of the globe sees before him a panicked hysterical world that is in complete turmoil, havoc, and still 
remains directionless because of an unprecedented tzara of a virus called Corona. One of the very interesting factors of this plague that grabs my 
attention is the distancing of physical sociable life and its restricting any contact even with family members. If one is merely a "suspected" carrier of 
the virus he too is included in the lock down. This modern day crisis sent by Hashem to us parallels Mechiras Yosef in which the brothers likewise cut 
him off from his family without communications for 22 years. Unlike our present experience, Yosef's brothers did not even know the location of his 
quarantine.  
 
They suspected him of being a carrier of a spiritual sickness and disease called arrogance, controlling, and haughtiness. Just being in contact with him 
would infect the other healthy members with his disease. I find it fascinating that the gematriah of קידצ ףסוי  (kollel) as he is called in the passuk of 
him being sold קידצ ףסכב םרכמ , is gematriah הנורק ! Wow! Could it be that Hashem wants to finally end the last Galus of Edom but He can't because 
we have yet to fix up the old remaining debt of Mechiras Yosef? There is still too much jealousy going around. We're jealous of the fat bank accounts 
of our friends, the fancier weddings and bar mitzvos that our neighbors make, the high end cars that they drive in, the expensive vacations and 
restaurants that they indulge in, the ostentatious clothing that they display, your sports team lost etc. Well today, there is nothing to be jealous about 
when even the richest are restricted with a lock down in their homes. Out of sight is out of mind!  
 
Hashem made bringing Moshiach a lot easier by hijacking our jealousy away from us when all people are making back yard weddings left and right 
with only close family members attending. Soon with complete total lockdown, there will be no sports, no weddings, no cars, no affairs, no display 
of shaitels and 37 piece bands at Simchos. I still remember the summers in the bungalow colonies before a few private houses started suddenly 
popping up on the premises. Your two room bungalow with triple bunk beds was the happiest place on earth for you and your children because 
everyone had the same leaky faucet and shower and no hot water an hour before Shabbos.  
Hashem is telling us to learn to be happy in your Dalet Amos and consider yourself rich just because you have a roof over your head and that you are 
not homeless like many unfortunate. Count your blessings and stop being jealous. In this way you can bring an end to Galus Edom and bask in the 
glory of Hashem united with all of Klal Yisrael as one. ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו דחא ךמשו דחא התא . 
Don't wait for Pesach to take out your Haggadah and read the Four Questions of Ma Nishtanah with all four references to Mechiras Yosef. Do it now 
while you have some solitude thinking time and seek solutions through emunah how to eradicate jealousy from your heart. Bring a tikkun to ףסוי  
which is gematriah האנק  and bring Moshiach to you, to your family and to Am Yisrael now. 
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Feel The Fear But Don't Run Away!

ת ֵאָליו שֶׁ יְראּו ִמגֶּ  You understand why - ַויִּ
the Yidden where afraid to approach 
Moshe Rabbeinu, right? After all, 
there were these עור  beams of קרני 
holy light surrounding him… 

Says the Ohr Hachaim HaKodesh, 
That’s why in this week’s parsha, 
the first thing that Moshe Rabbeinu 
does after putting on the mask is - 
ֵני ִישְָׂרֵאל ל ֲעַדת בְּ ה ֶאת כָּ ְקֵהל מֹשֶׁ  He - ַויַּ
gathered all the yidden together - to 
tell them don't let your fear stop you 
from coming to me!

It was as if Moshe Rabeinu was 
saying “Yes it's true that I’m takeh 
up there, but I’m gonna get the 
message across to you down here”

Realizing the Tzaddiks greatness 
makes us afraid to hang around him, 
but the truth is we need to be afraid, 
and hang around him anyways…
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• Share a time you did hishtadlus that didn't 
seem to work, but then had parnassah 
“swim toward you” unexpectedly.

Why Do Fish Get Swallowed Head First?

ְמָלאָכה ָעשֶׂה  תֵּ ָיִמים  ת  שֶׁ  Six days - שֵׁ
work may be done. (Shemos 35:2)

So when you eat fish on Shabbos, 
there’s a secret. You know, everything 
has a secret… Chazal say that when 
you slice open the belly from a fish, 
you’ll see that the fish’el it ate for last 
night's supper was swallowed head 
first. That's a mystery because if Big 
Hungry Fish chased after Little Fishel 
it should have swallowed it from 
behind; tail first.

So if you'd be an investigator trying 
to piece together the clues, the 
conclusion you’d reach is this: Big 
Fish doesn’t get the fishel that it 
chased after! It chased after one fish 
because it’s doing “hishtadlus”- but 
that didn't seem to work, somehow 
the dinner that was meant for Big 
Fish just came against it and swam 

right in, head first!

Says R’ Shlomo Ganzfried: That’s 
why we say ָעשֶׂה ְמָלאָכה ת ָיִמים תֵּ שֶׁ  - שֵׁ
It doesn’t say תעשה מלאכה - that you 
should do work. ָעשֶׂה  means that תֵּ
the work was already done for you.

We do hishtadlus because we gotta 
play the game, but we always have 
to remember ָעשֶׂה ְמָלאָכה ת ָיִמים תֵּ שֶׁ  שֵׁ
- “The work was already done for 
me, I’m just playing a cover when I 
do hishtadlus, but in reality, it’s all 
from You Hashem…” 

And when you get this secret, that’s 
when you get to the Oneg Shabbos 
of good fish.

Keep The Attitude Low
ַלֲעשׂוֹת ִתיִלם  פְּ ץ  ְוִקצֵּ ָהב  ַהזָּ ֵחי  פַּ ֶאת  עּו   ַוְיַרקְּ

ּתוַֹלַעת ּוְבתוְֹך  ָמן  ָהַאְרגָּ ּוְבתוְֹך  ֵכֶלת  ַהתְּ תוְֹך   בְּ
ב חֹשֵׁ ַמֲעשֵׂה  ׁש  ַהשֵּׁ ּוְבתוְֹך  ִני   They - ַהשָּׁ
hammered out the sheets of gold and 
cut threads [from them] to work [the 
gold] into the blue wool, into the purple 
wool, into the crimson wool, and into the 
fine linen, the work of a master weaver. 
(Shemos 39:3)

R’ Tzadok of Lublin says: The wealthy 
people brought gold, but you know what 
they did with it? Listen deep. ֶאת עּו   ַוְיַרקְּ
ָהב ַהזָּ ֵחי   ,They were cut into strands - פַּ
and they were woven between the 
techeiles, argamon, tolaas hashoni and 
the sheish. 

You know why? Because sometimes 
people are golden wealthy and when you 

want to remain humble - you have to make 
sure that you’re woven between simple 
people… Don’t become exclusive and elite 
and seperate yourself from the rest of 
humankind because ‘hey, I got the gold…’

The more you'll interact and stay with 
the simple people, you'll be included and 
have a way how Hashem can connect 
through your gold too…
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• Talk about a situation where you “felt 
the fear” and wanted to run away, but 
stuck it out and stayed there anyway.

Does worrying help?

Reb Yaakov Meir Schechter says: "We 
have to thank Hashem that worrying 
doesn't help anything, imagine it would 
help, can you fathom how much more 
there would be to worry?!"
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My Shabbos Today
The Corona Home Mishkan

March 21, 2020 - כ״ה אדר תש״פ

R' Shimon Semp

To receive this every week or to sponsor our weekly My Torah Today Shabbos Guide, please contact us at mytorahtoday@gmail.com

ויקהל-פקודי

It's not funny or cute, not the 
actual disease and definitely not 
the staying home of entire families. 
We've just gone through only one 
week of this- and we don't know 
where this is going.

Amidst the chaos we still need to 
take a moment to think it through.

The chiddush of this situation 
is that we are living in “wealthy 
quarantines”. B’H there is food 
and basic supplies, we have 
governments working hard to 
protect us, with health care benefits 
our grandparents never had.

What we don't have in abundance, 
is nerves, and that's where the real 
challenge is at. This is not so much 
a physical health crisis as it is a 
family stability crisis. The disruption 
of everything we are used to is 
unprecedented. 

We need guidance how to deal with 
what is suddenly now our reality. 

A tiny glimpse: The hotlines are 
crashing, kids are crying that they 
couldn't log in, the big ones want to 
sleep until lunch, the little ones just 
want to “watch something” - and 
your gut says it's not good. And BTW 
you are a father who NEVER had to 

deal with all these things. And BTW 
you may be ‘trying’ to work at home 
too…

And just like every parsha, this 
week's parsha 1 was custom scripted 
for our Corona situation 2020. ים  ַמְרבִּ
ָלאָכה י ָהֲעבָֹדה ַלמְּ ָהָעם ְלָהִביא ִמדֵּ

There's an abundance of supplies, 
there's an abundance of talent, 
there's an abundance of resources, 
the trick was to choose specific 
leaders, reject unneeded supplies, 
limit resources, and draw a plan for 
the box - so that the Mishkan could 
bring to a Gilui Shechina.

Your home, as you’ve heard a 
million times, is your mishkan. Your 
Home Mishkan needs to have very 
strict rules and regulations that 
bring inspirational experiences.

For nerven sake, let's keep it short.

Realize you can't control this 
situation. But there are things 
you CAN do to help manage your 
situation and one day see how much 
your family benefited from this time 
together. 

Remember you aren't alone, 
thousands of families are struggling 
exactly like you or worse!

2

When we don't know what's coming…
It was three months after the Lubavitcher Rebbe passed away and 

Chassidim were Farbrenging together with Reb Mendel Futerfas, 
who was in the hospital due to his poor health. Reb Mendel was 

lying in bed, and the topic was how they would continue on without 
the Rebbe's physical presence. Suddenly, someone gave a real 
deep  krechtz, Oy! "Ich veiss nisht vuss vet zein! - I don't know what 
will be!?" Reb Mendel turned to him and said, "In ver zugt men darf 
vissen? - and who said you have to know?"

• Make a general family schedule that includes times for Waking up, Davening, Meals, Learning, 
Projects, Free time, and Bed times.

• A detailed daily schedule for every family member is very helpful - but you need to be 
Mashgiach on it.

• Divide meal prep, cleaning, responsibilities up between all the members of the family -  you 
will be surprised at how much even 5 year olds can do! 

• When you are carrying responsibility to run a newly invented ‘program’ or learn with your kids, 
be in that mishkan - throw your phone out. 

• Fact is your kids will want to “watch stuff” and your boundaries will be severely tested - Don't 
raze them down! The game now is to create new temporary boundaries that work with your 
principals that are very clearly defined to yourself and your children.

Mirror Mirror On The... Kiyor
ַמְראֹת ת בְּ ּנוֹ ְנחֹשֶׁ ת ְוֵאת כַּ ּיוֹר ְנחֹשֶׁ ַעשׂ ֵאת ַהכִּ  ַויַּ

ַתח אֶֹהל מוֵֹעד ר ָצְבאּו פֶּ ְבאֹת ֲאשֶׁ  And he - ַהצֹּ
made the washstand of copper and its 
base of copper from the mirrors of the 
women who had set up the legions, who 
congregated at the entrance of the tent 
of meeting. (Shemos 38:8)

So you see things that other people do 
wrong, you see problems in the world… 
But the holy Baal Shem Tov came and 
told me-you-and-every-jew: הנגעים  כל 
 All blemishes - אדם רואה חוץ מנגעי עצמו
that you see חוץ - outside of yourself, 
where does it come from? מנגעי עצמו - 
It comes from your own problems and 
blemishes…

The holy Toldos took it to the next level: 
The Kiyor was made from Nechoshes 
- copper. Where did that copper come 
from? It came from the ְבאֹת ַהצֹּ  ַמְראֹת 
- from those mirrors that the women 
looked at. You know why? Because 
when it comes to the Kiyor - to washing 
yourself - you wash yourself through a 
mirror.

Look into that mirror and see that the 
problems and the dirt that you’re seeing 
…it comes from within you - מנגעי עצמו -
wash that off and you’ll see such a clean 
and beautiful world. You’ll only see how 
the people around you are sparkling and 
beautiful…

TABLE  TOPICS

• But aren't there really people who do bad 
things? What does it mean that when you 
see a problem it's a reflection of yourself? 
Are we supposed to become blind and let 
people get away with crimes and abuse??

1 שמות לו ה
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ניתן לתרום גם במכשירי “קהילות” ו”נדרים פלוס” בבתי הכנסת,
יש ללחוץ על לחצן ‘קופות נוספות’ ובחיפוש ‘דברי שי”ח’, או בטלפון:

נדרים פלוס 03-7630585 שלוחה- 1586
קהילות 073-2757000 שלוחה- 4310

 ig0533145900@gmail.com  :ליצירת קשר
  רבי יהודה הנשיא 52 בני ברק 
077-2092005  053-3145900 

עלי הדף

לזכרו של הרב דוב דניאל בורר ז”ל

דברי רבינו שליט”א לרגל המצב

עוסקין  שהיו  חברים  דתניא  א’  י”א  שבת 

מפסיקין  ואין  לק”ש  מפסיקין  בתורה 

לתפילה א”ר יוחנן לא שנו אלא כגון ר”ש בן 

יוחי וחבריו שתורתן אומנותן אבל כגון אנו 

הגרעק”א  והק’  ולתפלה.  לק”ש  מפסיקין 

דאין  שכ’  ב’  ט’  מו”ק  מתוס’  השס  בגליון 

מפסיקין לרשב”י לק”ש ולתפלה דזה שינון 

דלק”ש  מבואר  ובשמעתין  ע”ש  שינון  וזה 

מפסיקין ועי’ רש”ש במו”ק דהירו’ חולק על 

הבבלי, וי”ל עפ”ד המאירי כאן ובברכות י”ג 

ב’ דרק לפסוק ראשון מפסיקין והשאר הוי 

מיירי  במו”ק  דתוס’  שפיר  אתי  ובזה  שינון 

הירו’  ואין  מפסיקין  דאין  הפרשה  בשאר 

חולק. )שיח השדה ח”ג שבת שם(

השבוע  נעקרה  רשב”ם  רחוב  מאבני  אבן 
דניאל  דוב  הר”ר  של  פטירתו  עם  ממקומה, 
בצנעא,  חסד  וגומלי  השם  מיראי  ז”ל  בורר 
קוצו  על  ודקדוק  ישרות  של  דוגמא  שהיווה 
של יוד. הרב בורר ניהל בנאמנות את ‘מאפית 
שנה  כשמידי  שנים,  עשרות  הידועה  בורר’ 
מקרוב  לעקוב  ומגיע  טורח  שליט”א  רבינו 
אחר המצות אותו אפו בחבורה בני המשפחה.

 הרב בורר בתקופה האחרונה בביקור 
אצל מרן שליט”א

מרן  את  שכיבד  הראשון  כי  לציין,  מעניין 
מחמישים  למעלה  לפני  בסנדקאות  שליט”א 
פי  על  בורר.  )“אדון”(  הרב  היה...  שנה 
המסופר, הוא פנה למרן בעל הקהילות יעקב 
סנדקאות  לתת  כדאי  למי  אותו  ושאל  זי”ע 
לבנו הנולד לו, ומרן ז”ל אמר לו תן לבן שלי... 
בנסדקאות  שליט”א  מרן  את  כיבד  הוא  וכך 

לבנו הגאון רבי אליהו שליט”א.

אל  ‘בדרישה’  פנה  בורר  והרב  הילד,  ויגדל 
לבנו  סנדק  היה  שהוא  שכיון  שליט”א,  מרן 
שיקבע  וביקש  ברוחניות,  לו  לדאוג  גם  עליו 
זמן ללמוד איתו. הדברים מצאו חן בעיני מרן 
פרס  ואף  ללימוד,  זמן  איתו  וקבע  שליט”א, 
עליו את חסותו, ועד היום הוא אחד ממקורביו 

הגדולים, וזוכה לנשיאות חן מיוחדת.

בורר  הרב  כי  לנו,  מספרים  הרחוב  תושבי 
העצלות,  וגנות  הזריזות  למדת  דוגמא  היה 
חולשתו  כל  על  התגבר  ימיו  בערוב  כשגם 

לתפילה  ללכת  התאמץ  בכוחו  היה  אחד  כל 

כדי  שחרית  לתפילת  להקדים  ואף  בציבור, 

לזכות לשמוע עוד כמה ברכות השחר ולענות 

עליהם אמן.

שליט”א,  החשובה  למשפחתו  תנחומינו 

ציון  אבלי  שאר  בתוך  אתכם  ינחם  שהמקום 

וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד.

תמונה נדירה מלפני כשלושים שנה: מרן 
שליט”א לימין התמונה, יושב לסמוך לרב 

בורר, בשמחה משפחתית.

 
 

 מכתב מרן שר התורה שליט"א להנצל מהמגפה

מקורות למכתב:  דברי מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א
איתא בערכין ט”ז ע”ב בעא מיניה רבי שמואל בר נדב מרבי חנינא וכו’ מה נשתנה מצורע 
שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו 

לפיכך אמרה תורה בדד ישב וגו’ ופרש”י שעל לה”ר באו נגעים עליו.

איתא בהוריות י”ד ע”א רב יוסף סיני רבה עוקר הרים שלחו לתמן איזה מהן קודם שלחו 
להו סיני עדיף דאמר מר הכל צריכין למרי חיטיא ואפילו הכי לא קביל רב יוסף עליה 
מלך רבה עשרין ותרתי שנין והדר מלך רב יוסף וכל שני דמלך רבה רב יוסף אפילו אומנא 
לביתיה לא חליף ופרש”י שלא רצה לנהוג שררה בעצמו  כל אותן השנים שמלך רבה עוד 
פרש”י שלא היה לו פנאי להקיז עצמו אלא היה עוסק כל שעה בתורה לפני רבה עי”ש, 
אכן הרא”ש פי’ בשם הרמ”ה הואיל שהשפיל רב יוסף את עצמו ולא רצה לנהוג שררה 
בפני רבה הגינה זכות ענותנותו עליו ועל אנשי ביתו שלא חלה א’ מהם כל השנים שמלך 

רבה ואפי’ אומן להקיז דם לא קרא לביתו ומסיים והדין פירושא מסתבר לן.
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divreysiach+subscribe@googlegroups.com :להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ, לרפואה ולהצלחה וכד’, נשמח לקבל עובדות, הנהגות, ושו”ת מרבינו.

מה רבי חיים אומר? האם הוא מבטיח שבבני 
מעודכן  הוא  האם  פגע?  כל  יהיה  לא  ברק 
כמו  מרגיע  לא  הוא  ולמה  שקורה,  ממה 
נשאל  כאלה  שאלות   – קודמות?”  פעמים 
הדור  גדול  של  לשולחנו  קרוב  שקצת  מי  כל 

שליט”א, או שהוא חבר של קרוב.

ומה באמת התשובה?

מוכרע  ישראל  עם  של  האמיתי  היום  סדר 
אם  יקבעו  הם  הדור.  גדולי  של  בשולחנם 
אם  יחליטו  הם  התורה,  בני  ילמדו  ואיפה 
היכן  נקבע  אצלם  לצאת,  או  בארץ  להישאר 
ואיפה עושים חתונות כשאין ‘אולמות’, מהם 

שומעים מה עלינו להתחזק וכיצד להתנהג.

בשורות  לנו  יש  מרן שליט”א,  ובהנהגתו של 
ואינו  מאוד,  רגוע  שליט”א  חיים  רבי  טובות: 
משום  לא  סביב.  הנעשה  מכל  כלל  במתח 
שהוא  בגלל  אלא  להנעשה,  מודע  לא  שהוא 
יותר  רגוע  גם  הוא  מכולם,  יותר  ויודע  מודע 
רצון השם.  את  רגע  בכל  עושה  הוא  מכולם, 
לומד תורה ומקיים את המצוות. כל הפחדים 
נודע,   – הלא  העתיד  על  המחשבה  החרדות, 

לא נוגעת עבורו והוא לא מתעניין בה כלל.

שנה,  משלושים  למעלה  לפני  כותב  הוא  כך 
בספרו ‘אורחות יושר’, מילים שדומה שנכתבו 
למצבנו אנו, בעט זהב: יש אנשים שמפחדים 
תמיד ומתייראים מכל מיני פורעניות, והם כל 
ימיהם בפחדים ורעדות ודאגות...  ויש שמרוב 
ויש  אחר...  למקום  לנסוע  מתייראים  פחדים 

שמתייראים לצאת מביתם... 

צריך  הפחד  כי  טובה.  לא  מאוד  הנהגה  וזו 
להיות מעבירות, וכל זה בא ממיעוט אמונה, 
שאם היה מאמין באמונה שלימה שהכל בא 
מהקב”ה ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא 
לו  כן מה  כן מכריזין עליו מלמעלה, אם  אם 
חכמה  אין  עליו,  נגזר  ושלום  חס  אם  לפחד, 
ואין תבונה לנגד ה’, ואם אין נגזר, אין לו מה 
בין  ה’,  ביד  רגע  כל  תמיד  ואנחנו  להתיירא, 
בזמן מלחמה ובין בזמן שלום, והרבה דרכים 
הוא  ברוך  מהקדוש  רק  לפחד  ואין  למקום. 

שמא יעבור על אחד מהעבירות...

בעולם”?  מהמצב  מפחד  אתה  “סבא,   
שאל בתמימות אחד הנכדים השבוע, את מרן 
ברחבי  איש  מאות  יום  מידי  הלא  שליט”א. 
העולם נדבקים בנגיף הקורונה, והמצב הולך 

ומחמיר. 

שכבר  בעיניים  ברחמנות,  בו  הביט  והסבא, 
קצרות:  וענה  גמרא,  דפי  אלפי  מאות  גמאו 
ולא  מהלימוד  אותי  מבטלים  אם  מפחד  אני 

נותנים ללמוד בשקט...

 “אבא” שאלה אותו אחד מבנותיו שתחי’ 
השבוע, ‘חוץ מתפילה מה עוד צריך לעשות 

כדי שהסיפור הזה כבר יהיה מאחורינו’?

חוץ  נחרץ:  השיב  שליט”א  מרן  והאבא 
מתפילה? לא יכול להיות יותר מתפילה!

ויהי רצון שנזכה לעובדו בלבב שלם ולעשות 
במנוחת  הימים  כל  רוח  נחת  יתברך  לפניו 

הגוף והנפש.      

פשט על הפרשה

משען ומבטח לצדיקים

מה שאלתך במשתה היין
לידידנו קוראי הגליון החשובים 

השלום והברכה!

מאז פורסם בגליון זה כי בס”ד 

נכניס את שמות הקוראים ובני 

משפחותיהם לברכה בפני רבינו 

שליט”א בימי הפורים, לא חדלנו 

מלקבל פניות בלי הפסקה, מכל כיוון 

אפשרי קיבלנו מאות קויטלך, זכינו 

להיות “שליח מצוה” ולהכין רשימה 

של מאות שמות של יהודים כאן 

בארץ ישראל ובפרט מאחינו הפזורים 

ברחבי תבל מעבר לים. 

וב”ה סידרנו הכל ברשימת דפים 

שיהיה קל ונוח לרבינו מרן שליט”א 

לקרוא.

ואכן זכינו  שרשימת השמות הוגשו 

לרבינו; בתענית אסתר אחה”צ וביום 

הפורים עצמו בבוקר ובצהרים מרן 

שליט”א הביט בשמות איזה זמן 

ואחר כך אמר “תמסור שיהיה ברכה 

והצלחה לכולם”,  והננו לבשר לכם 

כי אכן עשינו בקשתכם-שליחותכם 

בו ביום!!!

בתפילה ובברכה כי נזכה להתבשר 

מהיום אך בשורות טובות.

 בברכת שבת שלום

יצחק גולדשטוף

אותנה  לבן  נשא  אשר  הנשים  “וכל 

בחז”ל  איתא  העזים”,  את  טוו  בחכמה 

זו  עתיק(  למכסה  בקונטרס  )ציינתי 

שמרים  משום  זה  שדרשו  וי”ל  מרים, 

היתה מילדת כמ”ש למילדות העבריות 

שם האחת פועה זו מרים )סוטה י”א ב’( 

ב’  קכ”ח  )שבת  חכמה  נקראת  ומילדת 

ר”ה כ”ג ב’(, והא דמילדת נקראת חכמה 

חכם  איזהו  לזה  רמז  בספרים  כתבו 

הרואה את הנולד )תמיד ל”ב א’(.

זכרון  כתיב  ישראל”  לבני  זכרון  “אבני 
והנה  חסר,  כתיב  תצוה  ובפרשת  מלא 
אבל  לטובה  הוא  חסר  שכתוב  זכרון  כל 
מנחת  סוטה  גבי  לרעה  גם  מצינו  מלא 
אלא  לי  אין  שם  ובספרי  עון  מזכרת 
מזכרת עון מזכרת זכות מנין כו’, ולפי זה 
מעשה  לפני  שהיה  תצוה  דבפרשת  י”ל 
זה  גמורים  צדיקים  ישראל  שהיו  העגל 
רק מזכרת זכות לכן כתיב חסר אבל כאן 
שאם  מלא  כתיב  העגל  מעשה  שאחר 

נתחייבו מזכיר גם חובה.
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דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

רוצה להקדיש 
את יקיריך ולהיות 

שותף בהפצת דברי 
התורה של רבינו? 

 כאן המקום:
053-3145900 
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. לפעמים תלמידים באמת לאמיתה יש ביטוחאז 
שואלים אותי, לפעמים שהיה איזה ווירוס מאוד מסוכן, 
ושאלו אותי: "כבוד הרב, אנחנו צריכים לעשות 

אתה עושה שעה חיסון?", תמיד אמרתי להם: "לא! 
התבודדות? יש לך חיסון מצוין!", כי אתה עושה שעה 

. מי יכול לפגוע בך? שאתה התבודדות אז אתה מחוסן
ר עם ה', אומר לו תודה, מחפש לעשות שעה ביום מדב

 תשובה, עושה חשבון נפש, מה?

ואמרתי לכם, מקום זה לא משנה מקום, העיקר להיות 
לבד! זה כן חשוב! שאדם יהיה לבד לבד עם אבא 
שבשמיים. בכל זמן. וזהו, ולדבר! יש עניין שאדם יעשה 
חשבון נפש, שכל יום אדם יעשה חשבון נפש מה עשיתי 

היום, ואז בכלל זה נפלא מאוד, שאדם כל מאתמול עד 
. כי כל יום אדם עושה חשבון נפש, ורואה ימיו בתשובה

, מה הוא צריך לשפר, ויוצא ככה שאדם כל ימיו בתשובה
 ישתבח שמו לעד.

ואיך מדברים? פשוט: "אבא שבשמיים, רבונו של 
עולם...", תנסה להתחבר, לדבר עם בורא עולם, תתחבר, 

שיכול לעורר אותך, וזהו, תדבר. מה שאתה מרגיש 
 "בורא עולם תודה לך, אבא שבשמיים תודה לך,
שהזמנת אותי לפגישה היומית, אני מודה לך. יהי רצון 
שעד מאה עשרים שנה אני אזכה". כל דבר יש עניין, 
שכשאדם אומר תודה ישר יבקש. על מה שאתה אומר 
תודה תבקש. אם אתה מאריך בתודה, אתה יכול 

בתודה, אבל כשאתה מסיים להגיד תודה ישר להאריך 
 לבקש.

ז אדם יכול לדבר בפשיטות: "אבא שבשמיים, ישתבח א
שמך לעד, אני מודה לך על כל התקרבות שאתה מקרב 
אותי. עכשיו אנחנו נמצאים במצב שעם ישראל בפחד, 
פוחדים מהדבר הזה, ממש, אני מבקש ממך הקב"ה, 

באמונה, זה דבר ראשון, שתזכה אותי קודם כל להחזיק 
 שאני אזכה להחזיק באמונה..."

אחד שמתחזק באמונה זה משפיע על כל עם ישראל וכל 
 ועל כל העולם כולו, כל אחד ואחת.

"...דבר ראשון ככה ה' רוצה! תזכה אותי לחיות באמונה 
שככה אתה רוצה! ולא להכנס לשום פוליטיקות, רק 

ובה...", אתה לדבר שככה אתה רוצה. דבר שני, זה לט
מרגיש שזה לטובה? מצוין. אם לא? תתפלל! תבקש מה': 
"רבונו של עולם, תרחם נא! שאני אזכה לדעת שכל מה 

 שאתה עושה זה לטובה!".

שלישי: "...אמנם אני לא מבין איך זה לטובה, אבל דבר 
שיש לו אמונה,  !". ואז אדם זוכהשזה לטובה מאמיןאני 

 והוא חי בגן עדן.

אנחנו נמצאים עכשיו, זה ממש זמן מלחמה,  ישראל,עם 
כפשוטו! בטלו לי את השיעור בחולון השבוע. פעם 
ראשונה בחיים שמבטלים שיעור. ואסור להתקהל וכו', 
לכן, ישתבח שמו לעד, ממש להתחזק באמונה, להתחזק 

כל אחד יקבל על עצמו בתפילות, להפיץ! לעסוק בהפצה! 
גם לקחת את הספר ליקוטי מוהר"ן,  לעסוק בהפצה!

ושאר הספרים, להפיץ אותם, ישתבח שמו לעד. ונזכה 
באמת ביחד, לקבל פני משיח צדקנו, בחסד וברחמים 

מי שיש לו חרדות, שילמד 'בגן  גמורים, אמן כן יהי רצון.
האמונה', זה בדוק ומנוסה, הוא יראה עין בעין איך 

צון, עוד הרגע הזה שהוא יוצא מכל זה. בעזרת ה', יהי ר
 אמן כן יהי רצון. יבוא משיח,
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או להגיד תודה על הדברים הטובים, או לעשות תשובה 
שהם עדיין לא מתוקנים ולבקש מה' שיקרב  על הדברים

פשוט לחיות את האמונה! להתרגל לדבר עם  אותך.
 בורא עולם.

שמע, מאז שהתחלתי לדבר עם אנשים אמרו לי: "תכמה 
בורא עולם, זהו! בכל מקום יש לי מה לעשות. כל מקום 
אני יכול לדבר עם ה', להגיד תודה לה'...", כי הוא רגיל 

. וכל העולם נראה אחרת כשאדם הולך כבר לדבר עם ה'
 עם תודה.

אני פשוט חייב לספר לכם, על החוק של התודה. שהחוק 
ובד, ממש מאה אחוז של התודה, אתם תראו שהוא ע
אתה אומר תודה  –עובד. החוק של התודה אומר 

אפילו עכשיו פה, כמה אנשים  ומתבטלים כל הצרות.
 שסיפרו לי שעשו את החוק של התודה וראו ישועות.

מסכנה, בעלה לא רצה לתת לה גט, עשתה את אחת 
החוק של התודה ובעלה נתן לה גט בקלי קלות. ילד אחד 

 תודה והוא הפסיק להרטיב. שהיה מרטיב, אמרו

מזה, אחד שהיה מחוץ לבית, אשתו סלקה אותו. הפוך 
עשה את החוק של התודה, רבע שעה אמר: "תודה לך 
בורא עולם...", שהוא מחוץ לבית, "...מי עשה ככה? 
בורא עולם. מה שאתה עושה זה הכל לטובה...", כמו 
שהסברנו את החוק, ככה רבע שהוא אמר תודה. אח"כ 

שמונה פעמים מזמור לתודה. אשתו התקשרה  אמר
 אליו, אמרה לו: "בא תחזור!".

מישהו אמרתי לו: "תעשה את החוק!", הביא לי  פרנסה,
כבר מעשרות. אמרתי לו: "בטח! החוק עובד!", הביא 
לישיבה, ב"ה. כי החוק עובד! כל הזמן אני שומע עוד 
 סיפור ועוד סיפור. אפילו דבר שנשמעים מצחיקים, אבל

 אין, זה עובד!

אפשר להגיד שזה קראו נא! אפילו המילה 'קורונה', 
 קראו, זה תפילה, ונא זה להגיד תודה.

ל נא רפא נא לה זה גימטריה קורונה, פשוט לקרוא א
 לה', להגיד תודות לה', ממש לחסות בצילו של ה'.

חשוב לי זה לחזק את עם ישראל באמונה. כי זה, הכי 
רבי נחמן מברסלב אמר שמעט אנשים יחזיקו באמונה, 

א', ככה ה' רוצה.  –לזכור להחזיק באמונה זה פירושו 
לא להכנס לפרשנויות, זה הכל כפירות! לכן לא להכנס 

 א', ככה ה' רוצה. זה פשוט! –לשום פרשנויות! רק 

 הוא עושה. , כל מה שה' עושה לטובהב'

, אני לא מבין איך זה לטובה אבל אני מאמין שזה ג'
 לטובה.

 , תודה רבה.ד'

אומר תודה רבה לה' על הצרות מתבטלות וכשאדם 
שעם ישראל יתחזקו! דבר ראשון  הצרות, ממש כפשוטו.

להחזיק באמונה! איך מובא בגמרא? ועל מה יש לנו 
גם  מה תעשה? על אבינו שבשמיים! אין עצה! –להשען 

אין  –אם אדם חושב שהוא יסגור את עצמו בתוך בית 
עצה! אין, זה לא דבר שתגיד טוב, אולי עכשיו נעמיד 
 צבא, או אולי חיל האוויר, או אולי חיל הים? אין עצה! 

אולי כסף? אדם יש לו כסף, אומר 'יאללה! אני  אה,
 –עכשיו נותן כל סכום וזהו! תן לי שמירה מהקורונה!' 

ועל מה יש לנו להשען? על  –אין! אין שום עצה! יש רק 
 אבינו שבשמיים!

רק אליי להרים את  –הביא אותנו למצב שאין  ה'
 העיניים ורק איתי לדבר!

ותזכרו, כל התורה זה עדיין בתוך הטבע, אבל האמונה 
אדם שאוחז במידת האמונה הוא אוחז זה מעל הטבע! 

ה להתחבר עם ה'! בה'! הוא אוחז בה' עצמו! אמונה ז
לאחוז בה'! אמונה זה פירושו ממש להיות עם ה'! ואז 
שום טבע לא יכול לשלוט עליך, רק זה! זה ההגנה! רק 

 זה!

ים! בורא באמונה! לזרוק את השכל! לא מבינלהחזיק 
עולם עושה פה מהלך כזה בעולם, גם כל המזג האוויר 
הזה שבורא עולם עושה, ישתבח שמו לעד. כל מזג 
האוויר השנה הוא כולו לא מובן בכלל. עכשיו בכלל, אם 

רק  –עד עכשיו לא הבנו עכשיו בכלל לא מבינים 
לראות שבורא עולם מוליך את  להחזיק באמונה!

ך את העולם לאיזה שהוא העולם, אבא שבשמיים מולי
 מהלך. מהלך שמה? שאנשים תהיה להם אמונה.

, רבי נחמן מברסלב כותב בפירוש, בצורה כי רבנו הקדוש
: "דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חד משמעית

חסרון אמונה". אז ה' יתברך מביא אותנו למצב 
 ! חייבים להאמין!אין שחייבים להאמין. אין

ועם אמונה יש גן עדן בעולם הזה! אמונה או גהינום או 
 חייבים להאמין.

אפשר לראות בגמרא הקדושה איך שכל הנבואות 
בעקבות משיחא מתקיימות ]מסכת סוטה מט:[: "

תהיה חוצפה. תבוא לדבר עם מישהו?  –..." חוצפא יסגא
אוי ואבוי אם תעיר לו איזו הערה, אתה תראה מה זה 

 חוצפה. 'יסגא' פירושו יגדל, תתרבה.

היוקר יקבל התחזקות, יעלה  –..." ויוקר יאמיר"...
 ויעלה.

ענבים יש בשפע,  –..." הגפן תתן פריה והיין ביוקר"...
והיית אומר שבגלל שיש הרבה ענבים אז אולי יהיה היין 

 בזול, אבל לא, היין ביוקר.

ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת בית וועד יהיה "...
בל כל אחד יחשוב קצת, אני לא מסביר, א –..." לזנות

 יבין טוב מאוד מה שקורה כאן, אני לא מסביר.

והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו "...
מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרים תסרח ויראי 
חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת נערים פני זקנים 
ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה 

בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור באמה כלה 
ועל מה יש לנו כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו 

 זהו! ישתבח שמו לעד. – "להשען על אבינו שבשמים:

ביקשו ממני שאני אדבר היום רק מהנקודה של 
 הקורונה, סביב העניין הזה. 
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כל דבר, יש לך פחד? יש לך חרדות? תגידי: א', ככה על 
ה' רוצה. ב', ודאי זה לטובה. ג', אני לא מבינה איך זה 
לטובה אבל אני מאמינה שזה לטובה. ד', תודה רבה לה' 

 שהביא לך חרדות.

ראשון אמונה! זה דבר  דבר! להחזיק באמונה! דברוכל 
 ראשון! אמונה כמו שאנחנו מסבירים, בארבע שלבים.

אחד צועק: "מה! איך מחליטים כזה דבר שלא ילכו 
אבל מי החליט? בורא עולם! אז צריכים  –לבתי ספר!" 

להגיד: א', ככה ה' רוצה. ב', הכל לטובה. ג', אני לא מבין 
תודה איך זה לטובה אבל אני מאמין שזה לטובה. ד', 

 רבה, זה מה שאתה רוצה בורא עולם? תודה!

באמונה! כי מי שיחיה באמונה הוא יהיה שמח כל לחיות 
הזמן. כל הזמן יהיה שמח ולא יהיו לו שום פחדים! שום 

חי באמונה, שאנחנו בידיים דבר לא ידאיג אותו. כי הוא 
טובות, הידיים הכי טובות שיש בעולם! בידיים של 

א שאוהב אותנו, הידיים אבא שבשמיים, של אב
האוהבות, המלטפות, המחזקות, המחממות, 
השומרות, בידיים טובות אנחנו נמצאים, ישתבח שמו 

 לעד.

לכן ממש, העניין הזה, הדבר הראשון, העצה הראשונה 
זה אמונה! או אמונה או גהינום. אז תגיד את הפרק 
קכ"א בתהילים, שזה שיר למעלות אשא עיני, ותזכור 

 שומר עליך.כמה ה' 

אח"כ תגיד את האמונה, חוק האמונה, רבע שעה להגיד 
תודה, על כל צרה, החוק אומר שאומרים תודה 
ומתבטלים הצרות, ככה החוק אומר! ואיך עושים? 
אומרים רבע שעה תודה. אח"כ מזמור ק' בתהילים, 
שזה מזמור לתודה. ומתבטלים לך הצרות. להחזיק 

 באמונה.

על עצמי להפיץ מליון ליקוטי שני, אני קיבלתי דבר 
מוהר"ן, למה? כי כל הזמן מאיימים שרוצים לזרוק 
טילים על ארץ ישראל, סקדים, אטומים, כל הזמן 
מאיימים. והנה הספר ליקוטי מוהר"ן, רבנו אמר 
שהספר הזה, כשנמצא בבית, רק נמצא בבית, אפילו 
שלא לומדים בו, ודאי כל אחד יכול ללמוד בו וכדאי 

ו. אבל אפילו עצם זה שהוא נמצא בבית הוא ללמוד ב
כבר שמירה לבית. ואחת השמירות שהספר הזה כתוב 
עליו, זה שמירה מאש. ואני כל הזמן אמרתי לעצמי: 
"רבונו של עולם, כל הזמן מאיימים שיזרקו סקאדים, 
טילים, אטומים, ועשו כיפת ברזל, אבל מה זה כיפה? 

! אבל מה? קסדה, מה, ברזל יכול להגן עלינו? לא יכול
לא כיפה אלא קסדה, קסדת רבי נחמן בן פייגא מברסלב 
כן יכולה להגן עלינו! לכן קיבלתי על עצמי להפיץ מליון 
ליקוטי מוהר"ן. ב"ה אני מפיץ כל הזמן, הולך ומפיץ. אז 
כל אחד, שיהיה לו את הספר הזה! בבית, במשרדים, 
במכוניות, באוטובוסים, ברכבות, במשאיות, בכל 

אפשר להתקשר מקום, שנעשה קסדת רבי נחמן. 
. תקח עשר, עשרים, וכל אחד 0522240696ולהזמין: 

 יראה איך להכניס בכל מקום את הספר הקדוש הזה.

רבנו נחמן מברסלב אמר שכשרוב עם ישראל יהיה להם 
את הספר הזה יבוא משיח. אז קודם כל זה גם עושה 

דאות את קסדה על כל ארץ ישראל, וגם זה מקרב בוו
הגאולה. כמו שרבנו אמר שכשרוב עם ישראל יהיה להם 

 את הספר הזה יבוא משיח.

וזה גם יגן עליכם גם מהקורונה, כי רבנו אמר שהספר 
שלו מגן! ככה רבנו כותב, זה שיחה מרבנו! אמר רבנו 
שהספר הזה ישמור מכל ההזיקות! ככה כותב רבנו. אז 

ר"ן, שאדם יש לנו פה עצה שניה, שזה הליקוטי מוה
יראה, כל אחד יראה איך תהיה לו גם זכות להפיץ, 
ואשרי מי שתהיה לו זכות שיהיה לו חלק בגאולה של עם 
ישראל. פשוט לקחת עשר ספרים, עשרים, חמישים 
ספרים, אין! זה המעשרות הכי חשובות, לשים את 
הספר בכל מקום, כל אחד! בבתי כנסיות, בבתי 

ליקוטי מוהר"ן! אפילו  מדרשות, שבכל מקום יהיה ספר
כמה ספרים, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. בכל 
התלמודי תורה, בבתי ספר, בכל כיתה, בכל מקום יהיה 

 את הספר הקדוש הזה, ואז תהיה לנו קסדה.

יש לי תלמיד, משה לופטאק שיחיה, הוא שם את 
הליקוטי מוהר"ן בבית של אמא שלו, נפל בבניין של 

לא התפוצץ! כי היה ליקוטי מוהר"ן  –אמא שלו טיל 
 בבית.

אז, ולא יחזור עוד פעם, פיגועים, הלכתי לראות שהיה 
בעצמי, ראיתי איך חנות אחת הכל שבור, וחנות שניה 
הכל שבור, חנות שהיה בה ליקוטי מוהר"ן אפילו כוס 
לא נשברה! ראינו בעיניים! צריכים לעשות את הקסדה 

 הזו.

ם לבידוד, שבועיים. אז רבנו עכשיו, היום הרבה נכנסי
, שכשאדם אמר, רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן בתורה ט"ו

זוכה לעשות כל יום התבודדות, כמו שלאט לאט היום 
נסביר ונתן דוגמאות, בעז"ה. אז רבנו כותב שכשאדם 

אתה כבר  עושה התבודדות לא יהיו לו שום פחדים!
יכול בבידוד! את כבר בבידוד! לשבת לדבר עם ה'! אדם 

לצאת מהבידוד הזה מפוחד, מבוהל, עצוב, שבור, והוא 
וא רוב הזמן רק ידבר יכול לצאת מהבידוד הזה חי! כי ה

עם ה'. לדבר עם ה'! לדבר! אדם יכול לצאת מהבידוד, 
 ממש לצאת חי וקיים!

מה זה התבודדות? אדם צריך שתהיה לו כל יום אז 
 פגישה עם המלך, לפחות שעה אחת ביום לפגוש את

המלך. להיות איתו לבד, בחדר לבד, במרפסת לבד, 
בגג לבד, בשדה, כמו שכתוב על יצחק אבינו  בגינה לבד,

'ויצא יצחק לשום בשדה', להיות לבד עם אבא. זה דבר 
 ראשון.

שעות. מתי שתהיה לבד עם המלך, המלך  24זמן? באיזה 
 יהיה איתך, אתה תהיה איתו והוא יהיה איתך.

שלך, בלי שום ספר, לדבר, להגיד  לדבר בשפהוצריכים 
תודה, להודות לה' על כל דבר ודבר, להגיד תודה לה' 
יתברך, על כל דבר ודבר, תמיד להתחיל עם התודות. 
תודה על הכסא, תודה על השולחן, תודה על החשמל, כל 
דבר ודבר להגיד תודות. זה דבר ראשון. אח"כ צריך 

ו, יבקש שאדם ממש יזכה, שיתפלל שהקב"ה יקרב אות
מה' יתברך: "תקרב אותי! תחזיר אותי בתשובה!", 
ממש כפשוטו, כמו שהצדיקים עשו. יש לנו יותר גדול 
מדוד המלך? וכמה הוא ביקש מה' שיקרב אותו, כמה 

 הוא ביקש מה'!

ואח"כ כשאדם זוכה והוא כבר כל יום עושה התבודדות 
אז הוא גם כל יום עושה חשבון נפש בהתבודדות, מה 

מאתמול בהתבודדות עד היום, על כל פרט ופרט  עשיתי
בחיים, לספר למלך, לאבא שבשמיים, לעשות תשובה. 
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בעזרת ה', כולם רוצים לקבל חיזוקים, ולדעת באמת מה 
בורא עולם רוצה מאתנו. מה הולך, מה קורה בעולם, מה 

חדשות האמונה , �😊�קורה בעם ישראל, לשמוע חדשות 
😊😊. 

שצריכים אז באמת, בחסדי ה', דבר ראשון לדעת 
 להחזיק באמונה, זה דבר ראשון, כן?

עכשיו, בשמונה וחצי בערב, היה, ובקשו הרבה רבנים 
שנגיד ביחד 'שיר למעלות'. ובאמת זכינו להגיד את זה 
ביחד. וחשבתי, שאם אדם היה רק מקשיב למה 
שהמזמור הזה אומר! 'הנה לא ינום, ולא יישן שומר 

נך'! 'יומם השמש ישראל'! 'ה' שמרך! ה' צלך על יד ימי
מכל רע ישמר את לא יככה וירח בלילה'! 'ה' ישמרך 

 '! 'ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם'!נפשך

! פשוט אדם צריך להגיד את המזמור הזה ולהקשיב אין
להחזיק למה שהוא אומר! זה מה שצריכים, אמונה! 

באמונה! שיש לנו אבא שבשמיים! ישתבח שמו! ותמיד 
והב תמיד את הילדים שלו! אבא רוצה אבא א –לזכור 

רוצה רק טוב בשביל הילדים שלו, ועושה רק טוב 
לילדים שלו! אבא שומר תמיד את הילדים שלו! לחיות 

 באמונה!

צריכים לדעת ככה, שאדם אוחז באמונה הוא למעשה, 
הוא עולה, כשאדם אוחז באמונה הוא מעל כל הטבע! 

לוט עליו הטבע לא יכול לשלוט עליו! לא יכול לש
הטבע! אמונה זה מעלה את האדם מעל לכל החוקים, 

 מעל לכל הטבע!

שפעם הייתי שר: "או אמונה או גהינום, כי בלי מה 
אמונה אדם חי בגהינום", היום? בדור שלנו, מה שקורה 

 עין בעין רואים את זה.עכשיו? 

יש לנו את הנבואה, נבואה שהתנאים הקדושים, רבי הרי 
שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, נבואה שכתובה 
בגמרא, מה יהיה בזמן שיבוא משיח, כתוב שהיוקר 
יאמיר, אז שואלים אותי: "כבוד הרב, צריכים לאגור 
מזון?", אמרתי להם: "לא! יהיה תמיד אוכל. רק מה, 

אוכל תמיד יהיה אוכל, אבל  �😊�רק שיהיה יותר יקר" 
ולא רק שיהיה אוכל, אלא שיהיה אוכל בשפע, ממש 

 בשפע, רק מה, המחירים יעלו.

אז אחרי שהתנאים בגמרא מתארים את כל מה שיהיה 
בימות המשיח, מה הגמרא אומרת? 'ועל מה יש לנו 

 על אבינו שבשמיים'! על זה יש לנו להשען. -להשען 

פירושו שזה נבואה?  זו נבואה! מה –"א, זו לא עצה ז
שהקב"ה יביא את העולם לכזה מצב, שבנאדם לא ימצא 

! אין שום עצה, חוץ מאמונה לא תהיה לו שום עצה
ממשלה, צבא? או! אתה יודע מה? זה רעיון טוב! עכשיו 
נגייס צו שמונה את כל החיילים, שיעמדו ויגנו 

 �😊�מהקורונה, מה אתם אומרים? עכשיו מצאנו עצה! 

לא יכולים להגן? צריכים מי שיגן עליהם?  ? אה! הםמה
אין! בורא עולם הביא את העולם לכזה מצב, שאין! אדם 

 רואה את האפסיות שלו.

זוכר, לפני הרבה שנים, מורי ורבי, רבי יהודה זאב אני 
ליבוביץ', הוא אמר 'תגידו ליהודים באמריקה שיעלו 
לארץ, כי יבוא זמן שיסגרו את השמיים, כבר לא יוכלו 

 לנסוע לפה'.

זה שסגרו את הנסיעות לחו"ל, צדיקים אמרו לנו גם 
שהקב"ה כועס, שבפסח יוצאים מארץ ישראל! בפסח?! 
לצאת מארץ ישראל לחו"ל?! הצדיקים כבר אז אמרו 

 שעוד מעט הם כבר לא יוכלו לצאת.

רואים איך כל הנבואות, מתקיימות כל הנבואות. ואנחנו 
אתה רוצה לצאת אין לצאת מארץ ישראל! בפסח 

לחו"ל? יבנה בית המקדש ואתה תהיה בחו"ל? איך אתה 
 יוצא? הקב"ה כועס על זה.

בא נדבר ונזכר מה זו אמונה. אמונה  = ככה השם אז 
 רוצה.

לזה כמה שלבים לאמונה. השלב הראשון, דבר ראשון יש 
 ככה ה' רוצה. –

 מישהו אמר: "מה! השר הזה!", אמרתי לו: 

רא עולם עושה! זה הכל בורא "זה לא השר! זה בו
 עולם!".

ככה ה' רוצה! עם ישראל להחזיק  –דבר ראשון, א' אז 
 ככה ה' רוצה! –באמונה! דבר ראשון 

 מה שהשם עושה הכל לטובה! זה ב'. –' ב

כל אחד יגיד: "אני לא מבין, אבל אני מאמין שזה  – ג'
לטובה! ואני לא מבין איך זה לטובה, אבל אני מאמין 

 . זה ג'.לטובה!"שזה 

 תודה רבה לך הקב"ה שהבאת קורונה על העולם! – ד'
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

ָהַאֲחַראי ַעל ִמְגַרׁש ַהֲחָנָיה ִחֵּי
ָהֲעבֹוָדה  ִעם   ֶׁשָהַל ֶׁשִּלי,  ֵמַהְּיִׁשיָבה  ֶאָחד  ַּתְלִמיד 
ִלי  ִסֵּפר  ַּבַחִּיים,  ּוְפָרט  ְּפָרט  ָּכל  ַעל  ְלהֹודֹות  ַהּזֹאת, 
 ָּכ ֶׁשָהָיה  ּוַמֲעֶׂשה   ,ְלָכ ָיָפה  ֻּדְגָמא  ֶׁשהּוא  ַמֲעֶׂשה 
ָהָיה: יֹום ֶאָחד ִנְכַנס אֹותֹו ַּתְלִמיד ִעם ְמכֹוִניתֹו ְלִמְגַרׁש 
ַהֲחָנָיה, ְוָהַאְחַראי ָׁשם ִהְסִּביר לֹו ָּפִנים ְוִחֵּי ֵאָליו ְוכּו'. 

ַהַּתְלִמיד, ֶׁשָּכָאמּור ָעַבד ַעל ָהִעְנָין ַהֶּזה, 
ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ָּכל ָּדָבר, ִמָּיד הֹוָדה ַלה': 
ֶׁשָהַאְחַראי   ָּכ ַעל  ה',   ְל ַרָּבה  'ּתֹוָדה 
 ָּכ ַאַחר  ֲאָבל  ֵאַלי'.   ִחֵּי ַהִּמְגָרׁש  ַעל 
ִנְכְנָסה ְּבִלּבֹו ַמְחָׁשָבה ֶׁשל ָסֵפק ָּכְלֶׁשהּו: 
אּוַלי ֶזה ֻמְגָזם ּוְמֻיָּתר ְלהֹודֹות ַעל ָּדָבר 
 ְּבֶדֶר ִהְתַנֵהג  ְּבַס ַהּכֹל ַהּשֹׁוֵמר  ָּכֶזה? 
ֶאֶרץ ְרִגיָלה, ָּכ ָחַׁשב ְלֶרַגע, ְוָׁשַכח ִמֶּזה.

ְלָמֳחָרת, הּוא ָהָיה ָצִרי ׁשּוב ְלַהֲחנֹות 
ְוִהֵּנה,  ַהֲחָנָיה,  ְּבִמְגַרׁש  ְמכֹוִניתֹו  ֶאת 

ָהַאְחַראי ַעל ַהִּמְגָרׁש ִּפְתאֹם 'ִהְתַחֵּמם' ָעָליו, ְוִהְתִחיל 
ְוָאז  ְוכּו'.  חֹוֶנה  הּוא   ֵאי אֹותֹו,  ּוְלַבּזֹות  אֹותֹו  ְלַקֵּלל 
ַהַּתְלִמיד ֵהִבין ֶׁשֶּזהּו ֶמֶסר ֵמה' ַעל אֹותֹו ִּפְקּפּוק ֶׁשָהָיה 
ְמֻיָּתר  ִּבְכָלל א  ֶׁשֶּזה  ֵהִבין  ְוהּוא  ָהֶאְתמֹול,  ְּביֹום  לֹו 
ְלהֹודֹות ַעל ַיֲחָסם ַהּנֹוַח ֶׁשל ַהְּבִרּיֹות ֵאָליו, ֶׁשֲהֵרי ָיכֹול 
ָנַתן  הּוא  ָרָצה,  ְּכֶׁשַהּבֹוֵרא  ִּכי  ְלַגְמֵרי,  ַאֶחֶרת  ִלְהיֹות 

 .ְּבֵלב ַהְּבִרּיֹות ְלִהְתַיֵחס ֵאָליו ְּבָכבֹוד, אֹו ְלֵהֶפ

ּוִמֶּזה ִנְלַמד ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ָּכל ָּדָבר טֹוב ֶׁשָּכֶזה, ְּכגֹון 
ְלהֹודֹות   ָצִרי ָּדָבר  ָּכל   – ְוַכד'  ַהְּבִרּיֹות  ֶׁשל  נֹוַח  ַיַחס 

לֹוַמר  ַעְצֵמנּו  ֶאת   ְלַחֵּנ ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ָּפׁשּוט  ָעָליו! 
ּתֹוָדה, ַמָּמׁש ְּכמֹו ֶׁשְּמַחְּנִכים ִּתינֹוק אֹו ֶיֶלד ָקָטן לֹוַמר 
ּתֹוָדה, ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלַחֵּנ ֶאת ַעְצמֹו ְלהֹודֹות ַעל ְּפָרֵטי 
ְּפָרִטים ְּבַחָּייו, ֶזהּו ַּתֲענּוג ָּגדֹול, ְוזֹו ֲעבֹוָדה ְּגבֹוָהה ְמאֹד, 
ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ֶלֱאמּוָנה  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשַּמְכִניָסה 
 ְוָכ עֹוָלם.  ְלבֹוֵרא  ְמאֹד  אֹותֹו  ּוְמָקֶרֶבת 
ַהּטֹוָבה  ּוִמְּכִפּיּות  ֵמַהְּכִפיָרה  ֵיֵצא  הּוא 
ַהַּמְסִּתיָרה לֹו ֶאת ַחְסֵדי ה'. ּוָבִעְנָין ַהֶּזה 
ָאַמר ַרִּבי ַנְחָמן (ש"ה רלג), ֶׁשַעל ָּכל ָּדָבר 
הּוא   ָצִרי ִאם  ַהְינּו,  ְלִהְתַּפֵּלל.  ְצִריִכין 
ֶּבֶגד  ִיְתָּבַר, ֶׁשִּיֵּתן לֹו  ִיְתַּפֵּלל ַלה'  ְלֶבֶגד, 
ִלְלּבֹׁש. ְוֵכן ְּבָכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה - ָּדָבר ָּגדֹול 
ְוָדָבר ָקָטן; ַעל ַהּכֹל ַיְרִּגיל ַעְצמֹו ְלִהְתַּפֵּלל 
ָּתִמיד ַלה' ִיְתָּבַר ַעל ָּכל ָמה ֶׁשֶּיְחַסר לֹו. 
ַעל  ַאף   ,ָּכ ִמְתַנֵהג  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ְוָאַמר, 
ְוִהְצָטְרכּות  ּוַפְרָנָסה  ְּבָגִדים  לֹו  נֹוֵתן   ִיְתָּבַר ֶׁשה'  ִּפי 
ִחּיּותֹו, ֲאָבל ָּכל ִחּיּותֹו ִהיא ְּכמֹו ְּבֵהָמה, ֶׁשַּגם ָלּה ה' 
ִיְתָּבַר נֹוֵתן ֶאת ַלְחָמּה ְוכּו', ֵּכן הּוא ִחּיּותֹו, ֶׁשּנֹוֵתן לֹו 
ה' ִיְתָּבַר. ְוֵכן ִסֵּפר ַרִּבי ָנָתן: 'ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ָחֵסר 
ַעל  ִּתְתַּפֵּלל  ַנְחָמן:  ר'  ִלי  ְוָאַמר  ְּבֻחְלָצִתי,  ַּכְפּתֹור  ִלי 

 .ֶזה ַלה' ִיְתָּבַר

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי
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מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

חיים במסגרת-פרק כב' 
השבוע, אנו נמצאים ב"ה בשלב השלישי של יישום 
הראשון  בשלב  השינה".  "חוק  על  בעבודה  חוקים, 
עשינו: "הערכת מצב". ניתחנו את נתון מצב השינה 
הממצאים  את  והעלנו  בבית  הילדים  של  והקימה 
שלנו  הצורך  מה  בדקנו,  השני:  בשלב  הכתב.  על 
בקיום החוק, עד כמה זה קריטי לעבוד על חוק זה, 
ומה אנו רוצים בעצם להשיג?!  השבוע, אנו נמצאים 
ב"ה בשלב השלישי. עלינו לעסוק בפרשנות הבעיה 

שהילדים  הסיבה  "מהי  ולחקור: 
מתנהגים בצורה זו", האם הם אינם 
אינם  שהם  בגלל  לישון  מצליחים 
מסוימת,  סיבה/בעיה  בגלל  רוצים, 
לסדר  והרגל  חינוך  מחוסר  רק  או 

וזמנים?!

רק אחרי תשע בערב

ידיד  של  בביתו  המקרר  על 
מהסוג  צהוב,  סטיקר  ראיתי  ותיק, 
של  האחורית  לשמשה  שמצמידים 
באותיות  שם  כתוב  היה  המכונית. 

הכיתוב,  עם  הזדהיתי  ברכה!".  הם  "ילדים  גדולות 
אך לרגע קט בלבד, שכן בשורה שמתחת, באותיות 
קטנות יותר, נרשם: "רק אחרי תשע בערב". הציניות, 
על  התפלאתי  אותי.  הכעיסה  הילדים,  חשבון  על 
ידידי, המוכר לי כאדם בעל גישה בריאה לחיים, איש 
נבון ופיקח שאינו ממהר להיגרר אחרי בדיחות. ידידי 
כאוב  חיוך  חייך  על הסטיקר,  אותי מתבונן  שראה 
נוכח  כאשר  נכון".  שנכון  מה  לעשות,  "מה  ואמר: 
"תראה,  המשיך:  הבנה,  משדר  אינו  שלי  שהמבט 
בריאים.  שיהיו  האלה,  הילדים  אותי  משגעים  הם 
משמעת.  טיפת  להם  אין  מנוחה,  לי  נותנים  לא 
הם בטוחים שהכול מגיע להם, חייבים לתת להם 
כל מה שרק אפשר, ואילו הם לא מושיטים אפילו 

"נקרעים",  ואשתי  אני  לנו.  לעזור  כדי  אצבע קטנה 
והם עושים "מה שבראש שלהם". אתה יודע כמה 
שעות לוקח לנו להרדים אותם?! אבל בסוף, בלילה, 
לי  יש  ישנים  כבר  הם  כאשר  לאחר השעה תשע, 

שקט. תאמין לי, עכשיו הם ממש כמו מלאכים".

מקצוע לחסרי ניסיון

נזכרתי  בצערו, הבנתי את תסכולו.  לבי השתתף 
בתובנה ששמעתי פעם מאדם חכם שאמר: "להיות 
הורה זה המקצוע הקשה ביותר. למרבה הפלא הוא 
שאלתי  ניסיון..."  לחסרי  תמיד  ניתן 
אותו: האם מלבד תליית סטיקר על 
בעניין  משהו  פעם  עשית  המקרר, 
אי  לעצמך  לעזור  ניסית  האם  זה? 
פעם בצורה רצינית? לברר מה מניע 
מה  הילדים?  של  התנהגותם  את 
המשמעת?  חוסר  מאחורי  עומד 
מדוע אתה צריך לדבר אלף פעמים 
עד שיש תזוזה כלשהי אצל הילדים? 
חשבת פעם, כיצד אתה יכול לגרום 
פעולה  למשתפי  יהפכו  שהילדים 
ולבעלי משמעת? התשובה שקבלתי הייתה בהחלט 
לא  בעניין.  מאומה  עשה  לא  מעולם  הוא  צפויה, 
התעניין, לא למד, לא קרא ספרים, לא התייעץ עם 
אנשי מקצוע, אפילו לא ניסה לדבר עם בעלי ניסיון 
רב ממנו. הוא פשוט נתן לעניינים להתגלגל, בתקווה 
שיהיה טוב (אחרי תשע בערב...), בצפייה שהעניינים 

כאילו יסתדרו מאליהם. 

גם לפני תשע בערב

וכך בכל יום מוציאים הוא ואשתו את גרונותיהם 
בתקווה שהילדים ישמעו להם. הם צועקים, כועסים, 
אינם  הילדים  עכורה,  נעשית  האווירה  מאיימים, 
רגועים וההורים מתוסכלים מהמצב. וכל זה כי הם 
מעולם לא ניסו ללמוד, כיצד לדבר באופן שהילדים 

ישמעו, כיצד לגרום לאווירה רגועה ונעימה, ושיתוף 
פעולה. כן, אלו דברים שבהחלט אפשריים, אפשר 
ממושמעים  לילדים  ונינוחים  רגועים  הורים  להיות 
לא  "זה  טוב  דבר  כל  כמו  אולם  פעולה.  ומשתפי 
בא בקלות", יש צורך להתאמץ לצורך כך, להתעניין 
והלא  בשטח,  להתגלות  עתידות  וללמוד. התוצאות 
בערב.  תשע  לפני  גם  כן,  להתרחש.  עתיד  יאומן 

(הקטע נכתב באתר "ערכים" תודתי להם על כך)

ממשיכים בעבודה

השינה.  חוק  על  בעבודה  אנו  לענייננו,  נחזור 
ברוב  היא  ההשכמה  ושעת  שמאחר  כבר,  הזכרנו 
הבתים בשבע בבוקר, יוצא שהילדים צריכים לישון 
בכל  יודעים שלא  כולנו  בערב.  יאוחר משמונה  לא 
להבנה  להגיע  ועלינו  זו  בשעה  כבה  האור  הבתים 

ולפתרון בשני דברים: 

בשעה  לישון  לילדים  מפריע  מה  ונבין  נברר  א. 
זו, ומדוע הם מתנגדים לפעולה הזו (לישון מוקדם) 

שתטיב איתם?! 

הזו  למציאות  נגיע  ודרכים,  שיטות  באלו  ב. 
קלה  בדרך  שמונה,  בשעה  למיטה  יעלו  שהילדים 

ונעימה, איך עושים את זה?! 

שנעשה  הבאה  הפעולה  לעבודה!  קדימה  ובכן, 
ילדנו  כיצד  נבדוק  נבדוק?!  מה  בדיקה.  שוב  היא: 
הקושי  או  ההצלחה  רמת  ומה  זמנים  עם  חיים 
יודעים שקשה להם  אנו  זמנים.  על  שלהם לשמור 
לישון ולקום בזמן, אך מה עם שאר הזמנים?! נבדוק 
באופן  ילד  כל  ובביה"ס,  בבית  תחומים,  מספר 
אישי. בבית: האם הילד חוזר בזמן שנקבע לו, נניח 
מייחס  הוא  האם  השכונתי?!  במגרש  ממשחק 
חשיבות לנושא הזמן?! האם "מורה השעות" השעון, 
הוא חפץ ָׁשִמיׁש אצלו?! האם יש לו שעון על היד?! 
האם הוא מבין את משמעות גורם הזמן?! האם הוא 

שואל מידי פעם, מה השעה?!

בבוקר,  לכיתה  בזמן  נכנס  הוא  האם  בביה"ס: 
אחרי ההפסקה, או אחרי פעילות בחצר?! איך נדע? 
נשאל את המורה שלו. עם נתונים אלו, אנו ערוכים 
המאמר  של  הרצף  את  לשמור  (נא  הבא,  לשבוע 

לשבוע הבא).

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

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 
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הדלקת נרות

בדיחות הדעת

מנהל  הוא  אותו  לסניף,  נכנס  בנק  מנהל 
ורואה, לתדהמתו,

שני תורים נפרדים.

הוא  זה?",  "מה  לגברים.  ותור  לנשים  תור 
הדרת  פה  עושה  "אתה  הפקיד,  על  התפרץ 
יפגינו?  תקשורת?  שיביאו  רוצה  אתה  נשים?? 
יתבעו אותנו??" "ממש לא" ענה הפקיד בפחד, 
מי שמפקיד כסף עומד בצד אחד, ומי שמושך 

כסף עומד בצד שני.
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גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

בכי מר בחצר האחורית
יפחה ארוכה וחרישית נמלטה מגרונה. היא עצרה 
בעד עצמה בכח, מתאפקת בכל כוחה שלא לבכות 
לאחורי  רצה  על-אנושיים  בכוחות  פנימה.  בבית 
לייבוש  הממתינים  עצים  ערימת  על  שם,  הבית, 
דרור  ונתנה  קרסה  בחורף,  הבית  הסקת  לצורך 

לדמעותיה המרות כלענה.

***

זה זמן רב מחכים רבי אברהם ואשתו, חיה מושא, 
לילדים. עשר שנים היו נשואים ולא נפקדו עדיין בזרע 
היה  שנה  ועשרים  כמאה  לפני  קיימא.  של  קודש 
ואולי  ַׁשאְוול, שבליטא,  המאורע, בעיירתם הקטנה, 
אף בכל ליטא עצמה לא הייתה הרפואה מפותחת, 

כה  תקוות  תלו  ולכן 
שהביא  בידיעה  רבות 

אליהם ידיד נאמן:

שם  בעל  רופא 
בשווייץ  מתגורר  עולמי 
תועפות  הון  הרחוקה, 
בשכרו,  הוא  לוקח 
להעלות  הצליח  אך 
לזוגות  וארוכה  מזור 
ילדים.  חשוכי  רבים 
כמוצא   – להם  שווה 
הטבע  בדרך  אחרון 
זה,  לרופא  ללכת   –
דעתו  לחוות  לשאול 
ולשמוע מה הדיאגנוזה 

הרפואית שייתן להם.

אברהם  רבי  ארזו 
את  ורעייתו 
לקחו  מטלטליהם, 
כספי  כל  את  עימם 
והלוואות  חסכונותיהם 
ממכרים  שנטלו 
דומע  בלב  ושכנים, 
יצאו לדרכם, אולי שם, 
ישתנה  זה,  במקום 
לשמוע  ויזכו  המזל 
ותקווה  סיכוי  שיש 

לכמיהתם לחבוק ילד משלהם.

נדודים רבים עברו על הזוג, עד שהגיעו לקליניקה 
ימים  כחודש  עשו  שם  המפורסם.  הרופא  של 
הרפואיים  ממצאיהם  כל  שונות  ובחינות  בבדיקות 
מתחילה. ולבסוף נכנסו אל הפרופסור לשמוע את 

אשר יאמר.

אך נחלו אכזבה עמוקה.

לשאוול,  לשוב  שעליהם  להם  הסביר  הפרופסור 
על  שיעבור  לאחר  נוסף  חודש  כעבור  רק  לליטא. 
המסמכים כולם ויעמיק בהם שוב, ישלח את חוות 
טעם  אין  בדואר.  הזו  והגורלית  הרפואית  דעתו 

שישבו ויתעכבו עוד בעירו. 

שבו רבי אברהם וחיה מושא לשאוול הקטנה, ובכל 
ללמוד  בית המדרש  רבי אברהם אל  יצא  ויום  יום 
תורה, ואילו חיה מושא ממתינה בכיליון עיניים לדוור 
יום יצאה לבדוק האם הגיע מכתב מן  שיגיע. בכל 

הפרופסור. המכתב המיוחל שתקוותם תלויה בו.

"הגיע  מרחוק:  לה  צעק  הדוור  קרה.  זה  והיום 
מכתב משווייץ!"

בנימוס  לדוור  הודתה  לחצר,  בריצה  יצאה  היא 
לבית,  נכנסה  מכן  לאחר  בדרכו.  שימשיך  וחיכתה 
קרעה את המעטפה כשליבה הולם בפחד אדירים. 
עולמה:  עליה  וחרב  עיניה  חשכו  השורות  למקרא 
יצמחו בכף  "כמו שלא 
ידי שערות לעולם – כך 
לכם  יהיו  שלא  תדעו 
כדאי   . לעולם  ילדים 
בתהליכי  שתתחילו 
ברצונכם  אם  אימוץ 
ואהבה  חום  להעניק 

לילד כלשהו"...

***

שהדמעות  כמה  אוי, 
מתוכה  לפרוץ  רצו 
מוכרחת  איתן.  באשד 
את  לפרוק  הייתה 
הכאב. אך בבית פנימה 
לא יכלה לבכות. אביה 
הדור  מגדולי  הדגול, 
הנסתרים  ומהצדיקים 
שבאותו הדור, היה רבי 
בעל  אלישוב,  שלמה 
ה"לשם שבו ואחלמה" 
– ספר קבלה עמוק (יום 
פטירתו כ"ז אדר), כעת 
ישב אבא בחדרו והגה 
המקובלים  בכתבי 

בריכוז עצום.

לא הרשתה  זאת  לימודו. את  יופרע  אם תבכה, 
לעצמה חיה מושא בשום אופן! 

בחצר האחורית ישבה ובכתה מרורות על הגזירה 
אלישוב  שלמה  רבי  מצאה  וכך  משמים,  המרה 
שאירע  את  הבין  מיד  מנחה.  לתפילת  כשיצא 
וכמה כח איתנים דרש ממנה הדבר שלא להפריעו 
"בזכות  ונרגש:  רותח  מלב  ובירכה  עמד  מלימודו. 
העובדה שלא הפרעת ללימודי תחבקי תוך שנה בן 

זכר שיאיר את עיני ישראל בתורתו"...

לפקודת השנה נולד לבני הזוג בנם היחיד, שלימים 
שלום  יוסף  רבי  הגאון  ישראל:  תפוצות  בכל  נודע 

אלישיב זצוק"ל.

סיפור
לשולחן שבת

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

קדושתה  קבועה.  קדושה  היא  השבת  קדושת 
החגים  מכל  בשונה  בישראל,  תלויה  לא 
שקדושתם תלויה בנו. וצריכים להבין עניין זה. הרי 
המורכב  זמן  יחידת  הוא  ש'יום'  מסכימים  כולם 
אנחנו  השמש  כשזורחת  יום  בכל  ולילה.  מיום 
יודעים שהתחיל יום חדש. אותו דבר לגבי החודש, 
בכל חודש כשנראית הלבנה בחידושה אנו יודעים 
השנה, אחרי שעובר  לגבי  גם  החודש.  שהתחיל 
אנחנו  יודעים  אנו  והחורף  הסתיו  הקיץ  האביב 
לגבי השבוע  רק  לחגוג את תחילתה.  מתכנסים 
שמשהו  הטבעית  מהמערכת  ראיה  לנו  אין 
משתנה. אומנם ללבנה יש חלוקה לארבע מצבי 
צבירה שונים, אבל אין לנו ראיה מוחשית למחזור 
השבועי כמו שיש לנו ביום בחודש ואף בשנה, מה 
כן יש לנו? יש לנו את תורת השם האומרת לנו 
שיום זה הוא יום קדוש. ויש לנו את מנהג העולם. 
בכל העולם, כל חמשת היבשות, השבוע של כולם 
דבר  הוא  כשלעצמו  שזה  ימים,  שבעה  בן  הוא 

פלאי שיש בו חיזוק גדול לאמונה. 

זה שאמר רבי מאיר "הסתכל במעשיו שמתוך 
אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם" ולהסתכל 
בעולם,  שיש  בסדר  להסתכל  היינו  במעשיו 
הבריאה,  מעשה  בכל  שיש  המופלא  בארגון 
הזמנים  סדר  הוא  המופלאים  מהסדרים  ואחד 
אמר  מי  סדר?  כזה  יצר  מי  העולם.  בכל  הנוהג 
לאסקימוסים או לאוסטרלים להתנהג במחזוריות 
של שבוע? מי שאמר והיה העולם, הוא זה שאמר 

שתהיה חלוקה של שבעה ימים. 

ּוְראּו ִמי  ֵעיֵניֶכם  זה שאומר הנביא "ְׂשאּו ָמרֹום 
ְּבֵׁשם  ְלֻכָּלם  ְצָבָאם  ְבִמְסָּפר  ַהּמֹוִציא  ֵאֶּלה  ָבָרא 
ִיְקָרא" (ישעיה מ) כלומר, תתבוננו בצבא השמים, 
אתכם  יביא  כשלעצמו  זה  הזמנים,  במערכת 

לאמונת אמת.

כן  גם  אין לשבת  להבין, מדוע  וצריכים באמת 
אות ומופת מהמערכת הטבעית? אלא שבאמת 
השבת היא מעל הזמן, השבת היא מקור הזמן, 
הוא  שהבורא  וכמו  הקב"ה,  של  יומו  זה  השבת 
והזמן.  המקום  מעל  היא  השבת  כך  הזמן  מעל 
קבועה  קדושה  היה  השבת  שקדושת  הכוונה  זו 
וקיימת, כי היא לא תלויה בזמן, לכן מערכת הזמן 
ולא  השמש  לא  סימן.  עבורה  להוות  יכולה  לא 
הירח יכולים לבשר על בואה, כי היא גבוהה מהם, 
והם שניזונים ממנה. לכן לא נתן הקב"ה לשבת  

סימן טבעי כמו שיש ליום לחודש ולשנה. 

זה שאנחנו אומרים בתפילה "אתה קדשת את 
וארץ,  שמים  מעשה  תכלית  לשמך,  השביעי  יום 
וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים", ומהו 
עניין "ברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים"? 
בהם  שאירעו  ימים  הם  המועדים  שכל  אלא 
כן  שעל  ישראל,  לעם  ונפלאות  ניסים  מאורעות 
הם נקבעו כזמני קודש, להודות לקב"ה על הטובה 

ולחזק את הקשר בין ישראל לקב"ה. 

הם  כי  'מועדיכם'  כתוב  המועדים  בכל  לכן 
'שבת  כן  שאין  מה  ישראל,   עם  של  מועדים 
קודש', שקדושתה קיימת בלי קשר לעם ישראל, 
היא קדושה מצד הקב"ה, שכילה מלאכתו ביום 
השביעי, ושבת בו מכל מלאכתו, ולכן לא תמצא 
בתורה לשון 'שבתותיכם', כמו שכתוב 'מועדיכם', 
עם  של  ימים  לא  הם  השבת  ימי  כי  'חודשכם' 
עם  את  שזיכה  הקב"ה  של  ימים  הם  ישראל, 
מה  אשרנו  ה'.  שבתות   - הם  השבתות  ישראל, 
טוב חלקנו שנתן לנו הבורא מתנה טובה מבית 

גנזיו.

מוסדות חוט של חסד חוגגים את:

הארוע הגדול של השנה



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

מאיר"  "יצחק  נקרא  הרי"מ  החידושי  של  שמו 
ע"פ מעשה שהיה: אמו מרת חיה שרה התייתמה 
גידלה  זי"ע  מקוז'ניץ  ישראל  ר'  והרה"ק  בילדותה, 
בביתו, ולאחר  שנישאה באה כדרכה לבית המגיד 
מקוז'ניץ, ותכף שנכנסה על מפתן החדר קם המגיד 
מפני  קם  שהנני  "תדעי  לה:  ואמר  קומתו,  מלא 
איזה  וזה  מאוד,  גדולה  נשמתו  כי  העובר שבבטנך, 
ואמר  בעולם",  זו  נשמה  הייתה  שלא  שנה  מאות 
לה  כי תלד בן,  שיאיר את עיני הגולה, ועוד אמר 
לה כי הילד הזה מוכן לגדולות ויוכל להטות לבבות 
בנ"י לעבודת השי"ת, וכך אמר רבינו לפני פטירתו: 

"נבראתי כלי להטות לב כל העולם להשי"ת".

ה'תקנ"ח  בשנת  נישואיהם,  לאחר  כשנה  ואכן 
לו משום  ניתן  "מאיר"  מאיר, שמו  יצחק  בנם  נולד 
ישראל,   עיני  את  יאיר  כי  המגיד  בברכת  שהאמינו 
לפני  הלימוד  בליל  כי  ע"כ  לו  ניתן  "יצחק"  והשם 
הברית נתגלה אליו הרה"ק ר' לוי יצחק מברדידשוב, 
ואמר לו כי יקרא את שם הילד כשמו, ולכן נקרא 

בשם "יצחק מאיר".

ובעירו  ממאגנישוב",  "העילוי  כינוהו  בילדותו  כבר 
לא היה מלמד מתאים ללמוד עמו, ולכן למד תורה 

בלילה עם אביו, ושאר היום היה לומד לבד.

בד בבד עם גאונותו המופלגת, היה גם מופלג עוד 
שיחק  שנים  ד'  בן  אך  בהיותו  בחסידות,  מילדותו 
עם חביריו במשחק התוספת, תוך כדי ריצה, נטה 
הצידה וקפץ לתוך נהר זורם, וכשנשאל על כך ענה 
בתמימות: "לא רציתי לעבור בין שתי נשים שעברו 
לכן  זאת,  אסרו  חז"ל  שהרי  שעה  באותה  ברחוב 

אמרתי: מוטב שאקפוץ לתוך הנהר ולא אעבור על 
דברי רבותינו"

כי  מקוז'ניץ  המגיד  מאת  היה  רבינו  קבלת  עיקר 
להתדבק  רצה  מכן  לאחר  ברכיו.  על  נתגדל ממש 
מנעו  וחותנו  אביו  אך  מפרשיסחא,  הק'  ביהודי 
יכולתי  לא  רבינו:  סיפר  ימיו  ובערוב  ממנו,  זאת 
למחול להם על כך שמנעוני, אך לאבי הייתי מוכרח 
למחול אולם לחותני אין ביכולתי למחול ומחמת זה 
בידו  היה  ולא  מנכסיו  ירד  חותנו  ואכן  מנכסיו.  ירד 
הוצרך  כך  ומשום  שולחנו,  על  ולהחזיקו  להמשיך 
הרי"ם, לדאוג למחיית בני ביתו, אולם לקבל את עול 

הרבנות סירב.

קיבל  מפשיסחה,  האדמו"ר  הסתלקות  לאחר 
הרי"ם את ר' מנחם מענדיל מקוצק כאדמו"ר. פעם 
הביא לאדמו"ר ספר שחיבר על שולחן ערוך – חושן 
משפט. לאחר שהאדמו"ר עיין בו אמר שיש לשרוף 
את כתב היד כי אם יודפס יעדיפו חיבור זה ויחדלו 
ללמוד את הש"ך, הרי"ם מיהר ושרף את פרי עמלו.

באחת הפעמים בהן הגיע אדמו"ר הרי"ם לדירתו 
בווארשה נפלה על רגלו דלת והאדמו"ר נפצע קשה. 
והרופאים  דלקת  התפשטה  מהפציעה  כתוצאה 
אמרו נואש. למרות הסבל והכאב המשיך האדמו"ר 
בשנת  אדר  כ"ג  שבת  ביום  חסידיו.  את  לקבל 
"יושב  ה'תרכ"ו חלה מאוד ובסעודה שלישית אמר 
ואכבדהו"  "אחלצהו  למילים  ובהגיעו  עליון"  בסתר 
שהיה כרבע שעה לפני יציאת השבת יצאה נשמתו, 
יגן  זכותו  בבכיה,  העם  כל  וגעו  ובטהרה,  בקדושה 

עלינו אכי"ר.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק ר' יצחק מאיר מגור
זצוק"ל זיע"א –החידושי הרי"מ
כ"ג באדר

ַלֲהפֹ ֶאת ַהַּבַעל ִּבְתִפּלֹות
ה ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ִמַּבֲעָלּה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֲאִפּלּו  ָּכל ִאּׁשָ
ֶׁשָּלּה  ַהִחּזּוק  ְיֵדי  ַעל  ָהָרָׁשע,  ִּבְלָעם  ַעְכָׁשו  הּוא  ִאם 
ִליחּות  ְוָהִעידּוד ֶׁשָּלּה, ּוְבִעָּקר ַעל ְיֵדי ַהְּתִפּלֹות. זֹו ַהּׁשְ
ִליחּות ַהּזֹאת ִהיא ְצִריָכה ִלְׂשמַֹח ְּבֶחְלָקּה,  ֶׁשָּלּה, ּוַבּׁשְ
ִהיא  ֶׁשָאְמָנם  ַהְּמִציאּות,  ֶאת  ֵהיֵטב  ָלַדַעת  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו 
ִליחּות  ַּבּׁשְ ְוִלְׂשמַֹח  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ִעם  ִהְתַחְּתָנה  א 

ֶׁשָּלּה – ִלְׂשמַֹח ְּבֶחְלָקּה. 

ֶׁשִּלי:  ָּבֵעיַנִים  ֶׁשָרִאיִתי  ְּדָבִרים  ֵאּלּו 
ֶאת  ָּבנּו  ְּבֶחְלָקן,  ְׂשֵמחֹות  ֶׁשָהיּו  ָנִׁשים 
ַהָּבִּתים ֶׁשָּלֶהן ְּבָחְכָמה ּוְבַסְבָלנּות ְוִעם 
ַהְרֵּבה ֶרֶגׁש ְוֵלב ּוְתִפּלֹות. ְוִהֵּנה – ַעְכָׁשו 
ְיָׁשִרים -  ּוְנָכִדים - ּדֹור  ְיָלִדים  ֵיׁש ָלֶהן 
ְמאֹד  ָרחֹוק  ָהָיה  ֶׁשָּלֶהן  ֶׁשַהַּבַעל  ַאף 

ִמִּלְהיֹות מֶֹׁשה ַרֵּבנּו... 

ֶׁשָהיּו  ָנִׁשים,  ָרִאיִתי  זֹאת,  ְלֻעַּמת 
ַהַּבַעל  ִעם  ְלַהְצִליַח  ְּבַקּלּות  ְיכֹולֹות 
ֶׁשָּלֶהן, ִּכי הּוא ְּבַעְצמֹו ָרָצה ַלֲעבֹד ַעל 
ַעְצמֹו ּוְלַתֵּקן, ְוֵהן ִהְפִסידּו אֹותֹו ִמּשּׁום 

ֶׁשֹּלא ָהיּו ְׂשֵמחֹות ְּבֶחְלָקן. 

ֶׁשִעם  ה,  ִאּׁשָ ָהְיָתה  ֶׁשָרִאיִתי,  ֵמַרּבֹות  ַאַחת  ֻּדְגָמא 
ְוִהיא  ֶרת,  ְמֻאּׁשֶ ָהְיָתה  א  ִהיא  ָהִראׁשֹון  ַּבֲעָלּה 
 ְלִׁשּדּו ֲעבּוָרּה  ֶׁשֶאְתַּפֵּלל  ִמֶּמִּני  ּוִבְּקָׁשה  ִהְתָּגְרָׁשה 
ה ָרְצָתה ְמאֹד ְלִהְתַחֵּתן ִעם  ָהגּון. ּוֶבֱאֶמת אֹוָתּה ִאּׁשָ
 ַּבַעל ְיֵרא ָׁשַמִים, ְוִהְרֵּביִתי ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְׁשִביָלּה ְלִׁשּדּו
ָהגּון, ְוַגם ִהיא, ַּכּמּוָבן, ִהְרְּבָתה ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֶזה. סֹוף 

ִמָּקרֹוב,  ֶׁשִהַּכְרִּתי  טֹוב,   ִׁשּדּו ָלּה  ְוָנַתן  ָעַזר  ה'  סֹוף 
ְלָכל  ְּגדֹוָלה  ְזִכָּיה   – ְּבִקּצּור  ְוכּו',  ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשעֹוֵבד 
ָּבָאה  ְנׂשּוִאים,  ֶׁשָהיּו  ָקָצר  ְזַמן  ְלַאַחר  ְוִהֵּנה,  ַהֵּדעֹות. 
ֵאּלּו  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַּבֲעָלּה,  ַעל  ִּבְתלּונֹות  ה  ִאּׁשָ אֹוָתּה  ֵאַלי 
א  ֶׁשהּוא  ִהְתלֹוְנָנה  ּוְבִעָּקר  ַוֲאֵחִרים,  ֵאּלּו  ֶחְסרֹונֹות 

 .ׁשֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי

ָלַקְחִּתי ֶאת ַהַּבַעל ְלִׂשיָחה, ּוֵמַאַחר 
ַעל  ֶׁשעֹוֵבד  ְּכָאָדם  אֹותֹו  ְוִהַּכְרִּתי 
ָמה  ַעל  ְּבַפְׁשטּות  לֹו  ִהְסַּבְרִּתי  ַעְצמֹו, 
הּוא ָצִרי ַלֲעבֹד ְוִסַּכְמנּו ֶׁשהּוא ַיֲעבֹד 
 – ְוֶזהּו  ָהֵעיַנִים,  ְׁשִמיַרת  ַעל  ְּבִעָּקר 
ָׂשַמְחִּתי ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ָאָדם ֶׁשּמּוָכן ַלֲעבֹד 
ֶׁשל  ָרגּוַע   ְלֶהְמֵׁש ְוִצִּפיִתי  ַעְצמֹו,  ַעל 

ַחֵּיי ַהּזּוג ַהֶּזה. 

ֲאָבל ַהֵּיֶצר ָהַרע א ִוֵּתר, ְוֵאיָפה הּוא 
ה. ִנְכַנס ָּבּה ִמן קֶֹצר רּוַח  ִנְכַנס? ְּבִאּׁשָ
ְמַעִּטים  ָיִמים  ַאֲחֵרי  ֶׁשְּכָבר  ַעד  ְּכֶזה, 
ְּתלּוָנה  אֹוָתּה  ִעם  ֵאַלי  ֶׁשָּבּה  ִהיא 
ָלּה:  ָאַמְרִּתי  ָהֵעיַנִים.  ֶאת  ׁשֹוֵמר  א  ֶׁשהּוא  ִעָּקִרית, 
ִּתְרִאי. ַאף ַאַחת א ִמְתַחֶּתֶנת ִמָּיד ִעם יֹוֵסף ַהַּצִּדיק... 
ִאי   ַא ֶזה,  ַעל  ַלֲעבֹד  ַעְצמֹו  ַעל  ִקֵּבל  ָאְמָנם  הּוא 

ֶאְפָׁשר ְלַצּפֹות ֶׁשהּוא ִיְׁשַּתֶּנה ְּביֹום ֶאָחד. 

ְזַמן  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ִחִּכיִתי  ִהְתָּפְרָצה:  ה  ָהִאּׁשָ ֲאָבל 
ּדּו ַהֶּזה, ָאז ָלָּמה הּוא ָּכָכה עֹוֶׂשה, ְוָלָּמה ֵאין לֹו  ַלּׁשִ
ֲאַנְחנּו  ִּבִּתי,  ָלּה:  ָאַמְרִּתי  ְוׁשּוב  ְוכּו'.  ְוכּו'  ִיְרַאת ָׂשִמים 

ִנְמָצִאים ְּבעֹוַלם ַהִּתּקּון. ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ֶחְסרֹונֹות. ְלָכל 
ֶאָחד ֵיׁש ְנֻקּדֹות ֶׁשהּוא ָצִרי ַלֲעבֹד ֲעֵליֶהן, ְוֶזה לֹוֵקַח 

ָׁשִנים. א לֹוֲחִצים ַעל ַּכְפּתֹור ּוִמְׁשַּתִּנים. 

ֵעיַנִים,  ׁשֹוֵמר  א  ֶׁשַהַּבַעל  ּפֹוֵגַע  ְמאֹד  ֶׁשֶּזה  ָנכֹון 
עֹוֵבד  ְוהּוא  ְרִציִני  הּוא   .ַּבֲעֵל ֶאת  ַמִּכיר  ֲאִני  ֲאָבל 
ַעל ַעְצמֹו. ַסְבָלנּות. ִּתְׂשְמִחי ּבֹו ֶׁשהּוא ְלָפחֹות מּוָדע 
ֶׁשּלֹו.  ַהּטֹוב  ָּכל  ַעל  ִּתְסַּתְּכִלי  ְלַתְּקָנּה,  ְורֹוֶצה  ַלְּבָעָיה 
ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשהּוא ִיְהֶיה יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, ַּגם הּוא רֹוֶצה 
ִלְהיֹות יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, ֲאָבל ָמה ַלֲעׂשֹות ֶׁשֶּזה לֹוֵקַח ְזַמן? 
ֵיׁש  ַהּזֹאת,  ַּבְּנֻקָּדה  ָּגרּוַע   ָּכ ָּכל  ִמֶּזה, הּוא א  ְוחּוץ 
א  ּוִבְכָלל  ִמְסַּתְּכִלים  יֹוֵתר  ֶׁשַהְרֵּבה  ְּגָבִרים  ַהְרֵּבה 
ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ָּדָבר ַרע. ָלָּמה ַהָּנִׁשים ֶׁשָּלֶהם 
ה  א ְמִגיבֹות ָּכמֹו? ֲאָבל ָּכל ְּדָבַרי א הֹוִעילּו, ְוָהִאּׁשָ
ִהְפִסיָדה  ִהיא  ְוִהְתָּגְרָׁשה!  ַהּכֹל  ֶאת  ָּפְרָקה  ַהּזֹאת 
ַּבַעל טֹוב, ְוִאּלּו הּוא ָמָצא ִׁשּדּו טֹוב ְוֵהִקים ַּבִית ֶנֱאָמן 
ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוִהְמִׁשי ַלֲעבֹד ַעל אֹוָתן ְנֻקּדֹות ֻחְלָׁשה ֶׁשּלֹו 

ַעד ֶׁשְּבֶעְזַרת ה' ָזָכה ִלְׁשמֹר ֶאת ָהֵעיַנִים ְוכּו'. 

ה ְצִריָכה ִמָּדה ְמֻסֶּיֶמת ֶׁשל  ָמה ַהֶּמֶסר ָּכאן? ֶׁשָהִאּׁשָ
ַסְבָלנּות, ֶׁשל ִוּתּור, ֶׁשל ַעִין טֹוָבה, ֶׁשל ִעּדּוד ְוכּו' ְוכּו', 
ְוֵיׁש ּבֹו  ְוָגדּוׁש ַּבּטֹוב,  ְּכַלֵּפי ַּבֲעָלּה. ִּכי ַוַּדאי הּוא ָמֵלא 
ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ִחּיּוִבִּיים ּוְמֻיָחִדים, ְוזֹו ִמָּדה ָרָעה ִלְראֹות 
ַהּטֹוב  ָּכל  ֶאת  ְוִלְמחֹק  ֶאְצלֹו,  ַהֲחֵסָרה  ַהְּנֻקָּדה  ֶאת 
"ְוָכל ֶזה  ָהָרָׁשע, ֶׁשָאַמר:  ַהָּמן  זֹוִהי ִמָּדתֹו ֶׁשל  ֶׁשּבֹו - 
ְּכֶנֶגד  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַהּטֹוב  ָּכל  ֶאת  ֶׁשָּמַחק  ִלי",  ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה 
ָמה ֶׁשָּמְרֳּדַכי א ִהְׁשַּתֲחָוה לֹו. ְוָכ ְלַמֲעֶׂשה אֹוֶמֶרת 
ׁשֹוֵקל  א  ְּבַבֲעָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ַהּטֹוב  ֶׁשָּכל  ַהּזֹאת,  ה  ָהִאּׁשָ

ְּכלּום, ְּכֶנֶגד ָהָרצֹון ֶׁשָּלּה ֶׁשהּוא ִיְׁשמֹר ֶאת ָהֵעיַנִים.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

הוא?! אם הוא ברחמיו מבין שהטוב ביותר לאדם 
הקדוש  על  שנחלוק  אנחנו  מי  חולה,  שיהיה  הזה 
אולי  המחלה,  את  החולה  מעל  ונבטל  הוא  ברוך 
גדולה  גורמים שתבוא על האדם הזה צרה  אנחנו 

יותר, חלילה?

את השאלה הזאת שואל רבי נתן מברסלב, והוא 
עונה כך:

נשים לב טוב, שרבי נחמן אומר שכשאין אמונה 
יש חרון אף, כלומר יש דינים. ואילו כאשר מתקנים 
את האמונה אין חרון אף. מה זה אומר? זה אומר 
שיש שני סוגים של רחמנות, יש רחמנות בזמן של 
דין, ויש רחמנות בזמן שבו אין דינים. ונסביר את זה:

להתחשב  צריכה  הרחמים  מידת  דינים,  כשיש 
בדין. היא לא יכולה לבטל את הדין לגמרי.

מסגרת  בתוך  האדם  על  מרחם  יתברך  ה'  ולכן 
הדין, והוא מביא עליו את הייסורים המינימליים כדי 
שלא יצטרך לסבול הרבה יותר. כגון, שלוקח לו את 

הממון ומשאיר לו את הנפש.

במצב הזה אם תתבטל צרה אחת, בוודאי תבוא 
יותר. כי ה' הרחמן בוודאי  וגרועה  יותר  צרה גדולה 
ביותר  והקל  ביותר  הטוב  הדבר  את  לאדם  נתן 
במסגרת הדינים, ואסור לנו לנסות להתערב ולבטל 

את הצרה כי בזה רק ייגרם נזק.

וזה נקרא רחמים פשוטים, רחמים רגילים.

ועצומים,  גדולים  יותר  הרבה  רחמים  ישנם  אבל 
האדם  עם  להיטיב  יכול  ה'  שבהם  כאלה  רחמים 
בכל המישורים ולבטל מעליו את כל הצרות, גם בלי 

שיקרה לו שום נזק.

מתי הרחמים האלה מתגלים?

אין  כאשר  ומתגלים  נמשכים  האלה  הרחמים 
ומידת  ואין חרון אף. אז חמת המלך שככה  דינים 
מושפעים  להיות  יכולים  ואז הרחמים  נרגעת,  הדין 
ולכן  וגזירות.  דינים  של  חשבון  שום  ובלי  גבול  בלי 
ביטול של צרה לא יגרום לצרה גרועה יותר. הצרה 

תתבטל לגמרי ולא יהיה לה שום רושם כלל.

וכמו שלמדנו, כאשר אומרים תודה ומתקנים את 
האמונה, זוכים לביטול החרון אף, וממילא מתגלים 
רחמים גדולים כאלה שבהם הבורא יכול לרחם על 
וזה נקרא שהבורא  האדם בלי לגרום לו שום נזק, 

מוסר את הרחמים לידינו!

על  לה'  הודיה  חודש של  ניסן שהוא  בחודש  לכן 
למדנו את האמונה  חודש שבו  והנפלאות,  הניסים 
 – החסדים  על  להודות  ולמדנו  הראשונה  בפעם 
ולהאמין  באמונה  להתקדם  צריכים  הזה  בחודש 
חסדים  זה  גם   – מבינים  לא  שאנחנו  מה  שגם 
על  גם  הלב  מכל  תודה  לומר  וצריכים  ורחמים, 

הצרות והייסורים.

ועל ידי זה נזכה לגאולה שלימה כמו שמבטיח חוק 
התודה שכאשר כל עם ישראל יילכו בדרך הזו ויודו 

לה' בין על הטוב ובין על הרע, החוק הרוחני מחייב 
וכימי  גדולים,  ברחמים  השלימה  הגאולה  שתבוא 
ו נפלאות גאולות  נסים  צאתנו מארץ מצרים נראה 

וישועות אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך

דיני מכירת חמץ
מכירת חמץ

החמץ  כל  את  לבער  צריך  התורה  מן   – הקדמה 
הנמצא בבית קודם הפסח, ואסור לאחסן חמץ כלל 
איסור  על  עובר  בפסח  חמץ  שמשהה  ומי  בפסח, 
נהגו  קדמוניות  משנים  ולכן  ימצא“  ובל  יראה  ”בל 
שלא  כדי  הבתים  מן  החמץ  כל  את  לבער  ישראל 
לעבור על איסור זה. אמנם פעמים שאדם מתעסק 
עם חמץ במשך כל השנה וקונה ומוכר, או שמייצר 

שייך  היה  ולא  וכדומה,  שעורים  שיכר 
לבער את כל החמץ קודם לפסח, ולכן 
סימן  חיים  אורח  ערוך  (שלחן  בהלכה  מובא 
לגוי  החמץ  את  למכור  שמותר  תמח) 

לשוב  שדעתו  אף  שנאסר,  הזמן  קודם 
ולקנות מן הגוי את החמץ אחר הפסח. 
והנה מלפנים היה כל אחד מוכר חמצו 
מפני  המכשולות  רבו  אך  לגוי,  בעצמו 
הקניינים  בדיני  והפרטים  הדינים  ריבוי 
נוהגים  כיום  לכן  וכדו‘,  המכירה  ואופן 

לעשות את הרב או מורה הוראה או תלמיד חכם 
כתב  ידי  על  המוכרים  שלוחי  להיות  לכך,  הממונה 
הרשאה והם מוכרים את החמץ בעבור כל שולחיהם. 

ואף שמצד הדין אנו נוקטים שמותר לאדם לסמוך 
אפי‘  להשאיר  ויכול  לכתחילה,  אפי‘  המכירה  על 
חמץ גמור בביתו אם עשה מכירת חמץ כדת וכדין, 
מכל מקום נוהגים שאין משאירים חמץ גמור בבית 
(ופלים, עוגיות, לחמים וכדומה), אלא רק ספק חמץ (כגון – 

קמח, שמרים יבשים, רטבים למיניהם, תבלינים) ועל זה עושים 

את המכירה לגוי, ורק אדם שיש לו חמץ יקר (וויסקי 
בידו  וכדומה שיש  גמור) או בעל מכולת  – שהוא חמץ 

יבער  אם  גדול  הפסד  לו  ויהיה  גמור,  חמץ  הרבה 
חמץ זה, סומכים על מכירת חמץ גמור.

כמה כללים למכירת חמץ:

משייר  ואינו  מביתו  החמץ  את  שמבער  אדם  א. 
שום חמץ, מצד הדין אינו צריך למכור 
להדר  נוהגים  אך  כלל,  החמץ  את 
כדי  ולעשות מכירת חמץ בכל מקרה, 

לצאת ידי חשש ופקפוק.

אדם שמוכר חמץ צריך להבין  ב. 
שהוא מוכר את החמץ ללא שום תנאי, 
ובמכירה גמורה או מתנה גמורה, ולכן 
אם יבוא הגוי בפסח וירצה לקחת את 
החמץ שקנה ממנו, עליו לתת לו מיד, 

ואינו יכול לעכב את החמץ בידו.

יש לקבץ את כל החמץ במקומות מסויימים –  ג. 
ארונות מטבח, או במקפיא, ולסמן את אות ם 
מקומות שיהיה ניכר שזה חמץ ולא יבואו ליטול 

מהם בפסח.

מועילה,  וכדומה  האינטרנט  דרך  חמץ  מכירת  ד. 
ואין קניין  אף שאין חתימה על כתב הרשאה, 
”גילוי דעת“  זו מספיק  סודר, משום שבמכירה 

שאנו חפצים למכור את החמץ.

הרוצה למכור את חמצו של חבירו בלא ידיעתו,  ה. 
יחזור עד אחר הפסח,  ולא  כגון שנסע מביתו 
או אדם שאיבד את הכרתו ל“ע, וכעת אין את 
הסכמתו למכירת החמץ, או אדם רחוק מתורה 
ומצוות שאינו מודע לעניין מכירת חמץ, אם יודע 
שאותו אדם נזהר מחמץ בפסח רק אינו זהיר 
במכירת חמץ, מותר להוסיף את שמו ולמכור 

בעבורו את החמץ. 

בעל סופר מרקט שמכר את חמצו לנכרי כדת  ו. 
אין  בפסח,  חמץ  למכור  המשיך  אבל  וכדין, 
לסמוך  ואין  הפסח,  לאחר  חמץ  ממנו  לקנות 
על המכירה שעשה, משום שכל המכירה אינה 

אלא למראית עין בלבד, והכל בטל ומבוטל.

פרטים מדיני תערובת חמץ

אפי'  אוסר  בתבשיל,  בפסח  שנתערב  חמץ  א. 
במשהו, ואינו בטל אפי' באלף. כן פסק הטשו"ע (סי' 

תמז סעי' א').

לבני  הפסח,  קודם  בשישים  שנתבטל  חמץ  ב. 
לגמרי  מתבטל  לח  בדבר  מדובר  אם  אשכנז 
(רמ"א סימן  ואין האיסור חוזר להתעורר בפסח. 
שאם  הוא  החילוק  ולספרדים  ד')  סעיף  תמ"ב 

להשתמש  מותר  המעמיד,  דבר  אינו  החמץ 
בפסח  לאסור  חוזר  החמץ  ואין  מאכל  באותו 
החמץ  אם  אמנם  בשישים,  שנתבטל  מכיון 
ואסור  בפסח  ואוסר  חוזר  המעמיד,  דבר  הוא 

להשהותו. (יביע אומר).

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*

ִהְתעֹוְררּות  יֹום  הּוא  ִניָסן  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב 
ֵמַהְרֵּבה ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשָּבִאים ְלִצּיֹון ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל 
ַרֵּבנּו ַז"ל עֹוד ִמיֵמי מֹוַהְרַנ"ת ַז"ל ֶׁשִהְנִהיג ִלְנסַֹע 
ְלִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן ַעד ַהּיֹום 

ַהֶּזה. (שיש"ק ה מג ) 

דֹות  ָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל ֶׁשִּביֵמי חֶֹדׁש ִניָסן ְּבֵעת ֶׁשַהּׂשָ
ִאיׁש  ִלְהיֹות  ְּביֹוֵתר  טֹוב  ָאז  ְיבּוֵליֶהם  נֹוְתִנים 
ְוַעָּתה  ָהֲעָׂשִבים.  ֵּבין  ּוְלִהְתּבֹוֵדד  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ָּכֵׁשר 
ַּבַעל  זֹאת  ִהְזִּכיר  ָהָאִביב  ִלְקַראת  ַטל  ִּבְתִפַּלת 
ַהַּפָּיט ַּבֵּתבֹות "ְוָכל ְנאֹות ֶּדֶׁשא לֹו ִנְכָסִפים", ַהְינּו 
ם ִיְתָּבַר, ְוַעל ֵּכן נֹוְתִנים  ֶׁשִּנְכָסִפים ְלִהָּכֵלל ַּבַהּׁשֵ
ַהִּמְתַּפֵּלל  ַהָּכֵׁשר  ָהִאיׁש  ֶׁשל  ִּבְתִפָּלתֹו  ּכָֹחם 

ֵּבינֹוָתם. (שיחות הר"ן סימן צח).

פנינים
חסידות ברסלב

מאמר ראש הישיבה
-המשך-
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קח את המושכות
חוקים שאינם מתכופפים

סיימנו חורף מבורך והבריאה כולה פורחת ואנחנו 
הזמן  בדיוק  וזה  הפסח.  חג  את  מריחים  כבר 
חודש  את  מברכים  אנחנו  זו  בשבת  להתחדשות. 

והנפלאות,  הניסים  חודש  ניסן, 
ה'  בעזרת  שיבוא  הגאולה,  חודש 

לכל עם ישראל לטובה ולברכה.

הניסים  על שם  קרוי  ניסן  חודש 
ניסי  בו,  שהתרחשו  הגדולים 
סוף. ים  וקריעת  מצרים  יציאת 
חוקי  שינוי  זה  נס  נס?  זה  מה 
שהוא  מגלה  כולו  שהטבע  הטבע, 
מונהג ברצונו של הבורא ומתכופף 

בפני רצונו של הבורא.

אינם  הטבע  שחוקי  מכאן 
חוקים מוחלטים, אלא הם חוקים 
ידי אמונה  שעשויים להשתנות על 
ותפילה, כמו שראינו צדיקים גדולים 
במהלך הדורות ועד דורנו אנו, שהיו 

משנים את הטבע בתפילתם.

אחרים  חוקים  ישנם  אבל 
הם  האלה  והחוקים  בבריאה, 
משתנים,  ובלתי  קבועים  חוקים 

ואלה החוקים הרוחניים. מה הם החוקים הרוחניים? 
ישנו חוק רוחני מוכרים יותר כמו החוק שאין ייסורים 
בלא עוון, וחוק רוחני נוסף שכל המאריך בתפילתו 

אין תפילתו חוזרת ריקם.

וישנו חוק נוסף שבחסדי ה' הולך ומתפרסם וצובר 
תאוצה בעם ישראל והוא חוק התודה שאומר: על 
ידי התודה על הצרה – מתבטלת כל צרה וכל בעיה 
וכל גזירה רעה! החוק הזה, כמו כל חוק רוחני – זה 

חוק שהוא הרבה יותר חזק מחוקי הטבע, זה חוק 
שלא ישתנה לעולם.

מאמינים ברחמים
וכמה  כמה  לכך  יש  הזה?  החוק  פועל  כיצד 
נתמקד  הנוכחי  ובמאמר  הסברים 
נלמד  שממנו  אחד  יסודי  בהסבר 

כלל גדול באמונה.

רבי נחמן מגלה לנו שעל ידי תיקון 
וכל  הדינים  כל  נמתקים  האמונה 

החרון אף ונמשכת רחמנות.

רחמנות?  שנמשכת  הכוונה  ומה 
הרי אצל ה' יתברך הכול זה רחמים 
גם הדינים והצרות והקשיים הם רק 

רחמנות?

לא  שאנחנו  רחמים  שיש  אלא 
מבינים ולמרות זאת אנחנו צריכים 
ולעומת  כאן רחמים,  להאמין שיש 
יכולים  כן  זאת יש רחמים שאנחנו 
רחמים  רחמים,  שהם  להבין 
כאשר  שלנו.  הקטנים  במושגים 
עלינו  מרחם  ה'  באמונה,  פגם  יש 
ברחמים שלפעמים קשה לנו להבין 
את  מתקנים  כאשר  אך  שבהם;  הרחמנות  את 
מבינים שהם  אנחנו  לרחמים שגם  זוכים  האמונה, 

רחמים.

זו רחמנות גדולה של ה',  לדוגמה, כשאדם חולה 
וזה בוודאי מציל אותו מהרבה צרות וייסורים גרועים 
יותר. אבל אנחנו לא מבינים איך זה לטובתו, אנחנו 

רק מאמינים שהחולי הזה הוא לטובה.

אך כאשר החולה הזה מתקן את האמונה, הוא 

ורואים  הרחמים  רואים את  אכן  ואז  מיד  מתרפא 
צריכים  ולא  בריא,  עכשיו  שהחולה  הטובה  את 

להאמין, כבר רואים ומבינים.

רחמים כמו שאתה מבין
ומה הכוונה לתקן את האמונה? איך מתקנים את 

האמונה?

כאשר  כי  הצרה.  על  תודה  לומר  היא  הכוונה 
או  הצרה,  על  תודה  לומר  טעות  שזו  חושב  אתה 
אומר  זה   – ראוי  ולא  נכון  לא  שזה  חושב  שאתה 
שאתה לא מאמין שה' הוא אבא שאוהב תמיד את 
לילדים  צער  שום  לעשות  רוצה  ולא  שלו,  הילדים 
שלו, ומצטער בצרתם של הילדים שלו, ורוצה שיהיה 

תמיד רק טוב לילדים שלו. וזו כפירה גמורה.

הפשוטה אומרת שאבא שבשמיים אוהב  האמונה
תמיד את הילדים שלו ולא עושה שום רע לילדים 
שלו ועושה רק טוב לילדים שלו. וגם אם אתה לא 
מבין, אבל אתה מאמין ואומר תודה לאבא. זה שיא 
וזה מה שממתיק את כל הדינים ומסלק  האמונה 
את כל הצרות ופותר את כל הבעיות. יוצא שהתודה 

על הצרה היא הביטוי המושלם לאמונה.

רבי נחמן מכנה את זה כך: על ידי תיקון האמונה 
ה' מוסר את הרחמנות בידינו. ונבאר את כוונתו. ה' 
צרות  הזה  לחולה  נתתי  אני  עכשיו  "עד  לנו:  אומר 
לפי מה שאני מבין שזו הרחמנות וזה הדבר הטוב 
ביותר עבורו; ומעכשיו אני נותן לכם לקבוע איך יהיו 
הרחמים, ואתם יכולים לבטל את כל הצרות מעליו".

שני סוגי רחמים
שאנחנו  יתכן  האם  השאלה:  נשאלת  כאן  אבל 
מבינים טוב יותר מהקדוש ברוך הוא?! אם הבורא 
אותו  וזה מה שמציל  לטובתו  היא  יודע שהמחלה 
מייסורים קשים אחרים – אז מה ִהרווחנו בזה שהבן 
בכפל  לסבול  עלול  הוא  עכשיו  הרי  יתרפא,  אדם 
ברוך  מהקדוש  טוב  יותר  מבין  אתה  וכי  כפליים? 
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 פ"שת קוהקפ - פהקיו תשרפ | י

שלמדנו חידוש גדול מדברי ה"אור החיים" הקדוש 

)בראשית ב-ג(, כי הקב"ה ברא את העולם רק לששה 

'ששת'  "כי  כ-יא(:  )שמות  שכתוב  כמו  בלבד,  ימים 

ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ", ולא כתוב: 

ידי  על  שבת  ובכל  ה'",  עשה  ימים  'בששת'  "כי 

שישראל מקיימים מצות שמירת שבת הם יוצרים 

ובכח השבת מחדשים את  יום השבת עצמו,  את 

חוזר  וכך  הבאים,  המעשה  ימי  לששת  הבריאה 

חלילה כל ימות העולם משבת לשבת. 

מיום  כי  החיים",  ה"אור  לנו  מגלה  זה  לפי 

אחת שלא  לא עברה אפילו שבת  העולם  בריאת 

נשמרה לפחות מצדיק יסוד עולם אחד בעולם, כי 

היו שומרים שבת אחת לא היה העולם  אילו לא 

יכול להתחדש שוב, ובלשון קדשו:

לא  אדם  אלקים  ברוא  מיום  כי  לדעת  "ולך 

חסר העולם דבר המעמיד צדיק יסוד עולם שהוא 

היה  שבת  שומר  ]הראשון[  אדם  כי  שבת,  שומר 

ע"ה, ואחריו קם שת בנו כי הוא היה צדיק גמור, 

ואחריו כמה צדיקים, וכשזה נופל כבר בא השמש 

וכו',  אברהם  שם,  נח,  וכו',  מתושלח  שבת  שומר 

ואפילו  ומשם לא פסקה שמירת שבת מישראל, 

במצרים היו שומרי שבתות".

יומתק להבין בזה מאמר הזוהר הקדוש הנ"ל: 

"כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין". 

לששת  חיות  בשבת  משפיע  שהקב"ה  היות  כי 

ימי המעשה, נמצא כי כל הברכות של ששת ימי 

שהוא  חיותן  בשורש  ועומדות  תלויות  המעשה 

לפני  היה  הרי  אבינו  יעקב  והנה  קודש.  שבת 

והצילו את  שקיבלו ישראל את התורה בהר סיני 

העולם מזוטו של ים.

יעקב  שזכה  לומר  יש  המבואר  לפי  אולם 

בברכות העולם הזה, כי היה משרשרת הצדיקים 

והצילו  תורה,  מתן  לפני  גם  השבת  את  ששמרו 

זה  מטעם  והנה  ים,  של  מזוטו  העולם  את  בכך 

השבת,  ליום  הזה  בעולם  חלקו  את  מעשו  קנה 

להראות  שבת  עונג  מצות  בו  לקיים  שיוכל  כדי 

ה"בני  כדברי  השבת  בזכות  קיים  שהעולם 

יששכר", לכן בזכות השבת זכה לקבל מיצחק את 

כל ברכות העולם הזה. 

דרכו  פי  על  שכתב  ב(  אות  כפור  יום  )לערב  ישועה" 

בדבריו הקדושים: "כי האי יוסף מוקיר שבתא היה 

לו בודאי ניצוץ יוסף הצדיק".

לפי זה יש לומר כי מה שהיה מוקיר שבת, הוא 

שהיה  הצדיק  יוסף  ניצוץ  בו  שהיה  משום  כן  גם 

שכתוב  כמו  מלכים,  במעדני  השבת  את  מוקיר 

בנימין  עם  השבטים  באו  כאשר  מקץ  בפרשת 

למצרים )בראשית מג-טז(: "ויאמר לאשר על ביתו הבא 

את האנשים הביתה וטבוח טבח והכן", ודרשו על כך 

במדרש )במדב"ר יד-ב( מקרא שכתוב )איוב מא-ג(:

שהוא  ביוסף  מדבר  ואשלם.  הקדימני  "מי 

וטבוח  ניתנה,  שלא  את השבת עד  ושימר  הקדים 

טבח והכן. אמר רבי יוחנן ערב שבת היתה, ואין הכן 

)שמות טז-ה( והיה ביום הששי  אלא לשבת שנאמר 

את  שמרת  אתה  יוסף  הקב"ה,  אמר  וגו',  והכינו 

ניתנה התורה, חייך שאני משלם  השבת עד שלא 

לבן בנך שיהא מקריב קרבנו בשבת, מה שאין יחיד 

הקדימני  מי  הוי  ברצון,  קרבנו  לקבל  ועלי  מקריב, 

ואשלם, ומנין שכן הוא, ממה שאמור בענין )במדבר 

ז-מח( ביום השביעי נשיא לבני אפרים וגו'".

ולענג  לשמור  למד  הצדיק  שיוסף  לומר  ויש 

השבת  יום  את  שקנה  אבינו  מיעקב  השבת,  את 

מסר  אבינו  יעקב  והרי  לכבדו,  שיוכל  כדי  מעשו 

וישב  בפרשת  שכתוב  כמו  ליוסף,  תורתו  כל  את 

"וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי  )בראשית לז-ג(: 

בן זקונים הוא לו". ופירש רש"י: "ואונקלוס תרגם 

בר חכים הוא ליה, כל מה שלמד משם ועבר מסר 

לו". לכן כמו שיעקב זכה בכל ברכות העולם הזה 

את  לקבץ  הצדיק  יוסף  זכה  כן  שבת,  עונג  בזכות 

כל הכסף שהיה במצרים, כמו שכתוב )בראשית מז-

יד(: "וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים 

ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים".

הנה כי כן מטעם זה יוסף מוקיר שבת הניצוץ 

הצדיק  יוסף  של  בדרכו  שהלך  הצדיק,  יוסף  של 

שהלך  משום  במצרים,  השבת  את  ועינג  ששמר 

בדרכו של יעקב אבינו לענג את השבת, לכן כמו 

שיעקב אבינו זכה בכל ברכות העולם הזה בזכות 

עונג שבת, וכמו שזכה יוסף הצדיק לקבץ את כל 

הכסף של המצרים בזכות עונג שבת, כן זכה הוא 

עונג  מצות  שקיים  בזכות  הגוי  של  הרכוש  בכל 

שבת בתכלית השלימות.

להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שבזכות  שבת,  מוקיר  יוסף  של  הנפלא  הסיפור 

ויכולתו,  מכוחו  למעלה  השבת  את  מענג  שהיה 

חייו  ימי  כל  שעמל  הגוי  השכן  של  ברכוש  זכה 

אבינו  יעקב  כמו  ממש  זהו  כי  רב,  רכוש  להשיג 

עם עשו הרשע, שעשו הרשע לקח לחלקו את כל 

אביו  את  שרימה  ידי  ועל  הזה,  העולם  תענוגות 

שהוא מדקדק במצוות רצה יצחק למסור לו את 

כל ברכות העולם הזה, אולם בזכות ששמר יעקב 

את השבת והציל את העולם מזוטו של ים, זאת 

ועוד שקנה מעשו את יום השבת לענגו ולכבדו, 

זכה לקבל את כל ברכות העולם הזה של עשו, כן 

יוסף מוקיר שבת זכה בכל הרכוש של הגוי בזכות 

שקיים מצות עונג שבת בהידור נפלא.

ה',  דרכי  נפלאות  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

שמירת  בזכות  שהתקיימו  הבריאה  חלקי  כל  איך 

ועונג שבת, התגייסו יחד כדי למלא את רצונו של 

לידיו  שיבוא  הגוי  של  הרכוש  את  לגלגל  הקב"ה, 

של יוסף מוקיר שבת, החל מכוכבי השמים שהראו 

לקבל  עתיד  שבת  מוקיר  שיוסף  ברורים  סימנים 

את הרכוש של הגוי, כדי שיבואו החוזים בכוכבים 

לגלות לגוי סוד זה וגרמו לדרבן אותו שימכור את 

כל רכושו ויקנה מרגלית יקרה ששיבץ בכובעו.

והנה אחר כך השתמש הקב"ה עם הרוח והמים, 

על ידי שעורר רוח סערה שהשליכה את הכובע עם 

המרגלית שבו לתוך הים, וסיבב הקב"ה שיבוא הדג 

ויבלע את המרגלית. ואחר כך באו הדייגים ותפסו 

את הדג והביאוהו לביתו של יוסף מוקיר שבת, וכך 

פעלו כל חלקי הבריאה ביחוד נפלא להביא ליוסף 

מוקיר שבת את כל הונו של הגוי.

 וקסף מקהו" שבת
 נוצקץ וקסף קציוה

יומתק להוסיף תבלין על פי מה שגילה הגה"ק 

בעל "חידושי הרי"ם" ב"ספר הזכות" )ליקוטים דף פא 

בגמרא  שנזכרו  התנאים  שמות  כי  זהר(,  תיקוני  ד"ה 

היו בהם ניצוץ קדוש מאותו צדיק שנקראו בשמו 

יעקב, רבי שמעון בר  בן  יהודה  ניצוץ  יהודה  ]רבי 

יוסי ניצוץ יוסף  יוחאי ניצוץ שמעון בן יעקב, רבי 

הצדיק[. לפי זה יש לומר כי יוסף מוקיר שבת היה 

ב"עטרת  מצאתי  וכן  הצדיק,  יוסף  של  ניצוץ  בו 

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



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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שהוא  בשבוע,  אחד  יום  מחלקך  לי  מכור  כלומר 

הימים,  כל  של  הבכור  בבחינת  שהוא  השבת  יום 

שרמז  וזהו  ומשתה.  במאכל  לענגו  שאוכל  כדי 

יעקב באמרו: "מכרה כיום" - כיו"ם נוטריקון כ'ולם 

המכירה  תכלית  כלומר  מ'טובך,  ו'יתענגו  י'שבעו 

לשבוע  ישראל  כל  יוכלו  השבת  שביום  כדי  היא 

ולהתענג מטוב העולם הזה.

ועהב אבונק זכק בב"כקת קעקפם קזק 
בזכקת מצקת עקנג שבת

מראפשיץ  הרה"ק  דברי  לפי  כי  דרכי  חשבתי 

אבינו  יעקב  זכה  איך  להבין  פתח  לנו  יפתח  זי"ע, 

לעשו,  לתת  יצחק  שרצה  הזה  העולם  בברכות 

יתרו  )פרשת  הקדוש  בזוהר  שמבואר  מה  פי  על 

שביעאה  ביומא  ותתא  דלעילא  ברכאן  "כל  פח.(: 

תליין". פירוש: "כל הברכות של מעלה ומטה ביום 

השביעי תלויות". והנה עיקר ההשפעה לששת ימי 

המעשה הוא ממצות עונג שבת, כמאמרם בגמרא 

נותנין לו נחלה  )שבת קיח.(: "כל המענג את השבת 

את  המענג  "כל  )שם:(:  עוד  ואמרו  מצרים".  בלי 

השבת נותנין לו משאלות לבו".

"בעא  בא וראה מה ששנינו בגמרא )שם קיט.(: 

עשירים  יוסי,  ברבי  ישמעאל  מרבי  רבי  מיניה 

בשביל  לו  אמר  זוכין,  הן  במה  ישראל  שבארץ 

שמעשרין שנאמר )דברים יד-כב( עשר תעשר, עשר 

לו  אמר  זוכין,  הן  במה  שבבבל  שתתעשר.  בשביל 

בשביל שמכבדין את התורה. ושבשאר ארצות במה 

הן זוכין, אמר לו בשביל שמכבדין את השבת.

דאמר רבי חייא בר אבא, פעם אחת נתארחתי 

שלחן  לפניו  והביאו  בלודקיא,  הבית  בעל  אצל 

עשרה  ושש  אדם,  בני  עשר  ששה  משוי  זהב  של 

וכוסות  וקערות  בו,  קבועות  כסף  של  שלשלאות 

מיני  כל  ועליו  בו,  קבועות  וצלוחיות  וקיתוניות 

בני  לו  אמרתי  ובשמים...  מגדים  מיני  וכל  מאכל 

בהמה  ומכל  הייתי  קצב  לי  אמר  לכך,  זכית  במה 

לו  אמרתי  לשבת,  תהא  זו  אמרתי  נאה  שהיתה 

אשריך שזכית וברוך המקום שזיכך לכך".

במאכל  ומענגו  שבת  השומר  כי  נמצא 

ששת  לכל  ברכות  שפע  להמשיך  זוכה  ומשתה, 

מענגו  ואינו  שבת  שומר  שאינו  ומי  המעשה,  ימי 

וזהו  ברכה.  לשום  ראוי  אינו  ובמשתה  במאכל 

בשם  א'(  דיבור  ראה  )פרשת  הזהב"  ב"רביד  שהביא 

כי  אריאל",  "חומת  בעל  זי"ע  מלאנצהוט  הרה"ק 

כבו"ד שב"ת נוטריקון: כ'ל ב'רכאן ד'לעילא ו'תתא 

"כבוד  ידי  שעל  לרמז  ת'ליין,  ש'ביעאה  ב'יומא 

שפע  להמשיך  זוכים  ובמשתה,  במאכל  שבת" 

ברכות לכל הימים.

הנה כי כן מבואר היטב איך זכה יעקב בברכות 

ליעקב  מכר  עצמו  שעשו  אחרי  כי  הזה,  העולם 

את הבכורה שהיא מצות עונג שבת, על כן לו נאה 

ימי  גם לששת  יאה לקבל ברכות העולם הזה  ולו 

המעשה המקבלים שפע מיום השבת. וזהו שאמר 

אחיך  "בא  כז-לה(:  )בראשית  לעשו  אבינו  יצחק 

סז-ד(:  )ב"ר  במדרש  ודרשו  ברכתך",  ויקח  במרמה 

"בא בחכמת תורתו". ולפי המבואר הכוונה בזה, כי 

מאחר שמכרת לו את יום השבת שכל הברכות של 

ששת ימי החול תלויות בו, אם כן זכה לפי התורה 

בדין בכל הברכות של כל הימים. 

קיח.(:  )שבת  הגמרא  מאמר  בזה  להבין  יומתק 

"כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים... 

שנאמר )ישעיה נח-יד( אז תתענג על ה' והרכבתיך על 

נמצינו  אביך".  יעקב  נחלת  והאכלתיך  ארץ  במתי 

אחד,  יסוד  חשובים,  יסודות  שני  מכאן  למדים 

ששבת היא נחלת יעקב אבינו. יסוד שני, שהמענג 

את השבת זוכה לנחלת יעקב בלי מצרים.

היא  ששבת  לכך  הטעם  לומר  יש  האמור  לפי 

את  והציל  הוציא  אבינו  יעקב  כי  יעקב,  נחלת 

ממנו  אותו  כשקנה  הרשע,  עשו  מידי  השבת  יום 

באומרו: "מכרה כיום את בכורתך לי", בטענה שהוא 

רוצה לענג את השבת, וכבר נתבאר כי בזכות השבת 

השבת  את  המענג  לכן  הברכות,  בכל  יעקב  זוכה 

שיעקב אבינו קנה מצוה זו מעשו, הנה כמו שזכה 

יעקב בברכות העולם הזה בזכות עונג שבת, כן יזכה 

המענג את השבת לנחלת יעקב בלי מצרים.

 בזכקת הבפת קתק"ק
 קצפנק את קעקפם מזקטק שפ ום

ונראה להרחיב הביאור בזה על פי מה ששנינו 

בשבת:  להתענג  החובה  בענין  סח:(  )פסחים  בגמרא 

טעמא  מאי  לכם,  נמי  דבעינן  בשבת  מודים  "הכל 

)שבתות  יששכר"  ה"בני  וכתב  ענג".  לשבת  וקראת 

שהביא  מה  פי  על  זה,  ענין  לבאר  טו"ב(  אות  ז  מאמר 

תצוה(  )פרשת  דוד"  ב"ראש  זצ"ל  החיד"א  הגה"ק 

דבי  )תנא  במדרש  שמבואר  מה  על  העולם  קושיית 

אליהו זוטא פרק יט(, כי יעקב ועשו חלקו ביניהם נחלת 

העולמות, עשו נטל לחלקו את העולם הזה ויעקב 

נטל לחלקו את העולם הבא, אם כן איך מצינו ידינו 

מכדי  יותר  הזה  העולם  מתענוגי  ליהנות  ורגלינו 

חיותנו, הלא העולם הזה הוא חלקו של עשו.

פי  על  פרימו  מהר"ש  שתירץ  מה  שם  והביא 

)בראשית  דכתיב  "מאי  ג.(:  )ע"ז  בגמרא  שדרשו  מה 

א-לא( ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי, מלמד שהתנה 

ישראל  אם  ואמר,  בראשית  מעשה  עם  הקב"ה 

מקבלין את תורתי מוטב, ואם לאו אני אחזיר אתכם 

לתוהו ובוהו". והנה מקרא מלא דיבר הכתוב )דברים 

לג-ב(: "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר 

"וזרח  רש"י:  ופירש  קודש".  מרבבות  ואתה  פארן 

משעיר למו, שפתח לבני עשו שיקבלו את התורה 

ולא רצו. הופיע מהר פארן, שהלך שם ופתח לבני 

ישמעאל שיקבלוה ולא רצו".

נמצינו למדים מזה כי מצד הגוים שסירבו לקבל 

ובוהו,  לתוהו  לחזור  צריך  העולם  היה  התורה,  את 

אלא שבזכות ישראל שקיבלו את התורה הצילו את 

העולם שלא יחרב, והרי שנינו בגמרא )ב"מ כד.( המציל 

חפץ מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר הרי זה שלו. 

נמצא כי על ידי מתן תורה קנו ישראל גם את החלק 

של העולם הזה לעצמם כדין המציל מזוטו של ים, 

לכן מותר להם ליהנות מכל מנעמי העולם הזה.

מה  יששכר"  ה"בני  מבאר  האמור  פי  על 

בעצרת  מודים  "הכל  סח:(:  )פסחים  בגמרא  ששנינו 

דבעינן נמי לכם מאי טעמא יום שניתנה בו תורה". 

ופירש רש"י: "דבעינן נמי לכם, שישמח בו במאכל 

לישראל  זה  יום  ומקובל  שנוח  להראות  ומשתה, 

השבועות  שבחג  מאחר  כי  בו".  תורה  שניתנה 

קיבלו ישראל את התורה והצילו את העולם, הרי 

מציל  מדין  עשו  של  חלקו  הזה  העולם  את  קנו 

את העולם מזוטו של ים, לכן הכל מודים בעצרת 

הזה  העולם  בעניני  שיתענגו  לכם,  נמי  דבעינן 

במאכל ובמשתה שזכו בהם בזכות התורה.

 בכפ שבת אנק מצופום
 את קעקפם מחק"בן

בדרך זו מבאר ה"בני יששכר" המאמר הנזכר: 

מה  פי  על  לכם",  נמי  דבעינן  בשבת  מודים  "הכל 

 ק"קרה מ"אפשוץ זורע: ועהב בוהש מעשק רמכ"ק כוקםר
שוקכפ פקתענג בשבת בתענקגו קעקפם קזק

 רמכ"ק כוקםר - כוקרם נקט"והקן כ'קפם ו'שבעק ק'ותענגק מ'טקבך
שוקכפק כפ וש"אפ פקתענג בשבת

 משק "בונק "מז עפ וקסף מקהו" שבת, שבזכקת שמו"ת קשבת
זכק פהבפ את כפ "כקשק שפ קגקו קשכן

 וקסף מקהו" שבת קוק קנוצקץ שפ וקסף קציוה
ששמ" קעונג את קשבת במצ"ום קזכק פשפקט בכספו קמצ"ום
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לכם קודש שבת שבתון לה'", כי יום השביעי הוא 

כך  על  שבתון".  "שבת  בבחינת  אצלם  גבוה  יותר 

בבחינת  שהם  לצדיקים  להזהיר  הכתוב  מוסיף 

במראה  לשרוף  אש",  תבערו  "לא  וחבריו:  רשב"י 

באלו  השבת",  ביום  מושבותיכם  "בכל  עיניכם, 

החול,  ימי  בששת  מלאכה  שעושים  מישראל 

ולא  אחת  "שבת"  בבחינת  רק  בשבת  ושובתים 

"שבת שבתון", כי גם זה חשוב מאד בעיני ה'.

בענין זה שמעתי דבר נפלא ממו"ר עט"ר כ"ק 

הטהור  ]בשלחנו  שליט"א  מבעלזא  אדמו"ר  מרן 

בקדשו  שדיבר  לפ"ק[,  תנש"א  שנת  בעומר  ל"ג 

לפרש בזה מאמר רשב"י בגמרא )שבת מד.(: "אמר 

אלמלא  יוחאי,  בן  שמעון  רבי  משום  יוחנן  רבי 

נגאלין".  מיד  ישראל שתי שבתות כהלכתן  שמרו 

ויש לומר כי רשב"י אזיל בזה לשיטתו, והשתוקק 

מאד שכל ישראל ילכו בדרכו שיעסקו רק בתורה 

ובעבודת ה' כל ימות השבוע, ועל ידי זה יזכו לקרב 

הבטחת  תתקיים  שאז  העתידה,  הגאולה  את 

ורעו  זרים  "ועמדו  השלימות:  בתכלית  הנביא 

צאנכם", שנאמר על הגאולה העתידה.

לפי זה יש לומר כי זהו שאמר רשב"י לשיטתו: 

כהלכתן".  שבתות  שתי  ישראל  שמרו  "אלמלא 

שהיו שומרים את השבת כרשב"י וחבריו בבחינת 

היא שביתה בששת  אחת  שבת   - "שבת שבתון" 

התורה  בעסק  אותם  שמקדשים  החול,  ימות 

שבת,  קדושת  מעין  להם  יש  שאז  ה',  ובעבודת 

ושבת השניה היא יום השביעי שמתעלה בבחינת 

כי  נגאלין",  "מיד  שבתון",  "שבת  שבתות  שתי 

את  לקרב  לעילא  אתער  דלתתא  באתערותא 

הנביא  דברי  יתקיימו  שאז  בפועל,  הגאולה 

בשלימות לכל ישראל בלי יוצא מן הכלל: "ועמדו 

זרים ורעו צאנכם".

 "מז נפפא עפ וקסף מקהו" שבת
 שזכק ב"כקש שפ קשכן קגקו

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים, 

מה שהוסיף משה רבינו לגלות לישראל בפרשתנו 

ה  ָעשֶׂ תֵּ ימים  "ששת  שבת:  שמירת  מצות  בענין 

שבת  קודש  לכם  יהיה  השביעי  וביום  מלאכה 

כך  על  הביאור  שלמדנו  כפי  אשר  לה'",  שבתון 

רצונו  עושין  שישראל  "בזמן  המכילתא:  מדברי 

של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים שנאמר 

ה מלאכה". ָעשֶׂ תֵּ

ויש לומר שהתכוון לרמז בכך על מה שסיפרו 

יוסף  בענין  קיט.(  )שבת  בגמרא  ז"ל  חכמינו  לנו 

ולכבדה  לענגה  השבת  את  שהוקיר  שבת,  מוקיר 

בקניית מטעמים לכבוד שבת למעלה מיכולתו, עד 

שנעשה בעל חוב גדול, וזכה בדרך נס בכל הרכוש 

העצום של גוי שכן, והנה הסיפור בגמרא:

העמל  בכל  שזכה  שבת  מוקיר  ליוסף  שקרה  כמו 

והרכוש של הגוי השכן, העצה לכך היא שתנהגו 

שבת  קודש  לכם  יהיה  השביעי  "וביום  כמוהו, 

כפליים  בכפלי  השבת  את  שתכבדו  לה'",  שבתון 

בבחינת "שבת שבתון".

 ועהב אבונק זכק בב"כקת
 בזכקת שבת הקיש

יחד  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

יוסף  של  הנפלא  הסיפור  לבאר  קודש,  בשבת 

בזכות  הגוי  של  הרכוש  בכל  שזכה  שבת,  מוקיר 

על  השלימות,  בתכלית  שבת  עונג  מצות  שקיים 

פי מה שמצינו מרגלית יקרה לכבוד שבת ב"רביד 

ג( בשם הרה"ק  )פרשת בלק ד"ה לא הביט אופן  הזהב" 

רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע, לפרש מה שאמר 

יעקב אבינו לעשו )בראשית כה-לא(: "מכרה כיום את 

"מכרה  סג-יג(:  )ב"ר  במדרש  ופירשו  לי",  בכורתך 

כיום, אמר לו זבין לי חד יום מן דידך". פירוש, מכור 

ביקש  יום  איזה  להבין  וצריך  משלך.  אחד  יום  לי 

יעקב מעשו שימכור לו.

רש"י  שהביא  מה  פי  על  קדשו  בדברי  וביאר 

)שם כב( מאמר חכמינו ז"ל: "ויתרוצצו, מתרוצצים 

ומקור  עולמות".  שני  בנחלת  ומריבים  זה  עם  זה 

הדבר במדרש )ילקוט שמעוני ד"ה מכרה כיום(, שיעקב 

ועשו חילקו ביניהם את שני העולמות, עשו לקח 

לחלקו את העולם הזה, ויעקב אבינו לקח לחלקו 

את העולם הבא.

את  לחלקו  לקח  אמנם  אבינו  יעקב  והנה 

ליהנות מהעולם הזה  והסכים שלא  העולם הבא, 

את  לענג  מצוה  יש  הלא  אולם  חיותו,  כדי  רק 

לשבת  "וקראת  נח-יג(:  )ישעיה  שכתוב  כמו  השבת 

עונג", ואמרו חכמינו ז"ל )שבת קיח:( מענגו במאכל 

מכל  לגמרי  עצמו  יפרוש  שאם  נמצא  ובמשתה. 

עניני העולם הזה, לא יוכל לקיים כראוי מצות עונג 

שבת במאכל ומשתה.

בכורתך  את  כיום  "מכרה  מעשו:  ביקש  לכן 

דידך",  מן  יום  חד  לי  "זבין  במדרש:  ומפרש  לי", 

 בעש"ת קיב"קת כתקב: רששת ומום תעבקיר
אפופק כשאתק בעצמך עקבי, רקוקם קשבועו שבת פק' אפהוךר

 משק "בונק קקסוף: רששת ומום תועשק מפאכקר
קתכפות קוא שוזכק אים שמפאכתק תועשק עפ ויו אח"ום

 נקעם מגיום: רששת ומום תעבקיר, אם תעבקי בעצמך
כו אז בוקם קשבועו קקא "ה רשבת פק' אפהוךר

 רששת ומום תועשק מפאכקר, אם תזכק כ"שברו
שאח"ום ועשק מפאכתך, אז בוקם קשבועו קקא רשבת שבתקןר

"יוסף  לו  שקראו  ]אדם  שבי  מוקיר  "יוסף 

דהוה  בשבבותיה  נכרי  ההוא  הוה  שבת"[,  מכבד 

נפישי נכסיה טובא ]היה לו שכן גוי שהיו לו הרבה 

החוזים  לגוי  לו  ]אמרו  כלדאי  ליה  אמרי  נכסים[, 

להו  אכיל  שבי  מוקר  יוסף  נכסי  כולהו  בכוכבים[, 

]כל הנכסים שלך עתיד יוסף מוקיר שבת לאוכלם. 

ביקש הגוי למנוע דבר זה[.

אזל זבנינהו לכולהו ניכסי, זבן בהו מרגניתא ]הלך 

הגוי ומכר את כל נכסיו וקנה בהם מרגלית יקרה[, 

בכובע  המרגלית  את  ושיבץ  ]קבע  בסייניה  אותבה 

שעשה לעצמו משובץ במשבצות של זהב שקבועה 

בהן מרגלית, בחושבו שכך יוכל לשמור על המרגלית 

]כשעבר את הגשר  בהדי דקא עבר מברא  היקרה[. 

שעל פני המים[, אפרחיה זיקא ]הפריחה הרוח את 

כובעו[, שדייה במיא ]זרקו במים[, בלעיה כוורא ]דג 

גדול בלע את הכובע עם המרגלית שבתוכו[.

אסקוה אייתוה אפניא דמעלי שבתא ]הדייגים 

שתפסו את הדג העלוהו והביאוהו לעיר עם פנות 

היום סמוך לכניסת השבת[. אמרי ]הדייגים[ מאן 

כך  כל  בשעה  הדג  את  יקנה  ]מי  השתא  כי  זבין 

לדייגים[,  העיר  בני  ]אמרו  להו  אמרי  מאוחרת[, 

דזבין  דרגיל  שבי  מוקר  יוסף  לגבי  אמטיוהו  זילו 

רגיל  שהוא  שבת  מוקיר  ליוסף  והביאוהו  ]לכו 

לקנות דברים יקרים לכבוד שבת[.

זבניה  ]הביאו אליו את הדג[,  ניהליה  אמטיוה 

]קנה יוסף מוקיר שבת את הדג[, קרעיה ]קרע את 

הדג כדי להכינו לשבת[, אשכח ביה מרגניתא ]מצא 

בו את המרגלית של הגוי[, זבניה בתליסר עיליתא 

]מכר את המרגלית בשלש עשרה  דדינרי דדהבא 

]פגש  עליות של דינרי זהב[. פגע ביה ההוא סבא 

בו אותו זקן, לפי יש מפרשים בתוספות )חולין ו. ד"ה 

מוקיר  ]ליוסף  אמר  הנביא[,  אליהו  הוא  אשכחיה( 

שבת[ מאן דיזיף שבתא פרעיה שבתא" ]מי שלוה 

לכבוד שבת השבת פורעת לו[.

לישראל:  רבינו  משה  שרמז  זהו  כן  כי  הנה 

רוצים  אתם  אם  מלאכה",  ה  ָעשֶׂ תֵּ ימים  "ששת 

אחרים,  ידי  על  מלאכתם  תיעשה  ימים  שבששת 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ויקהל - פקודי תש"פ

הדברות:  בעשרת  שכתוב  מה  בין  שינוי  שמצינו 

רק  שם  נזכר  אלקיך",  לה'  'שבת'  השביעי  "ויום 

פעם אחת "שבת", ואילו כאן בפרשת ויקהל כתוב: 

"וביום השביעי יהיה לכם קודש 'שבת שבתון' לה'", 

הזכיר את השבת בכפל לשון "שבת שבתון".

לפי האמור הביאור בזה, כי בעשרת הדברות 

לעבוד  שחייבים  ישראל  רוב  על  הקב"ה  שדיבר 

ימים  "ששת  להתפרנס:  כדי  החול  ימי  בששת 

השביעי  ביום  לכן  מלאכתך",  כל  ועשית  תעבוד 

כפילת  תוספת  בלי  אלקיך",  לה'  "שבת  רק  הוא 

רשב"י  על  שמדובר  בפרשתנו  אבל  הקדושה, 

ידי  על  מלאכה",  ה  ָעשֶׂ תֵּ ימים  "ששת  וחבריו: 

ימי החול שאין  נמצא שאצלם כל ששת  אחרים, 

בהם מלאכה הם בבחינת "שבת", לכן יום השביעי 

שלהם הוא בבחינת "שבת שבתון", שתגדל אצלם 

קדושת השבת בקדושה כפולה ומכופלת.

כמין  מגדים"  ה"נועם  מפרש  האמור  פי  על 

ימים  "ששת  בפרשתנו:  הכתובים  סמיכות  חומר 

קודש  לכם  יהיה  השביעי  וביום  מלאכה  תיעשה 

שבת שבתון לה', כל העושה בו מלאכה יומת, לא 

וצריך  השבת".  ביום  בכל מושבותיכם  אש  תבערו 

אחת  את  כאן  דוקא  הכתוב  שפירט  מה  ביאור 

מל"ט מלאכות שלא להבעיר אש.

ומבאר הענין על פי מה שמצינו בגמרא )שבת 

בפעם  בנו  אלעזר  ורבי  רשב"י  כשיצאו  כי  לג:(, 

הראשונה מהמערה אחרי שהיו שם י"ב שנה, ראו 

אנשים שחורשים את האדמה וזורעים בה, אמרו: 

מקום  כל  שעה,  בחיי  ועוסקין  עולם  חיי  "מניחין 

ואמרה  קול  בת  יצתה  נשרף,  מיד  עיניהן  שנותנין 

למערתכם".  חיזרו  יצאתם,  עולמי  להחריב  להם, 

חזרו לשהות במערה עוד שנה שלימה, וכשיצאו 

אלו  של  השדה  תנובת  את  מלשרוף  נמנעו  כבר 

שעסקו בעניני העולם הזה.

ימים  "ששת  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

ה מלאכה", רמז על רשב"י וחבריו שמלאכתם  ָעשֶׂ תֵּ

ששת  גם  אצלם  כי  נמצא  אחרים,  ידי  על  נעשית 

"וביום השביעי יהיה  ימי החול הם בבחינת שבת, 

הזה מפיך, יכול דברים ככתבן, תלמוד לומר ואספת 

דגנך, הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. 

רבי שמעון בן יוחי אומר, אפשר אדם חורש בשעת 

חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, 

מה  תורה  הרוח,  בשעת  וזורה  דישה,  בשעת  ודש 

של  רצונו  עושין  שישראל  בזמן  אלא  עליה.  תהא 

שנאמר  אחרים,  ידי  על  נעשית  מלאכתן  מקום 

ישראל  שאין  ובזמן  וגו',  צאנכם  ורעו  זרים  ועמדו 

ידי  על  נעשית  מלאכתן  מקום  של  רצונו  עושין 

אביי  מכריע  בסיום  דגנך".  ואספת  שנאמר  עצמן 

"אמר אביי הרבה עשו  את ההנהגה לרוב ישראל: 

יוחי  בן  שמעון  כרבי  בידן,  ועלתה  ישמעאל  כרבי 

ולא עלתה בידן".

כי  לומר,  יש  המכילתא  דברי  לפי  מעתה 

בעשרת הדברות מסר הקב"ה לישראל את מצות 

כל  ועשית  תעבוד  ימים  "ששת  באומרו:  השבת 

שאפילו  בכך,  ישראל  כל  את  ללמד  מלאכתך", 

שמלאכתן  וחבריו  רשב"י  במדרגת  אינם  אם 

צריכים  בעצמם  הם  אלא  אחרים,  ידי  על  נעשית 

לחשוב  יטעו  אל  המעשה,  ימי  בששת  לעבוד 

שאין חשיבות בשמירת השבת שלהם, אלא ידעו 

נאמנה: "ויום השביעי שבת לה' אלקיך", כי הקב"ה 

מתענג בשמירת שבת של כל אחד מישראל.

כל  את  משה  הקהיל  כאן  בפרשתנו  אולם 

הן אמת שהקב"ה אוהב  כי  ישראל להודיע להם, 

אבל  מישראל,  אחד  כל  של  השבת  שמירת  את 

להתעלות  להשתוקק  לפחות  צריך  אחד  כל 

"ששת  וחבריו:  רשב"י  במדרגת  זה  בענין  להיות 

ידי  ה מלאכה", שמלאכתו תיעשה על  ָעשֶׂ תֵּ ימים 

שבת  קודש  לכם  יהיה  השביעי  "וביום  אחרים, 

מ.(  )קידושין  זו  השתוקקות  ידי  ועל  לה'",  שבתון 

שיחשב  למעשה,  מצרפה  הקב"ה  טובה  מחשבה 

כאילו הוא במדרגה זו.

 רפא תבע"ק אשר 
אזק"ק פ"שברו קחב"וק

ה"נועם  דברי  הם  ומתוקים  נעימים  מה 

מה  המכילתא  דברי  לפי  לבאר  שהוסיף  מגדים", 

לקראת שבת קודש הבאה עלינו לטובה שאנו 

קוראים בה את פרשיות ויקהל-פקודי, דבר בעתו 

מה טוב להתבונן על מצות שמירת שבת, שבעצם 

כבר נצטוו עליה ישראל בשעת מתן תורה בעשרת 

"זכור את יום השבת לקדשו,  הדברות )שמות כ-ח(: 

ויום  מלאכתך  כל  ועשית  תעבוד  ימים  ששת 

השביעי שבת לה' אלקיך, לא תעשה כל מלאכה" 

וגו', והנה כאן בפרשתנו פרשת ויקהל אנו למדים 

כי משה רבינו הקהיל את כל ישראל למסור להם 

שוב את מצות שמירת שבת )שם לה-א(:

ויאמר  ישראל  בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל 

אליהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם, 

ה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם  ָעשֶׂ ששת ימים תֵּ

קודש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת. 

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת".

 קחויקש שפ משק "בונק: 
רששת ומום ֵּתָעֶׂשק מפאכקר

משה  שחזר  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

כאן  כי  השבת,  מצות  את  לישראל  למסור  רבינו 

רצה לחדש לישראל בענין השבת, מה שלא הודיע 

להם הקב"ה בעשרת הדברות. דבר זה אנו למדים 

ממה שדרשו חכמינו ז"ל במכילתא פרשת כי תשא 

מה ששינה משה רבינו כאן לומר לישראל:

ה מלאכה, וכתוב אחד אומר  ָעשֶׂ "ששת ימים תֵּ

)שמות כ-ט( ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, 

כיצד יתקיימו שני כתובים הללו. אלא בזמן שישראל 

עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים 

ה מלאכה. וכן הוא אומר )ישעיה סא-ה(  ָעשֶׂ שנאמר תֵּ

ֵריֶכם ְוכְֹרֵמיֶכם,  ְוָעְמדּו ָזִרים ְוָרעּו צֹאְנֶכם ּוְבֵני ֵנָכר ִאכָּ

וכשאין עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על 

ידי עצמן, שנאמר ועשית כל מלאכתך".

והנה בענין זה אם ראוי לאדם לעבוד בעצמו, 

מצינו בגמרא )ברכות לה:( מחלוקת בין רבי ישמעאל 

לרבי שמעון בר יוחאי, מהי ההנהגה הראויה:

"תנו רבנן, )דברים יא-יד( ואספת דגנך, מה תלמוד 

לומר, לפי שנאמר )יהושע א-ח( לא ימוש ספר התורה 

רששת ומום ֵּתָעֶׂשק מפאכקר

 משק "בונק "מז עפ וקסף מקהו" שבת
שזכק ב"כקש שפ קגקו בזכקת שכובי את קשבת
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ודרישות כיצד ומה עשה ופעל לצאת ממחלתו, אך 
הוא מילא פיו מים, ונשאר נאמן להבטחתו ולא גילה 

כלום.
כאשר התגברה מחלתו של החבר מאוד, הפצירו בו 
ונשנות שירחם על  בני המשפחה בהפצרות חוזרות 
לפתוח  בטובו  ויואיל  דווי,  ערש  על  המוטל  חבירו 
סגור לבו ולגלות מקור דרכי רפואתו. – כראות האיש 
את גודל צערה של המשפחה, ואת חבירו מוטל כך 
עוד  עמד  לא  ומשענה,  משען  באין  הכבד  בחוליו 
בלחציהם, ולבסוף גילה את הסוד הגדול, שמצד עצם 
המחלה אכן לא היה כמעט שום סיכוי שיבריא ממנה, 
מאחיו  הגדול  הכהן  צדיק  אותו  של  שברכתו  אלא 
זקן  אותו  של  ובזכותו  לחיים!  ממוות  אותו  החזירה 

יצא לגמרי מאותו חולי, וניתנו לו חייו לשלל.
והנה תיכף אחר שהפר את הבטחתו וגילה את סודו, 

חזרה פתאום אל האיש כל המחלה בתוקף גדול רח"ל, בבת 
אחת נתקף בחומרת החולי הקשה כמי שכל אותם השנים 
הלך והתגדל מעצמו רק שלא היה יכול להיכנס ולקנן בגופו, 
הגוף  אל  לחדור  ממנו  שמנעה  צדיק  של  ברכתו  מחמת 
פנימה, ומכיון שהפר תנאי ההבטחה פקעה לה אותה ברכה, 

ונפל בפתאום למחלה הקשה ל"ע.
בצר לו רץ מהרה אל רבו החפץ חיים, ובכה בדמעות שליש 
בבקשת סליחה ומחילה על הפרת ההבטחה, והתנצל מאוד 
שלא היה מסוגל לעמוד לנוכח הפצרת בני משפחתו, ועתה 

מתחנן להחזיר אליו את הברכה לרפואתו השלמה.
זקנותו  בימי  חיים,  החפץ  של  ימיו  בערוב  כבר  זה  היה 
וחולשתו, וכששמע את דברי האיש נאנח אנחה עמוקה על 
צערו של איש ישראל, ואמר לו: וכי מה חושב אתה שניתן 
אותך  כשבירכתי  קודמת  בפעם  ברכות?...  לפזר  כך  סתם 
בתעניות  עצמי  את  הכנסתי  ותיכף  עצמי,  על  הדבר  נטלתי 
להמשיך  אתה  שתוכל  כדי  תענית,  גבי  על  תענית  רבות, 

בעסק התורה הקדושה בבריאות איתנה!
בכל  לעמוד שוב  במותני  כוחי  ואין  זקנתי מאוד,  כיום  אבל 
אלו התעניות, בקושי רב מחזיק אני בצום של תענית ציבור, 
תעניתים  אותם  כל  שוב  עצמי  על  אטול  אם  לבי  ולדאבון 
תורה,  מדין  עלינו  אסורה  שהיא  נפשות!  בסכנת  ח"ו  אפול 

ולפיכך צר לי מאוד שלא אוכל הפעם לברכך.
של  העצומה  ישראל'  'אהבת  הגיעה  היכן  עד  מכאן  ולמדנו 
זי"ע, שנטל את מחלתו של התלמיד עליו  מרן החפץ חיים 
כך   – תעניות.  וכמה  כמה  לרפואתו  צם  והיה  צווארו,  ועל 
הוא סדר תפילה הנכון, הפועל מתוך לב רחום וחנון המלא 
שיחלה  "צריך  יב:(:  )ברכות  שאמרו  כדרך  ישראל,  באהבת 
נפש  ומסירות  ישראל  אהבת  מתוך  וממילא   – עי"ש.  עליו" 
כזו זכה להמשיך לו הרפואה ולפוקדו בדבר ישועה ורחמים.

]פרטיות, קובץ שיחות אודות מרן החפץ חיים זצוק"ל[

-< • >-
על  שבירושלים,  המפורסמים  מן  אחד  'שדכן'  לי  סיפר 

טובתם וצדקתם של בני קרתא דשופריא.
ומעשה שהיה כך היה, במסגרת מלאכתו הציע אותו שדכן 

שני  בעיני  טוב  ושכל  חן  שנשא  ומוצלח,  טוב  שידוך 
מאד  קשורים  בהיותם  הכלה  הורי  אולם  הצדדים. 

לבתם, ביקשו שיישארו בני הזוג לדור בירושלים סמוך ונראה 
אליהם, ושיקנו דירה בעיר.

העניינים,  מעט  הסתבכו  ממונות  לדיני  הדברים  משהגיעו 
בסכומים  כרוכה  ירושלים  בתוככי  דירה  שרכישת  כידוע 
גדולים מאוד. – אמנם הורי הכלה היו אנשים אמידים ובעלי 
מבנייני  באחד  ויפה  יקרה  גדולה  דירה  לקנות  ורצו  יכולת, 
לעומתם  השני  הצד  אך  בירושלים.  שנבנו  החדשים  הפאר 
על  להתחייב  יכלו  ולא  אמצעים,  דלת  משפחה  היתה 
השידוך  שעצם  מפורשות  הצהירו  הם  גדולים.  כה  סכומים 
מכל הצדדים אכן נראה להם, אבל בשום אופן לא בסכומים 

אדירים שכאלו. 
לאחר דין ודברים רבים בתיווכו של השדכן הממולח, הסכימו 
בלבד,  דולר  סך של ארבעים אלף  על  להתחייב  הורי החתן 
הצד  ישלים  כלה  ועד  ההוצאות מהחל  כל שאר  כאשר את 
השני, שהבחור הנעלה מצא מאד חן בעיניהם, בהיותו כליל 
המעלות מבחירי הישיבות, והיו מוכנים לשלם עבורו את כל 
הנדרש. – ואכן נחתמו "התנאים" בין שני הצדדים, ונשברה 

הצלחת במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת. 
מלאכת החיפוש אחר דירה נאה גדולה וחדישה בתוך העיר 
היקרה לא היתה קלה, המחסור בדיור ניכר היטב בכל פינה 
ובכל שכונה. – אבל לאחר כמה חודשי חיפוש יגעים נמצאה 
בסופו של דבר ברגע האחרון שלפני החתונה 'מציאה' טובה 
ואף  המשופרים,  התנאים  כל  עם  מרווחת  דירה  ומיוחדת, 
אלא   – הדירה.  לטיב  ביחס  כך  כל  מפולפל  היה  לא  המחיר 
שמוכר הדירה נצרך בדחיפות לקבל את תשלום הדירה כולו 
מיידית, ולפיכך עבור הוזלה משמעותית מאד במחיר התנה 
המוכר את קבלת כל התשלום המלא לידיו במזומנים, בתוך 

שבועיים.
העיקריים  המחפשים  הדברים  מטבע  שהיו  הכלה  הורי 
ומשבחנו את העסקה מכל  אותה,  אחר הדירה הם שמצאו 
המוזל  המחיר  תנאי  גם  וטובה,  יפה  נראתה  היא  צדדיה 
תמורת התשלום המיידי נראה משתלם. הכלה הצעירה אף 
דירה  נראתה  החתן  צד  בעיני  וגם  הדירה,  מן  הוקסמה  היא 
זו כמציאה של ממש! והעסקה נסגרה אל נכון, כשהצדדים 

מתחייבים לעמוד בתנאים שהוצבו לפניהם, ולהשיג 
את מלוא התשלום בזמן הנדרש.

כדין,  בהתחייבויותיו  לעמוד  דאג  מצידו  הכלה  אבי 
ואכן המציא את כל חלקו משלם בתשלום, ושלשל 
במזומן לידי המוכר את חלקו בעסקה. – אלא שאבי 
החתן שכאמור לא היה מן העשירים הגדולים, ולא 
עם  התמהמה  המוכן,  מן  בכיסו  מצוי  ממונו  היה 
הפירעון. התאריך האחרון לתשלום התקדם במהרה, 
שום  נראתה  לא  ועדיין  בלבד  ספורים  ימים  נותרו 

תזוזה מצד אבי החתן, אף לא של דולר אחד!
מאד  חשש  המצב,  את  הכלה  אבי  כראות 
מהתפוצצות החוזה שתגרור אחריה קנסות כבדים, 
ואולי אף ביטול העסקה כולה. – אבל בהיותו אדם 
חכם, לא רצה לעשות רעש מן הענין ולגרום לעגמות 
נפש ח"ו, וכדי למנוע פרסום יתר ביקש מן השדכן 
המומחה שהיה מעורב בכל ההליכים לגשת אל אבי החתן 

ולתבוע ממנו במפגיע את חלקו בתשלום. 
האלף  ארבעים  בתביעת  החתן  אבי  אל  השדכן  משהגיע 
בנטל  לעמוד  אפשרות  שום  לו  שאין  הלה  טען  שהתחייב, 
את  הוא  מחזיק  בקושי  ומיידי,  מזומן  בתשלום  שכזה  כבד 
משפחתו והוא מוקף בחובות למעלה ראש, ואינו יודע מנין 
להתחיל להשיג סכום אדיר שכזה. כששאלו השדכן בדבר 
יעזור!".  יתברך  "השם  ההבטחה שהבטיח, הפטיר לעומתו: 
השני  צד  בשליחות  השדכן  שחזר  פעמים  וכמה  כמה  כך 
לדרוש הממון, הפטיר באותו משפט: "השם יתברך יעזור!".

ולא  החתן  אבי  הביא  לא  ועדיין  נפש,  עד  מים  משהגיעו 
כלום, הבין אבי הכלה את אשר לפניו, שאין למחותנו שום 
הוציא  נורא.  ודחק  בלחץ  והוא  הממון,  להמציא  אפשרות 
אפוא אבי הכלה מכיסו הוא את כל הסכום של ארבעים אלף 
הכסף  את  להמציא  השדכן  מן  וביקש  במלואם,  הדולרים 
לאבי החתן, אבל שלא לגלות את אוזנו בשום אופן מהיכן 
השיג את התשלום, רק שיאמר לו שהצליח להמציא עבורו 
הממון מנדיבי העם. וכמובן שהזהירו לבל ייוודע הדבר לאיש 
כלום, רק  ולא  ידעו  לא  בני המשפחה הקרובים  גם  בעולם, 

אבי הכלה והשדכן היו שני האנשים היחידים שידעו מכך. 
כך מאד  בהגיע השדכן עם הממון אל אבי החתן שמח על 
כמובן, ואמר לו להשדכן: רואה אתה, הלא אמרתי לך שהשם 

יתברך יעזור!!!
כזה הוא טיבם וטבעם של אנשי ירושלים של מעלה, במידת 
שלא  הצדדים  מכל  לדאוג   – בשלמות!  ישראל'  'אהבת 
ונקל,  שמח  בלב  החתונה  אל  יבוא  וגם  החתן,  אבי  יתבייש 
אחר שהעננה הכבדה של לחץ הממון שרבצה על לבו נגולה, 
וכך נשלמה חוליה נוספת בשמחת בנין בית נאמן בישראל, 
חסדים  גמילות  של  איתן  אדני  על  נתמכים  שיסודותיו 

מופלאה!
]מתוך שיחה מיוחדת בענייני שידוכים לבחורי חו"ל – בימים שלאחר פורים[

לעמוד  אדם  כל  שחייב  ופשיטא,  פשיטא  המעשה  זה  בטיב  ]אף 
בדיבורו ובהבטחתו, ושלא להבטיח דבר שלא יוכל לעמוד בו, ואם 
הבטיח שלא יפר הבטחתו. – וגם בכאן הבאנו זאת כדי ללמוד מן 
הצד השני על מידת "אהבת ישראל" של אנשי ירושלים של 

מעלה – ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה![.

  

  'ישמח לב מבקשי ה
  ט" הבעלניסן לרגל חודש הננו להודיע כי

  מחדשלאור יצאו 


 
 

 
 

  
  
  

  
   אלו ושאר ספרי רבינו ניתן להשיגספרים

 המובחרותבחנויות הספרים 

  טיב הכונותספר שער הכונות עם פירוש 

  ש"טיב הרשש עם פירוש "הרשסדור ו

  דרושי הפסחעל 
  טיב הכונותספר שער הכונות עם פירוש 

  ש"טיב הרשש עם פירוש "הרשסדור ו

  ספירת העומרעל 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

'עשירי קודש'
לאירוע,  הוזמנו  צעיר, חודש אחרי החתונה  כזוג 
האירוע  שנגמר  ועד  באיחור  התחיל  האירוע 
שמתי לב כי מחוגי השעון מורים על השעה חמש 
אחה"צ והנה תיכף שוקעת החמה ותפילת מנחה 
בציבור טרם התפללתי, כאשר לתומי חשבתי כי 

תערך מניין במקום האירוע...
מורינו  של  לקחו  כשומע  כי  ידעה  כבר  אשתי 
הרב שליט"א תפילה בציבור עבורי הינו חוק בל 
למצוא  מאוד  אשתדל  אונס  של  ובמצב  יעבור, 
ובאם חלילה לא אמצא מניין האם  מניין באזור, 

אתפלל ביחידות ?.
הסתבר  ששם  לשריון  יד  למושב  קרובים  היינו 
שאין מניין קבוע... עצרתי מכוניות בזו אחר זו כדי 
לברר היכן מתקיים מניין  ואף אחד לא ידע לומר 
לי היכן יש מנין, והשעון המשיך לתקתק, אמרתי 
לא  אם  השקיעה  לפני  שעה  רבע  כי  לאשתי 
ענתה  ביחיד,  אתפלל  ברירה  בלית  מניין,  אמצא 
רעייתי כנגדי שאמתין עד 10 דקות לשקיעה ורק 

אז אתפלל ביחיד אם לא נמצא מניין.
והנה כבר 12 דקות לשקיעה עצרתי רכב אחרון... 
היכן  יודע  שאני  בטח  "כן  בשמחה  ענה  הנהג 
הוא  למקום,  אתכם  ואקח  בואו  מניין  מתקיים 
רבע  של  נסיעה  קיצור,  ובדרכי  במהירות  נסע 
חורון,  למבוא  והגענו  דקות  חמש  לו  לקח  שעה 
איך שפתחתי את הדלת ראינו קבוצה של תשעה 
"אצענטער?!  כאחד:  והכריזו  ששאלו  יהודים 
שמחה  שמחנו  עשירי?!(  )עשירי,  אצענטער?!" 
גדולה והצטרפתי למניין שאותה זכיתי להשלים 
בתחושה עילאית שהבורא משגיח בטובו על כל 

בריאה ואכן רצון יראיו יעשה...
סיבה  ללא  מהבית  יצא  כי  הנהג  סיפר  בדרך 
עתה  אבל  ועצר...  דרכינו  בדיוק  ועבר  מיוחדת 
גם  הבין  למניין  מחכים  יהודים  תשעה  משראה 

הבין טיב ההשגחה מהיא...
בעל המעשה:א.ז.ג.

 • - • - •

'בצל הקורונה'
בחור הזמין אותי לסיום מסכת ברכות בשבת תיכף 
אחר תפילת מוסף עם קידוש גדול לכבוד הסיום.

ואילו  שאגיע  חשוב  זה  הבחור  שעבור  ידעתי 
לכבודה  אך  אותי,  הרתיע  מעט  מהבית  המרחק 
של תורה התגברתי על העצלות והלכתי להתפלל 
במניין של הבחור. הבחור שמח מאוד וגדול היה 

המעמד!!!
בזכות  ניצלתי  לי ממה  רק אחרי השבת התברר 

המצווה לשמח בחור.
קטן  קידוש  עשה  שלנו  הקהילה  מחברי  אחד 
שלו  לבית  שבאו  מהאורחים  ואחד  שלו  בבית 
נאלץ  בית  באותו  ששהה  מי  וכל  בקורונה  חלה 
לסיום  שהלכתי  ואני  לשבועיים...  להסתגר 

ניצלתי מאותה גזירה...
בעל המעשה:ח.ד.נ.

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 אהבת ישראל

פקודי"   – "ויקהל  פרשיות  חיבור  ברמז  דרשו  רשומות  דורשי 
יחדיו, כאיש אחד  וחיבורם  'אהבת ישראל'  יחדיו, ללמדנו ערך 

בלב אחד. 
"ויקהל" מלשון קהילה ואחדות, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי 
ישראל. – "פקודי", מלשון )בראשית כא, א( "וה' פקד את שרה", 
שהוא לשון פקידה וישועה, כד"א )שמות ג, טז( "פקוד פקדתי 

אתכם ואת העשוי לכם וגו'". 
כאשר מתאחדים ישראל באיכות 'טיב הקהילה' יחדיו, להתקיים 
יחד  זוכים להתחבר  אז   – ישראל.  "ויקהל" באהבת  בהם תורת 
בפרטות  ורחמים  ישועה  בדבר  תיכף  ולהיפקד  "פקודי",  עם 

ובכללות, ובכל משאלת לב לטובה.
היו מפרשים הרמז מצד  פולין של מעלה  ברם, מאידך, חסידי 
מלשון  שהיא  נוספת,  משמעות  בה  יש  "פקודי"  תיבת  אחר. 

'חסרון', כד"א )ש"א כ, כה( "ויפקד מקום דוד".  
ישראל,  באהבת  רעהו  עם  איש  יחדיו  ישראל  נקהלים  כאשר 
כל  להכיר  החיבור  מתוך  זוכים  אז   – "ויקהל".  תורת  ומתקיים 
אחד ואחד את חסרונות עצמו, להתקיים בו אף תורת "פקודי", 
שצריך  מה  את  ולתקן  חסרונו,  טמון  היכן  ולבחון  להתבונן 
לתקן. כי עיקר מבחן ההכרה שיוכל האדם לראות ולגלות את 
חסרונותיו, הוא מתוך 'דיבוק חברים' וחיבור ישראל יחד. כשבוחן 
את עצמו כיצד נראה וכיצד מתנהג לעומת חבריו ומעלתם, הרי 

הוא נותן אל לב לגלות את חסרונותיו ולתקנם לטובה.
שני הדרכים הללו גם יחד מלמדים אותנו מידת אהבת ישראל, 
יעזורו  רעהו  את  איש  ישראל",  בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל 

ולאחיו יאמר חזק. 
שני פירושים אלו משלימים זה לזה, כי אכן זו היא הבחינה של 
"אהבת ישראל" נכונה, כאשר היא מביאה להתעלות ולהתקרבות 
ולתיקון המידות, אחר שמבין ומגלה חסרונו, ונותן אל לב לתקן 
יזכה בוודאי להיפקד בישועות  את הצריך תיקון. – שמתוך כך 
ונשגבות, כשם שהוא מתקן את עצמו ואת חסרונותיו  גדולות 
מלמטה, כן יזכהו השם יתברך מלמעלה להשלים לו כל חסרונו 

ברוחניות ובגשמיות, ולתקן לפניו את כל הצריך לטובה, אמן.
-< • >-

בבית מדרשו הגדול של מרן הרה"ק בעל 'ויואל משה' מסטמאר 
המנהג  היה  יארק,  ניו  שבעיר  ויליאמסבורג  בשכונת  זצוק"ל, 
התורה,  קריאת  לפני  או  שחרית  תפילת  לפני  קודש  שבשבת 
ניגש הגבאי המפורסם רבי יוסל אשכנזי זצ"ל אל הרבי לשאול 
מי  מורה  היה  והרבי  התורה,  שבקריאת  העליות  חלוקת  בדבר 

יעלה לכל עליה ועליה.
נערכו  הגדול,  המדרש  בית  שבהיכל  התורה  קריאת  מלבד 
בשטיבלאך הסמוכים עוד מעמדי קריאת התורה, שם היו עולים 
שאר החיובים שנצרכו לעליה באותה שבת, וכך היו כל החיובים 

שבכל הקהל הגדול עולים לתורה בשבת קודש.
באחת השבתות הגיע אורח חשוב מירושלים עיה"ק להסתופף 
ווירצבערגר  ישעיה  רבי  הרה"ח  ה"ה  הקדוש,  רבינו  של  בצילו 
זצ"ל, והיה לו באותו שבוע יארצייט של אביו ושל אימו הי"ד, 
שנעקדו שניהם יחדיו על קידוש השם בימי השואה. – כשניגש 
הגבאי ר' יוסל אל הרבי כדרכו בענין חלוקת העליות, אמר לרבי: 
ואימו  אביו  של  יארצייט  השבוע  יש  ישעיה,  הר"ר  דנן  לאורח 
מאידך  אך  לוי.  עליית  לקבל  ויכול  לוי,  והוא  בשואה  שנספו 
גם להר"ר חיים לוי ממתפללי בית המדרש יש גם כן יארצייט 
הם  אף  שנספו  הי"ד,  שלו  והשוויגער  השווער  של  השבוע 

בשואה האיומה, ולמי מהם אם כן תחולק עליית 'לוי'?
שם  עלייה  יקבל  ישעיה  רבי  האורח  הרבי,  פסק  לפליאתו 
בבית  כאן  ואילו  שבשטיבלאך,  התורה  בקריאת  בפוליש... 

המדרש הגדול יעלה נא ר' חיים לוי!
וגם  דגול,  אורח  הוא  ישעיה  רבי  הרי  דבר,  לפשר  הגבאי  תמה 
חיים  ר'  כן  שאין  מה  אימו,  ועל  אביו  על  הוא  שלו  היארצייט 
ואין  שבתות,  בשאר  לעלות  ויוכל  כאן  קבוע  מתפלל  שהוא 
היארצייט שלו כי אם אחר חמיו וחמותו. ואם כן לכאורה דינו 
של ר' ישעיה נראה חשוב יותר, ומדוע שלא נשלח את ר' חיים 

שיקבל את עלייתו שם בפוליש?
במידת  פרק  ולימדו  נימוקו,  ואת  סברתו  את  הרבי  לו  הטעים 

'אהבת ישראל': 
שם  הנעים,  בהסברו  הרבי  פתח  לפנינו,  אשר  את  נא  הבן 
למעלה בשמים אין שום נפקא מינא בין העליה שבהיכל לעליה 
שבשטיבל... שכל שעלה החיוב לתורה בכל מקום שהוא, הרי 
בעולם  ושני המקומות שווים  לנשמה,  הנצרכת  נפעלה הטובה 
העליון! – אלא מאי, החילוק הוא כאן למטה בעולם הזה... והרי 
מן הסתם הגיעה גם זוגתו של ר' חיים לוי לבית הכנסת, וכאשר 
תראה היא מעזרת נשים שלמעלה שבעלה ר' חיים מקבל עלייה 
לתורה לכבודם של אביה ואמה הי"ד, שזוכרת אותם רק מימי 
ילדותה, הרי בוודאי זה ישמח את ליבה, להמציא לה מעט נטפי 
'עזרת  אין  בשטיבלעך  שם  והרי  הפצוע,  ליבה  על  תנחומים 
נשים', ואילו מוהר"ר ישעיה שהגיע הנה בגפו, יוכל שפיר לעלות 

לתורה גם במניינים האחרים!
לבו  כאשר  וישרה,  כשרה  ישראל'  'אהבת  של  דוגמא  היא  זו 
ודעתו נתונים לחשוב על צרכם וטובתם של ישראל, ולהעמיק 
חקר בכל דבר במה תנוח דעתם יותר, להטיב עם ישראל תמיד, 

אמן.
]מתוך שיחה אודות הרה"ק רבי יואלי'ש מסטמאר זצוק"ל[

באלו  שכיוצא  עניינים  בכל  לשאול  יש  הלכה  לענין  ]כמובן 
"אהבת  מידת  טיב  ללמדנו  כדי  רק  זאת  והבאנו  הרבנים,  את 

ישראל"[.
-< • >-

אחד מתלמידיו הנאמנים של מרן החפץ חיים זצוק"ל בישיבתו 
הקדושה שבראדין יצ"ו חלה פעם במחלה קשה ל"ע, הוא דרש 
ברופאים רבים ומומחים אשר ניסו בכמה מיני מרקחות ורפואות 
ומצבו  ליום,  מיום  התגברה  המחלה  בידם.  חרס  והעלו  שונות 
ברפואה  גדולה  לישועה  ונצרך  רח"ל,  והתדרדר  הלך  הרפואי 

שלמה.
התפלא  הוא  אך  זי"ע,  חיים  החפץ  ורבו  מורו  אל  פנה  לו  בצר 
מן  לאחד  הולך  אינך  ולמה  בי?  מצאת  מה  אליו,  בא  מדוע 

הצדיקים שבדור?
לא  חיים הקדוש,  ברבו החפץ  דבוק מאוד  אותו תלמיד שהיה 
קיבל תשובה שכזו... הוא החל בוכה ומתייפח במר נפשו שאין 
הישיבה  בצל  כאן  הוא תמיד הסתופף  והלא  לפנות,  מי  אל  לו 
הקדושה, ולמה דוחה אותו הרבי? כך הפציר ובכה הרבה שיברך 

אותו הצדיק ברפואה השלמה.
כראות החפץ חיים בצערו הגדול של תלמידו החולה, לא היה 
אל  ופנה  מאוד,  לפתע  התלהב  הוא  מנגד,  לעמוד  עוד  מסוגל 
אותך  לברך  אני  מוכן  ושמע,  נא  הסכת  ואמר:  תלמיד,  אותו 
נאמנה  לי  בתנאי אחד שתבטיח  אך  הרפואה השלמה,  בברכת 

שלא תספר זאת לאיש!
התלמיד הנאמן שמע וקיבל, הוא הבטיח שלא לספר שום דבר 
מכל אותה התרחשות, והחפץ חיים העניק לו ברכה טובה שיזכה 
לרפואה שלמה, להחלימו ולרפאותו להחזיקו ולהחיותו! – ואכן 
כעבור תקופה קצרה ביותר הבריא האיש ויצא ממחלתו לגמרי, 

לפליאת כל הרופאים שהגדירו זאת בגדר "נס רפואי"!
הבריא  והיאך  הדבר,  קרה  כיצד  ששאלוהו  וידידיו  לחבריו 
ושמר  כלום,  גילה  לא  שכזו,  מרפא  חשוכת  ממחלה  והשתקם 

בנאמנות על הבטחתו הנאמנה לרבו החפץ חיים.
ברכתו של צדיק המשיכה ללוות את האיש רבות בשנים, והוא 

התהלך בריא ושלם הודות השם יתברך. 
והנה לפתע אחר כמה שנים חלה חבירו של אותו תלמיד באותה 
ברופאים  לדרוש  החל  הוא  אף  ליצלן,  רחמנא  קשה  מחלה 
ופרופסורים מומחים, אך גם עבורו לא נמצא מזור ותרופה, והוא 

הלך ונחלש מיום ליום. 
בני משפחתו של החבר זכרו היטב שלפני שנים חלה הוא באותה 
החלים  הרופאים  של  הקודרות  תחזיותיהם  כל  וחרף  מחלה, 
ונרפא ברפואה שלמה, עד שלא נשאר שום זכר מאותה מחלה 

כלום. ולפיכך שאלו וחקרו אותו בחקירות 

ג

פרשת "ויקהל – פקודי"
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

בחמץ  השנה  כל  בו  שמשתמשים  השיש  א. 
להניח  ורגילין  מאחר  בליעות,  הרבה  בו  יש 
עליו קדירות רותחות של מאכלי חמץ בשעה 
ובולע  ומתחממים  ממים  רטוב  שהשיש 
שם  שמניחים  מפני  וכן  שבקדירה,  מהחמץ 
ואז השיש בולע מן  גוש רותח  לפעמים דבר 
ובמ"ב  )סי' תמ"ז ס"ג  כלי  החמץ עצמו ללא הפסק 

שם(. 

ב. אופן הגעלת השיש הוא ע"י שמעביר אבן 
ובעת  השיש,  על  מלובן  ברזל  או  מלובנת 
מים  השיש  על  יערה  האבן  את  שמעביר 
יגיעו  שהמים  וידקדק  ראשון,  מכלי  רותחים 
תיכף מן העירוי לכל מקום בשיש, ולא שיזובו 
ואחר  שם(,  ובמ"ב  ס"ו  )תנ"א  והנה  הנה  מאליהם 
ההגעלה ישטפנו במים קרים כמו בכל הגעלה 

)סי' תנ"ב ס"ז(.

ולשפשף  לגרד  צריך  ההגעלה  וקודם  ג. 
הקטנים  והחורים  החריצים  כל  את  היטב 
שיש בשיש, כדי לנקותם מן החמץ והלכלוך 
תנ"א  )סי'  השנה  ימות  בכל  עליהם  שנצטברו 
ס"ג(, ולא ישתמש בחמץ כ"ד שעות שלא יהיו 

בני יומן, ויהיו מנוגבין יפה מן המים הצוננים, 
שמא יצטננו מהן הרותחין )סי' תנ"ב ס"ב ומ"ב סק"כ(.
מאד  קשה  הדבר  מעשה  לענין  אמנם  ד. 
השיש  על  מלובנים  ברזל  או  אבן  להעביר 
וגם  שבו,  ופינה  פינה  לכל  עמהם  ולהגיע 
מיני  שיש  ועוד  מקודם,  היטב  לנקותו  קשה 
בהם  מועיל  שאין  חרס  ככלי  שדינם  שיש 
הגעלה, ]ועוד שהרי כבר נהגו להימנע לגמרי 
מלהשתמש בכלי חמץ אפילו לאחר הגעלה[.

ה. ועל כן העצה היעוצה כדי שיוכלו להשתמש 
היטב  אותו  שישפשפו  בפסח,  השיש  עם 
וישטפנו באופן שלא ישאר עליו שום ממשות 
של חמץ בעין, ואח"כ יכסנו בטס של פח או 
נייר אלומיניום וכדומה, שבזה מתכסה השיש 
היטב, ויכסנו באופן שישאר על עמדו במשך 
כל ימי הפסח, ואז אין צריך להגעילו כלל. ואם 
אינו יכול לכסות השיש עם פח או אלומיניום 
והוא רוצה להשתמש בו לפסח, צריך לערות 
ויפרוס  על השיש מים רותחים מכלי ראשון, 
מפה על השיש, אך צריך ליזהר שלא יניח סיר 

רותח על המפה )שיעורי קנה בשם פסח(. 
ו. ומותר להניח על השיש המכוסה אפילו סיר 
רותח, אך מ"מ נכון ליזהר שלא יהיה רטיבות 
של מים בין השיש לפח או האלומיניום משום 
הכיסוי  אל  השיש  מן  בליעות  לעבור  שיכול 
כזה  באופן  כן  ועל  הרטיבות,  שמתחמם  ע"י 
יש  זה  ומפני  הסיר.  שיצטנן  עד  להמתין  יש 
נוהגים להניח תחילה על השיש לוח של קל-
השיש  בין  להפריד  כדי  פולי-גל,  לוח  או  קל 
יבש  המקום  נשאר  ועי"ז  והאלומיניום,  לפח 
עליו  להניח  חשש  אין  ושוב  הפסח,  ימי  בכל 
צ"א  סי'  סוף  יו"ד  תשובה  הפתחי  ע"פ  והוא  )שם,  רותח  סיר 

שכל  וי"א  האש(.  גבי  מעל  שמורידו  באופן  שהחמיר 

הכיסויים כשרים, ואין לחוש אם מעביר החום 
אף אם יתכן שיש מים מתחת לכיסוי, משום 
לפגם,  טעם  נותן  וגם  רטוב  אינו  כלל  דבדרך 
ועוד שכבר הוכשר על ידי עירוי )עי' אות שאח"ז( 
אלא  אוסר  אינו  וא"כ  קר,  והוא  גבר  ותתאה 
כדי קליפה והרי הכיסוי הוא כדי קליפה )מבית 

לוי(. 
עירוי  ע"י  להכשיר את השיש  וי"א שצריך  ז. 
]כגון  יומו  בן  שאינו  חמץ  ראשון  מכלי  מים 

את  יכסה  ואח"כ  רותח[  חשמלי  קומקום 
השיש )הלי"ש פ"ג ס"ט, מבית לוי(.

לא  קומקום,  מתוך  השיש  על  כשמערה  ח. 
אלא  בפסח,  בו  שמשתמש  הקומקום  יקח 
יקח הקומקום של חמץ אחר שניקהו היטב, 
לצורך  לעירוי  מיוחד  קומקום  שלוקחים  ויש 
זה ואין משתמשים בו לא לחמץ ולא לפסח, 

והכי עדיף טפי )קנה בשם(. 
ולשנה  בפסח,  השיש  על  פח  הניח  אם  ט. 
זוכר באיזה פח השתמש לשיש  איננו  הבאה 
להניח  יכול  החלבי,  לשיש  ובאיזה  הבשרי 
להחליף  אין  לכתחילה  ומ"מ  שירצה,  איזה 
ביניהם. וכ"ז רק לענין הפח ולא לשאר כלים 

)הליכות אבן ישראל(. 

ומסביב  השיש  שמעל  במטבח  החרסינה  י. 
לברזים ושע"י האש, מן הראוי לעטפם בנייר 
חמץ  מכל  היטב  אותם  שינקה  לאחר  כסף 
רותחות  הקדירות  בהם  יגעו  שלא  כדי  בעין, 
שמניחים על השיש, ולכן טוב לעטפם בגובה 
הקדירות שיש לו בביתו )קנה בשם(. וי"א שכדאי 
על  ראשון  מכלי  חמים  מים  מקודם  לערות 

החרסינה ואח"כ יכסנו )מבית לוי(.
העליונים  הארונות  היטיב  לנקות  יש  יא. 
התלויים במטבח מעל הכיריים, ואח"כ יעטוף 
כסף  בנייר  הכיריים  שמעל  הארון  תחתית 
די במה שינקה היטיב מן הלכלוך  ולא  וכדו', 
הנדבק שם, משום שנבלע שם ג"כ מן הזיעה 
השנה,  במשך  חמץ  של  הקדירות  מן  העולה 
מן  הזיעה  שם  יעלה  בפסח  שגם  לחוש  ויש 
לתוך  בחזרה  זיעה  טיפות  ויפלו  הקדרות 
הקדרה, ולכן צריך להניח איזה דבר שישמש 
לבשל  אפשר  ואז  לכיריים  הארון  בין  הפסק 

על הכיריים ללא כל חשש )קנה בשם(. 
ימות  וכל  שבכיור המטבח מאחר  יב. הברזים 
השנה נמצאים בין החמץ, ולא ימלט שבמשך 
חמץ  של  חתיכה  איזה  עליו  יפול  לא  השנה 
בעת שהוא רותח, או שתהיה חתיכת החמץ 
יש  ולכן  חמץ,  לתוכו  מבליע  ונמצא  רותחת, 
היטב  לנקותם  וצריך  חמץ.  ככלי  להחשיבו 
מכל חמץ בעין, וינקה היטב גם את הידיות מן 
כל  הדין  מעיקר  כי  ואם  בהם.  הדבוק  החמץ 
בלבד  קרים  למים  כ"א  בהם  משתמש  שאין 
אעפ"כ  להגעילם,  צריך  ואין  לבד  בנקיון  די 
מכלי  עירוי  ע"י  הגעלה  גם  לעשות  הנכון  מן 

ראשון ]עי' להלן אופן ההגעלה[ )שם(. 
למים  גם  בהם  להשתמש  רוצה  הוא  ואם  יג. 
חמים אזי צריך להגעילם תחילה מעיקר הדין, 
ואופן ההגעלה כך הוא: שינקה אותם תחילה 
אז  ישתמש  שלא  לעת  מעת  וימתין  היטיב 
משם  שיצאו  הברז  את  יפתח  ואח"כ  בחמין, 
גבוה  בחום  בבוילע"ר  ]שהוחם  רותחים  מים 
כדי  ובתוך  שבתוכו,  מה  להגעיל  כדי  ביותר[ 
כך יערה עליהם מבחוץ מלמטה למעלה מים 

רותחים מכלי ראשון )שם(. 
למי  לכתחילה  להדר  הראוי  מן  אמנם  יד. 
מיוחדים  בברזים  להשתמש  לו  שאפשר 
המדקדקים  וכמנהג  המטבח,  בכיור  לפסח 
שהוכשר  חמץ  בכלי  משתמשין  שאין 
נכון  מי שאינו מחליף את הברז,  ואף  לפסח. 
עכ"פ שיסיר את הידית של המים החמין או 
שיעטוף אותו במטלית וכדו', ואם יש לו ברז 
אחד שע"י הזזתו מתחלף ממים קרים לחמין, 

יש לו לסגור את הברז החם מבחוץ )שם(. 

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הכשרת והכנת המטבח א'

ב
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■ בצל א-ל ■
שמא בצל א-ל היית וידעת

בפרשיות אלו מסופר על בצלאל בן אורי בן חור, אותו בחר הקב"ה לעשות את מלאכת המשכן, הוא 
הגבר אשר מילא אותו הקב"ה בחכמה ובתבונה לעשות כל מעשה חרש בעץ ובאבן, לצרף האותיות 
הקדושות ולייחד בהם יחודים כבמעשה בראשית. הגמרא במסכת ברכות )נה.( מתארת דברים מופלאים 
שהתרחשו בין בצלאל ובין משה רבינו בשעה שבא לצוות לו על מלאכת המשכן, משה רבינו התפעל 

ביותר מרוחב דעתו הקדושה עד שקרא עליו 'ְּבֵצל ֵא-ל'.
וכך איתא בגמרא: "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: 'בצלאל' על שם חכמתו נקרא. בשעה 
שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: 'לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן - ארון וכלים' )קודם משכן ואח"כ 
כלים(, הלך משה והפך ואמר לו: 'עשה ארון וכלים – ומשכן' )משכן לבסוף(. אמר לו )בצלאל(: 'משה רבינו, מנהגו 

של עולם - אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר, עשה לי ארון וכלים ומשכן?! כלים 
שאני עושה - להיכן אכניסם? שמא כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן ארון וכלים'! אמר לו )משה 

לבצלאל(: 'שמא בצל א-ל היית וידעת?!"

לדרגת  בצלאל  שזכה  משמע  בצלאל,  של  וחכמתו  קדושתו  מעלת  מרום  התפעל  רבינו  משה  ואם 
הקדושה באופן מאד נעלה, אלא מאחר שהתורה הקדושה כתבה זאת לדורות, הרי שתורה היא וללמוד 
אני צריך, ומעשה אבות סימן לבנים, כל אחד כפום דרגא דיליה ולפי השגתו מה שיכול ללמוד מכך 

להלכה ולמעשה.
חכם לב אשר נתן ה' חכמה בלבו

ושמא יש לרמז כאן, שבצלאל היה כל כך בטל ומבוטל בעיני עצמו כלפי השי"ת, עד שראה את עצמו 
כאין וכאפס וללא שום ממשות עצמית, כאילו ולא היה יותר מצל של השי"ת, הצל אין לו שום עצמיות, 
הוא אינו מושג בפני עצמו, הצל הוא לא יותר מאשר בבואה המשתקפת מגוף העצם, אם העצם הגורם 
לצל ינוע אף הצל יתנענע עמו, ואם העצם ינוח גם לצל לא תהיה שום תנועה, כך גם היה בצלאל, הוא לא 
החשיב את עצמו לכלום, אלא כל כולו אינו אלא צל ובבואה של הקב"ה, אין לו שום רצון עצמי מלבד 

לעשות רצון אבינו שבשמים.
דווקא משום כך זכה בצלאל להשגות גבוהות וידיעת אלוקות יותר משאר כל הבריות, אפילו שלא שמע 
במו אזניו את הדיבור היוצא מפי הגבורה, כי כאשר האדם מבטל את עצמו בביטול מוחלט אל הבורא 
יתברך שמו, ואף את כל מעשיו וכל הצלחותיו זוקף רק בכוחו הגדול והנעלה, אזי אין לו נגיעות צדדיות 
שמטות את השכל הישר של האדם, ואף החומר העב אינו מונע ממנו להשיג את הרצון האלוקי האמתי, 
כך שיש לו סייעתא דשמיא מרובה על כל צעד ושעל וזוכה לכוון לרצון האמתי של ריבון כל העולמים.

זהו מה שכתבה התורה בפרשתנו )לו, א( "ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה 
בלבו", רק הוא וחכמי הלב שבדומין לו, שיודעים שכל חכמתם הוא מהשי"ת ואין להם מגרמייהו כלום, 
רק הם יכולים לבוא ולעשות את המלאכה, וזהו מה דכתיב מיד בהמשך, "כל אשר נשאו לבו להתקרב 
אל המלאכה לעשות אותה", כל אלו שלבם מרומם ומנושא מן הארציות רק הם ראויים לבוא ולעשות 

את מלאכת ה'.
ואנכי תולעת ולא איש

ויש ללמוד מזה הוראה לכל ענייני עבודת השי"ת, שאף מי שזכה לעשות חיל בעבודת הקודש ולהתקרב 
אל השי"ת, ידע נאמנה שאין זה בכוחו העצמי, אלא רק מחמת החכמה שהכניס הקב"ה בלבו, כי הדבר 
היחיד שהאדם יכול לעשות בכח עצמו הוא רק הבחירה בין טוב לרע, אבל עצם עשיית הטוב הוא כבר 

בכוח הבורא יתברך שמו, הוא ואין זולתו, ואם כן מה לו לאדם להתגאות במעשיו.
וראה מה שכתב בספר 'צוואת הריב"ש' )הנהגות ישרות אות י"ב(: "ואל יאמר בלבו, שהוא גדול מחבירו, שהוא 
לחבירו  נתן  לא  והשי"ת  יתברך,  עבודתו  לצורך  הנבראים שנבראו  יותר, שהוא כשאר  בדביקות  עובד 
שכל, כמו שנתן לו שכל, ובמה הוא חשוב יותר מהתולעת, עובד לבורא יתברך בכל שכלו וכחו, והאדם 

גם כן רמה ותולעה, כמו שנאמר )תהלים כב, ז( 'ואנכי תולעת ולא איש'".
"ואם לא נתן לו השי"ת שכל, לא היה יכול לעבדו רק כמו התולעת, ואם כן אפילו מתולעת אינו חשוב 
במעלה, כל שכן מבני אדם, ויחשוב, שהוא ותולעת ושארי בריות קטנות, חשובים כמו חברים בעולם, 
יהיה תמיד במחשבתו",  זה  ודבר  יתברך,  יכולת רק מה שנתן להם הבורא  ואין להם  נבראים,  שכולם 

עכ"ל.
כי אכן לכל המעלות הגדולות זוכים רק בזכות השפלות, וככל שאדם יותר שפל, כך הוא זוכה ליותר 
חכמה ותבונה. והדברים אמורים בין בבניין המשכן של כל כלל ישראל ובין בבניין המשכן הפרטי של כל 
אחד ואחד מישראל, שידע שכל מה שזכה לו הוא רק מכוח הבורא יתברך שמו ולית ליה מגרמיה כלום.
כך גם ידוע מה שפירשו הצדיקים )ראה ערבי נחל ויקרא בהר - דרוש א, בשם המגיד זצללה"ה( בפסוק )דברים ה, ה( "אנכי 
וביניכם", שהאנוכיות של האדם היא אשר עומדת כמסך המבדיל בינו לבין ה'. ואדרבה  עומד בין ה' 
כאשר האדם יודע ומכיר בעצמו שאין ביכולתו להגיע לשום השגה שהיא, וכל הצלחתו נמדדת אך ורק 
במידת הסייעתא דשמיא שיהיה לו, אזי הוא מקבל כוחות עילאיים ונפלאים וזוכה לעלות מעלה מעלה 

מעבר למשוער.
וזהו מה שדרשו בגמ' )חולין פט.( על הפסוק "לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם וגו'", אמר להם הקדוש 
ברוך הוא לישראל: חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני, 
נתתי גדולה לאברהם, אמר לפני 'ואנכי עפר ואפר'. למשה ואהרן, אמרו 'ונחנו מה'. לדוד, אמר 'ואנכי 
תולעת ולא איש'. אבל עובדי כוכבים אינן כן, נתתי גדולה לנמרוד, אמר 'הבה נבנה לנו עיר'. לפרעה, 
אמר 'מי ה'', לסנחריב, אמר 'מי בכל אלקי הארצות וגו'', לנבוכדנצר, אמר 'אעלה על במתי עב', לחירם 

מלך צור, אמר 'מושב אלקים ישבתי בלב ימים'.

<התחזקו<ת <הלכה
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מספר חדש

 • כאשר צוה ד' •
יודע  אינו  איש  בעולם,  שולטת  אנדרלמוסיה 
מה יולד יום, מליוני אנשים מסוגרים בבתיהם, 
מבוהלים  מסתובבים  אחרים  מליונים  ועוד 
איננו  אנו  גם  שונים,  איננו  אנחנו  גם  ומפוחדים, 
שאיננו  כמו  המחר,  ביום  יהיה  מה  יודעים 
לנו,  אבל  רגע,  בעוד  לקרות  יכול  מה  יודעים 
שומרי התורה יש יתרון גדול על פני כל השאר, 
המהפכה  כל  את  שמנהל  שמי  יודעים  אנחנו 
שאוהב  הטוב  שלנו  אבא  אבינו,  הוא  בעולם, 
וגם בתוך כל הבלאגן הגדול הוא לרגע  אותנו, 

אינו שוכח אותנו.
יהודי צריך לשאול את עצמו  תמיד בכל מצב 
מוטל  מה  עכשיו,  שאעשה  רוצה  הקב"ה  מה 
עלי לעשות, וכשאנחנו עושים את מה שמוטל 
נמצאים,  אנו  איפה  כלל  משנה  זה  אין  עלינו, 

וכמה אנשים נוספים עומדים סביבנו, 
הרב  מורנו  של  הבטחתו  את  כאן  ונזכיר 
תפילות  שלוש  על  שיקפיד  שמי  שליט"א: 
לא  התפילה,  בעת  ידבר  ולא  יום,  כל  בציבור 

יארע שום דבר רע לו ולבני ביתו.
בעבודת המשכן אנו רואים כמה וכמה פעמים 
שעשו הכל 'כאשר צוה ד' את משה', והרי אנו 
צריך  ולמה  משה,  את  ד'  ציוה  שכך  יודעים 
נעשו  שהדברים  ושוב  שוב  להזכיר  הכתוב 
'כאשר צוה ד''? אלא כדי ללמדנו שכדי לבנות 
תמיד  צריך  משכן,  כמו  קדוש  דבר  טוב,  דבר 
לחשוב ולבדוק מה הקב"ה צוה, ודבר זה צריך 
להיות לחם חוקו של כל יהודי בעבודת השי"ת, 
עושה  שהוא  ודבר  דבר  בכל  לעצמו  שיברר 
מה  עכשיו,  ממני  רוצה  הקב"ה  מה  זמן,  ובכל 

ד' מצוה לי עכשיו.
ובמשכן  כבודו,  להדר  אבנה  משכן  'בלבבי 
לי  אקח  תמיד  ולנר  הודו,  לקרני  אקים  מזבח 
נפשי  לו את  ולקרבן אקריב  את אש העקידה, 
דבריו  על  המבוסס  הפיוט  אומר  כך  היחידה'. 
בימינו,  רבי אלעזר אזכרי בעל ה'חרדים'.  של 
אצל  הלבבות,  בתוך  מתרחשת  המשכן  בניית 
הזה  שהמשכן  וכדי  מאיתנו,  ואחד  אחד  כל 
כל  את  לעשות  תמיד  לכוון  עלינו  כשר,  יהיה 
האמונה  עם  ביחד  זה  ד',  צוה  'כאשר  מעשינו 
'והבוטח  בנו  יביאונו שיקויים  והבטחון בקב"ה 

בד' חסד יסובבנו'.
)ע"פ טיב התורה – פקודי(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

בנין  וחותמות את מסכת  'ויקהל פקודי' מסיימות  פרשיות אלו 
המשכן וכליו, לאחר שבראשונה נצטווה משה רבינו מפי הגבורה 
את כל סדר הבאת תרומת המשכן חפציה ופרטיה, גם ניתנו לו 
הוראות לבנין המשכן אהלו וכל כליו תרומת ונדבת הכלים ולאחר 
מכן מסרן לישראל אשר החלו לעשות ולבנות עד אשר באו לידי 
סיום וגמר - אז שרתה השכינה בישראל ואיוה עדות לבאי עולם 

כי השם יתברך שורה וחפץ בעמו ישראל.
היות והתורה הקדושה היא נצחית וכל הנכתב בה היא בתמידות 
למרות   - ודור  דור  בכל  הוא  שכן  למידים  נמצאנו  דורות  לדורי 
השלישי  המקדש  בית  ואילו  מכונו  על  עומד  מקדש  לנו  שאין 
שיבנה במהרה בימינו ירד מן השמים בשלימתו – עם זאת ישנה 
מצוה להקים משכן בתוכנו להיות האדם כלי שרת לעבודת השם 
כפי אשר נלמד מהכתוב 'ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם' – הוה 
ליה למיכתב 'ושכנתי בתוכו' לשון יחיד מאחר דקאי על המשכן 
מבני  ואחד  אחד  כך  שבתוך  לומר  אלא  בתוכם,  נכתב  ולמה 
להשם  משכן  יהיה  אשר  עד  לשכינה  מקום  ויעשו  יבנו  ישראל 
ועל כן נאמר 'ְּבתֹוָכם' לשון רבים, וכך יסד 'בעל החרדים' בפיוטו 

'ְּבתֹוְך ִלִּבי ִמְׁשַּכן ֶאְבֶנה ְלִזיוֹו, ָקְרַּבן ַאְקִריב לֹו ַנְפִׁשי ַהְיִחיָדה'.
לשם שמים

וממנו - מסדר וציווי בנין המשכן – נלמד וניקח לעבוד את השם, 
בבנית  בפרשתנו  פעמים  עשרות  ונשנה  שנאמר  במה  ראשית 
והקמת המשכן ואף בפרשיות הבאים בסדר עשית בגדי הכהנים 
והלבשתם והקרבת הקרבנות נאמר לאחר כל מעשה ומעשה ועל 
כל פרט ופרט שעשה - 'ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ַהֵׁשם ֶאת־ֹמֶׁשה' - ולכאורה 
הדבר מיותר להדגיש שוב ושוב את אשר עשה כפי ובגלל אשר 
נצטווה מאת השם, גם צריך הבנה עצם מה שנשנה בתורה פרשה 
כולם  נכללו  ולא  ופרט ממה שעשה משה  בפני עצמה כל פרט 
בעשיה אחת – היה צריך להיכתב בכללות 'ַוַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְּכֹכל ֲאֶׁשר 
ולמה נאמר כל מעשה ומעשה בנפרד  ָעָׂשה'  ֵּכן  ֹאתֹו  ַהֵׁשם  ִצָּוה 

בצירוף שעשה כן כפי אשר ציווהו השם.
ברם הוא אשר דיברנו, שכאשר אדם עושה את פעולת המצוות 
יומו, עליו להתבונן שעושה  ה' ושאר התנהגותו בסדר  בעבודת 
כן כאשר ציווהו הבורא, כפי אשר נפסק ש'מצוות צריכות כוונה' 
- על כן יכוון בעשייתם לשמה 'שעושהו לשם שמים', ואף אם 
עושה מעשים שממילא היה עושה עליו לעשותם לשם עבודת 
מה  'כל  רלא(  סי'  )או"ח  ערוך  בשולחן  נפסק  אשר  כפי  הבורא 
שיהנה בעולם הזה, לא יכוין להנאתו אלא לעבודת הבורא יתברך, 
כדכתיב: 'ְּבָכל־ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו' ואמרו חכמים: כל מעשיך יהיו לשם 
שמים, שאפילו דברים של רשות כגון האכילה והשתיה וההליכה 
לעבודת  כולם  יהיו  הגוף  צרכי  וכל  והשיחה  והקימה  והישיבה 
בוראך או לדבר הגורם עבודתו, שאפילו היה צמא ורעב אם אכל 
כפי  וישתה  שיאכל  יתכוין  אלא  משובח,  אינו  להנאתו  ושתה 
ולעמוד  ישרים  בסוד  לישב  אפילו  וכן  בוראו  את  לעבוד  חיותו 
במקום צדיקים, אם עשה להנאת עצמו והשלים חפצו ותאותו 
אינו משובח אלא א"כ עשה לשם שמים, כללו של דבר - חייב 

אדם לשום עיניו ולבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו, 
וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך יעשהו ואם לאו 

לא יעשהו, ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד'.
יסוד זה הוגד לנו במה שנשנה כאן שוב ושוב שעשה משה את 
ִצָּוה ַהֵׁשם' – עשאן אך ורק כי כן ציוה  'ַּכֲאֶׁשר  מעשה המשכן - 
לנו  כן תיקנו  ועל  בו,  וצורה שנצטווה  אופן  ובאותה  אותו השם 
הקדמונים לומר לפני כל מצוה ומצוה: 'הנני מוכן ומזומן לקיים 
המצוה כאשר ציווני הבורא' בכדי שיהיה במחשבתינו בעת קיום 
י ב( שני אנשים  וכן תנא )הוריות  המצוה לעשותו לשם שמים, 
נכנסים לאכול את הפסח, זה אוכלו לשמה – לשם קיום מצות 
אכילת פסח כאשר ציוונו ה' בתורה, וזה אוכלה לשם אכילה גסה 
הוי אומר מי משובח, וודאי הראשון האוכלה לשם שמים אשר 
גם קיים מצות אכילת קרבן פסח כדבעי וכראוי ואף מקבל מתן 
שכרה בצידה ונתקיים בו 'ַצִּדיִקים ֵיְלכּו ָבם', ואילו השני שאכלה 
רק לשם תאבון - מעשה אכילה בעלמא בידו, עליו נאמר המשך 

הפסוק 'ּוֹפְׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם'.
עבודה מאהבה

ממה  וכליו  המשכן  בנין  ממלאכת  נלמד  ה'  בעבודת  יסוד  עוד 
ישראל לאחר שהקהילם  בני  ידי  על  שנאמר בהבאת התרומות 
עֹוד  ֵאָליו  ֵהִביאּו  'ְוֵהם  כתיב  למשכן,  התנדבותם  לצורך  משה 
לציווי  תיכף  שהביאו  מה  שמלבד  כלומר  ַּבֹּבֶקר',  ַּבֹּבֶקר  ְנָדָבה 
הרי שהוסיפו מנפשם ורצונם להביא עוד ועוד, ואימתי – 'ַּבֹּבֶקר 
ַּבֹּבֶקר' – השכימו לקיים המצוה להביא את תרומתם לה', מכאן 
כי  האדם  אצל  עבדות השם  לקיום  הערובה  היא  הזריזות  שכח 
מגלה  אזי  השחר  את  ולעורר  קום  להשכים  ומהירתו  בזריזותו 
כן  לא   - בוראו  למען  הלב  מכל  נדבה  היא  ועבודתו  שמלאכתו 
נמצא  דעת  ובלא  ובכבידות  בעצלות  הכל  את  ועושה  המתרפה 
שעבדותו היא כעבד לפני המלך שחייב לעשות את המוטל עליו 
כתינוק  יהיה  הכל  לעזוב  האפשרות  בידו  שיהיה  קטון  וברגע 
כבן  הוי  מאהבה  השם  את  העובד  ואילו  הספר,  מבית  הבורח 
חפץ  אינו  ואדרבה  לב,  מכל  לשרתו  החפץ  אביו  לפני  העומד 
להיפטר ולהשיל מעליו את מטלותיו אלא חפץ להוסיף ולעשות 

את הכל בשלימות ובשמחה.
על  כן  שעל  ודרש  רמז  בדרך  לומר  יש  האלו  הדברים  פי  על 
החודש בה אנו נמצאים בעיצומה נפסק מדינא דגמרא והפוסקים 
'משנכנס אדר מרבין בשמחה', לכאורה לשמחה מיוחדת זו מה 
היא עושה - הרי במשך כל ימות השנה אנו מסובבים במועדים 
החודש  כל  את  לקבוע  ככה  על  ראו  ומה  לרוב  ניסים  ובמעשה 
 – קיבלוהו  הדר  ואסתר  מרדכי  מכיון שבימי  אלא  לימי שמחה, 
בזמן מתן תורה  היה  ישראל את התורה מאהבה, מה שלא  בני 
בחודש  שעתה  מאחר  הנותנת  היא  כגיגית,  הר  עליהם  שנכפה 
אדר בזמן הנס קיבלו מרצונם את התורה – על כן מרבים בשמחה, 
כי אין שמחה למעלה ולמטה כקבלת התורה מאהבה המגלה את 
אהבתם לנותן התורה ולקיום מצוותיה כמו שכתוב 'ִּפּקּוֵדי ַהֵׁשם 

ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵלב'.

ָרֶכיָך ָדֵעהּו  ָכל־ּדְ ּבְ
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט

דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

פרשת ויקהל-פקודי

divreysiach+subscribe@googlegroups.com :להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ, לרפואה ולהצלחה וכד’, נשמח לקבל עובדות, הנהגות, ושו”ת מרבינו.

מה רבי חיים אומר? האם הוא מבטיח שבבני 
מעודכן  הוא  האם  פגע?  כל  יהיה  לא  ברק 
כמו  מרגיע  לא  הוא  ולמה  שקורה,  ממה 
נשאל  כאלה  שאלות   – קודמות?”  פעמים 
הדור  גדול  של  לשולחנו  קרוב  שקצת  מי  כל 

שליט”א, או שהוא חבר של קרוב.

ומה באמת התשובה?

מוכרע  ישראל  עם  של  האמיתי  היום  סדר 
אם  יקבעו  הם  הדור.  גדולי  של  בשולחנם 
אם  יחליטו  הם  התורה,  בני  ילמדו  ואיפה 
היכן  נקבע  אצלם  לצאת,  או  בארץ  להישאר 
ואיפה עושים חתונות כשאין ‘אולמות’, מהם 

שומעים מה עלינו להתחזק וכיצד להתנהג.

בשורות  לנו  יש  מרן שליט”א,  ובהנהגתו של 
ואינו  מאוד,  רגוע  שליט”א  חיים  רבי  טובות: 
משום  לא  סביב.  הנעשה  מכל  כלל  במתח 
שהוא  בגלל  אלא  להנעשה,  מודע  לא  שהוא 
יותר  רגוע  גם  הוא  מכולם,  יותר  ויודע  מודע 
רצון השם.  את  רגע  בכל  עושה  הוא  מכולם, 
לומד תורה ומקיים את המצוות. כל הפחדים 
נודע,   – הלא  העתיד  על  המחשבה  החרדות, 

לא נוגעת עבורו והוא לא מתעניין בה כלל.

שנה,  משלושים  למעלה  לפני  כותב  הוא  כך 
בספרו ‘אורחות יושר’, מילים שדומה שנכתבו 
למצבנו אנו, בעט זהב: יש אנשים שמפחדים 
תמיד ומתייראים מכל מיני פורעניות, והם כל 
ימיהם בפחדים ורעדות ודאגות...  ויש שמרוב 
ויש  אחר...  למקום  לנסוע  מתייראים  פחדים 

שמתייראים לצאת מביתם... 

צריך  הפחד  כי  טובה.  לא  מאוד  הנהגה  וזו 
להיות מעבירות, וכל זה בא ממיעוט אמונה, 
שאם היה מאמין באמונה שלימה שהכל בא 
מהקב”ה ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא 
לו  כן מה  כן מכריזין עליו מלמעלה, אם  אם 
חכמה  אין  עליו,  נגזר  ושלום  חס  אם  לפחד, 
ואין תבונה לנגד ה’, ואם אין נגזר, אין לו מה 
בין  ה’,  ביד  רגע  כל  תמיד  ואנחנו  להתיירא, 
בזמן מלחמה ובין בזמן שלום, והרבה דרכים 
הוא  ברוך  מהקדוש  רק  לפחד  ואין  למקום. 

שמא יעבור על אחד מהעבירות...

בעולם”?  מהמצב  מפחד  אתה  “סבא,   
שאל בתמימות אחד הנכדים השבוע, את מרן 
ברחבי  איש  מאות  יום  מידי  הלא  שליט”א. 
העולם נדבקים בנגיף הקורונה, והמצב הולך 

ומחמיר. 

שכבר  בעיניים  ברחמנות,  בו  הביט  והסבא, 
קצרות:  וענה  גמרא,  דפי  אלפי  מאות  גמאו 
ולא  מהלימוד  אותי  מבטלים  אם  מפחד  אני 

נותנים ללמוד בשקט...

 “אבא” שאלה אותו אחד מבנותיו שתחי’ 
השבוע, ‘חוץ מתפילה מה עוד צריך לעשות 

כדי שהסיפור הזה כבר יהיה מאחורינו’?

חוץ  נחרץ:  השיב  שליט”א  מרן  והאבא 
מתפילה? לא יכול להיות יותר מתפילה!

ויהי רצון שנזכה לעובדו בלבב שלם ולעשות 
במנוחת  הימים  כל  רוח  נחת  יתברך  לפניו 

הגוף והנפש.      

פשט על הפרשה

משען ומבטח לצדיקים

מה שאלתך במשתה היין
לידידנו קוראי הגליון החשובים 

השלום והברכה!

מאז פורסם בגליון זה כי בס”ד 

נכניס את שמות הקוראים ובני 

משפחותיהם לברכה בפני רבינו 

שליט”א בימי הפורים, לא חדלנו 

מלקבל פניות בלי הפסקה, מכל כיוון 

אפשרי קיבלנו מאות קויטלך, זכינו 

להיות “שליח מצוה” ולהכין רשימה 

של מאות שמות של יהודים כאן 

בארץ ישראל ובפרט מאחינו הפזורים 

ברחבי תבל מעבר לים. 

וב”ה סידרנו הכל ברשימת דפים 

שיהיה קל ונוח לרבינו מרן שליט”א 

לקרוא.

ואכן זכינו  שרשימת השמות הוגשו 

לרבינו; בתענית אסתר אחה”צ וביום 

הפורים עצמו בבוקר ובצהרים מרן 

שליט”א הביט בשמות איזה זמן 

ואחר כך אמר “תמסור שיהיה ברכה 

והצלחה לכולם”,  והננו לבשר לכם 

כי אכן עשינו בקשתכם-שליחותכם 

בו ביום!!!

בתפילה ובברכה כי נזכה להתבשר 

מהיום אך בשורות טובות.

 בברכת שבת שלום

יצחק גולדשטוף

אותנה  לבן  נשא  אשר  הנשים  “וכל 

בחז”ל  איתא  העזים”,  את  טוו  בחכמה 

זו  עתיק(  למכסה  בקונטרס  )ציינתי 

שמרים  משום  זה  שדרשו  וי”ל  מרים, 

היתה מילדת כמ”ש למילדות העבריות 

שם האחת פועה זו מרים )סוטה י”א ב’( 

ב’  קכ”ח  )שבת  חכמה  נקראת  ומילדת 

ר”ה כ”ג ב’(, והא דמילדת נקראת חכמה 

חכם  איזהו  לזה  רמז  בספרים  כתבו 

הרואה את הנולד )תמיד ל”ב א’(.

זכרון  כתיב  ישראל”  לבני  זכרון  “אבני 
והנה  חסר,  כתיב  תצוה  ובפרשת  מלא 
אבל  לטובה  הוא  חסר  שכתוב  זכרון  כל 
מנחת  סוטה  גבי  לרעה  גם  מצינו  מלא 
אלא  לי  אין  שם  ובספרי  עון  מזכרת 
מזכרת עון מזכרת זכות מנין כו’, ולפי זה 
מעשה  לפני  שהיה  תצוה  דבפרשת  י”ל 
זה  גמורים  צדיקים  ישראל  שהיו  העגל 
רק מזכרת זכות לכן כתיב חסר אבל כאן 
שאם  מלא  כתיב  העגל  מעשה  שאחר 

נתחייבו מזכיר גם חובה.
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דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

רוצה להקדיש 
את יקיריך ולהיות 

שותף בהפצת דברי 
התורה של רבינו? 

 כאן המקום:
053-3145900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
בעזרת ה', כולם רוצים לקבל חיזוקים, ולדעת באמת מה 
בורא עולם רוצה מאתנו. מה הולך, מה קורה בעולם, מה 

חדשות האמונה , �😊�קורה בעם ישראל, לשמוע חדשות 
😊😊. 

שצריכים אז באמת, בחסדי ה', דבר ראשון לדעת 
 להחזיק באמונה, זה דבר ראשון, כן?

עכשיו, בשמונה וחצי בערב, היה, ובקשו הרבה רבנים 
שנגיד ביחד 'שיר למעלות'. ובאמת זכינו להגיד את זה 
ביחד. וחשבתי, שאם אדם היה רק מקשיב למה 
שהמזמור הזה אומר! 'הנה לא ינום, ולא יישן שומר 

נך'! 'יומם השמש ישראל'! 'ה' שמרך! ה' צלך על יד ימי
מכל רע ישמר את לא יככה וירח בלילה'! 'ה' ישמרך 

 '! 'ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם'!נפשך

! פשוט אדם צריך להגיד את המזמור הזה ולהקשיב אין
להחזיק למה שהוא אומר! זה מה שצריכים, אמונה! 

באמונה! שיש לנו אבא שבשמיים! ישתבח שמו! ותמיד 
והב תמיד את הילדים שלו! אבא רוצה אבא א –לזכור 

רוצה רק טוב בשביל הילדים שלו, ועושה רק טוב 
לילדים שלו! אבא שומר תמיד את הילדים שלו! לחיות 

 באמונה!

צריכים לדעת ככה, שאדם אוחז באמונה הוא למעשה, 
הוא עולה, כשאדם אוחז באמונה הוא מעל כל הטבע! 

לוט עליו הטבע לא יכול לשלוט עליו! לא יכול לש
הטבע! אמונה זה מעלה את האדם מעל לכל החוקים, 

 מעל לכל הטבע!

שפעם הייתי שר: "או אמונה או גהינום, כי בלי מה 
אמונה אדם חי בגהינום", היום? בדור שלנו, מה שקורה 

 עין בעין רואים את זה.עכשיו? 

יש לנו את הנבואה, נבואה שהתנאים הקדושים, רבי הרי 
שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, נבואה שכתובה 
בגמרא, מה יהיה בזמן שיבוא משיח, כתוב שהיוקר 
יאמיר, אז שואלים אותי: "כבוד הרב, צריכים לאגור 
מזון?", אמרתי להם: "לא! יהיה תמיד אוכל. רק מה, 

אוכל תמיד יהיה אוכל, אבל  �😊�רק שיהיה יותר יקר" 
ולא רק שיהיה אוכל, אלא שיהיה אוכל בשפע, ממש 

 בשפע, רק מה, המחירים יעלו.

אז אחרי שהתנאים בגמרא מתארים את כל מה שיהיה 
בימות המשיח, מה הגמרא אומרת? 'ועל מה יש לנו 

 על אבינו שבשמיים'! על זה יש לנו להשען. -להשען 

פירושו שזה נבואה?  זו נבואה! מה –"א, זו לא עצה ז
שהקב"ה יביא את העולם לכזה מצב, שבנאדם לא ימצא 

! אין שום עצה, חוץ מאמונה לא תהיה לו שום עצה
ממשלה, צבא? או! אתה יודע מה? זה רעיון טוב! עכשיו 
נגייס צו שמונה את כל החיילים, שיעמדו ויגנו 

 �😊�מהקורונה, מה אתם אומרים? עכשיו מצאנו עצה! 

לא יכולים להגן? צריכים מי שיגן עליהם?  ? אה! הםמה
אין! בורא עולם הביא את העולם לכזה מצב, שאין! אדם 

 רואה את האפסיות שלו.

זוכר, לפני הרבה שנים, מורי ורבי, רבי יהודה זאב אני 
ליבוביץ', הוא אמר 'תגידו ליהודים באמריקה שיעלו 
לארץ, כי יבוא זמן שיסגרו את השמיים, כבר לא יוכלו 

 לנסוע לפה'.

זה שסגרו את הנסיעות לחו"ל, צדיקים אמרו לנו גם 
שהקב"ה כועס, שבפסח יוצאים מארץ ישראל! בפסח?! 
לצאת מארץ ישראל לחו"ל?! הצדיקים כבר אז אמרו 

 שעוד מעט הם כבר לא יוכלו לצאת.

רואים איך כל הנבואות, מתקיימות כל הנבואות. ואנחנו 
אתה רוצה לצאת אין לצאת מארץ ישראל! בפסח 

לחו"ל? יבנה בית המקדש ואתה תהיה בחו"ל? איך אתה 
 יוצא? הקב"ה כועס על זה.

בא נדבר ונזכר מה זו אמונה. אמונה  = ככה השם אז 
 רוצה.

לזה כמה שלבים לאמונה. השלב הראשון, דבר ראשון יש 
 ככה ה' רוצה. –

 מישהו אמר: "מה! השר הזה!", אמרתי לו: 

רא עולם עושה! זה הכל בורא "זה לא השר! זה בו
 עולם!".

ככה ה' רוצה! עם ישראל להחזיק  –דבר ראשון, א' אז 
 ככה ה' רוצה! –באמונה! דבר ראשון 

 מה שהשם עושה הכל לטובה! זה ב'. –' ב

כל אחד יגיד: "אני לא מבין, אבל אני מאמין שזה  – ג'
לטובה! ואני לא מבין איך זה לטובה, אבל אני מאמין 

 . זה ג'.לטובה!"שזה 

 תודה רבה לך הקב"ה שהבאת קורונה על העולם! – ד'
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 • כאשר צוה ד' •
יודע  אינו  איש  בעולם,  שולטת  אנדרלמוסיה 
מה יולד יום, מליוני אנשים מסוגרים בבתיהם, 
מבוהלים  מסתובבים  אחרים  מליונים  ועוד 
איננו  אנו  גם  שונים,  איננו  אנחנו  גם  ומפוחדים, 
שאיננו  כמו  המחר,  ביום  יהיה  מה  יודעים 
לנו,  אבל  רגע,  בעוד  לקרות  יכול  מה  יודעים 
שומרי התורה יש יתרון גדול על פני כל השאר, 
המהפכה  כל  את  שמנהל  שמי  יודעים  אנחנו 
שאוהב  הטוב  שלנו  אבא  אבינו,  הוא  בעולם, 
וגם בתוך כל הבלאגן הגדול הוא לרגע  אותנו, 

אינו שוכח אותנו.
יהודי צריך לשאול את עצמו  תמיד בכל מצב 
מוטל  מה  עכשיו,  שאעשה  רוצה  הקב"ה  מה 
עלי לעשות, וכשאנחנו עושים את מה שמוטל 
נמצאים,  אנו  איפה  כלל  משנה  זה  אין  עלינו, 

וכמה אנשים נוספים עומדים סביבנו, 
הרב  מורנו  של  הבטחתו  את  כאן  ונזכיר 
תפילות  שלוש  על  שיקפיד  שמי  שליט"א: 
לא  התפילה,  בעת  ידבר  ולא  יום,  כל  בציבור 

יארע שום דבר רע לו ולבני ביתו.
בעבודת המשכן אנו רואים כמה וכמה פעמים 
שעשו הכל 'כאשר צוה ד' את משה', והרי אנו 
צריך  ולמה  משה,  את  ד'  ציוה  שכך  יודעים 
נעשו  שהדברים  ושוב  שוב  להזכיר  הכתוב 
'כאשר צוה ד''? אלא כדי ללמדנו שכדי לבנות 
תמיד  צריך  משכן,  כמו  קדוש  דבר  טוב,  דבר 
לחשוב ולבדוק מה הקב"ה צוה, ודבר זה צריך 
להיות לחם חוקו של כל יהודי בעבודת השי"ת, 
עושה  שהוא  ודבר  דבר  בכל  לעצמו  שיברר 
מה  עכשיו,  ממני  רוצה  הקב"ה  מה  זמן,  ובכל 

ד' מצוה לי עכשיו.
ובמשכן  כבודו,  להדר  אבנה  משכן  'בלבבי 
לי  אקח  תמיד  ולנר  הודו,  לקרני  אקים  מזבח 
נפשי  לו את  ולקרבן אקריב  את אש העקידה, 
דבריו  על  המבוסס  הפיוט  אומר  כך  היחידה'. 
בימינו,  רבי אלעזר אזכרי בעל ה'חרדים'.  של 
אצל  הלבבות,  בתוך  מתרחשת  המשכן  בניית 
הזה  שהמשכן  וכדי  מאיתנו,  ואחד  אחד  כל 
כל  את  לעשות  תמיד  לכוון  עלינו  כשר,  יהיה 
האמונה  עם  ביחד  זה  ד',  צוה  'כאשר  מעשינו 
'והבוטח  בנו  יביאונו שיקויים  והבטחון בקב"ה 

בד' חסד יסובבנו'.
)ע"פ טיב התורה – פקודי(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

בנין  וחותמות את מסכת  'ויקהל פקודי' מסיימות  פרשיות אלו 
המשכן וכליו, לאחר שבראשונה נצטווה משה רבינו מפי הגבורה 
את כל סדר הבאת תרומת המשכן חפציה ופרטיה, גם ניתנו לו 
הוראות לבנין המשכן אהלו וכל כליו תרומת ונדבת הכלים ולאחר 
מכן מסרן לישראל אשר החלו לעשות ולבנות עד אשר באו לידי 
סיום וגמר - אז שרתה השכינה בישראל ואיוה עדות לבאי עולם 

כי השם יתברך שורה וחפץ בעמו ישראל.
היות והתורה הקדושה היא נצחית וכל הנכתב בה היא בתמידות 
למרות   - ודור  דור  בכל  הוא  שכן  למידים  נמצאנו  דורות  לדורי 
השלישי  המקדש  בית  ואילו  מכונו  על  עומד  מקדש  לנו  שאין 
שיבנה במהרה בימינו ירד מן השמים בשלימתו – עם זאת ישנה 
מצוה להקים משכן בתוכנו להיות האדם כלי שרת לעבודת השם 
כפי אשר נלמד מהכתוב 'ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם' – הוה 
ליה למיכתב 'ושכנתי בתוכו' לשון יחיד מאחר דקאי על המשכן 
מבני  ואחד  אחד  כך  שבתוך  לומר  אלא  בתוכם,  נכתב  ולמה 
להשם  משכן  יהיה  אשר  עד  לשכינה  מקום  ויעשו  יבנו  ישראל 
ועל כן נאמר 'ְּבתֹוָכם' לשון רבים, וכך יסד 'בעל החרדים' בפיוטו 

'ְּבתֹוְך ִלִּבי ִמְׁשַּכן ֶאְבֶנה ְלִזיוֹו, ָקְרַּבן ַאְקִריב לֹו ַנְפִׁשי ַהְיִחיָדה'.
לשם שמים

וממנו - מסדר וציווי בנין המשכן – נלמד וניקח לעבוד את השם, 
בבנית  בפרשתנו  פעמים  עשרות  ונשנה  שנאמר  במה  ראשית 
והקמת המשכן ואף בפרשיות הבאים בסדר עשית בגדי הכהנים 
והלבשתם והקרבת הקרבנות נאמר לאחר כל מעשה ומעשה ועל 
כל פרט ופרט שעשה - 'ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ַהֵׁשם ֶאת־ֹמֶׁשה' - ולכאורה 
הדבר מיותר להדגיש שוב ושוב את אשר עשה כפי ובגלל אשר 
נצטווה מאת השם, גם צריך הבנה עצם מה שנשנה בתורה פרשה 
כולם  נכללו  ולא  ופרט ממה שעשה משה  בפני עצמה כל פרט 
בעשיה אחת – היה צריך להיכתב בכללות 'ַוַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְּכֹכל ֲאֶׁשר 
ולמה נאמר כל מעשה ומעשה בנפרד  ָעָׂשה'  ֵּכן  ֹאתֹו  ַהֵׁשם  ִצָּוה 

בצירוף שעשה כן כפי אשר ציווהו השם.
ברם הוא אשר דיברנו, שכאשר אדם עושה את פעולת המצוות 
יומו, עליו להתבונן שעושה  ה' ושאר התנהגותו בסדר  בעבודת 
כן כאשר ציווהו הבורא, כפי אשר נפסק ש'מצוות צריכות כוונה' 
- על כן יכוון בעשייתם לשמה 'שעושהו לשם שמים', ואף אם 
עושה מעשים שממילא היה עושה עליו לעשותם לשם עבודת 
מה  'כל  רלא(  סי'  )או"ח  ערוך  בשולחן  נפסק  אשר  כפי  הבורא 
שיהנה בעולם הזה, לא יכוין להנאתו אלא לעבודת הבורא יתברך, 
כדכתיב: 'ְּבָכל־ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו' ואמרו חכמים: כל מעשיך יהיו לשם 
שמים, שאפילו דברים של רשות כגון האכילה והשתיה וההליכה 
לעבודת  כולם  יהיו  הגוף  צרכי  וכל  והשיחה  והקימה  והישיבה 
בוראך או לדבר הגורם עבודתו, שאפילו היה צמא ורעב אם אכל 
כפי  וישתה  שיאכל  יתכוין  אלא  משובח,  אינו  להנאתו  ושתה 
ולעמוד  ישרים  בסוד  לישב  אפילו  וכן  בוראו  את  לעבוד  חיותו 
במקום צדיקים, אם עשה להנאת עצמו והשלים חפצו ותאותו 
אינו משובח אלא א"כ עשה לשם שמים, כללו של דבר - חייב 

אדם לשום עיניו ולבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו, 
וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך יעשהו ואם לאו 

לא יעשהו, ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד'.
יסוד זה הוגד לנו במה שנשנה כאן שוב ושוב שעשה משה את 
ִצָּוה ַהֵׁשם' – עשאן אך ורק כי כן ציוה  'ַּכֲאֶׁשר  מעשה המשכן - 
לנו  כן תיקנו  ועל  בו,  וצורה שנצטווה  אופן  ובאותה  אותו השם 
הקדמונים לומר לפני כל מצוה ומצוה: 'הנני מוכן ומזומן לקיים 
המצוה כאשר ציווני הבורא' בכדי שיהיה במחשבתינו בעת קיום 
י ב( שני אנשים  וכן תנא )הוריות  המצוה לעשותו לשם שמים, 
נכנסים לאכול את הפסח, זה אוכלו לשמה – לשם קיום מצות 
אכילת פסח כאשר ציוונו ה' בתורה, וזה אוכלה לשם אכילה גסה 
הוי אומר מי משובח, וודאי הראשון האוכלה לשם שמים אשר 
גם קיים מצות אכילת קרבן פסח כדבעי וכראוי ואף מקבל מתן 
שכרה בצידה ונתקיים בו 'ַצִּדיִקים ֵיְלכּו ָבם', ואילו השני שאכלה 
רק לשם תאבון - מעשה אכילה בעלמא בידו, עליו נאמר המשך 

הפסוק 'ּוֹפְׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם'.
עבודה מאהבה

ממה  וכליו  המשכן  בנין  ממלאכת  נלמד  ה'  בעבודת  יסוד  עוד 
ישראל לאחר שהקהילם  בני  ידי  על  שנאמר בהבאת התרומות 
עֹוד  ֵאָליו  ֵהִביאּו  'ְוֵהם  כתיב  למשכן,  התנדבותם  לצורך  משה 
לציווי  תיכף  שהביאו  מה  שמלבד  כלומר  ַּבֹּבֶקר',  ַּבֹּבֶקר  ְנָדָבה 
הרי שהוסיפו מנפשם ורצונם להביא עוד ועוד, ואימתי – 'ַּבֹּבֶקר 
ַּבֹּבֶקר' – השכימו לקיים המצוה להביא את תרומתם לה', מכאן 
כי  האדם  אצל  עבדות השם  לקיום  הערובה  היא  הזריזות  שכח 
מגלה  אזי  השחר  את  ולעורר  קום  להשכים  ומהירתו  בזריזותו 
כן  לא   - בוראו  למען  הלב  מכל  נדבה  היא  ועבודתו  שמלאכתו 
נמצא  דעת  ובלא  ובכבידות  בעצלות  הכל  את  ועושה  המתרפה 
שעבדותו היא כעבד לפני המלך שחייב לעשות את המוטל עליו 
כתינוק  יהיה  הכל  לעזוב  האפשרות  בידו  שיהיה  קטון  וברגע 
כבן  הוי  מאהבה  השם  את  העובד  ואילו  הספר,  מבית  הבורח 
חפץ  אינו  ואדרבה  לב,  מכל  לשרתו  החפץ  אביו  לפני  העומד 
להיפטר ולהשיל מעליו את מטלותיו אלא חפץ להוסיף ולעשות 

את הכל בשלימות ובשמחה.
על  כן  שעל  ודרש  רמז  בדרך  לומר  יש  האלו  הדברים  פי  על 
החודש בה אנו נמצאים בעיצומה נפסק מדינא דגמרא והפוסקים 
'משנכנס אדר מרבין בשמחה', לכאורה לשמחה מיוחדת זו מה 
היא עושה - הרי במשך כל ימות השנה אנו מסובבים במועדים 
החודש  כל  את  לקבוע  ככה  על  ראו  ומה  לרוב  ניסים  ובמעשה 
 – קיבלוהו  הדר  ואסתר  מרדכי  מכיון שבימי  אלא  לימי שמחה, 
בזמן מתן תורה  היה  ישראל את התורה מאהבה, מה שלא  בני 
בחודש  שעתה  מאחר  הנותנת  היא  כגיגית,  הר  עליהם  שנכפה 
אדר בזמן הנס קיבלו מרצונם את התורה – על כן מרבים בשמחה, 
כי אין שמחה למעלה ולמטה כקבלת התורה מאהבה המגלה את 
אהבתם לנותן התורה ולקיום מצוותיה כמו שכתוב 'ִּפּקּוֵדי ַהֵׁשם 

ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵלב'.

ָרֶכיָך ָדֵעהּו  ָכל־ּדְ ּבְ
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פ"שת קוהקפ - פהקיו תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ויקהל - פקודי תש"פ

הדברות:  בעשרת  שכתוב  מה  בין  שינוי  שמצינו 

רק  שם  נזכר  אלקיך",  לה'  'שבת'  השביעי  "ויום 

פעם אחת "שבת", ואילו כאן בפרשת ויקהל כתוב: 

"וביום השביעי יהיה לכם קודש 'שבת שבתון' לה'", 

הזכיר את השבת בכפל לשון "שבת שבתון".

לפי האמור הביאור בזה, כי בעשרת הדברות 

לעבוד  שחייבים  ישראל  רוב  על  הקב"ה  שדיבר 

ימים  "ששת  להתפרנס:  כדי  החול  ימי  בששת 

השביעי  ביום  לכן  מלאכתך",  כל  ועשית  תעבוד 

כפילת  תוספת  בלי  אלקיך",  לה'  "שבת  רק  הוא 

רשב"י  על  שמדובר  בפרשתנו  אבל  הקדושה, 

ידי  על  מלאכה",  ה  ָעשֶׂ תֵּ ימים  "ששת  וחבריו: 

ימי החול שאין  נמצא שאצלם כל ששת  אחרים, 

בהם מלאכה הם בבחינת "שבת", לכן יום השביעי 

שלהם הוא בבחינת "שבת שבתון", שתגדל אצלם 

קדושת השבת בקדושה כפולה ומכופלת.

כמין  מגדים"  ה"נועם  מפרש  האמור  פי  על 

ימים  "ששת  בפרשתנו:  הכתובים  סמיכות  חומר 

קודש  לכם  יהיה  השביעי  וביום  מלאכה  תיעשה 

שבת שבתון לה', כל העושה בו מלאכה יומת, לא 

וצריך  השבת".  ביום  בכל מושבותיכם  אש  תבערו 

אחת  את  כאן  דוקא  הכתוב  שפירט  מה  ביאור 

מל"ט מלאכות שלא להבעיר אש.

ומבאר הענין על פי מה שמצינו בגמרא )שבת 

בפעם  בנו  אלעזר  ורבי  רשב"י  כשיצאו  כי  לג:(, 

הראשונה מהמערה אחרי שהיו שם י"ב שנה, ראו 

אנשים שחורשים את האדמה וזורעים בה, אמרו: 

מקום  כל  שעה,  בחיי  ועוסקין  עולם  חיי  "מניחין 

ואמרה  קול  בת  יצתה  נשרף,  מיד  עיניהן  שנותנין 

למערתכם".  חיזרו  יצאתם,  עולמי  להחריב  להם, 

חזרו לשהות במערה עוד שנה שלימה, וכשיצאו 

אלו  של  השדה  תנובת  את  מלשרוף  נמנעו  כבר 

שעסקו בעניני העולם הזה.

ימים  "ששת  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

ה מלאכה", רמז על רשב"י וחבריו שמלאכתם  ָעשֶׂ תֵּ

ששת  גם  אצלם  כי  נמצא  אחרים,  ידי  על  נעשית 

"וביום השביעי יהיה  ימי החול הם בבחינת שבת, 

הזה מפיך, יכול דברים ככתבן, תלמוד לומר ואספת 

דגנך, הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. 

רבי שמעון בן יוחי אומר, אפשר אדם חורש בשעת 

חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, 

מה  תורה  הרוח,  בשעת  וזורה  דישה,  בשעת  ודש 

של  רצונו  עושין  שישראל  בזמן  אלא  עליה.  תהא 

שנאמר  אחרים,  ידי  על  נעשית  מלאכתן  מקום 

ישראל  שאין  ובזמן  וגו',  צאנכם  ורעו  זרים  ועמדו 

ידי  על  נעשית  מלאכתן  מקום  של  רצונו  עושין 

אביי  מכריע  בסיום  דגנך".  ואספת  שנאמר  עצמן 

"אמר אביי הרבה עשו  את ההנהגה לרוב ישראל: 

יוחי  בן  שמעון  כרבי  בידן,  ועלתה  ישמעאל  כרבי 

ולא עלתה בידן".

כי  לומר,  יש  המכילתא  דברי  לפי  מעתה 

בעשרת הדברות מסר הקב"ה לישראל את מצות 

כל  ועשית  תעבוד  ימים  "ששת  באומרו:  השבת 

שאפילו  בכך,  ישראל  כל  את  ללמד  מלאכתך", 

שמלאכתן  וחבריו  רשב"י  במדרגת  אינם  אם 

צריכים  בעצמם  הם  אלא  אחרים,  ידי  על  נעשית 

לחשוב  יטעו  אל  המעשה,  ימי  בששת  לעבוד 

שאין חשיבות בשמירת השבת שלהם, אלא ידעו 

נאמנה: "ויום השביעי שבת לה' אלקיך", כי הקב"ה 

מתענג בשמירת שבת של כל אחד מישראל.

כל  את  משה  הקהיל  כאן  בפרשתנו  אולם 

הן אמת שהקב"ה אוהב  כי  ישראל להודיע להם, 

אבל  מישראל,  אחד  כל  של  השבת  שמירת  את 

להתעלות  להשתוקק  לפחות  צריך  אחד  כל 

"ששת  וחבריו:  רשב"י  במדרגת  זה  בענין  להיות 

ידי  ה מלאכה", שמלאכתו תיעשה על  ָעשֶׂ תֵּ ימים 

שבת  קודש  לכם  יהיה  השביעי  "וביום  אחרים, 

מ.(  )קידושין  זו  השתוקקות  ידי  ועל  לה'",  שבתון 

שיחשב  למעשה,  מצרפה  הקב"ה  טובה  מחשבה 

כאילו הוא במדרגה זו.

 רפא תבע"ק אשר 
אזק"ק פ"שברו קחב"וק

ה"נועם  דברי  הם  ומתוקים  נעימים  מה 

מה  המכילתא  דברי  לפי  לבאר  שהוסיף  מגדים", 

לקראת שבת קודש הבאה עלינו לטובה שאנו 

קוראים בה את פרשיות ויקהל-פקודי, דבר בעתו 

מה טוב להתבונן על מצות שמירת שבת, שבעצם 

כבר נצטוו עליה ישראל בשעת מתן תורה בעשרת 

"זכור את יום השבת לקדשו,  הדברות )שמות כ-ח(: 

ויום  מלאכתך  כל  ועשית  תעבוד  ימים  ששת 

השביעי שבת לה' אלקיך, לא תעשה כל מלאכה" 

וגו', והנה כאן בפרשתנו פרשת ויקהל אנו למדים 

כי משה רבינו הקהיל את כל ישראל למסור להם 

שוב את מצות שמירת שבת )שם לה-א(:

ויאמר  ישראל  בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל 

אליהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם, 

ה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם  ָעשֶׂ ששת ימים תֵּ

קודש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת. 

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת".

 קחויקש שפ משק "בונק: 
רששת ומום ֵּתָעֶׂשק מפאכקר

משה  שחזר  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

כאן  כי  השבת,  מצות  את  לישראל  למסור  רבינו 

רצה לחדש לישראל בענין השבת, מה שלא הודיע 

להם הקב"ה בעשרת הדברות. דבר זה אנו למדים 

ממה שדרשו חכמינו ז"ל במכילתא פרשת כי תשא 

מה ששינה משה רבינו כאן לומר לישראל:

ה מלאכה, וכתוב אחד אומר  ָעשֶׂ "ששת ימים תֵּ

)שמות כ-ט( ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, 

כיצד יתקיימו שני כתובים הללו. אלא בזמן שישראל 

עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים 

ה מלאכה. וכן הוא אומר )ישעיה סא-ה(  ָעשֶׂ שנאמר תֵּ

ֵריֶכם ְוכְֹרֵמיֶכם,  ְוָעְמדּו ָזִרים ְוָרעּו צֹאְנֶכם ּוְבֵני ֵנָכר ִאכָּ

וכשאין עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על 

ידי עצמן, שנאמר ועשית כל מלאכתך".

והנה בענין זה אם ראוי לאדם לעבוד בעצמו, 

מצינו בגמרא )ברכות לה:( מחלוקת בין רבי ישמעאל 

לרבי שמעון בר יוחאי, מהי ההנהגה הראויה:

"תנו רבנן, )דברים יא-יד( ואספת דגנך, מה תלמוד 

לומר, לפי שנאמר )יהושע א-ח( לא ימוש ספר התורה 

רששת ומום ֵּתָעֶׂשק מפאכקר

 משק "בונק "מז עפ וקסף מקהו" שבת
שזכק ב"כקש שפ קגקו בזכקת שכובי את קשבת

קח את המושכות
חוקים שאינם מתכופפים

סיימנו חורף מבורך והבריאה כולה פורחת ואנחנו 
הזמן  בדיוק  וזה  הפסח.  חג  את  מריחים  כבר 
חודש  את  מברכים  אנחנו  זו  בשבת  להתחדשות. 

והנפלאות,  הניסים  חודש  ניסן, 
ה'  בעזרת  שיבוא  הגאולה,  חודש 

לכל עם ישראל לטובה ולברכה.

הניסים  על שם  קרוי  ניסן  חודש 
ניסי  בו,  שהתרחשו  הגדולים 
סוף. ים  וקריעת  מצרים  יציאת 
חוקי  שינוי  זה  נס  נס?  זה  מה 
שהוא  מגלה  כולו  שהטבע  הטבע, 
מונהג ברצונו של הבורא ומתכופף 

בפני רצונו של הבורא.

אינם  הטבע  שחוקי  מכאן 
חוקים מוחלטים, אלא הם חוקים 
ידי אמונה  שעשויים להשתנות על 
ותפילה, כמו שראינו צדיקים גדולים 
במהלך הדורות ועד דורנו אנו, שהיו 

משנים את הטבע בתפילתם.

אחרים  חוקים  ישנם  אבל 
הם  האלה  והחוקים  בבריאה, 
משתנים,  ובלתי  קבועים  חוקים 

ואלה החוקים הרוחניים. מה הם החוקים הרוחניים? 
ישנו חוק רוחני מוכרים יותר כמו החוק שאין ייסורים 
בלא עוון, וחוק רוחני נוסף שכל המאריך בתפילתו 

אין תפילתו חוזרת ריקם.

וישנו חוק נוסף שבחסדי ה' הולך ומתפרסם וצובר 
תאוצה בעם ישראל והוא חוק התודה שאומר: על 
ידי התודה על הצרה – מתבטלת כל צרה וכל בעיה 
וכל גזירה רעה! החוק הזה, כמו כל חוק רוחני – זה 

חוק שהוא הרבה יותר חזק מחוקי הטבע, זה חוק 
שלא ישתנה לעולם.

מאמינים ברחמים
וכמה  כמה  לכך  יש  הזה?  החוק  פועל  כיצד 
נתמקד  הנוכחי  ובמאמר  הסברים 
נלמד  שממנו  אחד  יסודי  בהסבר 

כלל גדול באמונה.

רבי נחמן מגלה לנו שעל ידי תיקון 
וכל  הדינים  כל  נמתקים  האמונה 

החרון אף ונמשכת רחמנות.

רחמנות?  שנמשכת  הכוונה  ומה 
הרי אצל ה' יתברך הכול זה רחמים 
גם הדינים והצרות והקשיים הם רק 

רחמנות?

לא  שאנחנו  רחמים  שיש  אלא 
מבינים ולמרות זאת אנחנו צריכים 
ולעומת  כאן רחמים,  להאמין שיש 
יכולים  כן  זאת יש רחמים שאנחנו 
רחמים  רחמים,  שהם  להבין 
כאשר  שלנו.  הקטנים  במושגים 
עלינו  מרחם  ה'  באמונה,  פגם  יש 
ברחמים שלפעמים קשה לנו להבין 
את  מתקנים  כאשר  אך  שבהם;  הרחמנות  את 
מבינים שהם  אנחנו  לרחמים שגם  זוכים  האמונה, 

רחמים.

זו רחמנות גדולה של ה',  לדוגמה, כשאדם חולה 
וזה בוודאי מציל אותו מהרבה צרות וייסורים גרועים 
יותר. אבל אנחנו לא מבינים איך זה לטובתו, אנחנו 

רק מאמינים שהחולי הזה הוא לטובה.

אך כאשר החולה הזה מתקן את האמונה, הוא 

ורואים  הרחמים  רואים את  אכן  ואז  מיד  מתרפא 
צריכים  ולא  בריא,  עכשיו  שהחולה  הטובה  את 

להאמין, כבר רואים ומבינים.

רחמים כמו שאתה מבין
ומה הכוונה לתקן את האמונה? איך מתקנים את 

האמונה?

כאשר  כי  הצרה.  על  תודה  לומר  היא  הכוונה 
או  הצרה,  על  תודה  לומר  טעות  שזו  חושב  אתה 
אומר  זה   – ראוי  ולא  נכון  לא  שזה  חושב  שאתה 
שאתה לא מאמין שה' הוא אבא שאוהב תמיד את 
לילדים  צער  שום  לעשות  רוצה  ולא  שלו,  הילדים 
שלו, ומצטער בצרתם של הילדים שלו, ורוצה שיהיה 

תמיד רק טוב לילדים שלו. וזו כפירה גמורה.

הפשוטה אומרת שאבא שבשמיים אוהב  האמונה
תמיד את הילדים שלו ולא עושה שום רע לילדים 
שלו ועושה רק טוב לילדים שלו. וגם אם אתה לא 
מבין, אבל אתה מאמין ואומר תודה לאבא. זה שיא 
וזה מה שממתיק את כל הדינים ומסלק  האמונה 
את כל הצרות ופותר את כל הבעיות. יוצא שהתודה 

על הצרה היא הביטוי המושלם לאמונה.

רבי נחמן מכנה את זה כך: על ידי תיקון האמונה 
ה' מוסר את הרחמנות בידינו. ונבאר את כוונתו. ה' 
צרות  הזה  לחולה  נתתי  אני  עכשיו  "עד  לנו:  אומר 
לפי מה שאני מבין שזו הרחמנות וזה הדבר הטוב 
ביותר עבורו; ומעכשיו אני נותן לכם לקבוע איך יהיו 
הרחמים, ואתם יכולים לבטל את כל הצרות מעליו".

שני סוגי רחמים
שאנחנו  יתכן  האם  השאלה:  נשאלת  כאן  אבל 
מבינים טוב יותר מהקדוש ברוך הוא?! אם הבורא 
אותו  וזה מה שמציל  לטובתו  היא  יודע שהמחלה 
מייסורים קשים אחרים – אז מה ִהרווחנו בזה שהבן 
בכפל  לסבול  עלול  הוא  עכשיו  הרי  יתרפא,  אדם 
ברוך  מהקדוש  טוב  יותר  מבין  אתה  וכי  כפליים? 
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