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“This is the law of the Olah: It is the Olah that stays on the flame”

The Amazing Power of Torah Study to Draw Down Heavenly Fire 
 to Incinerate the Destructive Malach Generated by One’s Sins

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Tzav 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

“This is the law of the Olah”  
Studying the Laws of the Olah

We will begin our enlightening journey with the sacred 
comments of the Arvei Nachal.  He explains the meaning of the 
passuk: עד הלילה  כל  המזבח  על  מוקדה  על  העולה  היא  העולה  תורת   "זאת 

 "מאי :based on the following Gemara (Menachos 110a)—הבוקר"

כאילו חטאת  בתורת  העוסק  כל  האשם,  תורת  וזאת  החטאת  תורת  זאת   דכתיב 

אשם".  הקריב  כאילו  אשם  בתורת  העוסק  וכל  חטאת,   What is the  הקריב 
meaning of that which is written (Vayikra 6, 18): “This is 
the law of the Chatat” and (ibid. 7, 1): “This is the law of the 
Asham”?  Anyone who studies the Torah of the Chatat, it is 
considered as if he actually brought a Chatat-offering; and 
anyone who studies the Torah of the Asham, it is considered 
as if he actually brought an Asham-offering.    Accordingly, 
when the Torah says: “This is the law of the Olah”—it implies 
that anyone who studies the Torah pertaining to the Olah, it is 
considered as if he actually offered an Olah. In fact, the Ba’al 
HaTurim here states this explicitly: ,העולה היא  העולה  תורת   "זאת 

  .לומר כל העוסק בתורת העולה כאילו הקריב עולה"

The Torah goes on to emphasize the importance of the 
Torah of the Olah: “This is the Torah of the Olah.  It is the 
Olah that stays on the flame on the mizbeiach.”  Studying 
the Torah-passage pertaining to the Olah surpasses the actual 
offering of the korban Olah on the pyre on the mizbeiach.  How 
so?  “All night until the morning”—by studying the laws of 
the Olah, it is considered as if a person offered a korban all 
night long, until the break of day.  An actual korban Olah, on 
the other hand, cannot be offered during the night, as we learn 
from the Gemara’s (Megillah 20a) elucidation of the passuk 
(ibid. 7, 38): "'ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם לה"—on the 
day He commanded Bnei Yisrael to bring their korbanos 

In this week’s parsha, parshas Tzav, we learn a vital principle: 
Torah-study is more valuable than all of the korbanos.  The 
parsha opens as follows (Vayikra 6, 1): 

"וידבר ה' אל משה לאמר, צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה היא 

העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו".

Hashem spoke to Moshe, saying: Command Aharon and 
his sons, saying: This is the law of the Olah.  It is the Olah 
that stays on the flame on the mizbeiach all night until the 
morning; and the fire of the mizbeiach shall be kept aflame 
on it.  Rashi comments in the name of the Torat Kohanim: 
“Command” is only an expression of urging on—for the 
immediate moment and for future generations.  Rabbi 
Shimon said: There is a greater need for Scripture to urge 
in a situation involving the loss of money.  

We must endeavor to explain why HKB”H saw fit to urge 
us on specifically here: “Command Aharon and his sons”—
indicating the need to urge at that moment and in future 
generations.  Additionally, we must endeavor to explain Rabbi 
Shimon’s statement: There is a greater need for Scripture 
to urge in a situation involving the loss of money.  After 
all, even though the korban Olah was consumed entirely on 
the mizbeiach; nevertheless, the kohanim were privileged 
to receive the hides of the sacrificial animals, as it is written 
(Vayikra 7, 8): והכהן המקריב את עולת איש, עור העולה אשר הקריב לכהן" 

 and the kohen who offers a person’s Olah, the hide—לו יהיה"
of the Olah that he offered shall belong to that kohen; it 
shall belong to him.  That being the case, there is no apparent 
monetary loss here.  So, why is it necessary to urge the kohanim 
in this matter (see Ramban)?  

 

  

453.355 

‘With wisdom opens gates’ – 'בחכמה פותח שערים'  
A young man who presented himself as a serious, experienced 
worker came to my business and asked if there was an opening for 
him to work by me, since the place where he was working was about 
to close. 
I told him that there were no openings at the moment and if there 
were, I would let him know. In the meantime, I checked him out and 
it turned out that he was a diligent, experienced worker. Now I had a 
tough decision to make since one of my workers who had been 
working for me for a long time was starting mess up at work and he 
was not properly doing what was demanded of him. I did not have 
the heart to fire him and take away his livelihood, but on the other 
hand, an experienced worker was looking for work. I tried to talk to 
my employee who was not keeping up and he told me that he was set 
in his ways and he was not going to change. I did not have much 
choice since the other worker was still working at his job and I did not 
have a replacement, so I suffered in silence.  
About two weeks later, the new employee called me to let me know 
that he was available, and he no longer worked at the other job. I told 
him that I would call him right back, but I did not know what to do. 
How could I fire the seasoned employee and cut off his income? That 
night my current employee called me to inform me that he was 
quitting, and he was not coming back to work. 
I immediately called the new employee and he asked if I had an 
answer for him. Abruptly, I let him know that he could start working 
tomorrow and everything worked out peacefully with amazing 
hashgacha that only the One and Only arranged that this one left and 
this one came. 

 כ.ה.   
‘He gives bread to all…’ – ''...נותן לחם לכל  

Every morning as my wife gets the kids dressed and ready to leave 
the house, I prepare the lunches for the kids, each according to what 
he likes. Afterwards, I drop off each child at his school and I go daven. 
This time I came home, and my wife was very stressed out by the 
sandwich that I sent with my little daughter since she noticed that the 
white bread that I used was a little moldy and I did not notice it. 
 I told her that just today she asked for whole wheat bread since for a 
change we had whole wheat bread in the house. This was amazing 
because she never asks for whole wheat bread! And just today she 
asked for whole wheat bread… 

 ל.ש.
 

 שושנת יעקב צהלה ושמחה
The rose of Yaakov was cheerful and glad 

When these lines were written they did not know what 
condition the readers will be in when they read these lines, will 
it be before they drink wine or after, or perhaps even while 
partying and rejoicing. But our hope is that all of them are 
immersed in joy and delight, therefore, we will also involve 
ourselves in simcha. However, we will not ask how to rejoice 
on Purim, rather, how do we extend the joy of Purim and take 
it with us for the rest of the year? What do we do so that the 
joy does not leave us immediately as the pouring of wine and 
other drinks that gladden the heart? 
In the piyyut after Megillah we say: עקב צהלה ושמחה 'שושנת י
 The rose of Yaakov was cheerful‘ – בראותם יחד תכלת מרדכי'
and glad, when they jointly saw Mordechai robed in royal 
blue’. Seemingly, these words are a little enigmatic. Was it only 
after Israel saw the glory of Mordechai that they were joyous? 
Were they not joyous from the very salvation? That their lives 
were saved from annihilation? The piyyut is describing the 
posuk in the Megillah (8:15):  ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש'
 – מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן'
‘Mordechai left the King’s presence clad in royal apparel of 
blue and white with a large gold crown and a robe of fine linen 
and purple’. It is only after this, 'ליהודים היתה אורה ושמחה' – 
‘The Jews had light and gladness, and joy and honor.’ This is 
really not easy to understand, why we waited to see 
Mordechai going out in royal garments and only after this they 
completely rejoiced?! 
There is a great foundation hidden here. Really Israel was very 
happy about the miracle that saved them, but this joy was 
made to last a very short time. But once they saw the great 
glory of Mordechai HaTzaddik (9:4),  כי גדול מרדכי בבית המלך'
 For‘ – ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול'
Mordechai was now preeminent in the royal palace and his 
fame was spreading throughout all the provinces, for the man 
Mordechai grew increasingly great.’ Then the joy was 
complete, for Mordechai HaTzaddik saw to it that their joy was 
based on sanctity and purity, their joy was not blended with 
foreign things. Since they honored Mordechai and accepted his 
words, they earned the true and great joy to be extended 
every year for all years. 
There are many stories that recount the faith of Tzaddikim, but 
now is not the time for stories. We must know this, if we have 
faith in the Chachamim, if we honor Tzaddikim, then the joy is 
real. Not only will it not leave us right after Purim, rather, it will 
stay with us like ‘the rose of Yaakov was cheerful and glad 
when they jointly saw Mordechai robed in royal blue.’ 

- Tiv HaMoadim - Purim 
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ashi writes, Hamikave Aish Al HaMizbeach Over 
B’lo Sasei, a person who extinguishes the fire 
on the Mizbeach transgresses a Lav (negative 

commandment). The Gemoroh discusses the specific 
manner in which the Kohanim had to pour the wine 
and oil on the Mizbeach, in order to make certain that 
they would not extinguish the fire. Otherwise, while 
attempting to do a Mitzvoh, they would be doing an 
Aveiro.
 
I have always noticed how other people, and even I, do 
something which we believe to be what Hashem wants 
us to do at that time and place. In reality, it is something 
Hashem does not want us to do. There are many 
examples and below are some of the most common:
 
1) People will Daven the entire Pesukei D’zimra and, 
because they came late, will miss Tefilla B’tzibbur.
 

2) People will fill an entire washing cup with water, use all 
the water, but still not wash the entire hand.
 
3) People will speak Loshon Hora when they are not 
allowed to, but won’t speak it when they are supposed 
to speak it.
 
4) People will drink so much on Purim that they don’t 
properly fulfill the Mitzvoh of eating the Seuda.
 
Many of the above examples are done sincerely. 
Nevertheless, in their attempt to do what is right, they 
are doing the opposite. People are responsible to learn 
the Torah, and the Halacha, for this reason. People should 
be aware that what they are doing may not be correct, 
and second guess themselves. However, whenever they 
do one Mitzvoh which may overlap with another, they 
should ask their Rav how to balance the two. 

R
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Parshas Tzav 

The Olah on the Mizbeiach All Night Until Morning 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l teaches us the uniqueness of the Jewish perspective of day and night 
in regards to bringing korbanos - literally coming close - to Hashem. In doing so, he helps to frame the 
entire avodah in terms of appreciating the gifts of clarity that we are given.  

Since avodah is linked to tefillah, our prayer as well as our execution of plans and actions can also be 
positively supported by this mindset before we actually embark on them.  

The posuk says, “Tzav es Aaron ve’es bonov laimor: Zos toras ha’olah hi ha’olah al mokdah al 
hamizbei’ach kol halaylah ad haboker.” Rav Hirsch explains that just as Moshe Rabbeinu received his 
nevuah in a clear, day-like manner, so too, it is lucid, clear, fully awake man, with his wakeful, clear-
thinking and free-willed mind, who has to approach Hashem and bring korbanos only by the clarity of 
day.” 

“Not just when man succumbs to the power of Hashem at night, but when he has a clear mind and 
productive world-forcing power, during the day, and might think that he has, but was not granted, such 
great powers, that he has to bring the thanksgiving and the elevation acknowledgements." 

"Thus, zerikah, kabbolah, melikah, etc. - all procedures expressing the renewed relationship with 
Hashem - must be done during the daytime. Therefore, one must leave the offerings until morning, 
since night and day are Hashem’s.”  

Just as Hashem is yotzer ohr, so too, from the posuk in Yeshaya, He is borei choshech, He is the creator 
of darkness. It is interesting, as we have noted before, to consider how Rav Avigdor Miller zt”l explains 
this distinction.  

Since Hashem is light, he needs only to be “yotzer,” to form it, and not create it, unlike darkness. 
Choschech had to be created as a tool to allow the ohr to be appreciated and sought after.  

Rav Hirsch explains that the non-Jewish world views the night – literally, in Lashon Hakodesh, leil, 
confused, and howling, and erev, mixed up - as the only time that one needs to seek Hashem, since 
only the dark side of life needs to seek Hashem. Yom, analogous to the word kum, upstanding, is viewed 
by that world as the time when man fights with the spiritual forces. Thus, the day in the mind of a non-
Jew is a battle of mortals against the power of the deities.  

To a Jew, the day is the time for accomplishment in the service of and giving satisfaction to Hashem. 
Therefore, in the Mishkan, and later the Bais Hamikdosh, it was not the night dragging the day into the 
grave of mortality, but, rather, the day which elevated the night.  

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
PARSHAS	TZAV	- 	PURIM	

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

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

                                                                          בס"ד                                                  לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים
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Satan’s Portion 
צו את אהרן ואת בניו לאמר “ 6:2
זאת תורת העלה הוא העלה על 
מוקדה על המזבח כל הלילה עד 

 ”הבקר ואש המזבח תוקד בו
“Command Aharon and his sons saying: 
This is the law of the elevation-offering: It 
is the elevation-offering that stays on the 
flame, on the Mizbe’ach all night until the 
morning, and the fire of the Mizbe’ach 
should be kept aflame on it.”  Why does the 
Torah have these seemingly extra words, 
   ”?הוא העולה“
 The words, “הוא העולה” appear to 
be superfluous. The next Posuk states, 
 He“ – ”והרים את הדשן אשר תאכל את העולה“
shall separate the ash of what the fire 
consumed of the Olah.”  Why does the Torah 
need to tell us what the ashes are from, 
when it is quite obvious that it is from the 
Olah, as we are speaking about the 
sacrificing of the Olah?  The Zohar 
Hakodosh tells us that the Satan took 
rulership over Iyov and his children, for 
they were only Makriv Korbon Olos, as the 
Posuk says in Iyov 1:5 “ויעלו עולות מספר כולם” 
– “And Iyov would bring Korbon Olos for all 
of his children.” The Korbon Olah is burnt 
completely, so that there is no part of it for 
the Sitra Achara, which is a portion for the 
Satan.  However, from all of the other 
Korbonos, from which the Kohanim and the 
owners eat, there is refuse from that food, 
and that is the portion for the Sitra Achara.  
With this Zohar we can explain that when 
Moshe Rabbeinu built the Mizbe’ach at the 
bottom of the mountain, he was Makriv 
Olos and Shelamim, and not just Olos, for 
he knew that one must not be Makriv 
exclusively Korbon Olos, for then there is 
nothing for the Sitra Achara.  We see the 
same thing with Yisro, Shemos 18:12 “ ויקח
יתרו עולה וזבחים לאלקים, ויבא אהרן וכל זקני ישראל 
 And Yisro, Moshe’s“ – ”לאכול לחם עם חותן משה
father-in-law, brought a Korbon Olah and 
Zevachim, for Hashem, and Aharon came 
with all the elders of Klal Yisroel to partake 
in the meal before Hashem with Moshe’s 
father-in-law.” The “Zevachim” that the 
Posuk refers to are Korbon Shelamim, and 
this was done purposefully so that the 
Satan should not be Mekatreg as he did by 
Iyov, for with Shelamim, there is food eaten 
by man, and then there is waste, which is 
the portion of the Satan.  As long as he 
receives a portion, he is not Mekatreg.  
Based on this understanding, how was 
anyone ever able to only bring a Korbon 
Olah on the Mizbe’ach without also 
bringing a Korbon Shelamim with it, so that 
the Satan would not be Mekatreg?  When 
one brought a Korbon to the Mishkan or to 
the Bais Hamikdash, there were many 

Korbonos brought on the Mizbe’ach, 
including Shelamim, which were eaten.  
Thus, even though there may have been 
individuals who brought only a Korbon 
Olah, nonetheless, the Satan was not 
Mekatreg, for he received portions from 
other Korbonos which were brought on that 
Mizbe’ach. Iyov brought Korbonos on a 
Bamah, not in the Mishkan or Bais 
Hamikdash, and there were no other 
Korbonos except for those.  Being that there 
were only Olos, the Satan did not receive a 
portion from that Bamah, and was thus 
Mekatreg against him.   

Another reason that all Korbonos 
brought on the Mizbe’ach were protected 
from the Satan was because there was a fire 
from Above lit on the Mizbe’ach, which was 
Kodosh, and protected all Korbonos, even 
Olos, from the Satan.  Additionally, from 
the Mizbe’ach, they needed to remove the 
ashes and take it out of the camp of Klal 
Yisroel, and that was where the Sitra 
Achara resided – so he did receive some sort 
of portion even from the Olos, and this 
satisfied him.  The Torah uses a Loshon of 
 here because its Gematria is 96, which is צו
the same Gematria as the Sheimos of ל-א  
and י-נ-ד-א  which are illuminated when 
Korbonos are brought.  The Torah stresses, 
 this is the Olah – that even if – ”זאת העולה“
only an Olah is brought, without any other 
Korbonos which are eaten, “היא העולה” – it 
will still be a valid Olah, without any Kitrug 
from the Satan.  Why is it not like Iyov 
where there was a Kitrug because there 
were only Olos?  “על מוקדה על המזבח” – 
Because these Olos are brought on a 
Mizbe’ach, which have other Korbonos 
brought on it as well. “ואש המזבח” and 
because the fire of the Mizbe’ach comes 
from Above, which is Kodosh, and thus 
protected from the Sitra Achara.  Tehillim 
 ”הטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים“ 51:20
– “Do good in Your favor to Tziyon, build the 
walls of Yerushalayim.”  When we will be 
Zoche to have the walls of Yerushalayim 
rebuilt, 51:21 “אז תחפוץ זבחי צדק עולה וכליל” – 
“Then You will desire the offerings of the 
righteousness, the Olah and whole offering” 
– for there will no longer be a Satan, and all 
Olos will be able to brought alone. (בן איש חי) 
 Why does the Posuk repeat, “ הוא
 There are Mitzvos which cannot  ”?העולה
reach their destination Above, but need the 
assistance of other Mitzvos to reach their 
proper destination, while there are other 
Mitzvos performed which are self-sufficient 
and can reach the desired destination 
without any assistance.  The Torah is 
telling us, “זאת תורת העולה” – the proper way 
for the Olah, and Mitzvos are called, “Olos,” 

are to be, “הוא העולה” – that it should be done 
in the optimal manner so that it itself will 
be the Olah; it should reach its desired 
destination without any assistance.  
Another answer to this question is that the 
actual Korbon Olah needs an action from a 
Kohen, and one cannot do so without the 
assistance of a Kohen.  However one who 
recites the Parshah of the Olah, which is as 
if he brought a Korbon Olah, (as the 
Gemara in Menochos 110a tells us) then one 
does not need a Kohen; rather, “הוא העולה” – 
it itself is the Olah, without the assistance 
of a Kohen.   (בן איש חי) 
  Now we can understand why the 
Torah repeats the words, “היא העולה.”  There 
is a concept that we find where the Sitra 
Achara (Satan) needs to get something, and 
then he leaves us alone to serve Hakodosh 
Boruch Hu properly.  On Yom Hakippurim, 
there is a Seir that goes to Azazel – this is 
for the Sitra Achara.  By doing this, the 
Sitra Achara leaves us alone on the holy day 
of Yom Hakippurim.  The same applies to 
Korbonos, as the Torah tells us that we 
must ensure that our Korbonos reach their 
desired destination.  When Klal Yisroel 
brought the Korbon Olah on the Mizbe’ach, 
there were no issues with the Sitra Achara, 
for on that same Mizbe’ach, other Korbonos 
were also brought from which there was a 
part for the Sitra Achara.  However, when 
they brought Korbonos on a Bamah, they 
needed to be careful to bring other Korbonos 
along with the Korbon Olah.  While Chazal 
tell us that there must be something in it 
for the Sitra Achara to leave us alone, when 
we perceive that there is something in it for 
ourselves, then we will perform those 
Mitzvos with more gusto, and will be careful 
with them.  By the Korbon Olah, the Torah 
uses a Loshon of “צו”, which Rashi tells us is 
to urge us to do this Mitzvah, for being that 
it all gets burnt, we may not be as diligent 
to perform this Mitzvah. Unfortunately, we 
are not Zoche now to have a Bais 
Hamikdash to bring any Korbonos.  There 
is a great lesson that the Torah is teaching 
us here.  For any Mitzvos which one may 
not feel that he is getting something from 
them, he nonetheless must be happy and 
excited to perform the Mitzvos of Hashem, 
and recognize that it is a great honor and 
privilege to be the chosen nation.  We must 
perform all the Mitzvos of the Torah with 
great joy, and when we do so, we will be 
Zoche to, “היא העולה” – to our Mitzvos rising 
to great heights in Shomayim, the place we 
want it to reach.  May we be Zoche to see 
the rebuilding of the Bais Hamikdash, so 
that we can bring actual Korbonos,  במהרה
 !בימינו אמן
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PPaarraasshhaass  TTzzaavv  
TThhaannkk  YYoouu  

HHaasshheemm  
““SShalom Aleichem my old friend Reu-

ven. How are you?” 
“Baruch Hashem Ephraim. I am so happy 
that I ran into you today. I would like to 
invite you to a seudas mitzvah.” 
“I am so honored. What is the occasion?” 
“Not so long ago, I was very sick.” 
“Oy vey.” 
“Through the chessed (kindness) of 
Hashem I recovered, and am standing 
here healthy today. Please come to the 
seudas hoda’ah (feast to give thanks to 
Hashem) to celebrate this wonderful 
event.” 

The night of the seudah arrives, and Reu-
ven’s home is full of friends and relatives, 
who have come to share in his simcha 
(happy event). 

““II would just like to say a few words 

about the subject of hoda’ah – giving 
thanks to Hashem. If we were living in the 
times of the Beis HaMikdash, we would all 
be eating from the Korbon Todah 
(Thanksgiving Offering). This week’s 
parasha speaks about this offering. Rashi 
comments (Vayikra 7:11) that four 
people are obligated to bring a korbon 
todah: those who have crossed the 
sea or the desert, those who have 
been freed from captivity, and 
those who have recovered from a 
dangerous illness. Along with this 
sacrifice, a shir was sung – 
Mizmor Li’Todah (Tehillim 100).  

““TThe Malbim explains that 

when Hashem runs the world 
according to natural laws, He is 
like a King, sitting in His palace, 
governing the nation via his 
officers. When He performs a 
miracle, and saves someone from 
a danger, He leaves the palace 
and goes out amongst the people 
Himself, to personally govern 
them. Hashem put my life in 
danger, and then saved me in a 
miraculous way. He has shown His 
hashgacha pratis (personal supervision) 
over my life. Therefore, I thank Him for 
caring so much about me. How? 

““‘‘SServe Hashem with happiness’ (Te-

hillim 100:2). One who serves a mortal 
king is not sure if he will receive a reward 
for his service. Therefore, he is not happy 

until he receives the reward. The service 
alone does not give him happiness. On 
the other hand, one who serves the King 
of kings knows that he will be rewarded 
in full for every deed. Therefore, he is 
happy even while he is working. ‘Know 
that Hashem is G-d; He made us and we 
are His’ (Tehillim 100:3). That knowledge 
brings a person true happiness.” 
 
Kinderlach . . . 
Hashem is so kind to all of us. He gives us 
food, clothing, and shelter every day. He is 
so dependable, that it is easy to take Him 
for granted, chas v’shalom (Heaven for-
bid). Therefore, He needs to wake us up. 
He puts us into a situation where we clearly 
see His Hand guiding us. We are saved 
from danger. We are ecstatically happy. 
We focus this happiness on Him in thankful 
praise. Kinderlach let us thank and praise 
Him all of the time. Say the “Mizmor 
Li’Todah” prayer every morning with great 
feeling. “Enter His gates with thanksgiving, 
his courts with praise . . . For Hashem is 
good. His kindness endures forever.” 
 

EEaatt  LLiikkee  aa  MMeennsscchh  
TThe Mizbeach (Altar) was the place 

where the offerings were 
consumed by the Holy Fire and 
offered up to Hashem. Alas, in our 

days we have no Beis 
HaMikdash, and no Mizbeach. 
However, we do have a 
substitute. The Shelah 
HaKadosh tells us that our 
table serves in place of the 
altar. Our food is the sacrifice. 
What serves in place of the 
fire? The words of Torah that 
we speak at the table. When 
done properly, our eating is 
compared to the avodah 
(service) in the Beis 
HaMikdash. 

TThe Pele Yoetz offers some 

guidelines about proper eating 
and drinking. One must sit with 
kovod (honor) at the table, for 
he is eating at the King’s table. 

He must not be a glutton, for this is 
bad for both his body and soul. It can 
ruin his health, and cause his Yetzer Hora 
of tayva (desire) to become very strong. 
Do not complain about the food. Com-
plaints show a lack of hacoras hatov (ap-
preciation) for the hard work that Imma 
put into preparing and serving the meals. 
Put effort into saying your berachos 

(blessings) before and after the meal with 
kavannah (concentration). This is how 
you thank Hashem for His Kindness. 
Speak words of Torah at the table. This 
will bring the Shechina (Divine Presence) 
down, just as the Heavenly Fire came 
down to consume the sacrifices. 
 
Kinderlach . . . 
Eating is yet another way to serve Hashem. 
You can elevate your meals to the level of 
the Avodah of the Beis HaMikdash! Just 
follow the guidelines of the Pele Yoatz. 
When we are eating, let us all do our best 
to tell Abba and Imma some of the Torah 
that we learned today. Ask Abba and 
Imma to share with us what they learned 
today. With Hashem's help, we will con-
stantly keep burning the miraculous fire 
from heaven that comes down and illumi-
nates us with wisdom and spirituality. 
 

TThhee  CCllootthheess  FFiitt  
““TThe Kohen shall wear his fitted linen 

garment” (Vayikra 6:3). The Malbim 
points out that the garments were fitted 
exactly according to the middos (physical 
measurements) of the Kohen. When dis-
cussing the Bigdei Kehuna (clothing of the 
Kohanim) in Parashas Tetzaveh (Shemos 
28:2) the Malbim explains the spiritual 
aspect of the middos of these garments. 
Although the Torah appears to be ex-
plaining the character and construction of 
the external clothing of the Kohanim, in 
reality it is detailing the internal garb of 
their souls. Those holy Kohanim who 
serve Hashem must clothe their souls in 
good middos (character traits), proper 
ideas and attitudes. The holy external 
garments were only a means to teach the 
Kohanim that they must fix up their souls 
and their middos, which are the internal 
garb of the soul. Then they will be truly 
fit to serve Hashem. 
 
Kinderlach . . . 
“Middos Tovos are the measure of a per-
son. Let’s go around the Shabbos table 
and see how many middos tovos we can 
name.” “Patience.” “Very good Leah!” 
“Always telling the truth.” “Excellent, 
Rivkah!” “Speaking softly.” “That’s so im-
portant Efraim.” “Being organized.” “That 
helps everything go well, Ahuva.” “Not 
wasting anything.” “I can see you appre-
ciate what Hashem gives you Doni. Okay, 
let each one of us pick a middah and 
work on it this week. Next week we will 
report back with our success stories.” 

Kinder Torah
R’ Simcha Betzalel

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

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

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

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

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

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

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

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Even more surprising, however, is the fact that Shlomo 
HaMelech, the wisest of all men, chose to disregard an explicit 
Torah-prohibition for a king not to take too many wives.  The 
Torah warns that they will inevitably lead him astray; yet, he 
was convinced that he was strong enough to avoid being led 

A Fantastic Revelation froi Our Master the Artzal

Shloio HaMelech a Spark froi Moshe’s Neshaiah  
Marrted Pharaoh’s Daughter a Gtlgul of Basyah 
the Daughter of Pharaoh Who Rescued Moshe

Rabbt Ptnches Frtedian
Parshas Shofti  557
Translation by Dr. Baruch Fox

Sponsored and Printed by: www.ramapost.com
לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל

Shvilei Pinchas
R’ Pinches Friedman
(English & Hebrew)

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

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

The Test of Why? 
ואלה תולדות יצחק בן “ 25:12
 ”אברהם, אברהם הוליד את יצחק
“And these are the offspring 
of Yitzchok the son of 

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

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

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

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

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

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

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

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

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

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

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

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

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

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

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

person be put to death. (17:6)

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 “The Rosh Yeshivah closed his eyes. After a few minutes, it 
seemed to me that he had fallen asleep. So, I said, ‘Fine, I have my 
answer. I need nothing from the yeshivah. I will make it on my own’, 
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 פרשת שופטים 292' גיליון מס

 שישית שנה "חתשע

 לזכות  יוצא זה גליון

 ידידינו החשוב  

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

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

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

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

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

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

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

 .ושלמים מתוקנים להיות שנזכה ר"ויה, וכידוע הדיבור בחטאי ובפרט לחבירו
ת כ ר ב ת ב ב ם ש ו ל  ש
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המשך בעמוד 3

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

שעליה לבדה נברא העולם?"

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

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

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

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

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

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

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

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

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

ראשית עמלו.

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

הלוויים בשירה מיוחדת.

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

מפתח הברכות

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

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

מהם..."

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

פי יסוד זה.

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

בחיים.

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

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

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
R’ Shalom Arush

(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

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

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

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

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

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

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

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

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

9302030־03.

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

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

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

הנוראים.

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

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

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

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

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

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

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

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

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

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

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

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

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

רוחני, עליון.

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

ומתוקה.
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מאת מנחם כהן 

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

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

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

לפחות טירדה זו. 

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

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

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

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

אבלים, וכך האוהלים.

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

שבא לחזק את התושבים. 

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

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

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

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

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

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

פרי צעיר?

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

נחוץ לשימושים אחרים. 

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

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

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

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

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

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

אלא בתנאים האמורים.

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

שמירת הגוף והנפש סי' רנ ס"ה־ט, וש"נ.
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מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

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

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

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

את התפילין והמזוזות.

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

מושג ברגע

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

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

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

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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Sichat Hashavua
(Hebrew)

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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

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

א'רנט

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

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

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

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

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

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

לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

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

Moreinu HaRav shlit”a 
 

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

- Tiv HaToarh - Shoftim 
 

420.324 

Shoftim 
5778 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

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

דברי התעוררות לתשעת הימים

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

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

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

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

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

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

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

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

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

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

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

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

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

עצמו.

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

מחמורים.

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

משום זה.

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

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

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

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

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

הרגש, וזה נורא ואיום.

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

הבית עולה בלהבות אש....

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

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

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

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

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

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

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

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

נאמנה. 

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

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

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

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

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

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

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

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

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

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

כמה ספרי מוסר].

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

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

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

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

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

דיין!

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

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

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

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

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

להיות קרוב להר סיני.

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

רק על אתרוג ולולב!

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

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

אי"ה הגליון הבא
יצא לאור
בפרשת
כי תבא
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Parshas Toldos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  
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‘With wisdom opens gates’ – 'בחכמה פותח שערים'  
A young man who presented himself as a serious, experienced 
worker came to my business and asked if there was an opening for 
him to work by me, since the place where he was working was about 
to close. 
I told him that there were no openings at the moment and if there 
were, I would let him know. In the meantime, I checked him out and 
it turned out that he was a diligent, experienced worker. Now I had a 
tough decision to make since one of my workers who had been 
working for me for a long time was starting mess up at work and he 
was not properly doing what was demanded of him. I did not have 
the heart to fire him and take away his livelihood, but on the other 
hand, an experienced worker was looking for work. I tried to talk to 
my employee who was not keeping up and he told me that he was set 
in his ways and he was not going to change. I did not have much 
choice since the other worker was still working at his job and I did not 
have a replacement, so I suffered in silence.  
About two weeks later, the new employee called me to let me know 
that he was available, and he no longer worked at the other job. I told 
him that I would call him right back, but I did not know what to do. 
How could I fire the seasoned employee and cut off his income? That 
night my current employee called me to inform me that he was 
quitting, and he was not coming back to work. 
I immediately called the new employee and he asked if I had an 
answer for him. Abruptly, I let him know that he could start working 
tomorrow and everything worked out peacefully with amazing 
hashgacha that only the One and Only arranged that this one left and 
this one came. 

 כ.ה.   
‘He gives bread to all…’ – ''...נותן לחם לכל  

Every morning as my wife gets the kids dressed and ready to leave 
the house, I prepare the lunches for the kids, each according to what 
he likes. Afterwards, I drop off each child at his school and I go daven. 
This time I came home, and my wife was very stressed out by the 
sandwich that I sent with my little daughter since she noticed that the 
white bread that I used was a little moldy and I did not notice it. 
 I told her that just today she asked for whole wheat bread since for a 
change we had whole wheat bread in the house. This was amazing 
because she never asks for whole wheat bread! And just today she 
asked for whole wheat bread… 

 ל.ש.
 

 שושנת יעקב צהלה ושמחה
The rose of Yaakov was cheerful and glad 

When these lines were written they did not know what 
condition the readers will be in when they read these lines, will 
it be before they drink wine or after, or perhaps even while 
partying and rejoicing. But our hope is that all of them are 
immersed in joy and delight, therefore, we will also involve 
ourselves in simcha. However, we will not ask how to rejoice 
on Purim, rather, how do we extend the joy of Purim and take 
it with us for the rest of the year? What do we do so that the 
joy does not leave us immediately as the pouring of wine and 
other drinks that gladden the heart? 
In the piyyut after Megillah we say: עקב צהלה ושמחה 'שושנת י
 The rose of Yaakov was cheerful‘ – בראותם יחד תכלת מרדכי'
and glad, when they jointly saw Mordechai robed in royal 
blue’. Seemingly, these words are a little enigmatic. Was it only 
after Israel saw the glory of Mordechai that they were joyous? 
Were they not joyous from the very salvation? That their lives 
were saved from annihilation? The piyyut is describing the 
posuk in the Megillah (8:15):  ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש'
 – מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן'
‘Mordechai left the King’s presence clad in royal apparel of 
blue and white with a large gold crown and a robe of fine linen 
and purple’. It is only after this, 'ליהודים היתה אורה ושמחה' – 
‘The Jews had light and gladness, and joy and honor.’ This is 
really not easy to understand, why we waited to see 
Mordechai going out in royal garments and only after this they 
completely rejoiced?! 
There is a great foundation hidden here. Really Israel was very 
happy about the miracle that saved them, but this joy was 
made to last a very short time. But once they saw the great 
glory of Mordechai HaTzaddik (9:4),  כי גדול מרדכי בבית המלך'
 For‘ – ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול'
Mordechai was now preeminent in the royal palace and his 
fame was spreading throughout all the provinces, for the man 
Mordechai grew increasingly great.’ Then the joy was 
complete, for Mordechai HaTzaddik saw to it that their joy was 
based on sanctity and purity, their joy was not blended with 
foreign things. Since they honored Mordechai and accepted his 
words, they earned the true and great joy to be extended 
every year for all years. 
There are many stories that recount the faith of Tzaddikim, but 
now is not the time for stories. We must know this, if we have 
faith in the Chachamim, if we honor Tzaddikim, then the joy is 
real. Not only will it not leave us right after Purim, rather, it will 
stay with us like ‘the rose of Yaakov was cheerful and glad 
when they jointly saw Mordechai robed in royal blue.’ 

- Tiv HaMoadim - Purim 

Tzav 
5779 
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Even more so, a person must be careful not to denigrate a Chacham 
who rules against his way of thinking. He must know that is terribly 
wrong as this causes disparagement of the Torah, since the public 
will see how he belittles the Chacham, and they will err and will 
think that there is no substance to his words. From then on, they 
will not accept his leadership and they make light of a matter of 
halacha. This will all be on his head all caused by his denigration 
Rachman litzlan. 
The severity and punishment of the matter is brought down in the 
sefer Divrei Torah (Second Edition os 38) by HaGaon HaKadosh 
author of ‘Minchas Elazar’ of Munkacz, who wrote these words in 
the name of HaGaon HaTzaddik the ‘Divrei Chaim’ of Sanz zy”a. This 
is his pure language: I heard about this matter in the name of 
HaGaon HaKadosh Rabban shel kol bnei hagolah of Sanz, the Divrei 
Chaim zy”a, who said on (Parashas Korach Bamidbar 16:29-30)  אם'

תון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהם לא ה' שלחני: כמות כל האדם ימ
ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל אשר 
 If these‘ – להם וירדו חיים שאלה וידעתם כי נאצו האנשים האלה את ה':'
die like the death of all men, and the destiny of all men is visited 
upon them, then it is not Hashem Who sent me. But if Hashem will 
create a creation, and the earth opens its mouth and swallows them 
and all that is theirs, and they will descend alive to the pit, then you 
shall know that these men have provoked Hashem.’ Everyone asks: 
If Hashem did not send me, then why were they decreed to die 
[even if they die like other men] for Korach and his assembly since 
Hashem did not send me, then righteousness is not on the side of 
the leader of the generation or city and he has not acted properly. If 
this so, then righteousness is on the side of the quarrelers and 
antagonists, then why were they punished? 
HaRav HaKadosh said that he remembered that the Marah D’Asrah 
[this incident happened in a certain city where people acted against 
what the Marah D’asrah told them] that even if he was not correct 
in one matter, the one that argues with him will be as he is, but he 
will see his own downfall and his punishment is death Rachmana 
litzlan. The difference is that even if the Rav is not correct in this 
matter [since he is human and fallible even if his knowledge is as 
great as the cedar trees], still, those who argue with him will die 
Rachmana litzlan as mentioned. However, he will die in bed like 
everyone else, as it states ‘if these die like the death of all menand 
the destiny of all men is visited upon them’, then the proof is that 
Hashem did not send me, [and I am not correct in this matter, but 
nevertheless, his enemy will die, but in the usual manner which is 
the way of the world], ‘but if Hashem has created a creation, and 
the earth opens its mouth [that is, they die a strange death, 
Rachmana litzlan, then] then you shall know that these men have 
provoked Hashem.’ [I was correct even in this matter, thus, they did 
two wrong things, one – to go against the Rav, and two- to go 
against the item up for discussion]. 
Praised be the one who conducts himself in this way, he goes 
through his entire life and conducts himself by submitting to 
Tzaddikim and follows their words. He does not do anything, 
whether large or small, without their advice and consent. Through 
this his entire being changes for good and he works great wonders 
for his soul, and this benefits his soul [nefesh] and his neshama. 
   
 

 בענין ההכנעה לתלמידי חכמים
Regarding being submissive to Talmidei Chachamim 

 
)ח:לו(ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה ה' ביד משה:   

And Aharon and his sons carried out all the matters that Hashem 
commanded through Moshe. (8:36) 
Rashi: To tell their praise that they veered neither right nor left. 
With a cursory glance, Rashi’s words seem enigmatic, what praise is 
it that great Tzaddikim like Aharon and his sons would not deviate 
from the command of Hashem Yisbarach? If the Torah was 
describing people of limited knowledge who overpowered their 
yetzer to innocently fulfill the will of their Creator, fine. But here we 
are discussing the elite of the Generation of Knowledge as Chazal 
have stated (Sanhedrin 52a) and Moshe and Aharon were already 
going along the correct path, and Nadav and Avihu were following 
behind them and all of Israel were following behind them, Nadav 
said to Avihu: “When will these two old men die and I and you will 
lead the generation…” We see that they were not leaving leaders 
like themselves for Israel, and if so we must understand what is the 
great praise in that they did not deviate. 
Perhaps this passage comes to teach us that even though they were  
the most exalted of the generation and they had an appreciation 
and a deep understanding of the wisdom of the Torah and the ways 
of preferred  service, and because of their broad knowledge they 
might feel that by changing the words of Moshe they would bring 
greater satisfaction to Hashem Yisbarach. Still, they felt it 
appropriate to nullify their view to that of Moshe and do everything 
that Hashem Yisbarach commanded without putting too much 
thought to it. This is what deserves praise. Nullification of one’s will 
is one of the hardest things in service. Things have to make sense to 
a thinking person. These Tzaddikim did not reach their conclusion 
except through deep thought and only then did they conclude that 
their way was the right way. Once a person is endowed with clear 
thought it is very difficult to change his way of thinking as 
everything he sees before him is against his mindset, so it must be 
wrong. Since he has thought long and hard about it, he has 
determined the correct way for the person. He has 150 arguments 
against those who think differently. It is not natural for a wise 
person of this stature to nullify his viewpoint to those who oppose 
him. However, Aharon and his sons were righteous in their 
submission even though they were endowed with clear thought. In 
fact, had they acted they would not have followed halacha since the 
view of Moshe did not align with them. They had to do everything 
he said without veering right or left even if they did not agree with 
it. 
This topic must be a teaching for all generations. Everyone, at one 
time or another, finds himself in a situation where there is a doubt 
in a matter of halacha and based on one’s knowledge and 
understanding he thinks of the resolution. Sometimes he knows 
that the Chachamim will not be pleased with his resolution, but he 
will not submit to them, since in his mind he sees them as mistaken, 
Rachmana litzlan. It does not enter his mind that the Chachamim 
are more knowledgeable than he is and even if he does not agree 
with them, it is still incumbent on him to nullify his view before 
them. Our incident of Aharon and his sons sets an example to teach 
the ways of life. They did not follow their viewpoint and they 
subdued their will to do the words of Moshe with the 
understanding that even though they possessed broad knowledge, 
still, this was not enough to truly fulfill the word of Hashem.   
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“This is the law of the Olah: It is the Olah that stays on the flame”

The Amazing Power of Torah Study to Draw Down Heavenly Fire 
 to Incinerate the Destructive Malach Generated by One’s Sins

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Tzav 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

“This is the law of the Olah”  
Studying the Laws of the Olah

We will begin our enlightening journey with the sacred 
comments of the Arvei Nachal.  He explains the meaning of the 
passuk: עד הלילה  כל  המזבח  על  מוקדה  על  העולה  היא  העולה  תורת   "זאת 

 "מאי :based on the following Gemara (Menachos 110a)—הבוקר"

כאילו חטאת  בתורת  העוסק  כל  האשם,  תורת  וזאת  החטאת  תורת  זאת   דכתיב 

אשם".  הקריב  כאילו  אשם  בתורת  העוסק  וכל  חטאת,   What is the  הקריב 
meaning of that which is written (Vayikra 6, 18): “This is 
the law of the Chatat” and (ibid. 7, 1): “This is the law of the 
Asham”?  Anyone who studies the Torah of the Chatat, it is 
considered as if he actually brought a Chatat-offering; and 
anyone who studies the Torah of the Asham, it is considered 
as if he actually brought an Asham-offering.    Accordingly, 
when the Torah says: “This is the law of the Olah”—it implies 
that anyone who studies the Torah pertaining to the Olah, it is 
considered as if he actually offered an Olah. In fact, the Ba’al 
HaTurim here states this explicitly: ,העולה היא  העולה  תורת   "זאת 

  .לומר כל העוסק בתורת העולה כאילו הקריב עולה"

The Torah goes on to emphasize the importance of the 
Torah of the Olah: “This is the Torah of the Olah.  It is the 
Olah that stays on the flame on the mizbeiach.”  Studying 
the Torah-passage pertaining to the Olah surpasses the actual 
offering of the korban Olah on the pyre on the mizbeiach.  How 
so?  “All night until the morning”—by studying the laws of 
the Olah, it is considered as if a person offered a korban all 
night long, until the break of day.  An actual korban Olah, on 
the other hand, cannot be offered during the night, as we learn 
from the Gemara’s (Megillah 20a) elucidation of the passuk 
(ibid. 7, 38): "'ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם לה"—on the 
day He commanded Bnei Yisrael to bring their korbanos 

In this week’s parsha, parshas Tzav, we learn a vital principle: 
Torah-study is more valuable than all of the korbanos.  The 
parsha opens as follows (Vayikra 6, 1): 

"וידבר ה' אל משה לאמר, צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה היא 

העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו".

Hashem spoke to Moshe, saying: Command Aharon and 
his sons, saying: This is the law of the Olah.  It is the Olah 
that stays on the flame on the mizbeiach all night until the 
morning; and the fire of the mizbeiach shall be kept aflame 
on it.  Rashi comments in the name of the Torat Kohanim: 
“Command” is only an expression of urging on—for the 
immediate moment and for future generations.  Rabbi 
Shimon said: There is a greater need for Scripture to urge 
in a situation involving the loss of money.  

We must endeavor to explain why HKB”H saw fit to urge 
us on specifically here: “Command Aharon and his sons”—
indicating the need to urge at that moment and in future 
generations.  Additionally, we must endeavor to explain Rabbi 
Shimon’s statement: There is a greater need for Scripture 
to urge in a situation involving the loss of money.  After 
all, even though the korban Olah was consumed entirely on 
the mizbeiach; nevertheless, the kohanim were privileged 
to receive the hides of the sacrificial animals, as it is written 
(Vayikra 7, 8): והכהן המקריב את עולת איש, עור העולה אשר הקריב לכהן" 

 and the kohen who offers a person’s Olah, the hide—לו יהיה"
of the Olah that he offered shall belong to that kohen; it 
shall belong to him.  That being the case, there is no apparent 
monetary loss here.  So, why is it necessary to urge the kohanim 
in this matter (see Ramban)?  
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to Hashem”—it specifies “the day,” to the exclusion of the 
night.  

We find a wonderful variation on this theme in the notes of 
Rabbi Fischel Sofer, ztz”l, on this parsha presented in the name 
of his mentor, the Chasam Sofer, zy”a: "העולה תורת   one—"זאת 
who studies the laws of the Olah; "היא העולה על מוקדה על המזבח"—
surpasses one who offered a korban Olah on the pyre on the 
mizbeiach.  Why? "כל הלילה"—because studying the Torah of the 
Olah is viewed as if one offered an Olah even during times of 
galus, which are analogous to the night; "הבוקר  until the—"עד 
rising of Yisrael’s sun.  An actual korban Olah, on the other 
hand, cannot be offered during times of galus; it can only be 
brought when there is a Beis HaMikdash.  

The Chasam Sofer goes on to explain Rashi’s comment: 
“Command Aharon”—“command” can only express urging 
on, at the immediate moment and in future generations.  
For, one who studies the Torah of an Olah is viewed as if he 
offered and Olah “with urgency at that moment and for future 
generations”—not only when the Beis HaMikdash stood, but 
even after the churban, during galus, when the opportunity to 
bring korbanos no longer existed.  [In the Derashos Chasam 
Sofer, he explains in great detail how this passuk alludes to five 
ways in which one who studies Torah is superior to one who 
actually offers a korban.]

During Galus when the Beis HaMikdash  
Is Not Extant There Is a Monetary Loss to  

the Presence of the Shechinah

I feel like a pauper at the doorway wrestling with the lofty 
ideas presented by the Arvei Nachal and the Chasam Sofer.  
Nevertheless, I would like to present an explanation for Rashi’s 
comment: Rabbi Shimon said: There is a greater need for 
Scripture to urge in a situation involving the loss of money—
based on a fascinating passage in the Midrash concerning the 
Beis HaMikdash (Bamidbar Rabbah 12, 3): 

יוכל  "בשעה שאמר לו הקב"ה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמר משה מי 

לעשות לו מקדש שישרה בתוכו, הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך וגו', ואומר 

הלא את השמים ואת הארץ אני מלא וגו', ואומר השמים כסאי והארץ הדום רגלי 

וגו'. אמר הקב"ה איני מבקש לפי כוחי אלא לפי כוחן, כשאני מבקש כל העולם כולו 

אלא  מידך  מבקש  איני  אני  אלא  משלי,  אחד  שמש  ולא  כבודי  להחזיק  יכול  אינו 

עשרים בדרום ועשרים בצפון ושמונה במערב".

When HKB”H instructed Moshe (Shemos 25, 8): “They shall 
make Me a Sanctuary, so that I may dwell among them,” 

Moshe said: Who can make Him a Sanctuary to dwell in?  For, 
it states (Melachim I 8, 27): “Behold, the heavens and the 
highest heavens cannot contain You . . .” And it says (Yirmiyah 
23, 24): “Do I not fill the heaven and the earth? . . .”  And it says 
(Yeshayah 66, 1): “The heaven is My throne and the earth is 
My footstool . . .”  HKB”H said: I am not requesting based on 
My capacity but rather based on their (Yisrael’s) capacity.  For, 
the entire universe cannot contain My glory . . . rather, I am only 
requesting from you twenty (beams) in the south, twenty in the 
north and eight in the west.  

We must view this Midrash with the following passuk in mind 
(Tehillim 145, 3): "חקר אין  ולגדולתו  מאד  ומהולל  ה'   Hashem—"גדול 
is great and much praised, and His greatness is beyond 
investigation.  For this reason, HKB”H is depicted as "אין סוף"—
infinite, without boundaries.  His true essence and nature 
are beyond human comprehension, because they are infinite.  
Therefore, when HKB”H tells Moshe to instruct Yisrael to build 
Him a Mikdash, he expresses his astonishment, just as Shlomo 
HaMelech did when he built the Beis HaMikdash (Melachim I, 
ibid.): כי האמנם ישב אלקים על הארץ, הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, אף" 

 ,would G-d truly dwell on earth?  Behold—כי הבית הזה אשר בניתי"
the heavens and the highest heavens cannot contain You, 
and surely not this Temple that I have built!  

HKB”H responds that, indeed, due to His infinite greatness 
and nature, He does not require a dwelling place, and there is 
no place in the universe that can contain His greatness.  After 
all, HKB”H sustains the entire universe, as explained by the 
Midrash (B.R. 68, 9): אותו וקוראים  הקב"ה  של  שמו  מכנים  מה   "מפני 

מקומו" עולמו  ואין  עולם  של  מקומו  שהוא   why is HKB”H called—מקום, 
“Makom”—the Place?  Because the universe is located within 
Him; He is not located within the universe.  

Notwithstanding, HKB”H’s request that we build Him a 
Sanctuary in which to rest His Shechinah reflects His humility, 
in keeping with the teaching (Megillah 31a): כל מקום שאתה מוצא" 

 wherever you find HKB”H’s—גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו"
greatness, you find His humility.  For, it is His divine will to 
diminish and constrict Himself repeatedly for the benefit of 
Yisrael, so that His Shechinah can rest in the Beis HaMikdash, 
in the Kodesh HaKodashim, between the staves of the Aron 
to provide illumination for all of Yisrael.  This is the message 
HKB”H conveyed to Moshe: “I only request from you a mere 
twenty (beams) in the south, twenty in the north and eight 
in the west,” so that I may diminish My Shechinah in this holy 
place for the benefit of Yisrael.  
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Thus, we learn that the purpose of the mitzvah of building 
the Beis HaMikdash for the dwelling of the Shechinah is to 
create a “pocket,” so to speak, into which HKB”H can constrict 
His incredible, infinite light.  Hence, during times of galus, 
when the Beis HaMikdash is not extant, there exists a situation 
of "חסרון כיס"—the absence of a pocket.  In other words, the 
Beis HaMikdash—the “pocket” in which HKB”H constricts His 
Shechinah—is absent.  (Translator’s note: Usually, »חסרון כיס« is 
translated as a financial loss.  Here a literal translation is being 
employed.)  

With this understanding, we can revisit Rabbi Shimon’s 
statement: The Torah needs to urge us on especially in 
situations of »כיס  :In other words, when HKB”H says  .»חסרון 
“This is the Torah of the Olah”—He is teaching us that anyone 
to studies the laws of the Olah is viewed as if he actually 
offered an Olah.  It was imperative for the Torah to emphasize 
that this is especially true in galus, where the situation of 

 exists—where the “pocket” for the dwelling of the »חסרון כיס«
Shechinah, the Beis HaMikdash, is absent.  In that situation, 
a person must create a “pocket” for His Shechinah to dwell 
within.  This is accomplished by designating a place for Torah-
study.  The Gemara (Berachos 8a) expresses this phenomenon 
as follows: אמות ד'  אלא  בעולמו  להקב"ה  לו  אין  המקדש  בית  שחרב   "מיום 

בלבד" הלכה   from the day that the Beis HaMikdash was—של 
destroyed, HKB”H only has four cubits of halachah in His 
world.    In other words, in the absence of the Beis HaMikdash, 
HKB”H rests His Shechinah in the study halls of Torah.  

A Heavenly Fire Descends to Incinerate the 
Destructive Force Generated by a Transgression

I would like to explain the matter in greater depth.  As stated, 
the study of the Torah of an Olah is superior to actually offering a 
korban Olah.  We will begin by introducing a precious, illuminating 
teaching from the Alshich hakadosh (Vayikra 1, 2).  He analyzes 
the Gemara’s (Yoma 53a) elucidation of the passuk (Vayikra 
 "ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, אף על פי שהאש יורדת מן השמים, :(7 ,1

 the sons of Aharon HaKohen shall put“—מצוה להביא מן ההדיוט"
fire on the mizbeiach”—even though the fire descends from 
the heavens, there is a mitzvah to bring fire from ordinary 
sources.  Since the kohanim brought fire to the mizbeiach from 
earthly sources, why was it necessary for HKB”H to bring fire 
down from the heavens to consume the korbanos?  

Additionally, we must explain why HKB”H commanded the 
sinner to apply his hands and lean on the head of the sacrificial 
animal and to utter a confession, as per the passuk (ibid. 4): 
 he shall lean his hands—"וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו"
on the head of the Olah; and it will be considered pleasing 
on his behalf, to atone for him.  The Rambam writes (Ma’aseh 
HaKorbanos 3, 13-15): The person performing “semichah” 
must lean with all his might, with both his hands, on the 
animal’s head . . . And he places his two hands between the 
two horns and confesses . . . How does he confess?  He says, 
“I sinned; I transgressed; I committed iniquity; and I did 
this-and-this.  I have repented before You and this is my 
atonement.  We will endeavor to explain why it was necessary 
for the sinner to lean on the head of the korban with both hands, 
with all his might.  

The Alshich hakadosh explains the matter based on the well-
known fact that when a person sins, he generates a bad malach, 
who is a destructive, harmful force.  As we learn in the Mishnah 
(Avos 4, 11): רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט" 

אחד" קטיגור  לו  קונה  אחת  עבירה  והעובר   Rabbi Eliezer ben—אחד, 
Yaakov says: A person who performs one mitzvah acquires 
for himself one advocate; while a person who commits one 
aveirah acquires for himself one accuser.  The Ohr HaChaim 
hakadosh explains (Shemos 30, 12) that the “accuser” is an 
angel of destruction.  Now, the destructive malach generated by 
a person’s aveirot, resides within him and persuades him to sin, 
in keeping with the dictum (Avos 4, 2): "עבירה גוררת עבירה"—one 
aveirah leads to another aveirah.  

It was precisely for this reason that HKB”H commanded the 
sinner to bring a korban, to lean on its head with both hands with 
all him might and to confess upon it.  For, through this process, 
the destructive force exits the sinner and enters the korban that 
is to be offered on the mizbeiach.  This is why HKB”H brings 
fire down from above onto the mizbeiach; because the force of 
tumah of the destructive malach is so great that it cannot be 
incinerated by human fire alone; heavenly fire is required.  

The Earthly Fire Consumes 
 the Flesh of the Korban

As a loyal servant in the presence of his master, it appears 
that we can complete the explanation of the Alshich hakadosh 
by explaining why HKB”H also commanded us to bring physical 
fire from ordinary, mundane sources to consume the flesh, fat 
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and blood of the korban.  Let us refer to the commentary of the 
Ramban (Vayikra 1, 10), who explains why HKB”H commanded 
the sinner to bring a korban.  He wanted the sinner to think 
and imagine that everything being done to the sacrificial animal 
should have deservedly been done to him.  However, due to His 
divine mercy, HKB”H allowed the sinner to bring a substitute in 
his place.  Here are his sacred words: 

"כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה, צוה השם כי 

כאשר יחטא יביא קרבן ויסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתוודה בפיו כנגד הדיבור, 

ידיו  כנגד  והכרעים  והתאוה,  המחשבה  כלי  שהם  והכליות  הקרב  באש  וישרוף 

ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי 

שיחשוב אדם בעשותו כל אלה, כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו וראוי לו שישפך דמו 

וישרף גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה, וכפר הקרבן שיהא דמו תחת 

דמו, נפש תחת נפש, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי איבריו".

A person’s actions result from a combination of thought, 
speech and deed.  Hence, when he commits an act of transgression, 
G-d commands him to follow a protocol accounting for each 
of these components.  Bringing the korban and leaning on it 
with his hands corresponds to the deed.  Verbally confessing 
corresponds to the speech.  Burning the various parts in the 
fire corresponds to the thought.  The blood is sprinkled on 
the mizbeiach representing his life-force.  By following this 
protocol, a person should have in mind that he sinned to his G-d 
with his body and soul; therefore, it is only fitting that his blood 
should be spilled and his physical body should be incinerated.  
It is only by the grace and benevolence of the Creator that a 
substitute was accepted in his place—atoning for the acts of his 
blood, soul and limbs.  

Thus, we can appreciate the magnificent combination of 
earthly fire and heavenly fire.  HKB”H commanded that fire 
be brought from ordinary sources to consume the flesh of the 
korban, which substituted for the body of the sinner.  The fire 
that descended from the heavens, on the other hand, was to 
incinerate the destructive malach generated by the aveirah.  As 
explained, the latter required the spiritual fire from above.  

Torah Study Incinerates the Yetzer HaRa 
 Lingering within a Human Being

It is with great pleasure that we can now focus on the 
explanations of the Arvei Nachal and the Chasam Sofer.  They 
assert that the passuk: על מוקדה  על  העולה  היא  העולה  תורת   "זאת 

 teaches us that one who studies the Torah of the Olah—המזבח"

is superior to one who actually offers a korban Olah.  We will 
refer to what we have learned in the Gemara (Yoma 86b): היכי" 

 דמי בעל תשובה, אמר רב יהודה כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה

 how can --וניצל הימנה. מחוי רב יהודה, באותה אשה, באותו פרק, באותו מקום"
we tell if a person has performed teshuvah?  If he is presented 
again with the exact same circumstances with which he initially 
failed and sinned and yet does not succumb—such as the same 
woman, at the same time, in the same place.  This demonstrates 
that he has withstood the persuasions of the yetzer hara and is 
a true “ba’al teshuvah.”  

To remain steadfast and to accomplish this feat, the sinner 
must uproot the evil elements within him, leaving no trace 
behind.  This is only possible if the root of the evil is identified 
and dealt with—the situation, time and place that caused him to 
fail in the past.  This will ensure that he maintains his kedushah 
and does not fail again.  Yet, if the evil is not uprooted at its source, 
the danger remains that he will not be free of its influence.  

The same applies here.  Yes, it is true that HKB”H showed 
the sinner mercy by allowing him to bring a sacrificial animal 
as his substitute; and by leaning forcefully on the animal, 
the destructive malach was transferred into the korban and 
consumed by the fire from above.  Nevertheless, it is more 
effective to incinerate the destructive malach at its root—at the 
same time, place and situation that it was originally generated 
within the person.  For, if it is only incinerated after it leaves 
his body and enters the korban, the danger remains that it will 
have left behind a bad influence.  

However, eradicating the destructive malach while it is 
yet within a person is not an easy feat.  Therefore, HKB”H 
commanded the sinner to bring a korban and lean on it with 
both of his hands, thereby transferring the destructive malach 
into the korban, so that it can be consumed by the fire from 
above.  Still, a fantastic option exists.  By studying Torah, which 
is compared to fire, the destructive malach can be incinerated 
while it is still within a person.  As it is written (Yirmiyah 23, 
—behold, My word is like fire—"הלוא כה דברי כאש נאום ה'" :(29
the word of Hashem.  Thus, a person summons the fire from 
above, from the kedushah of the Torah, to consume the yetzer 
hara—that evil malach that lingers within him.  

This, indeed, is the message of the Gemara (Kiddushin 30b).  
HKB”H said to Yisrael: ,תבלין תורה  לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי   "בני 

בידו" נמסרים  אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם   My children, I have—ואם 
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created the yetzer hara, and I have created the Torah as 
its antidote.  Additionally, the Gemara teaches us (ibid.): תנא" 

הוא ברזל  אם  המדרש...  לבית  משכהו  זה  מנוול  בך  פגע  אם  ישמעאל,  רבי   דבי 

 A Baraita  מתפוצץ, דכתיב הלא כה דברי כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ סלע".
of the Academy of Rabbi Yishmael taught the following: If 
this despicable character engages you, draw him into the 
Beis Midrash; if he is like a stone, he will dissolve; if he is 
like iron, he will shatter.  If he is a stone, he will dissolve, as 
it is written (Yeshayah 55, 1): “Ho!  All who are thirsty, get 
you to water.”  And it is written (Iyov 14, 19): “Water wears 
down stones.”  If he is iron, he will shatter, as it is written 
(Yirmiyah 23, 29): “Are not my words like fire, says Hashem, 
and like a hammer that shatters a rock?!”  

This now enlightens us as to why one who studies the Torah 
of the Olah is greater than one who actually offers a korban Olah.  
For, one who studies the laws of the Olah consumes the destructive 
malach while it is still within him.  Thus, he is uprooting the evil 
at its source; he is not waiting for it to enter the korban, in which 
case its influence might still be felt within him.  

We can now examine how this interpretation is implied 
by the passuk: "המזבח על  מוקדה  על  העולה  היא  העולה  תורת  —"זאת 
studying the Torah of the Olah is on a higher level than actually 
offering an Olah.  This is substantiated by the fact that: כל הלילה" 

הבוקר"  it is possible to study the Torah of the Olah even—עד 
at night; whereas a korban Olah cannot be sacrificed at night.  
Furthermore, the Torah of the Olah can be studied throughout 
the times of galus, which are compared to the night.  

Then, the passuk goes on to teach us why, in fact, studying 
the Torah of the korban Olah is superior to offering a korban 
Olah: "ואש המזבח תוקד בו".  The term "בו" implies that the spiritual 
fire that descends from above burns within his body, where it 
incinerates the destructive malach that was generated inside 
him.  Thus, his body serves as a mizbeiach, consuming the 
destructive malach within.

The Torah of the Olah Is Effective  
Even at Night when Midas HaDin Prevails

Following this fascinating line of reasoning, let us elaborate 
on the proof within the passuk that the Torah of the Olah 
is greater than the actual korban Olah: "הבוקר עד  הלילה    ."כל 
According to the Arvei Nachal, the proof is that the laws can be 
studied even at night, whereas korbanos cannot be sacrificed at 

night.  According to the Chasam Sofer, it is possible to study the 
laws of the Olah even during galus, without a Beis HaMikdash, 
which is not true of korbanos.  

We will preface our explanation with the passuk (Shemos 22, 
 one who slaughters to the—"זובח לאלקים יחרם בלתי לה' לבדו" :(19
gods (Elokim) shall be destroyed, only to Hashem (Havaya) 
alone!  The Zohar hakadosh (Mishpatim 108a) explains that it 
is prohibited to sacrifice to the name Elokim, which represents 
“din”—divine judgment; we can only sacrifice to the name 
Havaya, representing “rachamim”—divine mercy.  In Derushim 
V’Aggados (Yisro), the Chasam Sofer explains: With “midas 
hadin,” the korban will not be accepted at all; for, it states 
explicitly (Yechezkel 18, 4): “The soul that sins—it shall die.”  
It will not be atoned for with an Olah or a sacrifice, but only 
with “midas harachamim.”  He is referring to the passage in 
the Yalkut Shimoni related to the passuk (Tehillim 25, 8): 

"טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך. שאלו לחכמה חוטא מה עונשו, אמרה 

להם חטאים תרדוף רעה. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, אמרה להם הנפש החוטאת 

היא תמות. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אמרה להם יביא אשם ויתכפר לו. שאלו 

להקב"ה חוטא מה עונשו, אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו, הדא הוא דכתיב טוב 

וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך, שהוא מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה".

“Good and upright is Hashem; therefore, He guides 
sinners on the way.”  They asked Chochmah, “What is the 
punishment of the sinner?”  She said to them (Mishlei 13, 
21): “Evil pursues sinners.”  They asked Nevuah, “What is 
the punishment of the sinner?”  She said to them (Yechezkel 
18, 4): “The soul that sins shall die.”  They asked the Torah, 
“What is the punishment of the sinner?”  She said to them, 
“He should bring an “asham-offering,” and it will atone for 
him.  They asked HKB”H, “What is the punishment of the 
sinner?”  He said to them, “He should perform teshuvah and 
it will atone for him.”  This is the meaning of the passuk: 
“Good and upright is Hashem; therefore, He guides sinners 
on the way”—He shows sinners the path of teshuvah.  

This explains very nicely the Zohar’s statement that it 
is prohibited to sacrifice to the name Elokim.  From the 
perspective of “din,” the person deserves to die.  So, by offering 
a korban to the name of “din,” he is introducing the possibility 
that he doesn’t deserve atonement.  Therefore, it is imperative 
to offer the korban to the name Havaya to invoke “rachamim.” 
For, divine mercy provides the sinner the possibility of tikun; he 
can bring a korban as a substitute to atone for him.  
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Elsewhere, the Zohar hakadosh (Beshalach 63a) teaches 
us that the midah of “chesed” prevails during the light of day; 
whereas, “midas hadin” prevails during the dark of night.  This is 
evident from the passuk (Tehillim 42, 9): יומם יצוה ה' חסדו ובלילה" 

 in the day, Hashem will command His chesed and—שירה עמי"
even by night, His song is with me.  We learn from this passuk 
that it is necessary to sing during the night to mitigate the 
force of “din” that prevails during the night.  This explains very 
nicely why it is prohibited to offer korbanos during the night—
the time of “din.”  From the perspective of “midas hadin,” the 
sinner should sacrifice himself; he deserves to die.  He does not 
deserve the option of teshuvah with a korban that HKB”H has 
granted him.  

Yet, when a person offers a korban of atonement in the 
form of studying the Torah of the Olah, he is incinerating the 
destructive malach at its source, while it is still inside of him, 
with the heavenly fire from the holy Torah.  In that case, HKB”H 
accepts his teshuvah even from the perspective of “midas 
hadin.”  This is especially true in light of the following teaching 

(Berachos 63b): עצמו שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  שאין   "מנין 

 from where—עליה, שנאמר )במדבר יט-יד( זאת התורה אדם כי ימות באהל"
do we learn that words of Torah are not retained except by 
one who sacrifices himself for the sake of the Torah?  For it 
is stated (Bamidbar 19, 14): “This is the Torah of a man who 
dies in a tent.”  Thus, by studying Torah with devotion and self-
sacrifice, one offers not only the korban but himself, as well.  

We have learned from the passuk: זאת תורת העולה היא העולה על" 

 that the study of the Torah of the Olah—מוקדה על המזבח כל הלילה"
is greater than the actual offering of the korbanos from the fact 
that it is possible to study the laws of the Olah even at night and 
even during galus, which is compared to the night.  We know 
that “midas hadin” prevails during the night; thus, it is evident 
that studying the Torah of the Olah is accepted by HKB”H like 
a korban even with “midas hadin.”  All in all, this teaches us the 
awesome power of Torah-study.  By studying Torah, a Jew is able 
to bring a spiritual fire down from the heavens to consume all of 
the negative, evil elements within his being.  As a result, he is able 
to draw nearer to Hashem, without any intervening barriers.
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

ashi writes, Hamikave Aish Al HaMizbeach Over B’lo Sasei, a 
person who extinguishes the fire on the Mizbeach transgresses 
a Lav (negative commandment). The Gemoroh discusses the 

specific manner in which the Kohanim had to pour the wine and oil on 
the Mizbeach, in order to make certain that they would not extinguish 
the fire. Otherwise, while attempting to do a Mitzvoh, they would be 
doing an Aveiro.
 
I have always noticed how other people, and even I, do something which 
we believe to be what Hashem wants us to do at that time and place. In 
reality, it is something Hashem does not want us to do. There are many 
examples and below are some of the most common:
 
1) People will Daven the entire Pesukei D’zimra and, because they came 
late, will miss Tefilla B’tzibbur.
 

2) People will fill an entire washing cup with water, use all the water, but 
still not wash the entire hand.
 
3) People will speak Loshon Hora when they are not allowed to, but 
won’t speak it when they are supposed to speak it.
 
4) People will drink so much on Purim that they don’t properly fulfill the 
Mitzvoh of eating the Seuda.
 
Many of the above examples are done sincerely. Nevertheless, in 
their attempt to do what is right, they are doing the opposite. People are 
responsible to learn the Torah, and the Halacha, for this reason. People 
should be aware that what they are doing may not be correct, and second 
guess themselves. However, whenever they do one Mitzvoh which may 
overlap with another, they should ask their Rav how to balance the two. 

R
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he responded:
 
“Thank you.  I feel a real commitment to change, not like anything else 
I have felt before.  I really believe that things are going to change this 

time.  I just want to say that if someone would have emailed me occasionally, 
over the course of several years, asking for help to change, and the person 
never followed up and never actually changed, I would be hesitant to waste 
any more time on them. 
 
I appreciate your willingness to type long emails to me, in a speedy fashion.  
It shows that you still deem me capable of change, 
and not a waste of time.  I actually have no idea 
how you find the emotional energy to help so 
many people, most of whom, I am assuming, never 
really change.  Hashem should continue to give 
you health, long life, and koach to help the masses.  
Thank you.”
 
I responded:
 
I am going to give you the long answer as to why 
I am willing to keep in touch for so many years, even if you insist that it has 
not helped. The question is not just a philosophical one. The answer will give 
you the necessary long-term energy that you will need to help yourself, your 
children, and husband, even if it seems that, up to this point, you are not 
getting anywhere.
 
I believe that people limit themselves because they define success 
incorrectly. People don’t want to place effort into anything, unless it is 
reasonable to believe that their efforts will achieve success. With both self-

growth and parenting, many people define success based on their “poster 
boy” image of success. They help their son with his schooling, because they 
fantasize his becoming a Godol, or a lawyer. They help their daughter learn 
how to run a household, because they envision she will become the perfect 
wife or mother. People help themselves, and their children, because they 
believe that they can become the most emotionally balanced people that 
they know.
 
Countless parents have told me that they can not bring themselves to help 
their children reach mediocre status. They become impatient if they can 

not envision feeling proud.  No one feels proud 
of mediocrity. They are oblivious to the reality 
that their job is to make their children the best 
that they can be, which is often better than the 
impatient parents themselves turned out to be.
 
I believe parents should consider their goal for 
their children to be, even if only slightly, better than 
the parents, even if other people will look at those 
children as being mediocre. If every generation 
becomes a little better than the previous one, the 

generation should feel proud of their contribution, which is how Hashem 
looks at people. He asks nothing more than that they become the best that 
they can possibly become.
 
When people consider this goal to be elusive and unrealistic, they give up. I 
have even seen a few Mechanchim that have this mindset. They start in a new 
Yeshiva with the intention of helping the individual students to be the best 
that they can become, but then begin “shooting” higher and higher. Eventually, 
they “drop” everyone who they believe will not be their successful “poster 

S

“I believe that people limit 
themselves because they 

define success incorrectly.”
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boy”. The all or nothing mentality has destroyed many individuals and families. 
Keep in mind that the vast majority of Mechanchim don’t have this attitude.
 
I would like to suggest an alternative way to look at self-growth, and to 
help support those who want to grow. This is what gives me the energy to 
continue to pick up the phone, respond to e-mails, and meet people.
 
1) People are not responsible to succeed.  They are only responsible to 
create an environment which gives them, and others, the greatest chances of 
success. Hashem is only interested in people doing their best, and then “let 
the pieces fall into place”. Hashem does not hold people responsible for their 
children’s final grades, and people should not think that they have to succeed.
 
2) I am in no rush. I see many people, and some I label as 5-year projects. 
I am happy with that timeframe. This is very important, especially with one’s 
own children. Parents should reject the dual errors of the “all or nothing” and 
“overnight” demands, that many parents believe to be reasonable to expect.
 
3) I have learned that once people get a rhythm of growth, no one 
can be certain when they will peak. While I am realistic that some 
people will only grow “so much”, I also know that some people, a large 
minority, can transform themselves, and surprise everyone, even themselves. 
They become accustomed to living healthy and never stop. In my profession, 
those people, which B”H happens quite often, are my lottery winnings, those 
that bring rewards beyond what I invested, or expected.
 
4) Responding quickly to people is more energizing than people can 
imagine. I don’t believe that even the recipients realize how much it boosts 
their motivation when people respond to them quickly. Responding quickly 

does not require additional time, and it is a sign of respect and friendship. It 
just requires the effort of structuring my available time.
 
I find it difficult to understand why people do not appreciate the difference 
between responding to any request by saying, “Sure, I’ll be there in a second”, 
or saying, “Hold on, I can’t do it for a few minutes”. The first response is 
inviting, the second sounds like they are a burden. The same is true when 
responding to phone calls and e-mails. Invite people into your lives.
 
5) What is possibly the most important point that I can share with you in this 
e-mail is that people respond to physical pain differently from how 
they respond to emotional pain. People place significant energy into 
minimizing physical pain, even when they know that they can not completely 
take away the pain. People will also go to sleep every night, even when they 
know they will not get enough sleep. Everyone will agree that five hours of 
sleep is better than none; nevertheless, people do what they can to minimize 
the pain and then hope for the best.
 
However, these same people have a distorted attitude when it comes to 
helping themselves, or others, in areas of emotional and spiritual support. We 
are convinced by the Yeitzer Hora not to be satisfied, or to “waste our time”, 
if we can not get it perfect. Realizing this fallacy, I am happy to make people 
less unhappy, less fragile, and less insecure. Why shouldn’t I?
 
I am happy that you now have the energy. Run with it responsibly, don’t “trip” 
on yourself, but don’t slacken. Above all, stay objective, and always remember 
the realistic end goal for yourself and family.

hazal tell us: “When the Kohanim wear their special clothes they have 
the proper sanctity of the Kehuna (priesthood); when they do not wear 
their clothes they do not have the full sanctity of Kehuna.” (:zh ohjcz) 
Evidently, clothes can affect a person to such a degree that his special

sanctity is dependent on them. And conversely, one can appreciate the negative 
effect of ostentatious and immodest clothes, with which a Jew - and especially 
a Bas Yisroel - attracts attention to herself. Not only do these clothes bring 
impurity to the world, but, being “articles of tumah,” they rebound on their 
wearer and influence him or her negatively. Refined clothing worn with tznius 
and purity of mind, however, underpin the sanctity of the Jewish people. Being 
“articles of purity” they constantly inject higher degrees of purity and kedusha 
into their wearer. 
     While still a young man, Chacham Raphael Boruch Toledano ZT”L successfully 
established a system of social organizations geared to assisting the poor and 
needy in his hometown of Meknes, Morocco. His initiatives included a society 
to assist ill patients, a charity to provide clothing for the needy, and a fund for 
underprivileged brides. Upon his father’s passing, Chacham Raphael assumed 
the mantle of leadership in Meknes and he distinguished himself as an influential 
communal leader who involved himself tirelessly in the religious and practical 
needs of his flock. 
    On one occasion, Chacham Raphael traveled to the Atlas Mountains to tend to 
an important communal matter. During his visit, he observed the sorrowful state 
of poverty suffered by the Jewish residents of one of the outlying towns and it hurt 
him deeply. Most of the town’s residents did not have adequate clothing for the 
approaching winter. Children roamed the streets in tattered shoes, many without 
socks, and they often suffered from frostbite. Postponing the original purpose of 
his visit, Chacham Raphael chose instead to make every effort to alleviate the 
suffering endured by these destitute Jews. He embarked on an intensive campaign 
to collect material so that the town’s residents could be properly clothed during 
the winter months. 
    Though his fund-raising efforts were somewhat successful, he found himself 

unable to obtain the required materials. This was during the tumultuous period 
of World War II, when many commodities were rationed. Material for winter 
clothing was in high demand for army uniforms, and the chacham could not 
acquire the materials he needed, for any price. 
     The situation became even more dire when a messenger arrived at the 
chacham’s house with an order to come immediately to the governor’s mansion. 
An informant had reported to the governing body that the rabbi was violating 
the law with illegal fundraising activities, which, due to wartime conditions, were 
strictly banned. The public nature of the chacham’s infraction rendered it an act of 
civil defiance, punishable with an extended prison term. 
    The governor questioned the rabbi, asking him why he had committed such 
a grievous civil offense. Chacham Raphael vividly described to the governor the 
situation of the residents of the remote Atlas Mountains, depicting the pain and 
suffering of innocent children during the harsh winter months. He then rose from 
his chair and placed a sack full of money on the table and, addressing the governor 
with a firm and confident voice, said, “Your Honor, please note that the entire 
fundraising campaign was actually done on your behalf. I have no ties whatsoever 
to the Atlas Mountains. The only common bond between those people and 
myself is your reputation, as you are the one who administers to both districts. 
I, as a dedicated citizen, have done my civic duty in putting together the funds; 
I respectfully request that you do your part and make available the cloth that is 
necessary for immediate shipment to those unfortunate citizens.”
    The governor was touched and impressed by the chacham’s courage and 
sensitivity. As a politician, the governor knew that he could bolster his standing 
among the citizenry by performing this simple act of kindness. He immediately 
authorized the release of large quantities of the finest winter clothing and 
their immediate shipment to the affected towns. The clothing was obtained at 
a small percentage of the actual price, and all shipment costs were covered by 
the governor’s office. The incident was widely reported in the newspapers and 
resulted in a remarkable Kiddush Hashem, as it publicized the dedication and 
sensitivity of the Jewish community and its beloved chacham.

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

Parshas Tzav 

The Olah on the Mizbeiach All Night Until Morning 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l teaches us the uniqueness of the Jewish perspective of day and night 
in regards to bringing korbanos - literally coming close - to Hashem. In doing so, he helps to frame the 
entire avodah in terms of appreciating the gifts of clarity that we are given.  

Since avodah is linked to tefillah, our prayer as well as our execution of plans and actions can also be 
positively supported by this mindset before we actually embark on them.  

The posuk says, “Tzav es Aaron ve’es bonov laimor: Zos toras ha’olah hi ha’olah al mokdah al 
hamizbei’ach kol halaylah ad haboker.” Rav Hirsch explains that just as Moshe Rabbeinu received his 
nevuah in a clear, day-like manner, so too, it is lucid, clear, fully awake man, with his wakeful, clear-
thinking and free-willed mind, who has to approach Hashem and bring korbanos only by the clarity of 
day.” 

“Not just when man succumbs to the power of Hashem at night, but when he has a clear mind and 
productive world-forcing power, during the day, and might think that he has, but was not granted, such 
great powers, that he has to bring the thanksgiving and the elevation acknowledgements." 

"Thus, zerikah, kabbolah, melikah, etc. - all procedures expressing the renewed relationship with 
Hashem - must be done during the daytime. Therefore, one must leave the offerings until morning, 
since night and day are Hashem’s.”  

Just as Hashem is yotzer ohr, so too, from the posuk in Yeshaya, He is borei choshech, He is the creator 
of darkness. It is interesting, as we have noted before, to consider how Rav Avigdor Miller zt”l explains 
this distinction.  

Since Hashem is light, he needs only to be “yotzer,” to form it, and not create it, unlike darkness. 
Choschech had to be created as a tool to allow the ohr to be appreciated and sought after.  

Rav Hirsch explains that the non-Jewish world views the night – literally, in Lashon Hakodesh, leil, 
confused, and howling, and erev, mixed up - as the only time that one needs to seek Hashem, since 
only the dark side of life needs to seek Hashem. Yom, analogous to the word kum, upstanding, is viewed 
by that world as the time when man fights with the spiritual forces. Thus, the day in the mind of a non-
Jew is a battle of mortals against the power of the deities.  

To a Jew, the day is the time for accomplishment in the service of and giving satisfaction to Hashem. 
Therefore, in the Mishkan, and later the Bais Hamikdosh, it was not the night dragging the day into the 
grave of mortality, but, rather, the day which elevated the night.  
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Many offerings, such as the kometz, the levonah and the ketores, were brought near sunset and could 
be consumed all night. Attaching the night to the prior day was so important that everything not finished 
during the night became disqualified at the break of the new day.  

The Jew transforms the night. Consider that the Rambam wrote Mishnah Torah at night, after a non-stop 
day of being a doctor and the leader of his community. It is amazing how many korbanos are brought, in 
the form of reduced sleep at night, in order for so many Jews to learn and write about Hashem’s Torah.  

Rav Hirsch explains that the earthly sun never sets for one who finds Hashem during the day in his 
dedication to his daily strength - to be carried over into night - as a gift from Hashem. The Medrash in 
Vayikrah Rabbah teaches us that we are supposed to be a Mishkan.  

Therefore, if we do teshuvah, it is as if we made aliyah - olah - to Yerushalayim, then rebuilt the Bais 
Hamikdosh and the mizbeiach, and then brought all the korbanos. In effect, we become a new creation. 

This idea of being a new creation is particularly meaningful to me, since Parshas Tzav is my bar mitzvah 
parsha. Every bar mitzvah allows us to see a new creation and also relates to the Bais Hamikdosh. How 
so? Let’s consider the following: 

If nine men are together, waiting to daven the tefillah of Minchah, and they need a tenth man to 
complete the minyun and bring the Shechinah, and a boy walks in minutes before his bo bayom, even if 
he were turning thirteen later that night, he would not complete the minyan. Another man would be 
needed. 

If that other man joins them for Minchah and then leaves, and the remaining nine want to shortly daven 
Maariv after it becomes evening, then the bar mitzvah boy, who, with the passing of day into evening, is 
now thirteen, can complete the minyan. What happened to him in a few minutes or hours? 

He changed. He became a new creation. When else during the year do we change? When else do we 
become new creations? 

We become new creations on Rosh Hashanah, which can also be pronounced as “Rosh Hashinah - Head 
of Change.” Unlike all the other holy days, when we get some spiritual gift, on Rosh Hashanah we give 
Hashem Malchus. How does Rosh Hashanah relate to bar mitzvah? The last letters of bar mitzvah are 
Reish and Hei, which are the first letters of Rosh Hashanah. This opens a new world for us. 

When someone becomes bar mitzvah, it is like we are watching him go through his own Rosh Hashanah. 
It is pretty special to watch someone become a new creation. This power to recreate ones self 
repeatedly is the key to taking one’s bar mitzvah as a launching pad for life’s opportunities and 
challenges. 

How does Rosh Hashanah relate to the Bais Hamikdosh?  

They have the same gematriah, 861. Therefore, if we view the korbanos – self-sacrifice - as if we made 
aliyah - olah - to Yerushalayim, rebuilt the Bais Hamikdosh and the mizbeiach, and then brought all the 
korbanos, then we can become a new creation repeatedly. We can do this every day.  

As Rav Hirsch says, the earthly sun never sets for one who finds Hashem in the day, every yom. 
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PPaarraasshhaass  TTzzaavv  
TThhaannkk  YYoouu  

HHaasshheemm  
““SShalom Aleichem my old friend Reu-

ven. How are you?” 
“Baruch Hashem Ephraim. I am so happy 
that I ran into you today. I would like to 
invite you to a seudas mitzvah.” 
“I am so honored. What is the occasion?” 
“Not so long ago, I was very sick.” 
“Oy vey.” 
“Through the chessed (kindness) of 
Hashem I recovered, and am standing 
here healthy today. Please come to the 
seudas hoda’ah (feast to give thanks to 
Hashem) to celebrate this wonderful 
event.” 

The night of the seudah arrives, and Reu-
ven’s home is full of friends and relatives, 
who have come to share in his simcha 
(happy event). 

““II would just like to say a few words 

about the subject of hoda’ah – giving 
thanks to Hashem. If we were living in the 
times of the Beis HaMikdash, we would all 
be eating from the Korbon Todah 
(Thanksgiving Offering). This week’s 
parasha speaks about this offering. Rashi 
comments (Vayikra 7:11) that four 
people are obligated to bring a korbon 
todah: those who have crossed the 
sea or the desert, those who have 
been freed from captivity, and 
those who have recovered from a 
dangerous illness. Along with this 
sacrifice, a shir was sung – 
Mizmor Li’Todah (Tehillim 100).  

““TThe Malbim explains that 

when Hashem runs the world 
according to natural laws, He is 
like a King, sitting in His palace, 
governing the nation via his 
officers. When He performs a 
miracle, and saves someone from 
a danger, He leaves the palace 
and goes out amongst the people 
Himself, to personally govern 
them. Hashem put my life in 
danger, and then saved me in a 
miraculous way. He has shown His 
hashgacha pratis (personal supervision) 
over my life. Therefore, I thank Him for 
caring so much about me. How? 

““‘‘SServe Hashem with happiness’ (Te-

hillim 100:2). One who serves a mortal 
king is not sure if he will receive a reward 
for his service. Therefore, he is not happy 

until he receives the reward. The service 
alone does not give him happiness. On 
the other hand, one who serves the King 
of kings knows that he will be rewarded 
in full for every deed. Therefore, he is 
happy even while he is working. ‘Know 
that Hashem is G-d; He made us and we 
are His’ (Tehillim 100:3). That knowledge 
brings a person true happiness.” 
 
Kinderlach . . . 
Hashem is so kind to all of us. He gives us 
food, clothing, and shelter every day. He is 
so dependable, that it is easy to take Him 
for granted, chas v’shalom (Heaven for-
bid). Therefore, He needs to wake us up. 
He puts us into a situation where we clearly 
see His Hand guiding us. We are saved 
from danger. We are ecstatically happy. 
We focus this happiness on Him in thankful 
praise. Kinderlach let us thank and praise 
Him all of the time. Say the “Mizmor 
Li’Todah” prayer every morning with great 
feeling. “Enter His gates with thanksgiving, 
his courts with praise . . . For Hashem is 
good. His kindness endures forever.” 
 

EEaatt  LLiikkee  aa  MMeennsscchh  
TThe Mizbeach (Altar) was the place 

where the offerings were 
consumed by the Holy Fire and 
offered up to Hashem. Alas, in our 

days we have no Beis 
HaMikdash, and no Mizbeach. 
However, we do have a 
substitute. The Shelah 
HaKadosh tells us that our 
table serves in place of the 
altar. Our food is the sacrifice. 
What serves in place of the 
fire? The words of Torah that 
we speak at the table. When 
done properly, our eating is 
compared to the avodah 
(service) in the Beis 
HaMikdash. 

TThe Pele Yoetz offers some 

guidelines about proper eating 
and drinking. One must sit with 
kovod (honor) at the table, for 
he is eating at the King’s table. 

He must not be a glutton, for this is 
bad for both his body and soul. It can 
ruin his health, and cause his Yetzer Hora 
of tayva (desire) to become very strong. 
Do not complain about the food. Com-
plaints show a lack of hacoras hatov (ap-
preciation) for the hard work that Imma 
put into preparing and serving the meals. 
Put effort into saying your berachos 

(blessings) before and after the meal with 
kavannah (concentration). This is how 
you thank Hashem for His Kindness. 
Speak words of Torah at the table. This 
will bring the Shechina (Divine Presence) 
down, just as the Heavenly Fire came 
down to consume the sacrifices. 
 
Kinderlach . . . 
Eating is yet another way to serve Hashem. 
You can elevate your meals to the level of 
the Avodah of the Beis HaMikdash! Just 
follow the guidelines of the Pele Yoatz. 
When we are eating, let us all do our best 
to tell Abba and Imma some of the Torah 
that we learned today. Ask Abba and 
Imma to share with us what they learned 
today. With Hashem's help, we will con-
stantly keep burning the miraculous fire 
from heaven that comes down and illumi-
nates us with wisdom and spirituality. 
 

TThhee  CCllootthheess  FFiitt  
““TThe Kohen shall wear his fitted linen 

garment” (Vayikra 6:3). The Malbim 
points out that the garments were fitted 
exactly according to the middos (physical 
measurements) of the Kohen. When dis-
cussing the Bigdei Kehuna (clothing of the 
Kohanim) in Parashas Tetzaveh (Shemos 
28:2) the Malbim explains the spiritual 
aspect of the middos of these garments. 
Although the Torah appears to be ex-
plaining the character and construction of 
the external clothing of the Kohanim, in 
reality it is detailing the internal garb of 
their souls. Those holy Kohanim who 
serve Hashem must clothe their souls in 
good middos (character traits), proper 
ideas and attitudes. The holy external 
garments were only a means to teach the 
Kohanim that they must fix up their souls 
and their middos, which are the internal 
garb of the soul. Then they will be truly 
fit to serve Hashem. 
 
Kinderlach . . . 
“Middos Tovos are the measure of a per-
son. Let’s go around the Shabbos table 
and see how many middos tovos we can 
name.” “Patience.” “Very good Leah!” 
“Always telling the truth.” “Excellent, 
Rivkah!” “Speaking softly.” “That’s so im-
portant Efraim.” “Being organized.” “That 
helps everything go well, Ahuva.” “Not 
wasting anything.” “I can see you appre-
ciate what Hashem gives you Doni. Okay, 
let each one of us pick a middah and 
work on it this week. Next week we will 
report back with our success stories.” 
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Satan’s Portion 
צו את אהרן ואת בניו לאמר “ 6:2
זאת תורת העלה הוא העלה על 
מוקדה על המזבח כל הלילה עד 

 ”הבקר ואש המזבח תוקד בו
“Command Aharon and his sons saying: 
This is the law of the elevation-offering: It 
is the elevation-offering that stays on the 
flame, on the Mizbe’ach all night until the 
morning, and the fire of the Mizbe’ach 
should be kept aflame on it.”  Why does the 
Torah have these seemingly extra words, 
   ”?הוא העולה“
 The words, “הוא העולה” appear to 
be superfluous. The next Posuk states, 
 He“ – ”והרים את הדשן אשר תאכל את העולה“
shall separate the ash of what the fire 
consumed of the Olah.”  Why does the Torah 
need to tell us what the ashes are from, 
when it is quite obvious that it is from the 
Olah, as we are speaking about the 
sacrificing of the Olah?  The Zohar 
Hakodosh tells us that the Satan took 
rulership over Iyov and his children, for 
they were only Makriv Korbon Olos, as the 
Posuk says in Iyov 1:5 “ויעלו עולות מספר כולם” 
– “And Iyov would bring Korbon Olos for all 
of his children.” The Korbon Olah is burnt 
completely, so that there is no part of it for 
the Sitra Achara, which is a portion for the 
Satan.  However, from all of the other 
Korbonos, from which the Kohanim and the 
owners eat, there is refuse from that food, 
and that is the portion for the Sitra Achara.  
With this Zohar we can explain that when 
Moshe Rabbeinu built the Mizbe’ach at the 
bottom of the mountain, he was Makriv 
Olos and Shelamim, and not just Olos, for 
he knew that one must not be Makriv 
exclusively Korbon Olos, for then there is 
nothing for the Sitra Achara.  We see the 
same thing with Yisro, Shemos 18:12 “ ויקח
יתרו עולה וזבחים לאלקים, ויבא אהרן וכל זקני ישראל 
 And Yisro, Moshe’s“ – ”לאכול לחם עם חותן משה
father-in-law, brought a Korbon Olah and 
Zevachim, for Hashem, and Aharon came 
with all the elders of Klal Yisroel to partake 
in the meal before Hashem with Moshe’s 
father-in-law.” The “Zevachim” that the 
Posuk refers to are Korbon Shelamim, and 
this was done purposefully so that the 
Satan should not be Mekatreg as he did by 
Iyov, for with Shelamim, there is food eaten 
by man, and then there is waste, which is 
the portion of the Satan.  As long as he 
receives a portion, he is not Mekatreg.  
Based on this understanding, how was 
anyone ever able to only bring a Korbon 
Olah on the Mizbe’ach without also 
bringing a Korbon Shelamim with it, so that 
the Satan would not be Mekatreg?  When 
one brought a Korbon to the Mishkan or to 
the Bais Hamikdash, there were many 

Korbonos brought on the Mizbe’ach, 
including Shelamim, which were eaten.  
Thus, even though there may have been 
individuals who brought only a Korbon 
Olah, nonetheless, the Satan was not 
Mekatreg, for he received portions from 
other Korbonos which were brought on that 
Mizbe’ach. Iyov brought Korbonos on a 
Bamah, not in the Mishkan or Bais 
Hamikdash, and there were no other 
Korbonos except for those.  Being that there 
were only Olos, the Satan did not receive a 
portion from that Bamah, and was thus 
Mekatreg against him.   

Another reason that all Korbonos 
brought on the Mizbe’ach were protected 
from the Satan was because there was a fire 
from Above lit on the Mizbe’ach, which was 
Kodosh, and protected all Korbonos, even 
Olos, from the Satan.  Additionally, from 
the Mizbe’ach, they needed to remove the 
ashes and take it out of the camp of Klal 
Yisroel, and that was where the Sitra 
Achara resided – so he did receive some sort 
of portion even from the Olos, and this 
satisfied him.  The Torah uses a Loshon of 
 here because its Gematria is 96, which is צו
the same Gematria as the Sheimos of ל-א  
and י-נ-ד-א  which are illuminated when 
Korbonos are brought.  The Torah stresses, 
 this is the Olah – that even if – ”זאת העולה“
only an Olah is brought, without any other 
Korbonos which are eaten, “היא העולה” – it 
will still be a valid Olah, without any Kitrug 
from the Satan.  Why is it not like Iyov 
where there was a Kitrug because there 
were only Olos?  “על מוקדה על המזבח” – 
Because these Olos are brought on a 
Mizbe’ach, which have other Korbonos 
brought on it as well. “ואש המזבח” and 
because the fire of the Mizbe’ach comes 
from Above, which is Kodosh, and thus 
protected from the Sitra Achara.  Tehillim 
 ”הטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים“ 51:20
– “Do good in Your favor to Tziyon, build the 
walls of Yerushalayim.”  When we will be 
Zoche to have the walls of Yerushalayim 
rebuilt, 51:21 “אז תחפוץ זבחי צדק עולה וכליל” – 
“Then You will desire the offerings of the 
righteousness, the Olah and whole offering” 
– for there will no longer be a Satan, and all 
Olos will be able to brought alone. (בן איש חי) 
 Why does the Posuk repeat, “ הוא
 There are Mitzvos which cannot  ”?העולה
reach their destination Above, but need the 
assistance of other Mitzvos to reach their 
proper destination, while there are other 
Mitzvos performed which are self-sufficient 
and can reach the desired destination 
without any assistance.  The Torah is 
telling us, “זאת תורת העולה” – the proper way 
for the Olah, and Mitzvos are called, “Olos,” 

are to be, “הוא העולה” – that it should be done 
in the optimal manner so that it itself will 
be the Olah; it should reach its desired 
destination without any assistance.  
Another answer to this question is that the 
actual Korbon Olah needs an action from a 
Kohen, and one cannot do so without the 
assistance of a Kohen.  However one who 
recites the Parshah of the Olah, which is as 
if he brought a Korbon Olah, (as the 
Gemara in Menochos 110a tells us) then one 
does not need a Kohen; rather, “הוא העולה” – 
it itself is the Olah, without the assistance 
of a Kohen.   (בן איש חי) 
  Now we can understand why the 
Torah repeats the words, “היא העולה.”  There 
is a concept that we find where the Sitra 
Achara (Satan) needs to get something, and 
then he leaves us alone to serve Hakodosh 
Boruch Hu properly.  On Yom Hakippurim, 
there is a Seir that goes to Azazel – this is 
for the Sitra Achara.  By doing this, the 
Sitra Achara leaves us alone on the holy day 
of Yom Hakippurim.  The same applies to 
Korbonos, as the Torah tells us that we 
must ensure that our Korbonos reach their 
desired destination.  When Klal Yisroel 
brought the Korbon Olah on the Mizbe’ach, 
there were no issues with the Sitra Achara, 
for on that same Mizbe’ach, other Korbonos 
were also brought from which there was a 
part for the Sitra Achara.  However, when 
they brought Korbonos on a Bamah, they 
needed to be careful to bring other Korbonos 
along with the Korbon Olah.  While Chazal 
tell us that there must be something in it 
for the Sitra Achara to leave us alone, when 
we perceive that there is something in it for 
ourselves, then we will perform those 
Mitzvos with more gusto, and will be careful 
with them.  By the Korbon Olah, the Torah 
uses a Loshon of “צו”, which Rashi tells us is 
to urge us to do this Mitzvah, for being that 
it all gets burnt, we may not be as diligent 
to perform this Mitzvah. Unfortunately, we 
are not Zoche now to have a Bais 
Hamikdash to bring any Korbonos.  There 
is a great lesson that the Torah is teaching 
us here.  For any Mitzvos which one may 
not feel that he is getting something from 
them, he nonetheless must be happy and 
excited to perform the Mitzvos of Hashem, 
and recognize that it is a great honor and 
privilege to be the chosen nation.  We must 
perform all the Mitzvos of the Torah with 
great joy, and when we do so, we will be 
Zoche to, “היא העולה” – to our Mitzvos rising 
to great heights in Shomayim, the place we 
want it to reach.  May we be Zoche to see 
the rebuilding of the Bais Hamikdash, so 
that we can bring actual Korbonos,  במהרה
 !בימינו אמן
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PARSHAS	TZAV	- 	PURIM	

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

It	is	brought	down	in	the	sefarim	that	a	Yid's	face	reflects	the	name	of	Hashem	'יהו.	The	two	eyes	correspond	to	two	letter	yuds	and	
the	nose	corresponds	to	the	letter	vov	which	add	up	to	the	gematria	of	26	which	corresponds	to	the	name הויה.	A	chosid	once	asked	
the	Spinka	Rebbe	ztl	therefore	the	goy	also	has	a	face	which	has	written	on	it	the	name	of	Hashem	because	he	also	possesses	two	
eyes	and	a	nose?	The	Rebbe	answered	that	the	difference	between	the	two	is	that	 in	order	for	the	letters	of	the	Torah	not	to	be	
passul	they	must	be	surrounded	with	 גויל	which	means	parchment	which	separates	one	letter	from	the	other.	If	there	is	no	wall	of	
parchment	that	separates	them	and	the	letters	are	found	to	be	connected	to	each	other,	the	Torah	is	passul.	
The	letters	of	Hashem's	name	have	the	 	a	as	serves	that	parchment	the	גויל  	avodas	In	them.	separates	that	wall	boundary	a	גבול	
Hashem	this	conveys	that	the	two	letter	yuds	which	correspond	to	the	human	eyes	must	have	boundaries,	restricting	what	one	is	
allowed	to	see	and	what	is	prohibited	for	his	eyes	to	see.	Only	by	observing	the	גויל	between	the	letters,	are	the	yuds	in	order	and	
kosher.	Similarly,	the	letter	vov	of	Hashem's	name	jof	26	must	possess	a	גויל	surrounding	it	in	all	directions	in	order	to	be	kosher.	The	
human	nose	must	also	have	its	 limits	to	which	scents	it	could	be	utilized	to	smell	and	which	ones	are	prohibited	such	as	woman's	
perfumes	which	can	be	seductive.	As	the	Zohar	writes	that	the	issur	of	 "לא "תנאף	one	shall	not	commit	adultery,	is	composed	of	two	
words	 תן אף	Don't	give	your	nose	the	opportunity	to	smell	the	scent	because	that	is	a	lure	that	can	lead	one	into	doing	the	aveirah.	
It	is	not	a	coincidence	that	the	Angel	of	Esav	is	called	סמאל	which	can	be	pronounced	as	smell.	
A	goy	has	no	limitations	what	he	can	see	and	smell.	His	eyes	do	not	have	restrictions.	The	perfumes	they	sell	for	woman	have	names	
that	 suggest	 licentiousness	and	 lust.	They	have	no	 reservations	or	 shame	 in	 flaunting	openly	decadence.	So	even	 though	 the	goy	
might	look	like	he	too	possesses	the	letters	of	 	two	yuds	and	a	vov	that	add	to	the	name	of	Hashem,	the	culture's	permissiveness	
passuls	the	letters	of	Hashem's	name	that	lies	on	his	face.	
One	of	the	purposes	of	Galus	Mitzrayim	was	to	prepare	for	Matan	Torah	and	reconstruct	the	Aleph	both	is	Klal	Yisrael	and	in	the	
form	of	the	letter	Aleph	(Shabbos	146	p.	 –מיותקומ קמו ).	This	idea	can	be	gleaned	from	the	fact	that	the	Ari	Hakadosh	says	that	Am	
Yisrael	sank	to	forty	nine	levels	of	tumah	and	at	the	last	second	they	were	redeemed,	lest	they	sink	into	the	fiftieth.	Why	did	that	
happen?	We	can	say	because	Klal	Yisrael	has	the	name	of	Hashem	upon	them,	thereby	giving	them	the	segulah	of	גויל.	Chazal	tell	us	
that	one	of	their	merits	for	redemption	was	that	they	preserved	their	moral	behavior	and	did	not	fall	into	the	perverted	decadence	
even	in	Mitzrayim	even	as	slaves	whose	bodies	were	controlled	by	the	Egyptians.	This	means	that	they	had	set	walls	and	safeguards	
	49	than	more	fall	to	them	allow	not	did	Hashem	גויל	this	of	Because	.הויה	of	name	the	out	bring	which	noses	and	eyes	their	for	גויל
levels	 of	 tumah	 which	 is	 gematriah	 	.גויל The	 boundaries	 of	 	גויל protected	 them	 from	 being	 	לגוי and	merited	 them	 to	 have	 the	
geulah.		
Let	us	delve	a	little	deeper	into	this	concept	that	the	face	of	a	Yid	reflects	the	name	of	Hashem.	We	are	told	by	the	sefarim	that	the	
original	form	of	the	letter	Aleph	differed	from	the	way	it	appears	now א.	At	its	first	appearance	it	looked	like	this	 יוי	which	added	up	
to	the	name	of	הויה	26.	This	 is	alluded	to	 in	 the	passuk	 צר ה' אלקים את האדםויי 	Hashem	created	man	with	the	spirituality	of	ישר	
straightness	(Koheles	7,29)	as	reflected	in	the	letters	of	יוי	Aleph	which	is	straight		and	level.	After	the	chait	of	Aitz	Hadaas	when	the	
dimensions	of	Adam	Harishon	were	dwarfed	from	200	cubits	to	100,	simultaneously	the	form	of	the	 	יוי the	first	 letter	of	אדם	was	
also	dwarfed	leaving	one	slightly	lowered	yud	on	top	attached	to	the	now	slanted	diagonal	vov	which	forms	one	leg	on	the	right,	and	
the	other	upper	yud	toppling	down	to	the	bottom	of	the	א	serving	as	a	left	leg	of	the	new	structured	א.	At	the	geulah	brought	by	
Moshiach,	the	two	yuds	and	vov	will	return	to	their	original	structure	with	two	yuds	erect	and	leveled	on	the	top,	and	the	slanted	
vov	will	be	straightened.	This	is	hinted	in	the	passuk	 	cubits	missing	100	the	reconstructing	erect	you	lead	will	I	ואולך אתכם קוממיות 
(Baba	Basra	75).	The	erect	is	not	only	referring	to	posture	of	man	but	also	to	the	erect	Aleph	that	is	about	to	be	reconstructed	at	this	
time	as	well.		
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The	Vilna	Gaon	finds	an	allusion	to	the	Aleph's	reconstruction	in	Yeshaya	Hanavi's	prophecy	(40,5-6) 	והיה	יושפלו	וגבעה	הר	וכל	ינשא	גיא	כל	

'	ה	כבוד	ונגלה	למישור	העקוב 	every	valley	will	be	uplifted	every	mountain	will	be	lowered	and	the	crooked	will	be	straightened	and	the	
glory	of	Hashem	will	be	revealed.	The	Medrash	states	a	cryptic	message	that	the	revelation	of	Hashem	will	be	the	letter	Aleph.	The	
Gaon	explains	that	"the	valley	will	be	uplifted"	is	referring	to	the	letter	yud	which	serves	now	as	the	left	leg	of	the	Aleph.	At	the	time	
of	the	geulah	 it	will	return	to	its	former	place	on	high.	"The	mountains	will	be	lowered"	is	referring	to	the	letter	yud	which	is	now	
laying	on	higher	top	of	the	slanted	vov.	At	the	time	of	the	geulah	the	bottom	of	the	yud	will	be	lowered	a	drop	more	than	it	is	now.	
"The	crooked	will	be	straightened"	is	referring	to	the	vov	that	became	slanted	after	the	chait.	Only	when	the	letter	Aleph	will	return	
to	its	former	dimensions,	the	glory	of	Hashem	will	be	revealed	completely.		

 
The	Nachash	by	seducing	Adam	and	Chava	to	eat	from	the	Aitz	Hadaas,	caused	the	diminution	of	both	Adam	and	his	Aleph.	Amalek,	
who	stems	from	the	Nachash,	strives	to	lock	in	this	dwarfed	acquired	dimension	so	that	the	world	can	never	come	to	its	tikkun.	That	
is	why	the	name	עמלק	is	עמל ק	that	this	nation's	toil	in	life	is	the	only	for	the	purpose	to	stunt	the	reconstruction	of	those	100	cubits	
of	spirituality	that	were	compromised	because	of	the	chait.	That	is	why	the	name	עמלק	also	contains	the	word	מעוקל	which	means	
crooked.	Their	mission	is	to	keep	the	letter	א	crooked	instead	of	erect	and	straight.	The	mission	of	Am	Yisrael	on	the	other	hand,	is	
to	rebuild	both	the	aleph	and	the	dwarfed	stature	of	man	returning	 it	to	 its	former	glory.	This	purpose	of	our	 life	 is	hinted	 in	the	
name	 	ישראל which	 are	 the	 same	 letters	 –לישר  א  	 to	 straighten	 the	 letter	 	.א For	 the	 same	 reasons	 our	Avos	 were	 called	 	ישרים	
(Bamidbar	23,10).	It	is	therefore	that	we	find	in	the	battle	of	Yisrael	against	Amalek	that	Moshe	Rabbeinu	was	holding	up	his	hands	
in	tefillah	towards	the	heavens,	and	his	body	while	his	body	was	displayed	in	the	same	form	of	the	original	aleph	יוי.	It	was	sending	
the	message	to	Am	Yisrael	that	if	we	can	successfully	wipe	out	Amalek,	we	can	return	to	the	original	form	of	the	Aleph.	For	as	long	as	
Amalek	exists	the	original	Aleph	of	Hashem's	throne	 כסא	is	missing.	 
Chazal	tell	us	that	until	the	Yom	Tov	of	Purim,	Am	Yisrael	did	not	willingly	accept	the	Torah	שבעל פה	which	includes	all	the	Rabbinic	
safeguards	and	stringencies.	It	was	through	the	redemption	of	Purim	and	the	eradication	of	Haman,	his	sons,	and	Amaleikim,	they	
understood	the	importance	of	such	an	acceptance	(Shabbos	88).	In	this	way	their	eyes	will	have	the גויל	necessary	for	the	name	of	
Hashem	 to	 be	 seen	 on	 their	 faces.	 This	 is	 hinted	 in	 the	 word	 םיייהוד 	 which	 is	 spelled	 all	 three	 times	 with	 two	 letters	 of	 yud.	
Everywhere	else	in	Tanach	it	is	spelled	with	one	Yud.	It	hints	to	the	shelaimus	of	the	two	eyes	of	Yid	which	is	on	the	way	to	bring	the	
construction	of	the	Aleph	to	its	completion.	The	construction	of	the	letter	vov	which	corresponds	to	the	nose	of	the	Jewish	face	also	
has	 its	 presence	 felt	 during	 Purim	 as	 the	 Bnei	 Yissaschar	 elaborates	 in	 the	 names	 of	 the	 redeemers.	Mordechai	 is	 hinted	 in	 the	
incense	of	the	שמן המשחה	and	Esther	had	another	name	Haddassah	from	the	lashon	of	hadassim	which	have	a	pleasant	scent.	
Mordechai	excelled	in	displaying	his	גויל	to	the	utmost.	While	everyone	else	bowed	to	Haman,	Mordechai	did	not	even	budge	nor	
demonstrate	even	the	slightest	kovod	to	Haman.	Mordechai	built	a	wall	between	him	and	Haman	and	this	infuriated	Haman	(Esther	
	this	time	second	the	However,	.גויל	with	built	he	that	חומה	Mordechai's	of	because	triggered	was	חמה	Haman's	.וימלא המן חמה	(3,5
is	mentioned,	the	passuk	says	(5,9)	וימלא המן על מרדכי חמה	he	was	infuriated	on	Mordechai.	This	time	the	Megillah	is	hinting	that	in	
order	to	fully	understand	the	essence	of	his	anger	we	must	go	above	 the	 letters	of	 	the	to	us	bring	will	which	מרדכי letters	נשהלכ		
which	spell	the	two	words	הן שלך.	That	Mordechai	alone	personifies	the	lofty	level	of	 	Yisrael	that	(23,9	Bamidbar)	הן עם לבדד ישכון
are	compared	to	the	letters	הן	which	don't	share	their	presence	with	another	nation.	As	the	Medrash	says,	that	all	letters	from	1-10	
have	a	shidduch	to	tally	up	to	10:	א"ט ב"ח ג"ז ד"ו	however	the	letter	ה	has	only	with	itself	to	add	up	to	10.	The	same	is	with	the	tens	
numbers	adding	to	100	 י"צ כ"פ ל"ע מ"ס	but	the	letter	ן	must	go	together	with	itself.	The	no	shidduch	letters	together	spell	 	Even	.הן
Bilam	 recognized	 this	 quality	 of	Am	 Yisrael	 that	 they	 are	 a	 	הן people	 	עם לבדד ישכון they	 dwell	 alone.	 Haman	 realized	 that	 for	
Mordechai	not	to	budge	while	every	other	Jew	bowed	before	him,	demonstrates	הן שלך	that	he	alone	is	the	prototype	of	the	Hain	
Yid	who	surrounds	his	eyes	and	nose	with	the	wall	of	the	גויל	(Esther	Rabba	6,2	איש יהודי יחידי).		
Haman	was	advised	that	to	overcome	the	גויל	he	must	hang	Mordechai	on	a	tree	of	fifty	cubits	one	higher	than	the	gematriah	of	גויל.	
In	this	way	he	will	break	down	the	walls	of	his		
protection.	Haman	acquired	the	lengthy	wood	of	fifty	cubits	to	hang	Mordechai	from	Noach's	Ark	which	was	50	cubits	wide	(Yalkut	
Shimoni	Shmos	15).	Haman	viewed	Mordechai	as	a	Flood,	out	to	humiliate	and	destroy	him.	Haman	thought	that	this	wood	of	fifty	
cubits	will	save	him	also	from	the	Flood	of	Mordechai	who	is	only	גויל	49.	But	here	Haman	was	mistaken.	If	he	uses	the	wood	from		
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the	 תבה  	to	save	him	from	Mordechai,	then	Mordechai	can	also	us	the	תבה	the	"word"	to	add	on	to	his	gematriah	of	the	letters	of	
		.well	as	fifty	wall	his	makes	then	which	גויל
This	could	be	the	reason	why	Esther	pushed	for	the	city	of	Shushan	to	have	another	day	to	wipe	out	the	enemies.	From	this	was	
instituted	that	any	city	that	is	a	מוקף חומה	walled	city	from	the	times	of	Yehoshuah	Bin	Nun	should	celebrate	Purim	on	the	fifteenth	
of	the	month.	Why	make	a	special	halacha	 for	the	walled	cities?	The	answer	 is	because	the	entire	salvation	of	Purim	came	about	
because	Mordechai	was	a	living	walled	city	of	גויל,	a הן	nation	and	not	לגוי.		Incredible	that	מרדכי	is	gematriah	מוקף גויל.		
Why	from	the	days	of	Yehoshuah	Bin	Nun?	Because	he	was	the	first	to	battle	Amalek	for	his	name	 נוןבן  	demonstrated	that	he	had	
the	quality	of	the	גויל	with	the	addition	of	the	word	to	surpass	49	and	make	it	over	to	50. מחה    to	erase	(Shmos	17,14)	is	the	same	
gematriah	as	גויל	with	its	letters.	The	Gevil	People	are	worthy	of	destroying	those	who	seek	to	destroy	Am	Yisrael.	
Let	us	face	it.	Even	though	we	lost	the	form	of	the	original	Aleph	of	 	in	even	Aleph	original	the	reflect	still	faces	our	nevertheless	,יוי
		.גויל	with	live	to	us	expects	Hashem	that	us	telling	is	It	be?	that	can	How	.תשע"ט

	

HAVE	AN	UPLIFTING	PURIM	
R A V 	 B R A Z I L 	 	
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הדף היומי   
  "תאכל בבל הוא הרי לך שתעבתי כל בענין"

' התו' והק'. כו תאכל בבל הוא הרי לך שתעבתי כל תועבה כל תאכל לא' שנא באכילה שאסור בחלב לבשר מנין אשי רב אמר' ב ד"קי חולין
 בחלב דבבשר משום טעמא דהיינו ונראה בחלב בשר של בישול כמו גופה תועבה שבת של בישול יחשב לא דלמה) חורש ה"ד' (א ו"קט' לק

 ממה יותר האיסור בהם דניכר ל"צ מינייהו ליה דפריך הקן ושילוח בנו ואת ואותו בשבת שנעשה ניכר אין שבת מעשה אבל ניכר הבישול
 ובמה שבת מעשה לבין הקן שילוח בין חילוק דמה' לכאו ביאור צריך ודבריהם, ל"עכ בה ודש פרה פי וחוסם וחמור בשור בחורש שניכר
 התורה אין שבת שבמעשה אסרה שהתורה התועבה מעשה הוא מה הוא דהחילוק ד"ונלענ, בשבת ממבשל יותר הקן בשילוח האיסור ניכר

 לא שהוא דהיינו בשבת יבשל לא שהאדם מקפידה התורה רק מותר בשבת שיתבשל ש"בע להניח דהא בשבת מאכל שיתבשל מקפידה
 מעשה התועבה אן וחמור בשור בחורש וכן האיסור ניכר שלא נחשב זה ולכן בגברא רק תועבה שום אין בהתבשיל אבל מלאכה יעשה

 פי בחוסם וכן בה ונזרע שנחרשה הקרקע לא אבל התועבה החרישה כ"א וחמור בשור יתחרש שלא מקפידה התורה רק והזרעים החרישה
 בפרה שדש האיש רק חסומה פרה י"ע תידוש לא שהשדה הקפידה לא התורה שהרי ונידושה שנחרשה השדה התועבה אין בה ודש פרה

 בחלב בשר במבשל כ"משא בהמאכל האיסור ניכר שלא נקרא ז"כ לכן תועבה שום אין בהזרעים אבל האיסור עשה הפרה את וציער חסומה
 התורה בנו ואת באותו וכן הגברא על ולא תשתלח שהאם התורה רצון הרי הקן בשילוח וכן בחלב בשר יתבשל שלא התורה רצון הרי

  . התועבה מעשה הוא שהמאכל האיסור בה שניכר נקרא ז"כ ולכן אחד ביום יישחטו לא בנה עם שהאם מקפידה
   )עוד ש"עי א"סק ז"ס ז"סט איתן נחל(

  אסתר ובמגילת זכור בקריאת הארות
 הקרבתם ידי על המצוה ויקיים' ה כדבר סבר שעשה ששאול לבאר אפשר, זכור פרשת בהפטרת רבנו אמר'. ה דבר את הקימותי
 כ"מש רבנו והראה .שטעה כך על העמידו ששמואל עד, לו פסק שכך האדומי דואג דברי פי על שעשה דבריו מבואר ובגמרא, לקרבנות
   .שאול טעות על לציון בובא א"הגר בסידור יצחק בשיח
 נשתמש בלשצר ומה' וכו תורה של בכתרה כל המשתמש איתא ב"ס דף נדרים בגמרא, חשבתי, רבנו לי אמר, ע"תש המגילה קריאת אחרי
 הנה אכן, כבלשצר נענש ולמה לא כהונה בגדי לבש דאחשורוש, ב"י מגילה' בגמ והנה. העולם מן נעקר כלי חול שנעשו קודש בכלי
 כן אם: ש .כך על נענש לא לכן, מדרבנן רק אסור וזה, כהונה מבגדי ליהנות עבודה מותר בשעת דשלא, א"הי המקדש מכלי ח"פ מ"בר
  .נכון? הציץ על הכוונה ויחללוה פרוצים דבאו דבש ביערות כ"מש עם מתאים לא זה
 וכדי המדינה את לו לנהל ויכול שמוכשר משום שראהו, המן את גידל כך כל המלך מדוע, חשבתי רבנו אמר ".השרים כל מעל גידלו"

 והכא מילי מכובדים דלשתמעון בגדים ללבוש יתומים מכסף ליקח מותר שאפוטרופוס בגמרא וכמו שאמרו, חזקה תהיה שהשפעתו
 כי אלא, לבזותו דווקא לאו למרדכי כן ועשה' וגו הלבוש את קח שאמר לקמן מה וכן. המדינה לנהל יותר יוכל שגידלו ידי על נמי

 ולכן, לבזותו נעשה שזה חשב בגאותו אבל הוא. המדינה מנהל שהוא משום - כן גם עליו מוטל זה ופרט, הטוב הכרת המלוכה חייבת
  '.וכו לאוהביו ויספר
 במקום אשתו רצון את והנה, כרצונו יהיה שכל אחד והתאמץ דברים מיני כל עשה אחשוורוש" ואיש איש כרצון". ז"תשס פורים שושן
 לו זו באה ששטות, וגם. גוי של הנהגה זהו הנה אך, לבוא שלא רצונה את לכבד הראוי שהיה מן ופשוט, מכבד אינו הזה ובזמן

  .שתיהרג כדי, מיוחדת בהשגחה
 כי בוכה הוא: והרגיעו צערו את ראה רבנו. הזמן בוכה וכל בן לו נולד כי ברכה וביקש, שמים ירא צעיר יהודי נכנס. ע"תש פורים שושן
 כבדיחותא כן רבנו אומר האם ...משהו לו נשאר כנראה? הזמן כל בכה ולא תלמודו ושכח ילד י היה"נ בני גם, שאלתי .תלמודו שכח
 פעמים יש אבל נשאר] לא לכולם, לא ואם, לכולם נשאר, משהו נשאר [ואםשווין  כולם באמת? משהו שיישאר כזה דבר באמת ששייך או

                   .שלו התורה הדבר ביגיעת תלוי, לכך זוכה ומי. אמו ממעי שנזכר ממה שזה בלימוד הארה או איזו המצאה שמרגיש
  )כל משאלותיך(

  קולדצקי יצחק' ר ג"הרה נשיאה דבי חתנא י"ע נכתב

                                          
  

 )ה"תרצ סימן ע"שו( פורים בסעודת להרבות מצוה
 

  שמתחילים משפחות הרבה יש שהנה רבינו את שאלו
  ועיקר, החמה לשקיעת סמוך פורים סעודת את

 לעשות אפשר לכתחילה האם, כ"אח נמשך הסעודה
 אחר והיין הבשר את שאוכלים יוצא בזה כי, כן

  אחר אוכל אם: רבינו בזה והורה, החמה שקיעת
 הבשר את אוכל אם אבל,  אפשר החמה שקיעת
,  לכתחילה לא זה, הכוכבים צאת אחרי היין ושותה
 .להקדים וראוי
  לשקיעת סמוך הסעודה שמתחיל עצמו רבינו ומנהג
 לתפילת פונה ומיד, הכוכבים צאת עם וגומרה החמה
  בבני לקרוא שסובר כדרכו, המגילה קריאת עם ערבית
 .מוקפין ספק שנחשב משום המגילה את ברק

 שכל ממתין. שנים כחמש לפני הפורים יום בסעודת א"שליט מרן :מעולם פורסמה הנדירה שלא בתמונה
 עם) מיוחדת מסיבה( יושב מרן: מצויים – לא דברים בכמה להבחין אפשר. הפת על לבצוע שיוכל כדי יתיישבו הבית בני
 בלי בברכה הבית בני את ומוציא הפת על בוצע, לספרים גבו עם לשבת לא מקפיד כלל שבדרך אף הספרים לכיון גבו

 פרטי יתר(. א"שליט אפשטין דוד אלעזר רבי הגאון החשוב חתנו יושב לצידו. )בשבת כמנהגו שלא( ומגבעת עליון מלבוש
')הלכה של אמות' ד אלא' א"שליט מרן של ההנהגות בספר' עי ההלכה

 
 

 יפה מראה
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 עניני פורים ודברי תורה בסעודת פורים
 רבנו עם - יין שתויי הנכנסים שיחות מהכ

  את ברך ס"ש בסיום כי, משלרבנו יותר שוות שברכותיו פעם אמר גלינסקי י"ר כי אמר פלוני, פורים בסעודת
  יתכן לא זה: תגובה... לא רבנו וברכות, נתקיימו וברכותיו ",למר וכן" לו אמר ורבנו, הבאה לשנה ה"אי רבנו

  מועיל יותר הדיוט שיותר וכמה, בעיניך קלה הדיוט ברכת תהי אל אמרו הרי שכה ,יותר שוות שברכותיו
 .כ"ע ,שוות יותר ברכותי כן אם. הברכה
  ס"ש לגמור שאפשר חושב אתה אם, אבל, ל"וכנ שוות יותר ברכותי: רבנו הגיב, כן שאמרו אחרת בפעם ושוב
 .מועילות יהיו ברכותי גם ואז, ללמוד צריך, טעות זה, ברכות עם

  שאמרו שכמו תבוא כי' פר המור צרור בספר איתא כי, אמרתי. ע"תש פורים סעודת .בפורים - היין על זכרהו
  בחייב, והיכן, היין על זכרהו עמלק לך עשה אשר את זכור כך היין על זכרהו' וגו השבת יום את זכור ל"חז

  אין בפורים אבל, היין על האמירה של החשיבות את יש בשבת דבשלמא, מובן ואינו. בפוריא לבסומו איניש
  שייך וזה, יין של חשיבות ענין זה וגם דהסעודה יין זה שזכרהו מבואר ם"ברמב? החשיבות שהיא מירהא

 בחייב חייבת אשה אם שאלו כ"אח .היין שתיית - בפורים
  סגי: )בחיוך לכאורה( והשיב, בזכור חייבת אשה אם תלוי זה שלכאורה אמרתי .לא יין, כן בשמחה: והשיב, איניש
 .שותה שבעלה מה
  אינו בפורים מלאכה העושה הרי: רבנו ואמר, לחלאקה' ג בן בנו את שהביא ידידי עם נכנסתי, הסעודה לפני
,  שנשבר כיסא תיקן אבא בפורים אחת פעם: וסיפר המשיך .שערות לו יצמחו ולא, לעולם ברכה סימן רואה
 .ונשבר חוזר היה תמיד ומאז
  ואפשר, נרדמתי לא אך, ידע דלא עד מצות לקיים לישון ונשכבתי יין שתתי: בחיוך רבנו לי אמר ח"תשס פורים
  אחת פעם: אמר כ"אח ...בכלל עד ולא, ידע דלא עד – ונימא, המצוה מקיים גם לישון שרוצה בזה שגם

 ,בכוונה ולא, בפורים השתכרתי
,  הביתה במונית איתי לנסוע צריכים והיו, השתכרתי ומזה יין קצת נתנו אחד כל ואצל הישיבה לראשי הלכנו כי

 .לישון הולך ואני, הראש על ומשפיע מעט לשתות מנהגי כלל ובדרך. התורה רוצה זה לא - איש החזון לי ואמר
,  הכוונה פשטות בדרך? כפורים שכיפורים ק"הזה בשם שמביאים במה הביאור מה, שאלתי א"תשע פורים סעודת

 .לדורות גם לתשובה זמן זה פורים ולכן, בתשובה שבו והם, המלחמה ביום סכנה היתה שבפורים
  וספרו לרב בא אחד: רבנו חייך לפתע, אסתר מגילת על הרבה ספרים לאור יצאו כי דיברו, ו"תשס הסעודה בעת
  כאשר: הרב לו אמר? טוב כך כל הספר וכי האיש שאלו, ם"המלבי כמו אתה הרב לו אמר, קהלת על בידו

  חכם היה ם"המלבי של ספרו ולפי היה טפש מלך אחשורוש הרי, עליו אמרו אסתר על ספרו את חיבר ם"המלבי
 .היה טפש ספרך ולפי היה חכם ה"ע המלך שלמה הרי, אתה וכן, ]לחכם עשאהו ם"המלבי[

  ספק גוטען אפרילאכער ?לחברו אחד אומרים מה פורים שושן היום: שאלתי, לסעודה בדרך פורים בשושן
 פורים. שושן
 ובמגילה. יין שתיית היא מה להעריך יודעים אינם הליטאים אתם קמינצקי יעקב לרבי אמר שאחד, ספרתי
 .ביין, מתי, המלך לב כטוב: הוא הרמז כ"וא, עולם של למלכו רמז הוא מלך והרי" ביין המלך לב כטוב" כתוב
.  תורה של יינה אלא - כפשוטו אינו יין גם כן אם, עולם של מלכו אלא כפשוטו אינו מלך אם: יעקב רבי לו אמר
 .מאד נהנה ורבנו
  או שוגג זה האם אסור שהיה ונתברר טוב הכשר עם דבר אכל אם ושאל ג"תשס פורים בסעודת יהודי נכנס
  פרק בריש' תוס יש אונס זה אם הרוב על שסמך ובגוונא, שוגג שזה מפורש חטאת שיש ד"ב הורו מדין ?אונס
 .שוחטו ה"ד ג"ע פסחים לתוספות שהכוונה כמדומה. ה.א .בזה' בתוס סתירת ויש, החולץ
 .תלפיות במדרש מובא זה? שעות' ג יהיה ומגוג גוג שמלחמת נכון האם: שאל עוד
  כבר הוא אם שיבדקוהו מתלמידיו וביקש בפורים השתכר ל"זצ. א' ר א"שפ' מפונוביז הרב בשם רבנו סיפר

  אין כי אסור בחלום והתירוהו בחלום נידוהו. ח בנדרים ן"הר על שאלו' מפונוביז והרב, ידע דלא שעד בשיעור
  אפשר הפוך נימא לא למה' מפונוביז הרב ושאלו. נכון לא שההיתר אפשר ולכן בטלים דברים בלא חלום
  כבר הגעת -' מפונוביז הרב לו אמר אז. לחומרא מספק כי. א' ר ותירץ אמת והתרה בטלים דברים החלום
 .ידע דלא עד לשיעור
  הבראה מבית' ד ביום שחזר אחד לץ על מספרים כי, דבדיחותא מילתא: לרבנו אמר שיכור פלוני ב"תשס בפורים
:  ת. מנוחה יום במוצאי עושים הבדלה כי לה השיב ש"מוצ לא היום הרי אשתו לו אמרה הבדלה לעשות וביקש
  ושמעתי ,הבדלה עושים' הקהל'ב שביעית במוצאי אמרו בירושלמי כי... שבת במוצאי לא גם הבדלה יש אבל
 .השביעית על גם בהבדלה יכוון שביעית מוצאי שבכל שדעתו ]א"שליט[ חמי בשם
" ואנחנו" בסוסים ואלה ברכב אלה - בבדיחותא בפורים אמר ל"זצ גלינסקי י"ר כי לרבנו סיפרתי .פורים למחרת
  ...לאנגליה ב"לארה נוסעים ואהבת ישראל שמע מתחילים כאשר" נזכיר' ה בשם" נוסעים אנחנו איך

,  לו שקשה אמר חייא רב ואף. ד"סה: יז ברכות ה"פ בירושלמי בכוונתם קושי מצאנו ל"בחז גם: רבנו תגובת
  להם והיה' וכו זיקא ונשבה הרוח משיב אמר ובניו ח"לר אחתינהו איתא: פה מציעא בבא חייא רבי גבי והרי

  להם היה קשה' הגמ שחכמי ש"ק הלכות סוף ד"הראב כתב וכבר. לו קשה היה מ"מ, כזה גדול בכח תפילה
  .בכוונה
 ם.לה הפריע זה, נכון? שם במפרשים כדאיתא שלהם תורה הרהורי מחמת זה שם

 )כל משאלותיך(
שלום ברכתב ושבת  שמח   פורים 

 גולדשטוף יצחק
 

 צופרשת  325 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע
 

 

  יו"ל לע"נ זה גליון

   ישכר משה בת יהודית דבורה

 ח"תשס ניסן' ט ע"נלב

 תנצב"ה

 בדידי הוי עובדא
ה שינקר  גאון רבי יהודה רסיפ

זה לפני למעלה  היה שליט"א:
ים ביום הפורים קרא מיובל שנ

לי רבי יצחק דרשוביץ זצ"ל 
לשמח את רבי נפתלי  לבוא

 מלידתו טפלי שהיה מדוכא
וככל שגדל  ביסורים בגופו,

 ,והתבגר הורע אצלו מצב גופו
ויסוריו גדלו והיה מיוחד 
 בקבלת היסורים כשלא התלונן
 וקיבל את כולם בסבר פנים

וכשנכנסנו לביתו סביב  ,יפות
ישבו חבריו מישיבת  מיטתו

מרן שר  ם רבינוהלומז'ה, וביני
גאון רבי דב והשליט"א  התורה

בא טננבוים דבורץ והגאון רבי עקי
ורצו  והגאון רבי בערל וינטרוב

במצב  תיילשמחו. אני הי
מרומם אחרי קיום מצות היום 

איניש לבסומי' של 'חייב 
ומם והתחלתי לשיר וכדי לר

את מצב רוחו של רבי נפתלי 
מולו  יתי על השולחן לפזזעל

חן לא שולה ועמי עלה על
ולא יותר מרן שר התורה  פחות

שליט"א ויחדיו רקדנו קרוב 
שעה בהתרגשות גדולה  לחצי

קורא  כשמדי פעם מרן שליט"א
לעבר חברו ר' נפתלי ר' נפתלי 

והשמחה הלכה  כדי לשמחו
 . נ.)(י וגדלה.

 היין במשתה שאלתך מה
, ט"הבעל הפסח חג לקראת ה"אי

  קובץ'' להוציא עומדים אנו
  מכבשונם ומפואר מיוחד'' גליונות
  הדור גדולי מרנן של ותורתם

 ,ל"וזצוק א"שליט
כפי שפורסם כאן שבוע שעבר  ו

 מי כל, מיוחדת הטוב כהכרת
  מאהלכל הפחות  שיתרום
  מיוחדת זו עבור הוצאה ,שקלים

בימי  ובקשתו שמו את נכניס
 מרן אצל הפורים הבעל"ט

 להתחנן המלך אל לבוא, א"שליט
  התורה הפצת זכות ה"ואי לו

 ישועה יחישו א"שליט מרן וברכת
 .ולפרט לכלל וגאולה

 תרום ולהעביר שמותניתן ל
   053-3145900במס'  
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הערכה או ביקורת  פרק ז'
התקשר אלי בתחילת השבוע הורה, ואמר לי כך: 
קראתי ביחד עם אשתי את המאמרים על הערכה 
וביקורת, ושמתי לב שהילדים שלי לא מעריכים כ"כ 
את עצמם, הבכור שלנו אפילו סובל מחוסר הערכה, 
הוא בטוח שהוא כישלון. אבל אנחנו לא יודעים מה 

הסיבה לכך והאם אנחנו הורים ביקורתיים או לא.

בבית,  אצלכם  יום אחד  להקליט  תנסו  לו:  עניתי 
ויוצאים  מתעוררים  כשהילדים  הבוקר  בשעות 
כשהילדים  הלילה  ועד  אחה"צ  ובשעות  ללימודים, 
נרדמים, ואח"כ תקשיבו שניכם להקלטה ותתקשרו 
להיפגש  וביקשו  התקשרו  הם  יומיים  אחרי  אלי. 

דחוף. 

לא  והם  לדעת  "נחרדו"  שהם  סיפרו,  ההורים 
האמינו עד כמה הם הורים ביקורתיים. כמובן הם 
עבודה  לבצע  עצמם  על  וקבלו  הדרכה  התחילו 

אישית ומשפחתית.

רופא הנפשות
רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב "רופא הנפשות" 
מלמד אותנו פרק חשוב בבעייתיות של ה"ביקורת 
בליקוטי  מופיעה  הזאת,  התורה  והשיפוטיות". 
מוהר"ן (חלק שני סימן ח') ונקראת "תקעו תוכחה".

התורה הזאת, היא התורה האחרונה שרבי נחמן 
אמר, זה היה שבועיים וחצי לפני הסתלקותו בראש 

השנה האחרון לימי חייו.

מאוד-מאוד  היה  השנה  בראש  רבינו  של  המצב 
יגיד דברי  ועפ"י הטבע לא היה שייך שרבינו  קשה 
משתעל  וכשהיה  בשחפת,  חולה  היה  הוא  תורה. 
היה מקיא דם. אבל הגיע ציבור גדול מאוד לאומן, 

והציבור רצה לשמוע דברי תורה.

רבי נתן ניגש לרבינו ואמר לו: ציבור גדול מחכים 
שתגידו תורה. רבינו עשה לו תנועה בידיים כאומר: 
הרי אתה רואה את המצב. רבי נתן אמר לו: אבל 
הקב"ה כבר עשה לנו הרבה ניסים. כשרבינו שמע 
את זה הוא אמר לרבי נתן: תקחו אותי עם המיטה.

יכל  לא  שהוא  קשה  כ"כ  היה  רבינו  של  המצב 

ושמו  מהמיטה  אותו  הורידו  לכן  מהמיטה,  לרדת 
רב  בקושי  רבינו  את  הכניסו  מיוחד,  בכיסא  אותו 
בגלל הציבור הגדול שהתאסף, ורבינו התחיל להגיד 
וכמו שרבי נתן אמר שהקב"ה  את התורה הזאת. 
התורה  עם  היה  גם  כך  ניסים  הרבה  עשה  כבר 
הזאת, רבינו אמר את התורה הזאת במשך 3 וחצי 
שעות, זו אחת התורות הכי גדולות בליקוטי מוהר"ן. 
היא למעשה הצוואה  ח'  בברסלב מקובל, שתורה 

של רבינו. 

תקעו תוכחה
ח')  סימן  (חלק שני  בליקוטי מוהר"ן  כותב  ורבינו 

כך:

"ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּתֹוָכָחה הּוא ָּדָבר ָּגדֹול, ּוֻמָּטל ַעל ָּכל 
ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְלהֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ְּכֶׁשרֹוֶאה ּבֹו ֶׁשֵאינֹו 
"הֹוֵכַח  י"ט)  (ַוִּיְקָרא  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ַּכּשּׁוָרה,  ִמְתַנֵהג 
ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶת", ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָלאו ָּכל ָאָדם ָראּוי 
ְלהֹוִכיַח. ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: (ֵעְרִכין טז:) "ָּתֵמַּה 
ֲאִני, ִאם ֵיׁש ַּבּדֹור ַהֶּזה ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלהֹוִכיַח". ְוִאם ַרִּבי 
ֶׁשל  ַהֶּזה  ַּבּדֹור  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ְּבדֹורֹו,  זֹאת  ָאַמר  ֲעִקיָבא 

ַעְכָׁשו:

ִּכי ְּכֶׁשַהּמֹוִכיַח ֵאינֹו ָראּוי ְלהֹוִכיַח, ֲאַזי א ַּדי ֶׁשֵאינֹו 
ֶׁשל  ֵריַח  ַמְבִאיׁש  הּוא  ַּגם  ַאף  ְּבתֹוַכְחּתֹו,  מֹוִעיל 
ַהְּנָׁשמֹות ַהּשֹׁוְמִעים ּתֹוַכְחּתֹו. ִּכי ַעל ְיֵדי ּתֹוַכְחּתֹו הּוא 
ָרעֹות  ּוִמּדֹות  ָרִעים  ַהַּמֲעִׂשים  ֶׁשל  ַרע  ָהֵריַח  ְמעֹוֵרר 
ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשהּוא מֹוִכיָחם. ְּכמֹו ְּכֶׁשֻּמָּנח ֵאיֶזה ָּדָבר 
אֹותֹו  ְמִזיִזין  ֶׁשֵאין  ְזַמן  ָּכל  טֹוב,  ֶׁשֵאינֹו  ֵריַח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש 
ַהָּדָבר, ֵאין ַמְרִּגיִׁשין ָהֵריַח ַרע, ֲאָבל ְּכֶׁשַּמְתִחיִלין ְלָהִזיז 
ְיֵדי  ַעל  ֵכן  ְּכמֹו  ַרע;  ָהֵריַח  ְמעֹוְרִרין  ֲאַזי  ַהָּדָבר,  אֹותֹו 
ּתֹוָכָחה ֶׁשל ִמי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלהֹוִכיַח, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמִזיִזין 
ּוְמעֹוְרִרין ָהֵריַח ַרע ֶׁשל ַהַּמֲעִׂשים ָרִעים ּוִמּדֹות ָרעֹות 
ְוַעל ֵּכן הּוא ַמְבִאיׁש ֵריָחם,  ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשּמֹוִכיָחם, 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמֲחִליׁש ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשָּלֶהם... 

הּוא  ַאְּדַרָּבא,  ֲאַזי  ְלהֹוִכיַח,  ָראּוי  ְּכֶׁשַהּמֹוִכיַח  ֲאָבל 
מֹוִסיף ְונֹוֵתן ֵריַח טֹוב ְּבַהְּנָׁשמֹות ַעל ְיֵדי ּתֹוַכְחּתֹו... 

רבי נחמן מסביר לנו שמי שלא ראוי ומי שאינו יודע 
ולילד  לעצמנו  להתייחס  כיצד  להוכיח-דהיינו  כיצד 
וכדו' אז לא רק שהוא  טוב  בזמן שעשה דבר לא 
אינו מועיל לעצמו ולילד בדברי התוכחה אלא שהוא 

ממה  יותר  נפשו  את  ומקלקל  ריחו"  את  "מבאיש 
שהייתה קודם.

מנות קטנות 
הורים יקרים! הסברנו כבר עד כמה חשובה היא 
"ההערכה" ועד כמה הרסנית היא שיטת הביקורת. 
ולהחמיא  לנו להעריך את הילדים  הסברנו שקשה 
להם, כי מי שלא מעריך את עצמו-מתקשה להעריך 
בסדר  לא  מה  הזמן  כל  שרואה  מי  האחר,  את 
אצלו מנקודת ביקורת שאינה בונה-יבקר כל הזמן 
את האחר, ולכן בכדי שנוכל להפסיק "להרוס" את 
עצמנו ואת נפשו של ילדנו, בכדי שנוכל "להרים" את 
הביטחון העצמי שלנו ושל ילדנו ולבנות לו "בנק של 
ויוכיח  ומשבר  ירידה  בשעות  בו  שיתמוך  הצלחות" 
לו שהוא שווה ויאמין בעצמו, עלינו לעשות זאת עם 

עצמנו.

"רגילים" למעט  הבעיה העיקרית היא: שאנו כ"כ 
המעלות  את  לגמד  שלנו,  האישיות  בחשיבות 
שנדרש  עכשיו  ואפילו  החסרונות,  את  ולהעצים 
להרים  כמו  לנו  נדמה  לעצמנו-זה  "לפרגן"  מאיתנו 
אי  בשלמותו  אותו  להרים  ובאמת  ענק"  "סלע 
להרים  נוכל  לגורמים  אותו  נפרק  אם  אפשר-אבל 

חתיכה קטנה ועוד אחת עד שנרים את כולו.

להצליח  עצמית-כדי  בהערכה  בדיוק  הדבר  אותו 
להעריך את עצמנו ואת הילד, ובפרט כדי להקנות 
בליבנו את ההרגל הזה של "הערכה עצמית" עלינו 
לעבוד במנות קטנות, שהרי בכדי להשתנות מהקצה 
שנמנע  הורה  להיות  להתחיל  ופתאום  הקצה  אל 
מפרגן  להורה  ולהיהפך  שיפוטיות  או  מביקורתיות 

ומחמיא וכו'- קשה מאוד. 

אז מה עושים?! מתפללים ועובדים במנות קטנות-
בהערכות ופרגונים קטנים. 

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

בן לאבא קמצן שואל אותו: "אבא, למה גם 
השנה אני מתחפש לחייל? ..." 

אומר לו האבא: "חתמת קבע."
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שלמות הבריאה
זוכה  אדם  כאשר  היא  הבריאה  שלימות  תכלית 

להינשא ולחיות בשלום עם אישתו.

וכמו שביארנו בספרנו בגן השלום (פרק ראשון)! 
כי אותם זוגות שהם אמנם נשואים, אבל יש ביניהם 
את  מקיימים  שאינם  די  לא  ומחלוקת,  שנאה 
תכלית הבריאה, אלא בכמה אופנים הפגם שלהם 
גרוע משל הרווק, כי אצלם השכינה מצפה לשכון, 
והפירוד שביניהם גורם לפירוד בעליונים חס ושלום.

ביותר  החשוב  שהדבר  לדעת,  צריך  זוג  כל  לכן, 
צריכים  ובזה  הבית,  ושלום  הבית  הוא  בחיים 
להשקיע את כל הכוחות. וידעו ששלום הבית היא 
אחת המצוות העיקרית שמוטלת עליהם למשך כל 

החיים.

אחד מהאופנים שבהם מתבטא ההשקעה של בני 
הזוג בבית הוא, כאשר אחד מבני הזוג רואה שאין 
שלום בית, אז הם צריכים להשקיע הרבה תפילה 
הזוג השני  בן  על  ובעיקר להתפלל  בית,  על שלום 
בשלום  תלויה  הבריאה  של  שהתכלית  וידע  שיבין 
הבית, וילמד ויקבל הדרכה לשלום בית, וישקיע את 

כוחו להשיג את שלום הבית.

גם כדבר  אנו מדגישים את החשיבות של הבית 
המרכזי בחיי האשה, משום שישנן נשים החושבות 
הנדרשת  המידות  בעבודת  בבית,  שההתעסקות 
מהן, בהשקעת זמן ומחשבה בצורכי בני הבית וכד', 

כל אלו הם בטול זמן יקר.

צדקניות, שרוצות משום מה  נשים  ישנן  לדוגמא: 
לעשות את העבודה של הבעל, רק ללמוד ולהתפלל. 
רק  הזה  לעולם  באו  שהן  שחושבות  נשים  וישנן 
בשביל לבלות, לפטפט עם חברות, לצאת לקניות 
שהן  כך  לידי  באות  ואלו  אלו   – וכו'  וכו'  ולבילויים 
מזניחות את החובות שלהן לבית, וכך הן מחמיצות 
את הדבר החשוב ביותר שיש בחייהן, והן מפסידות 
את הבית ואת שמחת החיים שאותה הן מחפשות.

האמת  פי  שעל  מבינה  חכמה  אשה  כל  אבל 
ההיפך הוא הנכון - אדרבה, עיקר עבודת ה' שלה, 

שלה  האושר  וכל  הבית.  זה  שלה,  "הבילוי"  ועיקר 
והתענוג שלה תלויים דווקא בהצלחת הבית שלה. 
להיות  צריך  אשה  כל  של  החיים  "פרוייקט"  ולכן 

הבית.

האישי  החיים  מבחן  גם  למעשה,  הוא  והבית, 
והאמיתי שלה. כי גם העבודה האישית של האשה 

על מידותיה, על האמונה, מסירות נפש לתורה וכו', 
באים לידי ביטוי דווקא בבית. כי הנשים אינן פטורות 
לתת  תצטרך  ואשה  אשה  וכל  עצמן,  על  מלעבוד 
לפני מלך  ופרט ממעשיה  כל פרט  על  וחשבון  דין 
העבודה  ועיקר  הקדוש-ברוך-הוא,  המלכים  מלכי 
מתחילה דווקא כשמתחתנת. וכן גם אצל הגבר. רוב 
הניסיונות שיש לו בחיים זה בעיקר מול בני הבית 
הרעות,  המידות  על  להתגבר  יכול  הוא  בחוץ  שלו. 
על הכעס, על חוסר הסבלנות, אבל בבית מתגלה 
עבודה  לעשות  צריך  הוא  ושם  האני האמיתי שלו, 

אמיתית.

ישנו יסוד חשוב, והוא, שהכוונה הנכונה והאמיתית 
אותו  ולכוון  דרכו של האדם  להתוות את  שצריכה 

בחייו היא: להכיר את ה'! כלומר – להאמין בה'. 

כל אדם צריך שכל תכלית חייו יהיה להכיר את ה' 
ולדעת את האמת שאין עוד מלבדו, בכל מאורעות 
חייו. כי פירוש "להכיר את ה' יתברך" הוא: לראות 
המסר  מהו  ולהבין  החיים,  ניסיונות  בכל  ה'  את 
בכל אותם ניסיונות, כמבואר בהרחבה בספר "בגן 

האמונה המבואר".

ומאחר וברור וידוע, שהניסיונות הקשים של החיים 
ביותר  שם  לכן  והילדים,  הזוג  בן  עם  דווקא  הם 
צריכה האדם לעבוד על האמונה שלו, שיראה רק 
את ה' לנגד עיניו, בבחינת: "שויתי ה' לנגדי תמיד", 
שבכל ניסיון ידע, שלא האשה ולא הבעל עושה לה 
ולא הילדים עושים להם, אלא זה ה' הוא שעושה 
להם. כי ה' הוא בעל הבית של העולם והכל ממנו, 

ויש בכל דבר שקורה לאדם מסר מה'.

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

הבית לשלום  הסדרה 

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

הדבר החשוב ביותר 
בחיים הוא שלום הבית 
ובזה צריכים להשקיע 
את כל הכוחות
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ברכת שמים מעל
פעם   מליז'נסק,  אלימלך  רבי  מהלך  היה  בדרכו 
קול  בת  לפתע  שמע  בדרכו  אחד,  אדם  כשלצידו 
לרבי שמעלקא  "מי שיעזור  מן השמיים שהכריזה: 
"האם  השמיים."  מן  רב  שכר  יקבל  מניקלשבורג 
ההלך  את  אלימלך  רבי  שאל  משהו?"  שמעת 
"לא, לא שמעתי מאומה" השיב הלה.  שהיה עמו. 
לאזניו,  כוון  השמיימי  שהקול  הבין  אלימלך  רבי 
ומיהר לעשות את דרכו לניקלשבורג. מיד כשהגיע 
רבי  הרב.  של  לביתו  ניגש  ניקלשבורג  העיירה  אל 
נטו  המקום  תושבי  כי  בצער  לו  סיפר  שמעלקא 
וכי כל מוסר אשר דיבר עימהם נפלו  מדרך הישר 
על אוזניים ערלות. "לא רק שהם לא מתחרטים על 
בצער  אמר  לדברי"  מלגלגים  אפילו  הם  מעשיהם, 

שמעלקה  רבי  ובעוגמה. 
מעשי  על  בקצרה  סיפר 
רבי  ושיתף את  עירו,  בני 
אלימלך בצערו. "ירשה לי 
כבודו לשאת דרשה לפני 
רבי  ביקש  עירו?"  קהל  
היסס  בתחילה  אלימלך. 
ולבסוף  שמעלקא  רבי 
לבקשתו.  הרב  נעתר 
השמועה   הופצה  בעירה 
בה  חשוב  אורח  כי 
לדרוש, הכל היו סקרנים 
את  ולהכיר  לדעת 
המיועדת  בשעה  טיבו. 
התאספו מספר די נכבד 

של אנשים ונשים, בעיקר מתוך סקרנות לשמוע את 
דרשותיו של הדרשן החדש. מיד עם עלייתו אל הבמה 
ומדרשים  פסוקים  קטעי  ציטט  אלימלך  רבי  החל 
כדי להוכיח, כביכול, כי אין כל פגם במעשיהם ואין 
הם נקראים חוטאים כביכול. רבי אלימלך סיים את 
דבריו וירד מן הבימה, לא לפני שביקש מכולם לשוב 
ולהתכנס למחרת כדי לשמוע את המשך הדרשה. 
השמועה פשטה בעיירה חיש מהר. למחרת באותה 
בתושבים  וגדוש  מלא  היה  הכנסת  בית  שעה 
וקולות מפיו  היתרים  עוד  נלהבים שביקשו לשמוע 
להמשיך  במקום  הפעם,  אך  החדש.  הדרשן  של 
בפלפולי ההבל של יום האתמול, החל רבי אלימלך 
ציטט  הוא  בתקיפות.  אך  בעדינות  אותם  להוכיח 
את  להם  הביא  בשלימותם,  הפסוקים  את  להם 
דברי החכמים מן התלמוד ומספרי ההלכות והביא 
את תוכחתו בטוב טעם, בשפתו המיוחדת הצליח 
להיכנס לנבכי נשמתם לעוררם מטעותם ולהראות 
דבריו  מעשיהם.  כל  על  להתחרט  עליהם  כי  להם 
נכנסו ללב השומעים. הם התחרטו באמת ובתמים 
מה  בדיוק  "זה  בניהם  ושחו  הרעים.  מעשיהם  על 
שרב העיר, רבי שמעלקא, היה אומר לנו מדי שבת" 
על  סליחתו  את  ונבקש  אליו  ניגש  "הבה  הצטערו. 
שציערנו אותו והמרנו את פיו." משראה רבי אלימלך 
לב.  וטוב  שמח  לדרכו  הלך  בשליחותו   הצליח  כי 
השמיים.  מן  שיצא  נוסף  קול  שמע  חזרה  בדרכו 

"בשכר זה שהגנת על רבי שמעלקא, תזכה כי כל 
שמח  הוא  השמיים."  מן  יבורך  היום  שתברך  מי 
לשמוע זאת והמשיך בדרכו – אך דוקא היום הדרך 
למהר  החל  אלימלך  רבי  מאדם.  שוממה  הייתה 
אך  עד שהחמה תשקע...  היא  שלו  הזכות  בדרכו. 
הדרך עברה בין שדות, יערות ופרדסים; הוא נתקל 
בפרות ובכבשים, אך לא באדם אחד. והנה, בדקות 
האחרונות לפני ששקעה השמש ראה אישה אחת 
להמטיר  והחל  לעברה  ניגש  הוא  בשדה.  עובדת 
עליה צרור של ברכות. "יברך אותך ה' מן השמיים, 
ו..."  וילדים, ופרנסה טובה,  וייתן לך עושר, ובריאות, 
האישה נבהלה מהאדם הלוא מוכר והחלה לברוח. 
אותה  הרגיע  לברכך"  כדי  רק  באתי  "אל תחששי, 
רבי אלימלך ובירך אותה 
שוב בברכות עד בלי די. 
ומזלם  רב  זמן  חלף  לא 
של האישה ובעלה החל 
לפרוח. תוך זמן קצר הם 
עשירים.  להיות  הפכו 
פתחו  הם  ביתם  את 
העיר  עניי  לפני  לרווחה 
היו  צדקה  מטרת  ולכל 
נותנים בחפץ לב. כל עני 
דלתות  על  שהתדפק 
נדבה  מקבל  היה  ביתם 
הבית,  משומר  הגונה 
מדובר  היה  וכאשר 
הגונה  לנדבה  בבקשה 
שנים,  חלפו  כלבבו.  ונותן  שומע  הבית  בעל  היה 
נודע על משפחה שהושלכה לכלא.  ולרבי אלימלך 
חייב  היה  המשפחה  אב  כי  לו  נודע  בירור  לאחר 
לפריץ המקומי סכום עתק – חמש מאות מטבעות 
זו שהגיע לידיו אין  זהב. מצוות פדיון שבויים יקרה 
לדרכו  אלימלך  רבי  יצא  להחמיצנה.  רוצה  הוא 
מעיר לעיר לאסוף צדקה עבור פדיון שבויים. בדרכו 
ובעלה.  האישה  התגוררו  שם  העיר  באותו  עבר 
הבית,  בעל  עם  לדבר  וביקש  הדלת  על  נקש  הוא 
אך כשהאישה ראתה אותו היא כמעט התעלפה. 
"הנה אליהו הנביא, שבירך אותי לפני שנים רבות!" 
קראה לבעלה באימה. "בטח הוא בא לקחת את 
כספנו ואת כל רכושנו חזרה!" "אל תדאגי" חייך רבי 
הנביא,  אליהו  "אינני  ברוך,  אותה  והרגיע  אלימלך 
ובאתי לכאן כדי לבקש מכם שתתרמו למען פדיון 
שבויים." "לכמה כסף אתה זקוק?" שאל בעל הבית. 
כשרבי אלימלך נקב בסכום – חמש מאות מטבעות 
זהב – הוא מיהר לגשת אל הכספת ולהוציא את כל 
הסכום. "הנה, בזכות ברכתך הפכנו להיות אנשים 
עשירים; אנא קח את צרור המטבעות ולא תצטרך 
לנדוד עוד." אך רבי אלימלך סירב. "ברצוני לזכות עוד 
לאחר  דבריו.  את  נימק  החשובה",  במצווה  יהודים 
מחצית  את  לקחת  נעתר  אלימלך  רבי  הפצרות 
הסכום בלבד, נפרד מהם בלבביות והמשיך לדרכו 

להציל משפחה בישראל...

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

כל מאכל  כל הסעודות שבהן  ואת  בפני עצמה, 
וכל תענוג ממש כל ביס – הם מצווה בפני עצמה.

יוצא שרק מהשבתות של העשֹור האחרון בלבד 
מדאורייתא  מצוות  מיליארד  חצי  כבר  לך  יש 
ומדרבנן, ועוד לא הגענו אפילו לחצי החישוב של 
השבתות עצמן ולא הכפלנו את זה בכל החיים. 
וטפח בצניעות  כל טפח  נחשב  נשים, אם  ואצל 
האישה כמצווה בפני עצמה – החשבון גדול הרבה 
כל  על המצוות של  בכלל  דיברנו  לא  ועוד  יותר! 

השבוע...

הכנסות בלי הוצאות
ועוד נקודה מחזקת מאוד לכל מי שרוצה להיות 
"רואה חשבון רוחני" מקצועי: בחשבונאות רגילה 
כך  אם  הוצאות,  מול  הכנסות  של  מאזן  עושים 
לחשב  עלינו  כאן  שגם  ולחשוב  לטעות  אפשר 
מצוות כנגד עבירות, אך לא כך הם פני הדברים.

תמונת  מייצגים  הרוחניים  החשבונאות  חוקי 
לכל  כי  קיום  אין  לעבירות  לחלוטין:  מצב אחרת 
כמו  עוונות  למחילת  רבות  הזדמנויות  ישנן  יהודי 
ביום הכיפורים ובברית מילה ובכל הרהור תשובה 
וכן בכל שמירת שבת, ואז כל העבירות נמחקות 
נצחיות  הן  זאת,  לעומת  המצוות  אבל  ונעלמות. 
ואין מה שיבטל אותן לנצח נצחים, כך שהמאזן 

יהיה תמיד תמיד לטובתך.

ולכן  ביותר,  ביהודי הפשוט  (אנו עוסקים אפילו 
מאהבה  תשובה  שעושים  אלה  על  נדבר  לא 
והסברנו  למצוות,  הופכות  העבירות  גם  שאצלם 
פעמים רבות שזו מדרגת מי שעושה תשובה בכל 

יום...)

כיפת ברזל
אם כן אחי  היקר, בפעם הבאה שהיצר הרע 
מגיע לומר לך שאתה לא שווה כלום, שאתה לא 
כאלה,  לשונות  מיני  וכל  תקנה  לך  ושאין  יוצלח 
תדע את האמת ואל תתבלבל: אתה מיליונר. כל 

מה שהוא אומר הכול שקר.

כי היצר הרע נלחם. והוא נלחם חזק מאוד. וכל 
לשבור  פסיכולוגית  מלחמה  היא  שלו  המלחמה 
ולייאש אותך חלילה, בטענה השקרית שאתה עני 
מרוד ושאתה לא שווה כלום. אבל ברגע שאתה 
את  שמכילה  הזו  המחברת  את  בידך  מחזיק 
החשבון המדוקדק, שהיא למעשה "ספרי הבנק" 
שלך – אתה רואה את המצב האמתי בבהירות: 
מידי  תשובה  עושה  אתה  כי  קיום  אין  לעבירות 
זו  בדרך  מיליארדים.  הן  שלך  והמצוות  פעם, 
ניתן לדחות את היצר הרע בקלי קלות! "בלבולי 
לא  כבר  שלו  הרעים  ה"ניגונים"  וכל  שלו  המוח" 
המגן  הם  והחשבון  המחברת  אליך.  מתקרבים 
הרע,  היצר  של  ההתקפות  כל  מפני  המושלם 

כיפת הברזל הרוחנית שלך.

שיעורי בית
וכמו שאתם  היום קצת חשבון.  למדנו  לסיכום 
זוכרים מבית הספר, בחשבון העיקר הוא הִתרגּול. 
אני מקווה שתתרגלו בבית את חוקי האלגברה 
עד  ולהפנים  לקלוט  נתחיל  סוף  וסוף  הרוחנית 
ִניֵּתן ליצר הרע פתחון  ולא  כמה אנחנו עשירים, 
פה לייאש ולהחליש אותנו לעולם, וכך נמשיך עם 
ונתחזק.  חזק  כולה.  השנה  לכל  פורים  שמחת 

אשרנו ומה טוב חלקנו.

בברכת שבת שלום ומבורך
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להודות  צריכים  והפרנסה  החכמה,  החיים,  על 
קיומו,  עצם  על  להודות  יום שעה שעה.  יום  תמיד, 
ומציאותו  האדם  מתנה,  הם  שהחיים  בכך  להכיר 
בעולם היא חסד, האדם הוא לא מחוייב המציאות, 
אדם  צריך  ולכן  המציאות,  מחויב  הוא  הבורא  רק 
להיות אסיר תודה על זה שבכלל יש לו הויה בעולם. 
וכן להודות הוא על היותו בעל שכל ודעה להתבונן 
במציאות ולעסוק במושכלות שזו היא זכות ייחודית 
לאדם, וגם להודות על הפרנסה המגיעה מה' הנותן 
לכולם אוכלם בעתו. ואף כי לא נוכל להשיב לבורא 
הפליא  אשר  טובותיו  אלף  מני  אחת  על  טובה 
טובה  זאת  בכל  זה,  משולש  בגמול  עמנו  לעשות 
הטוב.  הכרת  במידת  להשלימנו  בפינו,  ההודאה 

(עקידת יצחק שער נ"ב)

וזה שאומר רבי נחמן (תנינא ב) שעבודת ההודאה 
על  ומשבח  מהלל  כשהאדם  חסד!  בחינת  היא 
הנפלאות שעושה לו ה' מתגלה חסד. כי בעת צרה 
הדעת מצומצמת, והאדם נכנס להסתר פנים, היינו 
שהוא לא רואה את החסד שבמציאות, אבל אחר 
שוב  לו  נתגלה  מודה,  והוא  מהצרה,  כשיוצא  כך 

החסד שבמציאות. 

לכן חשוב ומועיל מאד להודות תמיד על המציאות, 
מהסתכלות  לצאת  לאדם  מסייעת  וההודאה 
המובן  שגם  להבין  הדעת,  להרחבת  מצומצמת 
את  למנוע  התודה  מועילה  ועוד  חסד.  הוא  מאליו 
ההידרדרות ולהמתיק את הדין בשורש, היינו לגרום 
לצרות שלא יבואו, כי הדין מקורו במירמור, שנעלם 

מעיני האדם שהאוויר שהוא נושם הוא חסד.  ובזמן 
בית המקדש היינו מצווים להביא קרבן תודה דווקא 
מרירות  כל  את  להעלות  כדי  הצרה,  מן  ביציאה 
הצרה בחזרה אל הדעת, וגם כיום חובה עלינו לומר 
תודה אחרי הצרה כדי להאיר אל הלב את החסד 

שבמציאות. 

ובאמת, הדרך של תודה והודאה היא דרך נפלאה 
להתקרב על ידה מכל מקום, כי העולם הזה מלא 
צרות וייסורים, והתודה היא עצה פשוטה שבכוחה 
מיום  הבורא  עמנו  שעשה  החסד  את  לנו  להזכיר 

עומדנו על דעתנו ועד עתה (רבי נתן)

ויש מדרגה גבוהה מזו של ההודאה שלאחר הצרה, 
והיא המסוגלות להודות בתוך הצרה בעצמה, והיא 
מדרגת דוד המלך, שזכה לראות את ההרחבה בתוך 
הצרה, בבחינת ַּבָּצר, ִהְרַחְבָּת ִּלי שבמקומות שהיה 
אמור לומר קינות אמר מזמורים, וזו הייתה הנהגתו 
ָאִׁשירה, הן  ּוִמְׁשָּפט  ֶחֶסד  בכל מאורעותיו, בבחינת 
בהנהגת החסד, והן בהנהגת הדין, ולמדרגה זו צריך 

כל אדם לכסוף.

כי  ההודאה,  העבודה  עיקר  תהיה  לבוא  ולעתיד 
כל הקרבנות עתידין ליבטל חוץ מקרבן תודה שלא 
יהיה בטל לעולם. אפילו למי שאומר שתפילות יהיו 
נאמר   זה  ועל  לעולם,  תבטל  לא  ההודאה  בטלות 
בגאולה העתידית (ירמיה ל"ג) קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה 
קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה קֹול אְֹמִרים הֹודּו ֶאת ה'..זה יהיה 
של  מהדעת  אור  ורסיסי  כולנו,  את  שילווה  הקול 

ה'לעתיד לבוא' נמצאת בהווה למי שרגיל בתודה.

בתוך  הצרה,  לפני  להודות  טוב  דבר,  של  כללו 
תמיד,  להודות  טוב  מהצרה,  וכשיוצאים  הצרה 
לדבר עם אבא בפשטות ולומר לו תודה, בפשיטות 

ותמימות, על כל דבר ודבר.

כיצד עושים הגעלת כלים לפסח
לידיעה  הנצרכים  כללים  כמה  ישנם 

לפני הכשרת הכלים בהגעלה:
נקי  יהיה  שהכלי  היטב,  הכלי  את  לנקות  יש  א. 
פעמים  כלל,  שיריים  עליו  דבוק  יהיה  ושלא 
שישנם כלים שמרוב שימוש נדבק בהם שיריים 
נקודות שחורות או  מיני  (כל  ניתנים להסרה  שאינם 
את  להכשיר  אפשרות  אין  זה  במקרה  חומות) 

נקי  יהיה  שהכלי  בזה  להקפיד  יש  לכן  הכלי, 
לחלוטין.

הכלי,  ידיות  כגון  לכלי  המחוברים  הדברים  כל  ב. 
ידית המכסה וכדומה, אין צריך להסירם משום 
שהכל נחשב לכלי אחד, ומכל מקום יש לנקות 
שם  שאין  ולבדוק  הברגים  מקום  את  היטב 

שיירי חמץ או חלודה.

כאשר מגעילים כלים חלבים ובשריים יחד, יש  ג. 
להקפיד לפני שמטבילים אותם במים החמים 
כלים  סבון  כגון  הפוגם  חומר  במים  לשים 

וכדומה.

את  להכניס  ואז  יבעבעו,  שהמים  עד  להמתין  ד. 
הסיר ולהמתין כמה שניות עד שהמים חוזרים 

לבעבע.

להוציא את הסיר ולשטוף במים הקרים. ה. 

ניתנים למי שלא מצא מקום שבו  כללים אלו  ו. 
יכול לעשות הגעלה כדין וצריך להגעיל בביתו, 
אמנם מכיון שיש פרטים רבים בהגעלת כלים, 
למקום שבו  ללכת  להקפיד  יש  לכתחילה  לכן 
מגעילים כלים על פי ההלכה, ולא לעשות לבד 
להגעיל  שהוצרך  במקרה  מקום  ומכל  בבית, 
רב  עם  להתייעץ  להתקשר  כדאי  בבית,  כלים 

ב"קו ההלכה" ולקבל הנחיות ברורות.

סוגי הכלים והכשרתם
סירים ומחבתות - ניתן להגעילם במים רותחים.

כלי  כל   - ספרד  לבני   – מזכוכית  ותבנית  סיר 
ואף  צוננים,  במים  בשטיפה  הכשרם  הזכוכית, 
בכלי זכוכית שמשתמשים בהם לבישול ואפיה, אין 

צריכים הגעלה כלל, והכשרם בשטיפה.

כל זאת בתנאי שהכלי נקי לחלוטין ואין בו שיריים 
שנדבקו, אבל אם יש בו נקודות שחורות או חומות 
של שיריים שנמצאים על גבי הכלי ואינם יורדים, אין 
אפשרות להשתמש בכלי בפסח כלל. ולבני אשכנז – 
כלי זכוכית אסורים ואין להם הכשר כלל, ויש לקנות 

כלים חדשים לפסח.

להכשירה  ניתן   - ספרד  לבני    – טפלון  מחבת 
לפלסטיק,  נחשב  הטפלון  שציפוי  משום  בהגעלה, 
פלסטיק  להכשיר  שניתן  עובדיה  הרב  מרן  ודעת 

כחרס  דינם  פלסטיק  כלי   – ולבני אשכנז  בהגעלה. 
ולכן יש לקנות מחבת חדשה לפסח.

מחבת לצליה (פלנצ'ה) – מכיון שמחבת זו עשויה 
לצליה בלי רוטב, חייבת הכשרה בליבון על ידי ברנר 
עד שהכלי מאדים וניצוצות ניתזין ממנו, ומכיון שכיום 
יכשיר  לא  ויש חשש שהאדם  עדינים  הכלים מאד 
וצריך  לפסח  הכשר  לה  אין  ולכן  כראוי,  הכלי  את 

לקנות מחבת חדשה לשימוש בפסח. 

לחממו  אפשרות  יש  אם   – גז  על  שפועל  מנגל 
המנגל  את  ינקה  צלזיוס,  מעלות   400 מ  למעלה 
ויפעיל את המנגל על החום הגבוה  היטב  והרשת 
ביותר במשך כחצי שעה, ומכל מקום אף בזה ראוי 

להחליף את הרשת לפסח. 

רשת המיוחדת לצליית כבד – אינה צריכה הכשר 
כלל, מכיון שלא משתמשים בה לשום תשמיש אחר 

מלבד לצליית הכבד.

סכו"ם צלחות וכוסות - הסכו"ם שעשוי ממתכת, 
מהמיחם  יוצקים  שהרי  שני,  מכלי  ברותח  ובלע 
שהם  והסכו"ם  הצלחת  אל  הראשון,  הכלי  שהוא 
כלי שני, לכן ניתן להכשירם על ידי שמערים עליהם 
– אם הם עשויים מחרס או  רותחים. צלחות  מים 
פורצלן אין להם הכשר כלל, וכלי פלסטיק וזכוכית 

ביארנו לעיל.

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

 ֵאי ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  מֹוַהְרַנ"ְּת  ַּפַעם  ָׁשַמע 
ֲחֵברֹו,  ִלְפֵני  ֵמַאְנֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו,  ֶאָחד  ֶׁשִּמְתאֹוֵנן 
לֹו  ֵאין  ַוֲעַדִין  ַהֶּפַסח  ַחג   ְוהֹוֵל ֶׁשִּמְתָקֵרב  ֱהיֹות 
ִמְצְרֵכי ֶהָחג לֹו ְוִלְבֵני ֵּביתֹו ְוָאַמר לֹו ִּבְכֵאב: "ְוִכי 
ֵמֵהיָכן ֶאַּקח ֲעבּור ֶהָחג", "וּואּו ֶנעֶמט ֶמען אֹויף 
ֶּפַסח"? ָּפָנה ֵאָליו מֹוַהְרַנ"ְּת ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה ִנֲחמֹו: 
"ַעל ֶּפַסח ִיְהֶיה ְל", ְּכאֹוֵמר לֹו: "ַאל ְּדָאָגה, ָאִחי, 
ְּבַעְצמֹו.  "ַהֶּפַסח"  ֶאת  ָלַקַחת  זֹוִכים  ֵאין  אּוָלם 
ַהְּדָאָגה  הּוא  ָהִעָּקר  ְּדָאָגה,  ֵאיָנּה  זֹאת  ְּכאֹוֵמר: 
ֶּפַסח  ֶהָאַרת  ִלְפִניִמּיּות  זֹוִכים   ֵאי ָהרּוָחִנית, 

ְּבַעְצמֹו. ִּכְדָּבֵעי. (שיש"ק ג-קעב)

א. ב. של החיים
ֶלֱאמּוָנה  ַהֻּמְׁשֶלֶמת  ַהַהְגָּדָרה  ִהיא  ַהּתֹוָדה 

ְׁשֵלָמה ֶׁשַּמֲאִמין ֶׁשֶּזה ֵמה' ְוֶזה ְלטֹוָבה.

ַהּתֹוָדה ִהיא ַהִּבּטּוי ֶהָעמֹק ְּביֹוֵתר ֶׁשל ָהֱאמּוָנה.

ַהּתֹוָדה ִהיא ֵמַעל ַהּכֹל!

ַלְּמִציאּות  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשְּמַחֵּבר  ָּדָבר  ֵאין 
ָהֲאִמִּתית ֶׁשּלֹו ְּכמֹו ַהּתֹוָדה.

פנינים
חסידות ברסלב
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מחברת התודה שלי (חלק א')
ַעד  ְרֶאה  ּנִ ּכַ ח  ּכַ ֶאׁשְ לֹא  ה  ַהּזֶ ַהּבֶֹקר  ֶאת   
י,  ַקְמּתִ  – ָרִגיל  ּכָ ִהְתִחיל  הּוא  ַחַּיי.  סֹוף 
ִריְך  ַהּכָ ֶאת  ִלי  ֵהִכיָנה  א  ִאּמָ י,  ְנּתִ ִהְתַאְרַגּ
י  ְוַרְצּתִ יק  ַהּתִ י ֶאת  ָלַקְחּתִ ֲהִכי אֹוֵהב,  ֲאִני  ׁשֶ
דֹול,  ִביׁש ּגָ "ת ֵיׁש ּכְ ְמָחה. מּול ַהּתַ ׂשִ "ת ּבְ ַלּתַ

ָרָחב ְוֵדי סֹוֵאן.

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשֶ אֹוָתנּו  ַמְזִהיָרה  ִמיד  ּתָ א  ִאּמָ
ר  ְמֻבּגָ הּו  יׁשֶ ִמּמִ ׁש  ְנַבּקֵ עֹוְבִרים,  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ
ֲאִני  ֲאָבל  ִביׁש.  ַהּכְ ֶאת  אֹוָתנּו  ַּיֲעִביר  ׁשֶ
הּוא  ַבע  ׁשֶ ן  ּבֶ ֶיֶלד  י,  ְלַדְעּתִ ַאֶחֶרת.  י  ְבּתִ ָחׁשַ
ִביׁש  ַהּכְ ֶאת  ַלֲעבֹר  ִביל  ׁשְ ּבִ דֹול  ּגָ יק  ַמְסּפִ
מֹאָלה,  ל ֵהיֵטב ֵהיֵטב ָיִמיָנה ּוׂשְ ּכֵ ְלַבד. ֶאְסּתַ
יִתי.  ָעׂשִ ׁשֶ ָמה  ְוֶזה  ִביׁש.  ַהּכְ ֶאת  ְוֶאֱחֶצה 
מֹאָלה,  י ָיִמיָנה ּוׂשְ ְלּתִ ּכַ ִביׁש, ִהְסּתַ י ַלּכְ ְעּתִ ִהּגַ

י ָלרּוץ. לֹא ָרִאיִתי ׁשּום ְמכֹוִנּיֹות, ְוִהְתַחְלּתִ

ִלְנסַֹע,  ִהְתִחיָלה  ׁשֶ ְמכֹוִנית  ָעְמָדה  ד  ּצַ ּבַ
ָהג  ַוֲאִני ְקָצת ָנמּוְך, ַהַנּ י ַמֵהר  ַרְצּתִ ּוִבְגַלל ׁשֶ
ָעף  ֲאִני  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ְתאֹום  ּפִ י.  ּבִ ִהְבִחין  לֹא 
חֹר, ּוָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי  ֲאִויר, ָרִאיִתי ַהּכֹל ׁשָ ּבָ

ָכל ַהּגּוף. ָהִייִתי  ֵאִבים ּבְ ִביׁש ִעם ּכְ ּכְ ּבַ ׁשֹוֵכב 
י ָמה קֹוֶרה. ָרִאיִתי  ָיַדְעּתִ ל, לֹא  ְמאֹד ְמֻבְלּבָ
רּו  ְ ְתַקּשׁ 'ּתִ צֹוֲעִקים  ְסִביִבי,  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ
ָקָצר  ְזַמן  ּתֹוְך  'ַאְמּבּוַלְנס!'.  ָלה!',  ְלַהּצָ

ָכל ָהְרחֹוב. ְמעּו ִסיֵרנֹות ּבְ ִנׁשְ

אֹוִתי  ֲאלּו  ׁשָ אֹוִתי,  יַע  ְלַהְרּגִ ִנּסּו  ים  ֲאָנׁשִ
ַרב  י  קֹׁשִ ּבְ ַרק  ֲאָבל  ְלָך?"  קֹוְרִאים  "ֵאיְך 
ק  י ְלִהְתַנּתֵ יד 'ְיהּוָדה'. ִהְתַחְלּתִ י ְלַהּגִ ִהְצַלְחּתִ
י  ַקְעּתִ ְוָשׁ ֶנֶעְצמּו,  ֵעיַני  ִביִבי,  ּסְ ׁשֶ ה  ֵמַהֲהֻמּלָ
ֲאִני זֹוֵכר  ָבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ דֹול. ַהּדָ ְך ּגָ ְלתֹוְך חֹׁשֶ
הּו ָחָזק ְמאֹד ִהְפִריַע ִלי.  ֶ ּשׁ ּמַ ֵמָהֵארּוַע ֶזה ׁשֶ
ָהֵעיַנִים.  ִלְפּתַֹח ֶאת  ָרִציִתי  ִלְגנַֹח.  י  ִהְתַחְלּתִ
א  ְלַאּבָ א צֹוֶעֶקת, קֹוֵראת  ִאּמָ ֶאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ
י  קֹׁשִ י: "הּוא ִהְתעֹוֵרר! הּוא ִהְתעֹוֵרר!" ּבְ ּלִ ׁשֶ
ֲאִני.  ֵאיפֹה  י  ֵהַבְנּתִ לֹא  ֵעיַני.  ֶאת  י  ַתְחּתִ ּפָ
א ִנְמֵצאת ְלָיִדי. ֶזה ָהָיה  ִאּמָ י ְמאֹד ׁשֶ ַמְחּתִ ׂשָ

ר ִלי. ָהָיה ֻמּכָ ָבר ַהָּיִחיד ׁשֶ ַהּדָ

 ! ִהְתעֹוַרְרּתָ ֵמָחה ׁשֶ "ְיהּוָדה'ֶלה, ֵאיְך ֲאִני ׂשְ
יׁש? ָמה ּכֹוֵאב ְלָך?" ה ַמְרּגִ ֵאיְך ַאּתָ

ה?" קֹום ַהּזֶ א, ֵאיפֹה ֲאִני? ָמה ֶזה ַהּמָ "ִאּמָ

ָחִציָת  ׁשֶ ּכְ ִנְפַצְעּתָ  ָחמּוד,  "ְיהּוָדה'ֶלה 
ַהחֹוִלים,  ֵבית  ּבְ ה  ַאּתָ ו  ַעְכׁשָ ִביׁש.  ַהּכְ ֶאת 

ָיֶפה.  ָך  ּבְ ִלים  ְמַטּפְ ְוָהרֹוְפִאים 
ֲאָלה  ׁשָ הּו?"  ֶ ַמּשׁ ְלָך  ּכֹוֵאב 

א. אֹוִתי ִאּמָ

י  ּלִ ל ַהּגּוף ׁשֶ ּכָ ַטח.  ּבֶ ן,  "ּכֵ
ּכֹוֵאב, ֲאָבל ָהֶרֶגל ּכֹוֶאֶבת 

ִלי ֲהִכי ָחָזק", ָעִניִתי.

ד"ר  יַע  ַיּגִ ְמַעט  "עֹוד 
אֹוְתָך  ְוִיְבּדֹק  ֶמְרֶלר,  ׁשְ

ׁשּוב".

ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ ִדּיּוק  ּבְ
ִנְכַנס ָהרֹוֵפא ִעם ִחּיּוְך 

דֹול. ּגָ

ְּיהּוָדה  ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  "הֹו, 
לֹוְמָך, ָחמּוד?"  ִהְתעֹוֵרר. ָמה ׁשְ

בשבוע  המשך 
הבא

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים
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הזוכה השבועי בהגרלה
אהרון ביטון (9.5, ביתר עלית) 
גם אתה יכול לזכות, שלח לנו סיפור תודה
ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

לראשונה  מוזכר  כלי  סוג  איזה 
בתורה בפרשה זו? 

פתרון "פקודי": השוהם נמצאת על שתי רצועות הכתף 
וכן בשורה הרביעית של אבני החושן  ו-ז)  של האפוד (לט 

(שמות לט יג).

הזוכה: מיכאל גולברי, ירושלים

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ְיָלִדים ִּבְזכּות ַהּתֹוָדה
ָהיּו ֶאְצִלי זּוג ֶׁשְּכָבר ֵּתַׁשע אֹו ֶעֶׂשר ָׁשִנים ֵאין ָלֶהם 
ְיָלִדים, ְוִסְּפרּו ִלי ֶׁשָהיּו ֵאֶצל ַהְרֵּבה ַרָּבִנים ְוֵאֶצל ַהְרֵּבה 
רֹוְפִאים ַוֲעַדִין א נֹוְׁשעּו. ָאַמְרִּתי ָלֶהם ֶׁשֲאָבֵר אֹוָתם, 
ָמה  ָלנּו  ֶׁשּתֹאַמר  רֹוִצים  ֲאַנְחנּו  ִלי:  ָאְמרּו  ֵהם  ֲאָבל 
ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ָלנּו ְיָלִדים. 
ה  ָהִאּׁשָ ֲאָבל  ְּבֶזה,  ַיַעְמדּו  א  ֶׁשֵהם  ָלֶהם  ָאַמְרִּתי 
ָאְמָרה ִלי: ֲאַנְחנּו ַנֲעֶׂשה ָּכל ָמה ֶׁשָהַרב יֹאַמר. ָאַמְרִּתי 
ָלֶהם: ַתִּּגידּו ּתֹוָדה ֲחִצי ָׁשָעה ְּביֹום ַעל ָּכ ֶׁשֵאין ָלֶכם 

ְיָלִדים!

ָאְמרּו ִלי: ֵאי ָנִגיד ּתֹוָדה ֶׁשֵאין ָלנּו ְיָלִדים? ֲאַנְחנּו ַרק 
ּבֹוִכים ּובֹוִכים, ְוַאָּתה אֹוֵמר ָלנּו לֹוַמר ּתֹוָדה?! ָאַמְרִּתי 
ָאז  ָּבֶזה...  ַּתַעְמדּו  ֶׁשֹּלא  ָלֶכם  ָאַמְרִּתי  ֲהֵרי  ָלֶהם: 
ִאְכַּפת  ַהּכֹל, ָמה  ִנִּסינּו  ְּכָבר  ְלַבְעָלּה:  ָאְמָרה  ה  ָהִאּׁשָ
ַהֵּסֶפר  ֶאת  ָלֶהם  ָנַתִּתי  ֶזה.  ֶאת  ַּגם  ְנַנֶּסה  ּבֹוא   ?ְל
'ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה' ְוֶאת ַהִּדיְסק "ַּתְפִסיק ְלִהְתַּבְכֵין". ְוָאֵכן, 
ָּכ ָהָיה, ֵהם ָאְמרּו ּתֹוָדה ְונֹוְׁשעּו, ְוַכּיֹום ֵיׁש ָלֶהם ְּכָבר 

ַּכָּמה ְיָלִדים ִּבְזכּות ַהּתֹוָדה.

ַהָּצרֹות!  לֹו  ִנְגָמרֹות   – ָאָדם אֹוֵמר ּתֹוָדה  ָּברּור:  ֶזה 
ִהְתַּפַּלְלִּתי, ִּבַּקְׁשִּתי ֵמה' ִיְתָּבַר, ִהְתַחַּנְנִּתי ִלְפֵני ּבֹוֵרא 
עֹוָלם ֶׁשָּיִאיר ִלי, ֶׁשּנּוַכל ְלַהְסִּביר ֶאת ֶזה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, 
ִּכי ְּכֶׁשָהָאָדם ֵיׁש לֹו ָצרֹות, ַאָּתה אֹוֵמר לֹו: "טֹוב, ַּתִּגיד 

ּתֹוָדה", ָקֶׁשה לֹו ְלַקֵּבל ֶאת ֶזה.

ְלָהִבין ְּבעֶֹמק: ָּכל ָמה ֶׁשָּקָרה ִאְּת ַעד  ְצִריִכים  ִּכי 

ְוִאם ֶזה ְרצֹון ה',  ָהֶרַגע ַהֶּזה, ֶזה ְרצֹון ה'.  ַעְכָׁשו, ַעד 
ֶּיֶכת ִליִחיֵדי  ֶזה ֲהִכי טֹוב ִּבְׁשִביְל. זֹו א ַמְדֵרָגה ֶׁשּׁשַ
ֶזה  ָלֵכן  ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל  ַהְּפׁשּוָטה:  ָהֱאמּוָנה  זֹו  ְסֻגָּלה, 
ֶׁשִאי  ֵּתַדע   .ֶׁשְּל ַלְּיׁשּוָעה   ַּבֶּדֶר ָהִראׁשֹון  ָלב  ַהּׁשָ
ִּבְסֻגּלֹות,  ְוא  ִּבְתִפָּלה  א  ָּדָבר,  ׁשּום  ִלְפעֹל  ֶאְפָׁשר 
ְּבִלי ַהָּבִסיס ֶׁשֶּזה ָהֱאמּוָנה: ָּכָכה ה' רֹוֶצה, ְוֶזה ַהּטֹוב 

ְּביֹוֵתר ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות. 

ֶׁשַהַּתְכִלית  ֵּתְדעּו  זּוג:  ְלאֹותֹו  ֶׁשָאַמְרִּתי  ָמה  ְוֶזה 
ְוֵהִביא ֶאְתֶכם ָלעֹוָלם ִהיא  ֶׁשֲעבּוָרּה ה' ָּבָרא ֶאְתֶכם 
ִּבְׁשִביל   ָצִרי ֶאָחד  ָּכל  ְּבִדּיּוק ָמה  יֹוֵדַע  "ֱאמּוָנה". ה' 
ַהִּתּקּון  ִּבְׁשִביל   ָצִרי הּוא  ֶׁשאֹוָתּה  ֶלֱאמּוָנה  ֶׁשִּיְזֶּכה 

ֶׁשּלֹו.

ָּדָבר  ַמְחִסיר  ּוְלַאֵחר  ְּפלֹוִני,  ָּדָבר  ַמְחִסיר  ָלֶזה  ְוָלֵכן 
ַאֵחר, אֹו ֵמִביא לֹו קִֹׁשי ִמּסּוג ׁשֹוֶנה, ַהּכֹל ְּבִדּיּוק ְלִפי 
ִמְתַחֵּזק  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ֶאָחד.  ְלָכל   ָּי ֶׁשּׁשַ ַהִּתּקּון 
ֵּכן  ִאם  ּתֹוָדה,  ְואֹוֵמר  ְלטֹוָבתֹו  ֶׁשַהּכֹל  ַּבה'  ְלַהֲאִמין 
ַהִחָּסרֹון. ִאם  ָהָיה לֹו  ֶׁשַּבֲעבּוָרּה  ַלַּתְכִלית  ִהִּגיַע  הּוא 
ֵּכן, ְּכָבר ֵאינֹו ָצִרי ֶאת ַהִחָּסרֹון ַהֶּזה, ַוה' מֹוִׁשיַע אֹותֹו 

ִמָּיד.

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com
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המירוץ למיליארד
כל טלפון מהבנק הכניס את איציק ללחץ גדול. אם 
לבור יש תחתית, אז איציק היה מתחת לתחתית. 
הוא החליף בית כנסת בגלל שהיה חייב כסף ליותר 
מידי מחבריו בבית הכנסת הקודם, וכבר היה נמנע 
ככל יכולתו מיציאות לרחוב מתוך חשש שמא ייפגש 
עם הנושים. לא פעם היה נאלץ להתחבא כשעברו 
בטלפון  גמגם  רבות  ופעמים  שלו.  "מכרים"  ברחוב 
עוד תירוץ עלוב, ועוד בקשת סליחה.מה שאיציק לא 
לפני  והערירית שנפטרה  זה שדודתו העשירה  ידע 
וכי  כמה חודשים העבירה את כל רכושה לרשותו. 
איך יידע, אף אחד לא טרח להודיע לו. וכך במשך 
רוח  שפל  רדּוף,  איציק  הסתובב  ארוכים  חודשים 
ושפוף קומה, מבויש ומושפל. הטלפון שקיבל מעורך 
עושרו  על  לו  להודיע  "התפנה"  סוף  שסוף  הדין 

המופלג שם קץ לשנים של סבל...

הידיעה מעודדת
אמנם עד שהכסף הגיע לרשותו בפועל, היה על 
מייגעים  בירוקרטיים  תהיליכים  כמה  לעבור  איציק 
החדשה  הרוח  אבל  אחד,  ביום  קרה  לא  וזה 
שפיעמה בו זקפה את קומתו והחזירה את הברק 
לעיניו. הוא כבר דיבר עם הנושים בלב ּבֹוֵטח כשווה 

אל שווים וביטחון ננסך בעצמותיו.

חשוב ומעניין לשים לב לכך שעצם הידיעה שהוא 
בעליו של רכוש רב ושדאגות הפרנסה ממנו והלאה 
עמיקתא  מבירא  הרגשתו  את  "הרימה"  כבר   –
אותם  לכל  והגורם  שהסיבה  יוצא  רמה.  לאיגרא 
הידיעה,  חוסר  רק  הם  שעבר  וצער  סבל  חודשי 
מאוד  גדול  עשיר  היה  כבר  הוא  אז  גם  שהרי 
נמצא שחוסר  "סמרטוט".  הרגיש  בפוטנציאל אבל 
הידיעה מעושרו מנע ממנו את כל האושר והרגשת 

הרווחה שהעושר הזה היה יכול להסב לו.

מנגנון אנושי

אנחנו  אם  כך:  בדיוק  "עובדים"  כולנו  ולמעשה 
חושבים שאנחנו עניים, כלומר שאנחנו לא מּודעים 
עניים,  כמו  חושבים  אנחנו  אז   – שלנו  לעשירות 
מרגישים כמו עניים ומתנהגים כמו עניים; אבל אם 
מופלגים  עשירים  שאנחנו  לעובדה  מודעים  אנחנו 
של  רוח  בנו  מפעמת  ָאז  אֹו   – נלמד  שמיד  כפי 
עשירות, ואנחנו חושבים כמו עשירים ומרגישים כמו 

עשירים. ומדובר כמובן בעשירות בנכסים רוחניים.

בהמשך נסביר שכל יהודי, ולּו הפשוט ביותר, הוא 

וטובים  רבים  זאת  למרות  אבל  מיליארדר,  ממש 
חושבים ומרגישים כמו "תפרנים". כאשר היצר הרע 
חובט בנו ומראה לנו את האומללות שלנו – אנחנו 
ומרגישים  בדעתנו  ונופלים  מילה  כל  עם  מסכימים 
וזה גורם לנו להתרשלות כללית ומונע  "לא שווים" 
מאתנו לעשות גם את מה שאנחנו כן יכולים לעשות. 
לעומת זאת, כאשר יהודי מּודע לעושר הרוחני שלו 
– אז כל הניסיונות של היצר הרע להלֹום בו נראים 
מתייחס  לא  והוא  מוצלחות  לא  כבדיחות  בעיניו 
ברצינות לכל הטענות והמענות, כי הוא יודע שהיצר 
הרע הוא בסך הכול שקרן שמציג מצג שווא, אבל 
האמת היא שיש לו אוצרות נצחיים שהולכים וגדלים 

בכל רגע ורגע.

חשבון פשוט
שהאדם  שכדי  בקצרה  כתבנו  הקודם  במאמר 

ירגיש את העשירות שלו וישמח בחלקו הרוחני הגדול 
בהצלחות  להתבונן  עליו  ועלוב,  מסכן  ירגיש  ולא 
לא  הוא  היומיום  שבחיי  שלו  הרוחניים  וב"נכסים" 
שם לב אליהם, ועליו ממש לספור את המצוות לפי 
חשבון של רגעים וימים ואז להעלות את הדברים על 
הכתב ולהוסיף ולַחֵׁשב ולראות את הכמות העצומה 
הדברים  את  לשמור  ואז  שבבעלותו,  המצוות  של 

קרוב ללבו שיהיו לנגד עיניו תמיד.

לא צריכים לעשות את זה בכל יום, אבל לפחות 
יותר פעם  ועדיף  פעם בחיים לעשות חשבון רציני, 
ולשער  להעריך  כלים  לנו  שאין  ולמרות  בתקופה. 
"אלגברה  ללמוד  צריכים  כי  המצוות  ערך  את 
רוחנית" שמחשבת את המצוות לפי הערך האמתי 
המספרים  גם  זאת,  בכל  אך  שלהן,  והאינסופי 
ה"יבשים" מספיקים כדי להחדיר לתודעה שלנו את 

העשירות הבלתי נתפסת של כל אחד מאתנו.

שיעור חשבון
פשוט  יהודי  של  פשוטה  אחת  שבת  למשל  קח 
מצווה  היא  שבת  שמירת  של  שנייה  כל  ותַחֵׁשב: 
שניות  ששים  נכפיל  אם  התורה,  לכל  ששקולה 
בששים דקות בעשרים וחמש שעות – נקבל סכום 
של תשעים אלף שניות בשבת אחת, שפירוש הדבר 
הוא שבשבת אחת יש לך 90,000 מצוות שכל אחת 
מהן היא כמו כל התורה כולה. לצורך העניין, בעשר 

שנים יש לך 45 מיליון מצוות כאלה.

על זה צריכים להוסיף את הציצית והזקן והפאות 
שהן לפחות שמונה מצוות (גם לאלה שלא מאריכים 
את הזקן והפיאות, כל עוד הם שומרים על תספורת 
הכיפה,  את  גם  תשכח  ואל  ההלכה).  גדרי  פי  על 
וכבר כל שנייה מאותן מיליוני שניות שווה פי עשרה 

מצוות.

היא  מילה  כל  שבהן  התפילות,  את  גם  תוסיף 
מילים  אלפי  ישנן  שבת  ובכל  עצמה,  בפני  מצווה 
בתפילה, ותוסיף גם את הברכות. ועוד כמה שעות 
מצווה  היא  ושנייה  שנייה  כל  שבהן  הכנסת  בבית 
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בי"כ ע" הרב סע„יה ‚‡ון
רח' ‡ נס 18
בעה 20:30

יום „',
כ' ‡„ר ב' (27/03/19)

ייב "חוט ל חס„" 
מו‡ל הנבי‡ 13,

בעה 20:30

יום ה',
כ"‡ ‡„ר ב' (28/03/19)
בי"כ ע" חללי ˆה"ל 

המעפילים פינ המˆו„ה,
בעה 21:30

רחובו חולוןירוליםב‡ר בע

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

כדי לשער את ערך 
המצוות צריכים ללמוד 
"אלגברה רוחנית"
שמחשבת ערך אמיתי
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mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

על  בתורתו  תיקון  לנו  נתן  וחסדיו  רחמיו  ברוב 

ידי שיביא קרבן כפרה עם תשובה. הנה כי כן זהו 

ביאור דברי הזוהר שאסור להקריב לשם אלקים 

שהוא מדת הדין, כי מצד הדין היה ראוי שהאדם 

קטרוג  בכך  מעורר  הוא  כי  נמצא  ימות,  עצמו 

שלא תהיה לו כפרה, לכן צריך להקריב לשם ה' 

ידי  על  לחוטא  תיקון  יש  הרחמים  מדת  מצד  כי 

שיביא תמורתו קרבן כפרה.

סג.(  בשלח  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  והנה 

כי באור היום שולטת מדת החסד, ואילו בחשכת 

)תהלים  שכתוב  וזהו  הדין.  מדת  שולטת  הלילה 

עמי".  שירה  ובלילה  חסדו  ה'  יצוה  "יומם  מב-ט(: 

בו.  השולט  הדין  להמתיק  לשיר  צריך  בלילה  כי 

להקריב  שאסור  הטעם  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

מדת  לפי  כי  דין,  של  זמן  שהוא  בלילה  קרבנות 

החוטא  את  הקב"ה  שיקבל  ראוי  היה  לא  הדין 

היה  אלא  קרבן,  מביא  שהוא  ידי  על  בתשובה 

צריך להקריב את עצמו.

ידי  על  כפרה  קרבן  מביא  אדם  כאשר  אולם 

את  שורף  הוא  שאז  עולה,  בתורת  עוסק  שהוא 

המלאך המשחית בשורשו בעודו בגופו באש של 

כי אז מקבל הקב"ה  מעלה של התורה הקדושה, 

מה  לפי  ובפרט  הדין,  במדת  אפילו  תשובתו 

שמבואר בגמרא )ברכות סג:(: "מנין שאין דברי תורה 

מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר 

באהל".  ימות  כי  אדם  התורה  זאת  יט-יד(  )במדבר 

ידי עסק התורה במסירות נפש הוא  נמצא כי על 

מקריב את עצמו ולא רק הקרבן.

שהכתוב  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

מוכיח: "זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה 

על המזבח כל הלילה", שהעסק בתורת עולה גדול 

שאפשר  ממה  בפועל,  קרבנות  מהקרבת  יותר 

הגלות  בזמן  וגם  בלילה  גם  עולה  בתורת  לעסוק 

הדומה ללילה, שהוא הזמן ששולטת בהם מדת 

הדין, ומוכח מזה כי העסק בתורת עולה מתקבל 

כקרבן לפני הקב"ה גם במדת הדין, ומזה נשכיל 

להבין הכח הגדול של העסק בתורה, שאדם זוכה 

להוריד מן השמים אש של מעלה השורף כל חלק 

הרע שבו, ועל ידי זה הוא יכול להתקרב לה' בלי 

שום מסך המבדיל.

נקדים מה שכתוב )שמות כב-ט(: "זובח לאלקים 

הקדוש  בזוהר  ומבואר  לבדו".  לה'  בלתי  יחרם 

)פרשת משפטים קח.( שאסור להקריב לשם אלקים 

רחמים:  שהוא  הוי"ה  לשם  אם  כי  דין,  שהוא 

לשמא  אלא  דאלקים  לשמא  קרבין  לא  "וקרבנא 

דיו"ד ה"א וא"ו ה"א, דהא לגבי דינא קשיא מדת 

אדם  א-ב(  )ויקרא  דכתיב  קרבנא,  מקרבין  לא  הדין 

כי יקריב מכם קרבן לה', לה' ולא לשמא דאלקים, 

זבח  לה',  תודה  זבח  לה',  מנחה  קרבן  תקריב  וכי 

שלמים לה'".

ואגדות"  ב"דרושים  סופר"  ה"חתם  וביאר 

דרך הפשוט  על  "דהנה הטעם  דף עח:(:  יתרו  )פרשת 

הוא  ה',  לשם  אם  כי  זבח  או  עולה  ישחט  שלא 

כי  כלל,  הקרבן  יתקבל  לא  הדין  במדת  כי  מטעם 

נפש החוטאת היא תמות דוקא, ולא  )יחזקאל יח-ד( 

יתכפר לו בעולה וזבח כי אם במדת הרחמים".

"לוחות עדות" להגה"ק  כי בספר  ויש להעיר 

עז:( הביא  )סוף הספר דף  זי"ע  יהונתן אייבשיץ  רבי 

מצאתי  הקטן  ואני  האריז"ל,  בשם  זה  ביאור 

על  האריז"ל  לרבינו  הרקיע"  ב"זוהר  לכך  המקור 

)פרשת משפטים שם( שמבאר הענין  הזוהר הקדוש 

בכך,  מתרצה  אינו  הדין  "דמדת  קדשו:  בלשון 

דמותא  אילנא  הוא  שם  כי  כנחש,  ונוטר  נוקם  כי 

אלקים כנ"ל". וכוונתו על מה שהביא לפני זה )ד"ה 

שמעוני  בילקוט  המדרש  מאמר  דמאריהון(  באתר 

על הפסוק )תהלים כה-ח(:

"טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך. שאלו 

יג- )משלי  להם  אמרה  עונשו,  מה  חוטא  לחכמה 

לנבואה חוטא מה  חטאים תרדוף רעה. שאלו  כא( 

החוטאת  הנפש  יח-ד(  )יחזקאל  להם  אמרה  עונשו, 

היא תמות. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אמרה 

לו. שאלו להקב"ה חוטא  ויתכפר  יביא אשם  להם 

מה עונשו, אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו, הדא 

הוא דכתיב טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך, 

שהוא מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה".

החכמה  של  הדין  מדת  מצד  כי  מבואר  הרי 

והנבואה, לא היה ראוי שיהיה תיקון למי שחטא 

כנגד הקב"ה מלך העולם, כי חטאים תרדוף רעה 

שהקב"ה  אלא  תמות,  היא  החוטאת  והנפש 

יוקדת בו בתוך גופו, לשרוף את המלאך המשחית 

שנברא בתוכו, באופן שגופו נעשה בבחינת מזבח 

לשרוף את המלאך המשחית שבתוך גופו.

המזבח  "ואש  הכתוב:  פירוש  בעצם  והנה 

תוקד בו", מצאתי שהדברים מבוארים ומאירים 

זה  פסוק  שמפרש  בפרשתנו  יפות"  ב"פנים 

בלשון קדשו:

תוקד  המזבח  ואש  שכתוב  מה  לפרש  "ויש 

אש  להביא  מצוה  היה  המקדש  בשעת  כמו  בו, 

כן הוא  יורדת מלמעלה,  ואחר כך אש  מן ההדיוט 

לטהר  הבא  קד.(  )שבת  שאמרו  כמו  התורה  בעסק 

מסייעין לו, כמו שאמרו חכמינו ז"ל )שיר השירים רבה 

ה-ג( פתחו לי כחודה של מחט וכו', והתורה נמשלה 

לאש כדכתיב )ירמיה כג-כט( הלא כה דברי כאש, וכיון 

שאדם פותח באש מן ההדיוט, מסייע אותו באש 

שאמרו  וכמו  אש,  אוכלה  אש  שהוא  מעלה  של 

בקידושין דף ל: אם פגע בך וכו' ]מנוול זה משכהו 

שנאמר  מתפוצץ,  הוא  ברזל  אם  המדרש[,  לבית 

הלא כה דברי כאש". 

שלמדנו  למה  מתקשר  זה  הרי  דברינו  ולפי 

עולה  הוא  עולה  בתורת  העוסק  כי  זה,  מכתוב 

בחשיבותו על המקריב קרבן בפועל, והסיבה לכך 

היא כי כשהוא מקריב את הבהמה הרי הוא שורף 

את המלאך המשחית שלא בשורשו בתוך האדם 

עצמו, אבל על ידי עסק התורה שהוא מוריד אש 

כל  את  שורף  הוא  הרי  האדם,  בתוך  מעלה  של 

חלק הרע שבתוך האדם בשורשו, ונעשה זך ונקי 

בקדושת התורה.

  ו"  שולה אטילו בלילה
תמד  הדין תולפ  בו

שמוכיח  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הכתוב: "זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה 

על המזבח", שתורת העולה גדולה יותר מקרבן 

כפירוש  הבוקר",  עד  הלילה  "כל  בפועל,  עולה 

גם  עולה  בתורת  לעסוק  שאפשר  נחל"  ה"ערבי 

או  קרבנות,  בו  להקריב  אפשר  כשאי  בלילה 

כפירוש ה"חתם סופר" שאפשר לעסוק בתורת 

עולה "כל הלילה" גם בכל זמן הגלות כשאין לנו 

בית המקדש.
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הקב"ה  שצוה  הטעם  א-י(  )ויקרא  הרמב"ן  שביאר 

מה  שכל  שיתבונן  כדי  קרבן,  להקריב  לחוטא 

שעושים לקרבן היה ראוי לעשות לו, אלא שריחם 

עליו הקב"ה שיביא קרבן תמורת מה שהיה צריך 

להקריב אותו, ובלשון קדשו:

נגמרים במחשבה  בני אדם  "כי בעבור שמעשי 

יביא  יחטא  כאשר  כי  השם  צוה  ובמעשה,  ובדבור 

קרבן ויסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתוודה בפיו 

כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי 

של  ורגליו  ידיו  כנגד  והכרעים  והתאוה,  המחשבה 

ויזרוק הדם על המזבח  אדם העושים כל מלאכתו, 

כל  בעשותו  אדם  שיחשוב  כדי  בנפשו,  דמו  כנגד 

אלה, כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו וראוי לו שישפך 

ממנו  שלקח  הבורא  חסד  לולא  גופו,  וישרף  דמו 

תמורה, וכפר הקרבן שיהא דמו תחת דמו, נפש תחת 

נפש, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי איבריו".

הנה כי כן הרווחנו להבין השילוב הנפלא של 

האש של מטה עם האש של מעלה, כי מה שצוה 

לשרוף  כדי  הוא  ההדיוט,  מן  אש  להביא  הקב"ה 

לשרוף  צריך  שהיה  מה  תמורת  הקרבן  בשר  את 

השמים  מן  אש  שיורדת  ומה  החוטא,  גוף  את 

היא כדי לשרוף את המלאך המשחית שנברא מן 

אותו באש חומרית  העבירה, שאי אפשר לשרוף 

כי אם באש רוחנית של מעלה.

 בשסק ה ו"ה תו"טים 
א  הי " ה"ש תב וך האדם

יחד,  גם  נעים שבת אחים  ומה  טוב  הנה מה 

לבאר לפי זה מה שפירשו ה"ערבי נחל" וה"חתם 

היא  העולה  תורת  "זאת  קדשם:  בדברות  סופר" 

העולה על מוקדה על המזבח", תורת העולה למי 

שעוסק בה חשובה יותר ממי שמקריב קרבן עולה 

בפועל, על פי מה ששנינו בגמרא )יומא פו:(: "היכי 

דמי בעל תשובה, אמר רב יהודה כגון שבאת לידו 

הימנה.  וניצל  ושניה  ראשונה  פעם  עבירה  דבר 

מחוי רב יהודה, באותה אשה, באותו פרק, באותו 

מקום". פירוש, הסימן לבעל תשובה אמיתי הוא 

שנכשל  מקום  ולאותו  מצב  לאותו  שוב  שנזדמן 

איתן  כסלע  בניסיון  עומד  הוא  ועתה  בעבר,  בו 

שלא יכשל שוב.

והביאור בזה שצריך החוטא לעקור את הרע 

אפשר  וזה  רושם,  שום  אצלו  ישאר  שלא  מקרבו 

רק אם הוא עוקר את הרע בשורשו, באותו פרק 

ובאותו מקום שנכשל בעבר, אז הוא מובטח יותר 

אבל  שוב,  להיכשל  ולא  בקדושתו  לעמוד  שיוכל 

חשש  יש  עדיין  בשורשו  הרע  את  עוקר  אינו  אם 

שמא נשאר אצלו רושם מהרע.

וכן בעניננו הן אמת שהקב"ה ריחם על החוטא 

הסמיכה  ידי  ועל  תמורתו,  כקרבן  בהמה  שיביא 

באש  ונשרף  הקרבן  בתוך  המשחית  המלאך  נכנס 

של מעלה, אולם יש תועלת גדולה יותר לשרוף את 

המלאך המשחית באש של מעלה בשורשו באותו 

ובאותו מקום שנוצר בתוך האדם בעצמו, כי  פרק 

אם הוא שורף את המשחית רק אחרי שהוא יוצא 

מתוכו ונכנס בתוך הקרבן, יש חשש גדול שהשאיר 

מצליח  היה  אם  כן  שאין  מה  רע,  רושם  באדם 

בעודו באדם באש של  לשרוף את המשחית הרע 

שקשה  אלא  בשורשו,  הרע  את  עוקר  היה  מעלה 

מאד לשרוף את המלאך המשחית באש של מעלה 

בעודו נמצא באדם, לכן צוה הקב"ה לחוטא שיביא 

קרבן ויסמוך עליו בשתי ידיו, כדי שיכנס המשחית 

בתוך הקרבן וישרף באש של מעלה.

המלאך  את  לעקור  נפלאה  עצה  מצינו  אולם 

המשחית גם בעודו נמצא באדם, על ידי שיעסוק 

בתורה שהיא אש של מעלה שירדה מן השמים, 

כאש  דברי  כה  "הלוא  כג-כט(:  )ירמיה  שכתוב  כמו 

נאום ה'". וזהו שכתוב )דברים ד-יא(: "וההר בוער עד 

לב השמים". נמצא כי על ידי עסק התורה מוריד 

לשרוף  התורה  מקדושת  מעלה  של  אש  האדם 

את היצר הרע שבתוך האדם, כמו שדרשו בגמרא 

)שבת קה:( מה שכתוב )תהלים פא-י(: "לא יהיה בך אל 

זר ולא תשתחוה לאל נכר, איזהו אל זר שיש בגופו 

של אדם, הוי אומר זה יצר הרע".

שהקב"ה  ל:(  )קידושין  בגמרא  ששנינו  וזהו 

לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי  "בני  לישראל:  אומר 

תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם 

מעלה  של  אש  היא  התורה  כי  בידו".  נמסרים 

)שם(:  עוד  ששנינו  כמו  הרע,  היצר  את  השורפת 

זה  מנוול  בך  פגע  אם  ישמעאל,  רבי  דבי  "תנא 

מתפוצץ,  הוא  ברזל  אם  המדרש...  לבית  משכהו 

ה'  נאום  כאש  דברי  כה  הלא  כג-כט(  )ירמיה  דכתיב 

וכפטיש יפוצץ סלע".

בדברי  לכך  מקור  למצוא  שמחתי  מאד  מה 

דבש"  ב"יערות  זי"ע  אייבשיץ  יהונתן  רבי  הגה"ק 

)חלק ב דרוש ז( הנה הדברים בלשון קדשו:

הרע  יצר  מחום  הוא  אדם  חמדת  כל  "כי 

המחמם גופו לתאוה, כי כל תאות אדם הוא מכח 

הוא  החמדה,  וביטול  באפס  כי  שבקרבו,  החום 

לבטל  אדם  יעשה  מה  ולכן  היה,  וכלא  בטל  אדם 

חום יצר הרע ויהיה מכל מקום אדם בתואר אדם, 

החום  לבטל  בפרישות  עצמו  אדם  יסגף  אם  כי 

איל  אין  כגבר  הוא  והרי  כחותיו,  יחליש  וחמדה, 

כלל, ונוגע לשמירת נפש.

ולכך עצה היעוצה לבטל חום היצר הרע, יעסוק 

בתורה שהוא אש של מעלה, אש אוכלה אש ואין 

ואין  הרע  יצר  של  חמדה  אש  חום  ואוכל  מכלה, 

כנשרים  אבר  יעלה  כח  יחליף  אדרבה  גופו,  מכלה 

ויזקין בארץ גזעו, והיינו תורה לשמה לשם שמים 

לעשות נחת רוח ליוצרו".

רואת המזבח  וקד בור ב וך האדם

שהעסק  הטעם  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

בתורת עולה הוא גדול יותר מהמקריב קרבן עולה 

לאש  שנמשלה  עולה  בתורת  העוסק  כי  בפועל, 

המלאך  את  לשרוף  מעלה  של  האש  את  מוריד 

המשחית בעודו בקרבו, ועל ידי זה הוא עוקר את 

הרע בשורשו יותר ממה ששורף את המלאך הרע 

רק אחרי שהוא נכנס בתוך הקרבן. 

בפסוק:  רמוז  זה  ביאור  איך  וראה  בא  ועתה 

על  מוקדה  על  העולה  היא  העולה  תורת  "זאת 

המזבח", תורת עולה היא במעלה גדולה יותר ממי 

הלילה  "כל  לדבר,  וראיה  בפועל,  עולה  שמקריב 

עד הבוקר", שהרי אפשר לעסוק בתורת עולה גם 

בפועל,  עולה  קרבן  להקריב  אפשר  כשאי  בלילה, 

הגלות  זמן  כל  עולה  בתורת  לעסוק  אפשר  וכן 

שדומה ללילה.

ועל כך מוסיף הכתוב לבאר מדוע באמת מעלת 

העוסק בתורת העולה גדולה יותר מהקרבת קרבן 

עולה: "ואש המזבח תוקד בו" - "בו" דייקא, שהרי 

המזבח  על  השמים  מן  היורדת  מעלה  של  אש 

 אלתיך הקדות: של ידי הסמיכה נכנס המתחי  
תנב"א מן החפא ב וך הק"בן ונת"ף באת תל משלה

  כלי  ה תובה רבאו ו ט"ק באו ו מקוםר 
לת"וף המתחי  תנב"א מן החפא בתו"תו בשודו באדם 

  ו"  שולה תהיא את תל משלה גדולה מהק"ב  ק"בן,
כי היא תו"ט  א  המתחי  בתו"תו בשודו באדם

 רואת המזבח  וקד בור, של ידי השסק ב ו"  שולה 
נשתה האדם בבחינ  מזבח לת"וף א  המתחי  
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לעשות לו מקדש שישרה בתוכו, )מלכים א ח-כז( הנה 

השמים ושמי השמים לא יכלכלוך וגו', ואומר )ירמיה 

וגו',  מלא  אני  הארץ  ואת  השמים  את  הלא  כג-כד( 

ואומר )ישעיה סו-א( השמים כסאי והארץ הדום רגלי 

וגו'. אמר הקב"ה איני מבקש לפי כוחי אלא לפי כוחן 

כל העולם  ]לפי כוחי[  כשאני מבקש  ]של ישראל[, 

כולו אינו יכול להחזיק כבודי ולא שמש אחד משלי, 

]קרשים[  עשרים  אלא  מידך  מבקש  איני  אני  אלא 

בדרום ועשרים בצפון ושמונה במערב".

ביאור המדרש על פי מה שכתוב )תהלים קמה-ג(: 

"גדול ה' ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר". ומטעם 

זה מכנים ספרי המחשבה את הקב"ה בתואר "אין 

מציאותו  באמיתת  השגה  שום  לנו  אין  כי  סוף", 

הקב"ה  כשאמר  לכן  סוף.  לה  שאין  ומהותו 

למשה שיאמר לישראל: "ועשו לי מקדש ושכנתי 

בתוכם", הביע את פליאתו העצומה לפני הקב"ה, 

את  כשבנה  זו  פליאה  המלך  שלמה  שהביע  כפי 

ישב אלקים  "כי האמנם  )מלכים שם(:  בית המקדש 

על הארץ, הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, 

אף כי הבית הזה אשר בניתי".

על כך השיב לו הקב"ה, כי אמנם מצד גדולתו 

ואין  לשכון,  מקום  צריך  הקב"ה  אין  סופית  האין 

שהרי  גדולתו,  את  להכיל  שיוכל  בעולם  מקום 

זה שמקיים את כל העולם, כמבואר  הקב"ה הוא 

של  שמו  מכנים  מה  "מפני  סח-ט(:  )ב"ר  במדרש 

של  מקומו  שהוא  מקום,  אותו  וקוראים  הקב"ה 

עולם ואין עולמו מקומו".

מקדש  לו  לבנות  מבקש  שהקב"ה  מה  אולם 

לא.(:  )מגילה  בבחינת  הוא  שכינתו  שם  להשרות 

גבורתו של הקב"ה אתה  "כל מקום שאתה מוצא 

את  לצמצם  יתברך  רצונו  כי  ענוותנותו".  מוצא 

עד  ישראל,  לטובת  צמצום  אחר  צמצום  גדולתו 

שיוכל לצמצם את השראת שכינתו בבית המקדש 

בקודש הקדשים בין שני בדי הארון להאיר משם 

לכל ישראל. וזהו שאמר הקב"ה למשה: "אני איני 

מבקש מידך אלא עשרים ]קרשים[ בדרום ועשרים 

שכינתי  את  לצמצם  כדי  במערב",  ושמונה  בצפון 

במקום קדוש זה לטובת ישראל.

לבנות  המצוה  תכלית  כי  מזה  למדים  נמצינו 

בבחינת  היא  השכינה,  להשראת  המקדש  בית 

בתוכו  מצמצם  שהקב"ה  "כיס"  כביכול  לעשות 

את אורו הגדול שאין לו סוף. נמצא לפי זה כי בזמן 

הגלות שאין לנו בית המקדש המצב הוא בבחינת 

"חסרון כיס", כלומר שחסר הכיס של בית המקדש 

לצמצם שם את שכינתו.

"ביותר  מעתה מבואר מה שאמר רבי שמעון: 

כיס",  חסרון  בו  שיש  במקום  לזרז  הכתוב  צריך 

 - העולה"  תורת  "זאת  הקב"ה:  שצוה  מה  כלומר 

במשנה  ששנינו  כמו  לחבל,  משחית  שהוא  רע 

)אבות פ"ד מי"א(: "רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה 

לו פרקליט אחד, והעובר עבירה  מצוה אחת קונה 

אחת קונה לו קטיגור אחד". ופירש ה"אור החיים" 

פירוש,  קטיגור,  לו  "קונה  ל-יב(:  )שמות  הקדוש 

מלאך משחית". והנה מלאך המשחית שנברא מן 

העבירות, נמצא בתוך האדם ומפתה אותו לחטוא 

בבחינת )אבות פ"ד מ"ב(: "עבירה גוררת עבירה".

לחוטא  הקב"ה  צוה  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

ידיו על  להביא קרבן, ולסמוך בכל כוחו את שתי 

יוצא  זה  ידי  על  כי  עליו,  ולהתוודות  ראש הקרבן 

הקרבן  בתוך  ונכנס  האדם  מן  המחבל  המשחית 

שהוא מקריב על המזבח, ובלשון קדשו: "כי כאשר 

יסמוך החוטא את ידיו על ראש קרבנו וישוב אל ה' 

מלבו ויתוודה עוונו, אז בסמיכתו את ידיו בתשובה 

חלאת  מאתו  ויפשוט  יסיר  קרבנו,  ראש  על  ווידוי 

טומאת חטאתו אשר חטא, והכח הטמא אשר ברא 

יסיר ממנו ויתלבש בבעל חי ההוא".

 האת תל משלה יו"ד  לת"וף
א  המתחי  תנב"א מן השבי"ה

הטעם  הקדוש  האלשיך  מבאר  האמור  פי  על 

שמוריד הקב"ה אש של מעלה על המזבח, כי כח 

מן העבירה  הטומאה של המלאך המחבל שנברא 

הוא כל כך גדול, עד שאי אפשר לשורפו באש של 

בשר ודם כי אם באש של מעלה, ובלשון קדשו:

מהטעמים  אחד  זה  יהיה  אחשוב  כן  "ועל 

מן  אש  מלמעלה  יתברך  השפיעו  אל  הנאותים 

השמים, כי להיות דבר הנאכל כח טומאת משחית 

ורוחני, צריך כח גדול מהאש של מטה, כי אש של 

מעלה קדוש וחזק להכניע הטומאה, והוא הממרק 

ומתיך אותו התכה גדולה וגמורה".

את  להשלים  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

שצוה  מה  זה  לפי  לבאר  הקדוש,  האלשיך  דברי 

כדי  ההדיוט  מן  חומרית  אש  גם  להביא  הקב"ה 

לשרוף בה את בשר הקרבן חלבו ודמו, על פי מה 

 ש"בי נחל: רזא   ו"  השולהר, השסק ב ו"  שולה,
היא השולה של מוקדהר, חתוב יו " מק"בן שולה

 רכל הלילה שד הבוק"ר, של ידי השסק ב ו"  שולה
 אטת" להק"יב גם בלילה תאין מק"יבים בו ק"בן

 ח ם סוט": ראין זי"וז אלא מיד ולדו"ו ר, 
של ידי  ו"  שולה אטת" להק"יב ק"בנו  גם בזמן הגלו 

 רביו "  "יך הכ וב לז"ז במקום תית בו חס"ון כיסר,
בגלו  תאין בי  המקדת תהוא כיס להת"א  התכינה

הקריב  כאילו  עולה  בתורת  העוסק  שכל  ללמדנו 

שהיא  בגלות  זו  ידיעה  לזרז  הכתוב  הצריך  עולה, 

מקום שיש בו "חסרון כיס", שחסר בו בית המקדש 

שהוא כיס להשראת השכינה, צריך האדם להכין 

ידי  על  שכינתו,  את  בו  להשרות  כיס  להקב"ה 

מקום  שהוא  בתורה  לעסוק  מקום  לו  שיקבע 

להשראת השכינה, כמו ששנינו בגמרא )ברכות ח.(: 

"מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו 

אלא ד' אמות של הלכה בלבד". שהוא משרה שם 

את שכינתו מעין מה שהיה בבית המקדש.

 המתחי  תנב"א מן החפא
 נכנס ב וך הק"בן

רחש לבי דבר טוב לבאר עומק הענין, שהקרבת 

תורת  "זאת  עולה:  בתורת  העסק  ידי  על  הקרבן 

העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח", גדולה 

מהקרבת הקרבן בפועל ממש, על פי הקדמה יקרה 

האלשיך  של  הטהורה  ממשנתו  עינים  מאירת 

הקדוש )פרשת ויקרא א-ב(, שעמד על המחקר לבאר 

)יומא נג.( מקרא שכתוב )ויקרא  מה שדרשו בגמרא 

אף  המזבח,  על  אש  הכהן  אהרן  בני  "ונתנו  א-ז(: 

יורדת מן השמים, מצוה להביא מן  על פי שהאש 

מביאים  שהכהנים  מאחר  ביאור  וצריך  ההדיוט". 

הקב"ה  הוריד  מה  המזבח, לשם  על  אש  מלמטה 

גם אש מן השמים לשרוף את הקרבנות.

לחוטא  הקב"ה  שצוה  מה  ביאור  צריך  עוד 

לסמוך את ידו על ראש הקרבן ולהתוודות עליו, כמו 

שכתוב )שם ד(: "וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו 

לכפר עליו". וכתב הרמב"ם )מעשה הקרבנות פ"ג הלכות 

ידיו  בשתי  כוחו  בכל  לסמוך  הסומך  "וצריך  יג-טו(: 

על ראש הבהמה, שנאמר על ראש העולה... ומניח 

מתוודה,  כיצד  ומתוודה...  קרניו  שתי  בין  ידיו  שתי 

וכך,  כך  ועשיתי  פשעתי  עוויתי  חטאתי  אומר 

וחזרתי בתשובה לפניך וזו כפרתי". וצריך להבין ענין 

הסמיכה על ראש הקרבן בשתי ידיו בכל כוחו.

ומבאר האלשיך הקדוש הענין בזה על פי מה 

שגלוי וידוע כי כשאדם חוטא הרי הוא בורא מלאך 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת צו תשע"ט

יותר  גדול  הקרבנות   בעבודת  רק  לא  בתורה 

מעבודת הקרבנות, כמו שדרשו בגמרא )מנחות קי.( 

ממקרא שכתוב בפרשתנו:

ז-לז(  )ויקרא  דכתיב  מאי  לקיש,  ריש  "אמר 

כל  ולאשם,  ולחטאת  זאת התורה לעולה למנחה 

חטאת  מנחה  עולה  הקריב  כאילו  בתורה  העוסק 

ואשם. אמר רבא האי לעולה למנחה, עולה ומנחה 

התורה  זאת  משמע  "דליהוי  ]רש"י:  ליה  מיבעי 

היא עולה ומנחה כו'"[. אלא אמר רבא כל העוסק 

בתורה אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא מנחה 

זאת  משמע  "דהכי  רש"י:  ופירש  אשם".  ולא 

למנחה  העולה,  במקום  כלומר  לעולה,  התורה 

כלומר  בשבילכם,  לכם  כגון  המנחה,  בשביל 

התלמוד תורה מכפר על עוונותינו".

מקום  בכל  התורה  עסק  עצם  כי  מבואר  הרי 

רבא  שאמר  מה  לפי  ובפרט  מקרבנות,  יותר  גדול 

ולא חטאת.  כי העוסק בתורה אינו צריך לא עולה 

"זאת  כאן:  הכתוב  לנו  שהודיע  מה  כי  לומר  וצריך 

המזבח",  על  מוקדה  על  העולה  היא  העולה  תורת 

עולה  מקרבן  גדול  זה  הרי  עולה  בתורת  שהעוסק 

בפועל, הוא כדי ללמדנו כי מי שעבר עבירה ונתחייב 

להביא קרבן, אבל אינו יכול להביא קרבן כי אין לנו 

בית המקדש, אם הוא עוסק בתורת עולה או בתורת 

חטאת הרי זה ממש כאילו הקריב קרבן, אבל כאמור 

כפי מה שלמדנו מדברי רבא כל העוסק בתורה בכל 

מקום, אינו צריך לא עולה ולא חטאת.

 בזמן הגלו  תאין בי  מקדת
ית בו חס"ון כיס להת"א  התכינה

של  רגליהם  בעפר  המתאבק  בפתח  כעני 

ה"ערבי נחל" וה"חתם סופר", חשבתי דרכי לפרש 

"אמר  רש"י:  שהביא  מה  הקדושים  דבריהם  לפי 

שיש  במקום  לזרז  הכתוב  צריך  ביותר  שמעון  רבי 

נפלא  מאמר  שמצינו  מה  פי  על  כיס",  חסרון  בו 

במדרש בענין בית המקדש )במדב"ר יב-ג(:

"בשעה שאמר לו הקב"ה ]למשה[ )שמות כה-ח( 

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמר משה מי יוכל 

על המזבח", תורת עולה - עולה בחשיבותה על מי 

שמקריב קרבן עולה בפועל על מוקדה על המזבח, 

"כל הלילה עד  ומפרש במה יש לה מעלה יתירה, 

הבוקר", כי על ידי העסק בתורת עולה נחשב כאילו 

הקריב קרבן גם כל הלילה עד הבוקר, מה שאין כן 

יכול להקריב בלילה, כמו  קרבן עולה בפועל אינו 

שדרשו בגמרא )מגילה כ.( ממה שכתוב )ויקרא ז-לח(: 

"ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם 

לה'" - ביום ולא בלילה.

ר' פישל  נפלא לצרף מה שהביא בפנקסו של 

סופר"  "חתם  בסוף  ]נדפס  זו  פרשה  זצ"ל  סופר 

ספר ויקרא דף צח:[ פירוש זה מרבו ה"חתם סופר" 

זי"ע אבל בשינוי קצת: "זאת תורת העולה", תורת 

עולה מי שעוסק בה, "היא העולה על מוקדה על 

עולה  קרבן  שמקריב  ממי  יותר  חשובה  המזבח", 

"כל  חשיבותה,  ומפרש  המזבח,  על  מוקדה  על 

כאילו  שנחשב  עולה  בתורת  שהעסק  הלילה", 

הדומה  הגלות  בזמן  אפילו  הוא  עולה  הקריב 

ללילה, "עד הבוקר", עד שיזרח בוקרן של ישראל, 

מה שאין כן קרבן עולה בפועל אי אפשר להקריב 

רק בזמן שבית המקדש קיים.

והוסיף ה"חתם סופר" לפרש בזה מה שהביא 

מיד  זירוז  לשון  אלא  צו  אין  אהרן,  את  "צו  רש"י: 

ולדורות". כי העוסק בתורת עולה שנחשב כאילו 

הקריב עולה הוא "זירוז מיד ולדורות", לא רק בזמן 

שבית המקדש היה קיים, אלא אפילו אחרי חורבן 

בית המקדש בזמן הגלות שאין אנו יכולים להקריב 

נפלאה  עצה  לנו  יש  זאת  כל  עם  בפועל,  קרבנות 

לעסוק בתורת עולה ]ראה עוד בענין זה באריכות 

בדרשה  ד  טור  רלג  דף  סופר"  חתם  ב"דרשות 

לפרשת צו ושבת הגדול, שמפרש פסוק זה בדרך 

בתורה  העוסק  שמעלת  דברים  חמשה  על  רמז 

גדולה ממי שמקריב קרבן בפועל ממש[.

ויש להעיר כי הן אמת שלפי המבואר מדברי 

הקב"ה  מלמדנו  סופר",  וה"חתם  נחל"  ה"ערבי 

בכתוב "זאת תורת העולה", שהעסק בתורת עולה, 

יותר  גדולה  "היא העולה על מוקדה על המזבח", 

העסק  עצם  באמת  אולם  בפועל.  עולה  מקרבן 

טוב  מה  בעתו  דבר  צו  פרשת  בפרשתנו 

של  הגדולה  החשיבות  שלמדנו  במה  להתבונן, 

העסק בתורה שהוא יותר מכל הקרבנות. דבר זה 

ממה  המאמר  בהמשך  שיתבאר  כפי  למדים  אנו 

שפתח הכתוב )ויקרא ו-א(:

"וידבר ה' אל משה לאמר, צו את אהרן ואת בניו 

לאמר זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על 

המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו". 

ופירש רש"י בשם תורת כהנים: "צו את אהרן, אין צו 

אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר רבי שמעון ביותר 

צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס".

"צו  וצריך ביאור מה שזירז הקב"ה דוקא כאן: 

את אהרן ואת בניו" - "זירוז מיד ולדורות", שהרי כל 

מה  ביאור  צריך  עוד  עולם.  לדורות  ניתנו  המצוות 

שאמר רבי שמעון: "ביותר צריך הכתוב לזרז במקום 

שיש בו חסרון כיס". שהרי גם בקרבן עולה שכולו 

ז-ח(:  )ויקרא  שכתוב  כמו  בעורות,  הכהנים  זכו  כליל 

אשר  העולה  עור  איש,  עולת  את  המקריב  "והכהן 

הקריב לכהן לו יהיה". הנה כי כן איזה חסרון כיס יש 

כאן שצריך לזרז את הכהנים ]ראה ברמב"ן[.

 רזא   ו"  השולהר 
השסק ב ו"  שולה

ה"ערבי  של  קדשו  בדברות  יאיר  דברינו  פתח 

היא  העולה  תורת  "זאת  הפסוק:  שמפרש  נחל" 

העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר". 

על פי מה ששנינו בגמרא )מנחות קי.(: "מאי דכתיב 

)ויקרא ו-יח( זאת תורת החטאת )שם ז-א( וזאת תורת 

הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  כל  האשם, 

הקריב  כאילו  אשם  בתורת  העוסק  וכל  חטאת, 

אשם". נמצא לפי זה כי גם מה שכתוב כאן "זאת 

בתורת  העוסק  שכל  בזה  הכוונה  העולה",  תורת 

עולה כאילו הקריב עולה. וכן פירש "בעל הטורים" 

כל  לומר  העולה,  היא  העולה  תורת  "זאת  כאן: 

העוסק בתורת העולה כאילו הקריב עולה".

מוסיף הכתוב ללמדנו כמה חשובה היא תורת 

היא העולה על מוקדה  "זאת תורת העולה  עולה: 

רזא   ו"  השולה היא השולה של מוקדהר

 הכח הנטלא תל שסק ה ו"ה להו"יד את תל משלה
לת"וף א  המלאך המתחי  תבק"בו תנב"א משוונו יו
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פיו  היה  לרשותו.  עומד  שבעולם  הזמן  שכל  כמי  ואנה, 
של ר' נחמן שבעגלה האחורית משבח לבוראו על ה'מכה' 
בפה מלא:  מודה  לבו  ובשמחת  עליהם,  הקשה שהנחית 
ומדה  מדה  "בכל  מ"ה(:  פ"ט  )ברכות  כד"א   – לטובה!  זו  גם 

שהוא מודד לך, הוי מודה לו במאוד מאד".
חזק  גלגלים  שקשוק  קול  מרחוק  נשמע  פתאום  והנה 
ומהיר, אות לעגלה נוספת המתקרבת אף היא אל תוואי 
אותה דרך, בנסיעתה הזריזה הגיעה עד מהרה אל 'מסע 
זו  היתה  שלפניהם.  הדרך  על  לאיטו  המתקדם  העגלות' 
'עגלה צבאית' שמיהרה בדרכה כפקודת המפקד הקשוח! 
קוזקים'  'חבורת  החוצה  קפצו  ספורות  שניות  תוך   –
'הפקק  גורם  אחר  נחוצה  בבדיקה  וגיבורים,  אמיצים 
לפניהם  ראו  והנה  הדרך...  שבאמצע  )טרעפיק(  תנועה' 
הסוסים  עגלת  של  בכבודה  יושב  הנכבד  הפריץ  את 

המגושמים, ומזדחל לאיטו על פני השלג. 
וכלי  המעדרים  את  בידם  תיכף  תפסו  הזריזים  הקוזקים 
החפירה שבידם, וברוב מרץ החלו לפנות את השלג הכבד 
מלפני העגלה, לכבודו של הפריץ! – וכטבעם של קוזקים 
לכל  וכך  לרווחה!  הדרך  נפתחה  קצר  זמן  תוך  מיומנים, 
מפנים  העגלה,  לפני  הקוזקים  וקיפצו  רצו  הדרך  אורך 

בזריזות את השלגים, וכך נמצאה כל שיירת העגלות עושה 
דרכה במהירות ובקלות. 

ההשגחה'  'טיב  תורת  על  האמונים  הצדיקים,  התלמידים 
שמלמדם רבם הבעש"ט הק' כסדר תמיד, ידעו וגם הבינו, 
אותם  את  העליונה  ההשגחה  שלחה  מה  ובשל  מי  בשל 
קוזקים. – עתה הבינו היטב למפרע עד כמה היתה "גם זו 
לטובה", שכן עתה בהיותם צמודים לעגלת הפריץ, בתווך 
הם  גם  נמצאו  הנשיאותית,  לעגלה  הצבאית  העגלה  שבין 
חוזרים מהרה אל מידת הזריזות שבערה בלבם כבתחילת 
הדרך. ואילו היו נוסעים בדרך רגילה, ללא עזרת הקוזקים 
המפנים את הדרך, היתה דרכם אורכת כמה שעות נוספות...
תוך זמן קצר הגיעו תלמידי הבעל שם טוב בואכה העיר 
שבתא  פני  בקבלת  הקדוש,  רבם  פני  לקבל  מעזבוז', 
להתעדן  עילאין  ובכיסופין  והתלהבות  בזריזות  קדישא, 

באהבתך וביראתך בנועם שבת המלכה.
]פרטיות, קובץ 140502[

• ~ • ~ •
מידת הזריזות של מרן החפץ חיים זי"ע מפורסמת היתה 
יתברך  השם  רצון  והבין  שראה  מצוה  דבר  בכל  להפליא, 
ממקומו,  בזריזות  תיכף  קם  שהוא,  תפקיד  בכל  ממנו 
את  עשה  ושהיות  דחיות  שום  ללא  נמרצת  ובהתלהבות 

אשר מוטל עליו, כחייל נאמן בצבא ה'!

זריזותו  על  רבים  העידו  המופלגת,  זקנותו  בשנות  גם 
יציאתו  על  מסופרים  רבים  סיפורים  כוחו.  כפי  ורעננותו 
לדרכים ארוכות בשנות זקנה ושיבה, ככהן גדול משרת לפני 

קונו, ולפני עם בני ישראל קדושים. 
אשר  את  תיכף  לעשות  מזדרז  היה  שהגיע  מקום  כל  אל 
לפניו, וכבר נודעה והתפרסמה הופעתו הנהדרה של רבינו 
בערוב ימיו, בשערי 'הכנסיה הגדולה' בשנת תרפ"ג. אשר 
על אף גילו המופלג לא נס ליחו, ועשה את כל הדרך הארוכה 

מראדין ועד וינה הבירה, כשכל ישראל חרדים לכבודו.
פתחו  הגדולה,  הכנסייה  אולם  חצר  שערי  אל  בהגיעו 
והנה  לרווחה,  והסדרנים הממונים את השערים  השומרים 
נראה לעיני כל ישראל מרן החפץ חיים הק' בכבודו, נמוך 

קומה, כשכובע ה'קסקט' חבוש לראשו, עיניו מושפלות 
ארצה בענוות רוחו הידועה, ידיו משולבות כנגד לבו, וכולו 
הגדול  כשבנו  מלאכתו,  לעשות  קודש  באש  ומזדרז  רץ 
את  להדביק  אחריו  ממהרים  הצעירים  המלווים  ושאר 

צעדיו, כדי לפנות הדרך לפניו...
וסיפר לי אבי מורי הגה"צ זצוק"ל, שבשנות שיבתו של 
החפץ חיים חדר פעם 'גנב' אל תוך הבית הדל, שבקלות 
מהרה  עד   – בנקל...  'מלאכתו'  את  ועשה  לפריצה,  ניתן 
ייצא  לא  נפשו  כאוות  גדולים  אוצרות  שעם  הגנב  גילה 
בלא  ופטור  גנב...  נשאר  גנב  אבל   – זה  ועני  עלוב  מבית 
ומבלי שהבחין בזקן בעל הבית היושב  כלום אי אפשר. 
מן הצד ומסתכל בו בשקט, תחב היישר אל התיק שבידו 
כמה כלים קטנים שמצאו חן בעיניו, ותיכף נשא את רגליו 

וברח החוצה!
כשראהו החפץ חיים בורח, קם בזריזות ממקום מושבו, 

והחל לרוץ בכל כוחותיו לתפוס את הגנב! 
נפשו,  על  נבהל  אחריו  הרודף  הבית  בבעל  הגנב  כראות 
וברגליו הקלות הגביר את ריצתו, לברוח מהר יותר ולנוס 
מפני רודפו. – וכך קיבלה העיירה 'ראדין' הקטנה מראה 
מרהיב על פני רחובותיה, הגנב נס ובורח עם תיק הגניבה 
בכל  אחריו  רץ  ישראל  כל  של  רבן  הישיש  והזקן  בידו, 

כוחותיו!
אולם עד מהרה ראה החפץ חיים והבין שלא יצליח לתפוס 
מקומו,  על  אפוא  נעמד  הוא  שלפניו,  הנמרץ  הצעיר  את 
והחל לצעוק לעברו בכל כוחו, את מה שרצה כל כך לומר 
– אנו מוחלים לך על כלים הללו  לו: מחול לך! מחול לך! 
בלב שלם, אין כאן לא גנב ולא גניבה! הכל נתון לך במתנה 

גמורה!...
ואף אנו למדנו טיב לקח מוסר, במידת זריזותו של אותו 
בני  זריזות  במידת  הדבק  ישראל,  של  מאורם  גדול,  כהן 
צו  אין  בניו",  ואת  "צו את אהרן  אהרן שבפתח פרשתנו, 

אלא לשון זירוז, כמ"ש )חולין קכג:( "כהנים זריזים הם"!
]קובץ 'טיב המעשיות', רבי לוי הכהן רבינוביץ זצוק"ל[

• ~ • ~ •

קודש(:  לשבת  )הושענות  שמיא  כלפי  בצלותא  נא  ונסיים 

ְמנּוָחה  ּבִ ְרִתים  ְמׁשָ ְזִריִזים  ֵחיל  ְעּתָ  הֹוׁשַ "ּכְ
איננה  שהזריזות  כידוע   – ָנא"!  ע  הֹוׁשַ ן  ּכֵ כו', 
'פזיזות' חלילה, ועם כל זריזות והתלהבות הכהנים, הרי 

ובמנוחת  הדעת  במנוחת  תמיד,  במנוחה'  'משרתים  הם 

הנפש. – כן הושע נא, בזריזות ההכנה לקראת חג הפסח, 

הממשמש ובא לקראתנו לשלום, אמן.

Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |

יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

• לעילוי נשמת •
הרה"ח רבי ישראל דוד ב"ר מאיר זצ"ל

נלב"ע פורים דפרזים י"ד אדר שני תשמ"ט
ת.נ.צ.ב.ה.
 • - •

הונצח ע"י חתנו מורנו ורבנו שליט"א
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

'בחכמה פותח שערים'
עיסוקי  בתחום  ומנוסה  כרציני  עצמו  אברך שהציג את 
הגיע לעסק שלי וביקש לדעת אם יש מקום פנוי עבורו 
עומד  בו  עובד  שהוא  שהעסק  מכיוון  אצלי,  לעבוד 

להיסגר...
השבתי לו כי לעת עתה אין אך אם יתפנה מקום אעדכן 

אותו.
בינתיים ביררתי עליו והסתבר כי אכן מדובר בעובד חרוץ 

ומנוסה...
שאחד  מכיוון  קשה  התלבטות  בפני  ניצבתי  עתה 
לזלזל  החל  ארוכה  תקופה  אצלי  שעבד  העובדים 
היה  ולא  כראוי  עליו  המוטל  את  לעשות  ולא  בעבודה 
פרנסתו,  מקור  את  ולקפח  הביתה  אותו  לשלוח  לב  לי 
ומנוסה  חדש  עובד  להכניס  הזדמנות  לי  יש  ומאידך 

שמחפש עבודה...
ניסיתי לדבר על ליבו של העובד הוותיק שישקיע יותר 
מה  שזה  לי  הודיע  להשתנות  במקום  הוא  אך  בעבודה 
שיש ואין בכוונתו להשתנות...  לא היה לי הרבה ברירה 
במקום  עבד  עדיין  עבודה  שמחפש  שהעובד  מכיוון 
סבלתי  אז  להרגע  מהרגע  מחליף  לי  היה  ולא  הקודם 

בדומיה את המצב...
שהוא  והודיע  החדש  העובד  התקשר  שבועיים  כעבור 
פנוי וכבר לא עובד במקום עבודתו הקודם... השבתי לו 
ידעתי מה לעשות כיצד  כי תיכף אחזור אליו, אבל לא 
את  שקיפחתי  מצפון  ללא  הסורר  העובד  את  להעזיב 
מקור פרנסו, והנה עוד באותו לילה הודיע העובד הקודם 

שהוא פורש מהעבודה ויותר לא חוזר...
תיכף ומיד תוך כדי דיבור התקשר העובד החדש ושאל 
אם יש תשובה עבורו, על אתר הודעתי לו כי הוא מוזמן 
להתחיל בעבודה כבר ממחר והכל בא על מקומו בשלום 
לתכנן  יכול  ומיוחד  יחיד  אחד  שרק  מופלאה  בהשגחה 

ולדאוג לכך שזה יוצא וזה נכנס תחתיו...
בעל מהעשה:כ.ה.

 • - • - •

'נותן לחם לכל...'
מדי בוקר כאשר אשתי מלבישה את הילדים ומארגנת 
ילד  לכל  אני מכין את הארוחות  ליציאה מהבית  אותם 
לפי טעמו האישי, אחר כך מסיע כל ילד למקום לימודיו 

והולך להתפלל.
מאוד  לחוצה  הייתה  ואשתי  הביתה  חזרתי  הפעם 
לב  ושמה  מאחר  הקטנה   לילדה  ששלחתי  מהסנדוויץ 
ואני לא שמתי לב  כי הלחם הלבן החל להעלות עובש 

לדבר...
זה  חכם'  'לחם  בקשה  היא  היום  שבדיוק  לה  סיפרתי 
הכינוי שלנו בבית ללחם מקמח מלא, ויהי הדבר לפלא 
לחם מקמח מלא  לקחת  מוכנה  לא  פעם  אף  היא  שכן 

בשום אופן! ובדיוק היום ביקשה לחם מקמח מלא...
בעל המעשה: ל.ש.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

מידת הזריזות
לשון  אלא  צו  "אין  רש"י:  ופירש 
רבי  אמר  ולדורות.  מיד  זירוז, 
לזרז  הכתוב  צריך  ביותר  שמעון, 

במקום שיש בו חסרון כיס" ע"כ.
רש"י  מדברי  למדנו  גדול  לימוד 
הללו, בדרשת רבי שמעון בר יוחאי 
מידת  ונחיצות  בחשיבות  זי"ע, 
'אל  מדבר  הכתוב  שהרי  הזריזות. 

אהרן ואל בניו', ועל כך דיבר ד' אל משה לאמר: "צו את אהרן 
כיס.  לזרז אותם במצות העולה, שיש בה חסרון   – בניו"!  ואת 
כמבואר במפרשים כאן, שמצות זה הקרבן עולה 'כליל לאישים' 
על גבי המזבח )משנת איזהו מקומן זבחים פ"ה מ"ד(, ואין הכהנים נהנים 

מבשרה כבשאר קרבנות, לפיכך נצרך לזרזם מיד ולדורות!
שושבינא  ה'!  קדוש  אהרן   – אמורים?  הדברים  מי  כלפי 
שאין  הקדושים,  ובניו  מהימנא  רעיא  משה  אחי  דמטרוניתא! 
לנו שמץ השגה בהם, הם הם שנבחרו מתוך כל ישראל להיות 
קדושים וטהורים, לעמוד לשרת לפניו יתברך שמו. ואף על פי 
ויתאזרו  כן נצרך הכתוב לזרזם, לבל יתעצלו במלאכת העולה, 
וחשק  בהתלהבות  שמים  מלאכת  לעשות  הזריזות,  במידת 
שביותר  שמעון  רבי  בנו  שמעיד  כמו  ורפיון,  מורך  ללא  נמרץ, 

נצרך הכתוב לזרז בזה.
ממדרגות  אור  שנות  מרחק  רחוקים  קיר,  אזובי  אנן  נענה  מה 
אהרן כהנא קדישא ובניו הכהנים. – כמה צריכים אנו לקריאת 
– לאזור מתנינו בגבורת אומץ,  בני ישראל"!  זו, "צו את  זירוז 

ולהתחשל במידת הזריזות! 
והכבדות,  העצלות  את  הודפות  ידיים  בשתי  מלבנו  ולדחות 
רח"ל,  'עמלק'  קליפת  את  הלב  אל  להחדיר  פתח  הפותחים 
שזה עתה מחינו את זכרו, בשבת זכור ובחג הפורים שעעל"ט. 
– כאשר הורו רבותינו ז"ל בפסוק )שמות יז, ח( "ויבא עמלק וילחם 
עם ישראל ברפידים. – למה נקרא שמה 'רפידים', שרפו ידיהן 
מן המצות, לפיכך בא עליהם שונא וכו'" )פסיקתא זוטרתא בשלח יז, א(.
ותלמידים  בנים  כושלות,  ברכיים  ולאמץ  לחזק  עלינו  ובזאת 
לב  להלהיב  וברצון,  באהבה  ולזרז  לעודד  ישראל,  איש  וכל 

ישראל בחיזוק מידת הזריזות, אמן.
]ע"פ 'טיב התורה' פרשא דידן[

• ~ • ~ •
הרה"ק רבי נחמן מהורדענקא זצוק"ל ערך פעם 'נסיעה', ביחד 
עם ידידו ורעו הרה"ק בעל 'תולדות יעקב יוסף' זצוק"ל, לקראת 
שבת קודש, לקבל פני רבם מרן אור שבעת הימים, הבעש"ט 

הקדוש זי"ע.
רבתי  הכנה  אחר  אחד,  בלב  אחד  כאיש  השנים,  יצאו  יחדיו 
בצחצוח וזיכוך הנפש, מירוק אחר מירוק, להכנת הכלים בנפשם 

לקבלת פני מלכא, מאן מלכי רבנן, בקדושת שבת מלכתא.
בעיר  דדהבא  צנתרי  תרי  הני  נפגשו  ביניהם,  שסוכם  כפי 
העגלונים'  'כיכר  אל  בהתלהבות  הזדרזו  שם  יצ"ו,  'נעמרוב' 
שבעיר. עד מהרה מצאו את העגלון העומד הכן עם סוסו ועגלתו 
הקדוש,  רבם  של  קדשו  היכל  אל  מעז'בוז'ה,  בדהירתו  לצאת 

הניצב בפארו עד היום הזה בפאתי העיר.
הרי  הרוסי'  החורף  'גנרל  שבהופעת  קשים,  חורף  ימי  הימים 
הוא עושה שמות בכל מקום, ומקשה מאוד על עוברי דרכים. 

כברת  של  ארוכות  בנסיעות  בפרט 
דנן  'נסיעה'  כדוגמת  נכבדה,  ארץ 
יערות  דרך  מעזבוז,  ועד  מנעמרוב 

ענק שוממים.
כל זאת כמובן לא צינן במאומה את 
תלמידי  שני  של  לבם  התלהבות 
הזריזות  מידת  הק',  הבעש"ט 
בערה כאש בעצמותם, להחיש את 

צעדיהם במהרה בדרך הקשה העולה בית קל. 
לפניהם,  אשר  את  היטב  ראו  הארוכה  לדרכם  צאתם  עם 
'מפה  כפרישת  הארץ,  כל  את  מכסה  והצחור  הלבן  כשהשלג 
לבנה' לכבוד שבת קודש הממשמשת ובאה לקראתם. אך הם 
לא שתו לבם לכל זאת, והאיצו בעגלון הנכבד למהר את דרכו, 

כד"א 'צו את בני ישראל'! ביותר צריך הכתוב לזרז!
ואכן העגלון נענה ברצון, גם הוא מצידו חפץ לסיים את מלאכתו 
בזריזות ככל האפשר, ולסיים מלאכתו זמן רב לפני שבת, ואין 

מזרזים אלא למזורזים! )ספרי נשא א ד"ה צו ע"ש(.
האיץ אפוא העגלון המיומן בסוסיו הטובים, שהורגלו זה מכבר 
המשוחים  העגלה  גלגלי  הכבד,  השלג  פני  על  מהירה  בדהירה 
והתגלגלו בבטחה בגלישתם על פני השלג הלבן  כראוי שעטו 
בפארם  היושבים  הקדושים  הצדיקים  לב  לשמחת  והנאה, 

במושב העגלה פנימה, ולבם נתון לשמים.
הדרך,  אם  על  פתאומית  עצירה  באחת,  העגלה  נעצרה  לפתע 
והחלה להאט את דרכה בעצלות ובכבדות, הסוסים צעדו לאט 
לאט, צעד אחד צעד, כדוגמת רכבי פרעה שנאמר בהם )שמות יד, 
כה( "וינהגהו בכבדות"... ובעקבותיהם כל מסע העגלה ויושביה 

התקדם לו בעצלתיים.
מה  על  הדרך  שבאמצע  זו  'עצלות'  פשר  הצדיקים  כשביררו 
דרך  אותה  תוואי  על  לפניהם  שממש  העגלון  הסביר  ולמה, 
עצמה, נוסע לו לאיטו 'פריץ' רם מעלה, אשר יצא לטיול נעים 
פריצים  של  וכדרכם  העיר,  שבחוצות  הנהדר  השלג  ברחבי 
איננו ממהר לשום מקום... הוא ישב נינוח על מושבו המרופד 
סוסים  לשלשה  ורתומה  המוסקת,  הפאר  עגלת  שבתוככי 
הקסום  הנוף  מרחבי  אל  החלון  דרך  להביט  ונהנה  אבירים. 
הנשקף לנגד עיניו מעצי היער והפרחים שמסביב, שהתקשטו 

כולם ברקמת שלג נעימה...
לפריץ הגוי השפל נעמה אמנם מאוד הדרך, הוא שאף לתאוותו 
בלבד!  וגשמיות  ארציות  שכולה  גופנית,  הנאה  ריאותיו  מלוא 
– אך לעומתו בתוככי העגלה שהשתרכה לה לאיטה מאחוריו, 
הנשגבים,  הצדיקים   – הבדלות  אלפי  אלף  להבדיל   – ישבו 
כרחוק  הארציות  מן  הרחוקים  נחמן,  ר'  רעהו  עם  ה'תולדות' 
נעמרוב ממעזבוז'... כשנפשם כלה ומשתוקקת להגיע בזריזות 

מהר ככל האפשר למחוז חפצם בקודש. 
איש  יהין  לא  כידוע  'פריץ'  של  עגלתו  עם  ושבר,  שוד  ברם, 
להאט  אם  כי  בידם,  ברירה  שום  אפוא  נותרה  לא  להתעסק... 
של  וכבדותו  עצלותו  מידת  לפי  לאיטם  ולהתקדם  הקצב,  את 

הפריץ שלפניהם.
ומידה הבאה  מידה  בכל  כדרכו בקודש  הורדענקער,  נחמן  רבי 
עליו, לא פסק מלמלמל: "גם זו לטובה )תענית כא.( גם זו לטובה"! 
אנה  ובוהה  בעגלתו מגביר את עצלותו, מביט  ככל שהפריץ   –

ג

ְוֶאת  ַאֲהֹרן  ֶאת  "ַצו 
ָניו ֵלאֹמר, ֹזאת ּתֹוַרת  ּבָ

ָהֹעָלה וגו'" )ו, ב(
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◄ שלשים יום קודם החג  ►
א.  כל שלושים יום צריך לעיין בכל דבר שהוא 
יוכל  שלא  באופן  חמץ  בו  ישאר  שלא  עושה 
הנכון  מן  ולכן  סקל"ב(.  תל"ו  סי'  )מ"ב  בנקל  להסירו 
שמי שמעיין בספר בעת האכילה מפורים ואילך, 
יזהר שלא ישאר בו משהו חמץ כדי שלא ימצאנו 

בפסח, וכן כל כיו"ב )ערוה"ש שם סט"ו(. 
חבירו  את  אחד  כל  שמברכין  ישראל  מנהג  ב. 
בפשיטות  והכוונה  'כשר',  הפסח  לחג  שנזכה 
זמן  מאמר  יששכר  )שער  ח"ו  חמץ  משהו  יהיה  שלא 

חירותינו אות ל"ה, ועיי"ש עוד(.

הכנת הבית לפסח
◄ הכנת הבית ►

א. צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה, משום דלא 
מיבדק שפיר בלא כיבוד, והמנהג לכבד כל הבית 
הבדיקה  לעשות  שיוכל  כדי  י"ג  ביום  והחדרים 
כדין בתחילת ליל י"ד )רמ"א סי' תל"ג סי"א ומ"ב סקמ"ו(. 
הבית  את  להכין  להתחיל  ישראל  כל  ונהגו 
מכל  נקי  שיהא  הפסח  חג  קודם  יום  שלשים 
והכלים  הבית  כל  ומכבדין  ומנקרין  חמץ,  חשש 
מן החמץ, ומגררין כל מקום שידבוק שם החמץ 

)מהרי"ל הל' פסח(. 

בהם  שנגע  והכסאות  הכתלים  לגרר  נהגו  ב. 
חמץ, ויש להם על מה שיסמוכו, ואין ללעוג על 
המנהג לומר שהוא מנהג שטות וחומרא יתירא, 
שיש למנהג זה סמך מן הירושלמי, ואע"ג דלא 
איירי שם במשהו, אך ישראל קדושים הם ונהגו 
להחמיר אפילו במשהו )סי' תמ"ב ס"ו ובמ"ב ושעה"צ שם(. 
הבית  לנקות  שמתחילים  מעת  ליזהר  צריך  ג. 
שיהיה החמץ בביתו מונח במקום משומר, שאם 
אחרי  הנקיון  מכל  לו  יהיה  תועלת  מה  כן  לא 
בשם  קנה  )שיעורי  המנוקים  לחדרים  נסחב  שהחמץ 

פסח(. 

בדיקתם  להשאיר  שקשה  המקומות  אותם  ד. 
המטבח  ארונות  כגון  עשר,  ארבעה  ליל  עד 
שממלאים אותם עם מאכלי פסח וקשה לפנותם 
שיבדקם  ונכון  ראוי  שם,  לבדוק  כדי  י"ד  בליל 
ובלי  הנר  לאור  י"ד  ליל  שקודם  הלילות  באחד 

ברכה )שם(. 
ה. אע"פ שמצד עיקר הדין הקילו הרבה פוסקים 
שאין חובה לבער פירורים קטנים של חמץ כיון 
להחמיר  נוהגין  למעשה  מ"מ  מבטלן,  שהוא 
ולבער כל פירורים אפילו קטנים ביותר, והטעם 
כי אף שאין הדרך לאכלם, מ"מ יש לחוש שמא 
במתכוין  שלא  המאכל  בתוך  חמץ  פירור  יפול 
והרי חמץ בפסח אינו בטל אפילו  ושלא ברצון, 
חמץ  אכילת  באיסור  שנכשל  ונמצא  במשהו, 

בפסח.
לכל  לב  לשים  הבית  נקיון  בעת  ליזהר  יש  ו. 
המקומות והחפצים שיכולין להימצא בהם חמץ, 
בשפופרת  ובפרט  הטלפון  במכשיר  לדוגמא: 
טבעות  מיני  כל  חמץ,  פירורי  לפעמים  מצוי 
]ואם  בחמץ,  בהם  שנוגעים  הנשים  שלובשות 
ליזהר  יש  לפסח,  בעת שמבשלות  בימי הפסח  גם  לובשות הטבעות 

להגעילן לאחר שינקם היטב מפני שמצוי בהם בליעות של חמץ[, וכן 

והמגבעת,  השטריימל  אבק,  השואב  לנקות  יש 
כמו  עמו,  מחזיק  שהאדם  חפצים  שאר  כל  וכן 

ארנק מפתחות פלאפון וכדו'.
לשטוף  גם  נוהגים  מעשה  ואנשי  חסידים  ז. 
הדברים שקונים לכבוד החג מחשש פירורי חמץ, 
יין  בקבוקי  וכן  וביצים,  וירקות  פירות  מיני  כגון 

ושמן, וכל דבר העלול להיות עליו פירורי חמץ.
ולהשגיח במה שמצוי כשמביאים  ליזהר  יש  ח. 

השק  כובד  שמחמת  וכיו"ב  אדמה  תפוחי  שק 
עם  נסחב  ולפעמים  הארץ,  על  אותם  סוחבים 
יכול להיכשל באיסור  זה גם פירורי חמץ, ובקל 

חמץ בפסח.
מאכלי  לביתו  כשמביא  ליזהר  צריך  כמו"כ  ט. 
שהמקום  מאד  ומצוי  הסעות,  רכב  עם  פסח 
מלאים  הפסח  מוצרי  את  שם  להניח  המיועד 
את  ולנקות  להשגיח  יש  כן  על  חמץ,  בפירורי 
המקום היטב מתחילה, או שיניח איזה דבר כמו 
ידבק  שלא  כדי  ביניהם  להפסיק  ניילון  או  נייר 

בהם החמץ.
הבית  ורחיצת  שטיפת  בעת  מאד  ליזהר  יש  י. 
שלא לשפוך מים על המשקוף שסמוך למזוזות 
שעלולות להתקלקל ח"ו, ואם יש חשש שנרטבה 

המזוזה צריך לבודקה.
יא. חמץ שנפלה עליו מפולת )גל של אבנים ועפר(, אם 
אין הכלב יכול להריח ריחו ולחפש אחריו, דהיינו 
שיש עליו גובה ג' טפחים, הרי הוא כמבוער מן 
ובל  יראה  בבל  עליו  עובר  ואינו  לגמרי  העולם 
)סי' תל"ג  ימצא מן התורה אף על פי שלא ביטלו 
ס"ח, שו"ע הרב ס"ל(. ולפ"ז ה"ה אם נתגלגל חמץ תחת 

ארון כבד בעומק שאי אפשר להגיע אליו בידיים 
ה"ז מבטלו ודיו.

ממקומם  להסירם  שדרך  ומדפים  מגירות  יב. 
וה"ה  החמץ  מן  אותם  שמנקים  בעת  ולהפכם 
שמכיון  בדיקה,  צריכים  אינם  וכיו"ב  קדירות 
שכבר הפכם ודאי שאין בהם חמץ )שיעורי קנה בשם 

פסח(. 

◄ ספרים ►
את  לבדוק  הדין  מעיקר  חיוב  שיש  י"א  יג. 
בחמץ  לפעמים  בהם  שמשתמשין  הספרים 
ויעשה  לנכרי  ימכרם  או  פירורים,  חשש  משום 
וי"א  י"ח(.  י"ג  ס"ק  קט"ז  סי'  )חזו"א  מחיצה  בפניהם 
בארון  המונחים  בספרים  להשתמש  שמותר 
הספרים אע"פ שלא ניקה ולא בדק אותם לפסח 
מפירורי החמץ, משום דפירורי החמץ שנמצאים 
בתוך הספרים בטלים ואינם צריכים ביעור )הלי"ש 
ואף אם  ישראל, שיעורי קנה בשם פסח(,  פ"ה ס"ו, הליכות אבן 

ימצא פירורים לא חשיבי ולא טרח אדם ללקטם 
לאכול מהם, וגם הוא מאוס לאדם לאכול מהם 

)ליקוטי תשוה"נ פסח(. 

כל  בהם  להשתמש  שרגיל  הספרים  ומ"מ  יד. 
בהם  יש  שבודאי  הסעודה  בתוך  השנה  ימות 
פירורי חמץ, טוב שיעשה להם היכר שלא יבוא 
להשתמש בהם בפסח בעת סעודתו, שיש לחוש 
ולתוך  השולחן  על  מתוכם  פירורים  יפלו  שמא 
ומנקה  דף  אחר  דף  שבודקם  לא  אם  המאכל, 
אותם מן הפירורים )שיעורי קנה בשם פסח(, או שיניח 

מפה אחרת תחת הספרים )הליכות אבן ישראל(. 
החמץ  בתוך  ונמצאים  המתגוללים  והספרים 
בכל ימות השנה, כגון סידורי תפילה של ילדים 
וכדומה, וכ"ש זמירות לשבת וברכונים של ברכת 
המזון, פנקסי טלפון לוח וכדומה, שהם מלאים 
קרוב  חמץ,  ממאכלי  בהם  ומודבק  חמץ  פירורי 
הדבר שא"א לנקותם, ועל כן טוב שיצניע אותם 
או  בפסח,  בהם  משתמש  שאין  הדברים  בין 

ימכרם לנכרי )שיעורי קנה בשם פסח(. 
תוך  פיו  לתוך  אצבעותיו  ישים  שלא  יזהר  טו. 
כדי הלימוד, ונכון לנקות ידיו אחר הלימוד בימי 

הפסח.
הספרים  על  ומשגיחים  מדקדקים  יש  טז. 
לתוכם  יפלו  שלא  השנה  ימות  בכל  לשומרם 

פירורי חמץ )שיעורי קנה בשם פסח, ליקוטי תשוה"נ פסח(.

■ ותשמרנו מן הפניות ■
מה ראה ממוכן לקפוץ בעצה תחילה

בתחילת מעשה המגילה, מסופר על המשתה הגדול שעשה אחשורוש לכל העם הנמצאים בשושן 
הבירה, כאשר בעיצומה של הסעודה ציווה המלך להביא את ושתי לפניו, אבל כידוע לא שהתה ושתי 
לדבריו ואף סירבה בכל תוקף להופיע אצלו, והמלך שחמתו בערה בו, לא יכול היה לעבור על עלבונו 
בשתיקה, ולא נחה דעתו עד שכינס את חכמיו היושבים ראשונה במלכות ובקש לשמוע את דעתם 

כדת מה לעשות במלכה.
ומפני שההדיוט קופץ בראש, לפיכך קפץ ממוכן – הוא המן – בראשונה, והשמיע את דעתו הנחרצת 
שהיות וחטאה של ושתי גדלה היא עד למאוד, הרי שלטובת המלך אינו מוצא לה תקנה אחרת כי אם 
במיתה, וכדכתיב במגילה )א, יט( "אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא 

יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה".
ולבו רחוקין היו מלהיות  ובישרות, פיו  אולם כשנעיין במדרש נראה, שהמן כלל לא התכוון בתמימות 
שווין, ובעוד שכלפי המלך עשה עצמו כאילו שאין כל כוונתו אלא לטובתו בלבד, וכדאמרן לעיל, הרי 
שלאמיתו של דבר התכוון המן לטובת עצמו בלבד, או שרצה לעשות נקמה בושתי על שהייתה מבזה 

אותו.
כך מסופר במדרש )אסתר רבה ד, ו(: "מה ראה ממוכן לקפוץ בעצה תחילה. ר' יוחנן אמר תלתא אמוראין 
]נחלקו בזה[, חד אמר, על ידי שהייתה ]ושתי[ מסטרתו בקורדקין ]במנעל[ שלה על פניו לכאן ולכאן, וחרינא 

]אמורא אחר[ אמר, על ידי שלא הזמינה ]ושתי[ את אשתו ]של המן[ לסעודת נשים. וחרינא אמר, על ידי שהיתה 

לו בת, והיה מבקש להשיאה למלכות, שאמר )פסוק יט( 'ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה' ".
התועלת  מהו  עניין,  של  לגופו  לחשוב  דעתו  על  עלה  לא  כלל  שהמן  השיטות,  שבכל  השווה  הצד 
האמתית במקרה הזה, הוא כלל לא חישב כאן רווח מול הפסד, דבר אחד היה לנגד עיניו, טובתו האישית 
בלבד, הוא מצא מקום לנקום את נקמתו הפרטית בושתי או שחפץ להשיא את בתו לאחשורוש, וחוץ 

מפניותיו העצמיות לא העלה שום מחשבה וכוונה של אמת על דל מחשבתו.
ומפשטות הדברים שבו גילו לנו חז"ל את מחשבותיו של המן שגרמו לו להרוג את ושתי, ואפילו לא היה 
הוה אמינא במדרש לומר שאולי באמת התכוון המן לטובת אחשורוש, נמצאנו למדים כי כאשר המדובר 
יתכן שיחשוב הגוי מחשבה אחרת מלבד  נכר, הרי שהמושכל הראשון הוא לומר שלא  ובן  בגוי  הוא 
הרווח האישי שלו עצמו, הלא זהו הנטייה הטבעית של הנפש הבהמית, לחשוב על עצמו, ורק על עצמו.

עושה האמת מפני שהוא אמת
ואם זהו הנהגת הגוי המגושם, הרי שהנהגת האיש ישראל חייבת להיות בהיפוך הגמור, ובכל עניין שבא 
לידו צריך לחשב מהו רצון השי"ת במצב הזה שנקרה בפניו, כל השאיפה הוא לברר את האמת ולקיים 
את רצון הבורא בשלמות, ללא כל נגיעה עצמית ופניות שונות ומשונות, וללא לחשב איזה טובת הנאה 

יצמח לי ממעשה זה.
דבר זה נוגע בכל חלק מתחומי החיים, בין בגשמיות ועל אחת כמה וכמה בעסקי רוחניות ועבודת השי"ת, 
שכל דבר שעושה צריך לחשוב רק את המטרה האמתית והתכלית אשר לשמה מקיים את אותו הדבר, 
כי אפילו אם כוונתו באיזה עשייה רוחנית הוא בכדי להשיג השגה או לזכות לשכר המצווה, מיד כבר 

חסר לו מן השלמות האמתית והכוונה הרצויה, שהלא שוב כבר אינו חושב אלא על טובת עצמו בלבד.
ראה דברים מפורשים שכתב בצוואת הריב"ש )ס"ק יא( לרבינו הבעש"ט הק': "בכל דבר שיעשה, יחשוב 
בזה שהוא עושה נחת רוח לבוראו יתברך, ולא לצורך עצמו אפילו מעט, אפילו אם עשה שיהיה לו 
ולא  להשכינה,  בזה  רוח  נחת  שעושה  יחשוב  שיעשה  דבר  ובכל  עצמו.  לצורך  זהו  בעבודתו,  תענוג 
יחשוב במחשבתו אפילו מעט לצורך הנאתו. כי הבל וריק, ולמה יעשה להנאתו. וגם אם עושה כמה 
דברים והכנות כדי שיוכל לעבוד בדביקות, ויהיה לו תענוג בעבודה זו, גם זה עובד לצורך עצמו. רק 

עיקר שתהיה כל עבודתו לצורך השכינה, אפילו מעט לא יהיה לצורך עצמו", ע"כ.
יסוד הדברים כבר מופיעים בדברי הרמב"ם )פ"י מהלכות תשובה(, וזה לשונו: "אל יאמר אדם, הריני עושה 
מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, 
ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא אכרת 
מחיי העולם הבא. – אין ראוי לעבוד את ה' על הדרך הזה, שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה ואינה 
והקטנים  והנשים  זה אלא עמי הארץ  ה' על דרך  ואין עובדים  ולא מעלת החכמים,  מעלת הנביאים 

שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה".
"העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת 
הרעה ולא כדי לירש הטובה - אלא עושה האמת מפני שהוא אמת - וסוף הטובה לבא בגללה. ומעלה 

זו היא מעלה גדולה מאד, ואין כל חכם זוכה לה", וראה שם המשך הדברים.
זה הייתה ממעלותיו של מרדכי הצדיק, שהיה ההיפך הגמור של המן, שאילו כל מחשבתו של המן לא 
הייתה נתונה אלא לטובת עצמו בלבד, ולעומת זאת, מרדכי היה כל מגמתו לקיים רצון השי"ת בשלמות 
ללא פניה וזיז כלשהוא, וכדאיתא הלשון בכתבי האריז"ל )שער הכוונות פורים דרוש א( שכתבו עליו שהיה "מר 

דרור - זך ונקי בתכלית", דהיינו שהיה נקי בתכלית מכל פניה ומחשבה עצמית, אלא בלתי לה' לבדו.
לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו

בעמדנו בשבת שקודם הילולת רבן של ישראל הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זיע"א, נעתיק כאן 
את לשון קדשו שכתב ב'צעטיל קטן' )סעיף ד(: "בכל הדברים שבעולם, הן בתורה הן בתפלה הן במצוות 
מעשיות, ירגיל את עצמו לומר בזה הלשון: הריני עושה זאת לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה לעשות נחת 
רוח לבורא יתברך שמו, וירגיל את עצמו לומר זאת בתוכיות ופנימיות הלב, ובהמשך הזמן ירגיש הארה 

גדולה באמירה זו".
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

מברכים אדר השני  |  ר"ח בימים חמישי שישי
המולד: יום רביעי   |   שעה:  12:41  |  16 חלקים

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

שושנת יעקב צהלה ושמחה 
בעת כתיבת השורות איננו יודעים באיזה מצב יהיו 
שתיית  טרם  אלו,  שורות  קריאת  בעת  הקוראים 
ואולי בכלל בעיצומו של משתה  היין או לאחריו, 
שרויים  יהיו  ואלו  אלו  כי  תקוותנו  אבל,  ושמחה, 
בשמחה ובחדווה, אשר על כן נעסוק בנושא זה – 
השמחה, אבל לא נשאל איך שמחים בפורים, אלא 
איך ממשיכים ולוקחים אתנו את שמחת הפורים 
גורמים לשמחה שלא תפרח  להמשך השנה, איך 
משקים  ושאר  היין  השפעת  כשוך  מיד  מאיתנו 

המשמחים את הלב...
'שושנת  אומרים:  אנו  המגילה  שאחר  בפיוט 
יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי', 
רק אחרי  וכי  אלו קצת תמוהות,  מילים  ולכאורה 
שראו ישראל את כבודו של מרדכי, רק אז שמחו? 
כך  על  הישועה?  על עצם  היתה שמחתם  לא  וכי 
בעצם  הפיוט  לשלל?  חייהם  להם  וניתנו  שניצלו 
מלפני  יצא  'ומרדכי  במגילה:  הכתוב  את  מתאר 
זהב  ועטרת  וחור  תכלת  מלכות  בלבוש  המלך 
'ליהודים  ורק אח"כ   .' וארגמן  בוץ  ותכריך  גדולה 
היתה אורה ושמחה', ובאמת אין הדבר מובן מדוע 
המתינו לראות את מרדכי יוצא בלבוש מלכות ורק 

אח"כ היתה שמחתם שלמה?!
מאוד  ישראל  שמחו  אמנם  גדול,  סוד  טמון  כאן 
על נס הצלתם, אבל שמחה זו היתה עשויה להיות 
לזמן קצר בלבד, ולא לאורך ימים, אך לאחר שראו 
גדול  'כי  הצדיק,  מרדכי  של  הגדול  כבודו  את 
המדינות,  בכל  הולך  ושמעו  המלך  בבית  מרדכי 
השמחה  היתה  אז  וגדול',  הולך  מרדכי  האיש  כי 
שלמה, כי מרדכי הצדיק השגיח ששמחתם תהיה 
בדברים  שמחתם  תתערב  שלא  וטהורה,  קדושה 
וקיבלו את  והם, מכיוון שכיבדו את מרדכי  זרים, 
דבריו, זכו שתומשך עליהם השמחה האמיתית - 

הגדולה לכל השנה ולהמשך כל השנים.
הצדיקים,  אמונת  מעלת  על  סיפורים  הרבה  יש 
זאת  רק  לסיפורים..  זמן  לא  זה  רבותי!  אבל, 
עלינו לדעת, אם יש אמונת חכמים, אם מכבדים 
ולא  אמיתית,  היא  השמחה  אזי  הצדיקים,  את 
רק שאינה מסתלקת מיד אחרי פורים, אלא היא 
מתעצמת וממשיכה אתנו בבחינת 'שושנת יעקב 

צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי'.
)עפ"י טיב המועדים - פורים( 
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טיב המערכת

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

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

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

ה  ר ִצּוָ ָבִרים ֲאׁשֶ ל ַהּדְ ַעׂש ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֵאת ּכָ ַוּיַ
ה: )ח, לו( ַיד מׁשֶ ה' ּבְ
ופירש רש"י: להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל:

כתמוהים,  נראים  אלו  רש''י  דברי  הרי  שטחית  הבטה  מתוך 
שהרי מה שבח הוא זה שצדיקים גדולים כעין אהרן ובניו לא 
באנשים  מתפארת  התורה  היתה  ואילו  השי''ת,  מציווי  ישנו 
קלי דעת שהתגברו על יצרם כדי לקיים רצון בוראם בפשיטות 
ניחא, אבל כאן הרי מדובר באלו המיוחדים שבדור דיעה, כמו 
)סנהדרין נב.( וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך,  שאמרו חז''ל 
ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן וכל ישראל אחריהן, אמר לו נדב 
לאביהוא: אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את 
הדור וכו'. הרי רואים שהללו לא הניחו כמותם בישראל, ואם 

כן צריכים להבין מהו גדול השבח בזה שלא שינו.
אלו  שהיו  אף  שעל  ללמדנו,  המקרא  זה  שבא  ואפשר 
בחכמת  עצומה  וידיעה  להם השגה  והיה  מהמורמים שבעם, 
התורה ובדרכי העבודה הנרצית, ועל פי דרכם הרחבה השכילו 
להבין שמן הראוי לשנות בדבר מה מדברי משה כי בכך יגרמו 
את  לבטל  לנכון  ראו  אעפ"כ  השי"ת,  כלפי  יתירה  רוח  נחת 
מבלי  אותו  השי"ת  ציוה  אשר  ככל  ועשו  משה  בפני  דעתם 
להשגיח על חוות דעתם האומרת שאינו מן הראוי שיהיה כך 
ההלכה הרווחת. וזה הדבר ראוי לציין לשבח, כי זה הביטול הוא 
מהדברים הקשים שבעבודה, כי האדם המשכיל הלוא דיעותיו 
לא  הצדיקים  שאלו  ובהכרח  נאמנים,  יסודות  על  מושתתים 
הגיעו למסקנותיהם כי אם אחר שהתבוננו בעומק הדעת ורק 
אז גמרו בדעתם שדרכם ישרה, ואחר שזוכה האדם לבהירות 
הדעת קשה מאוד להטותו מדעתו, שהרי לנגד עיניו נחשב כל 
סטיה לדבר שלילי, מאחר שביגיעה עצומה הגה בדעתו את 
הדרך הישרה שיבור לו האדם, ויש לו ק"ן טעמים לשבר על 
ידם את אזני החולקים עליו, וכמעט שאין זה טבעי שחכם כעין 
זה אכן יבטל את דעתו לדעת החולקים עליו, אך אהרן ובניו 
בהירות  לכלל  שבאו  אחר  וגם  בהכנעה  כך  כל  היו  הצדיקים 
הדעת ידעו שדעתם היא אכן למעשה אך לא להלכה כל עוד 
שאין דעת משה מסכמת עמהם, ועליהם לעשות ככל היוצא 
מפיו מבלי לנטות ימין ושמאל גם אם אין זה הגון לפי דעתם.

מוצא  אחת  לא  כי  לדורות,  גם  לימוד  להיות  צריך  הדבר  זה 
והינו מסופק בדבר  האדם את עצמו במצב כעין זה שמאחר 
הלכה מחשב הוא את דרכו על פי השגותיו וידיעותיו, ולאחר 
מגיעים  ולפעמים  אחרת,  דיעה  לסבול  ביכולתו  אין  מכן 
הדברים למצב שגם אם יידע שאין רוח חכמים נוחה מדעתו 
לא ישכיל להכניע עצמו בפניהם, מאחר שלעניות דעתו מביט 
עליהם כטועין ר"ל, ואין הוא מעלה על דעתו כי דעת החכמים 

לדעתם  יורד  אינו  אם  וגם  מדעתו  וכמה  כמה  פי  היא  רחבה 
על האדם  מוטל  דא  ובכגון  בפניהם,  לבטל דעתו  עליו  מוטל 
על  השגיחו  שלא  ובניו  אהרן  ממעשי  חיים  אורחות  ללמוד 
דעתם הרחבה וכפו את רצונם לעשות כדבר משה מתוך הבנה 
שעל אף שדעתם רחבה היא מאוד עדיין היא קצרה מלהשיג 

את דבר ה' לאמיתו.
שחוות  החכם  על  מדנים  מלעורר  זהיר  האדם  יהיה  וביותר 
דעתו נוגד את דיעותיו והליכותיו, ועליו לדעת כי רבה רעתו, 
כי המוני העם הרואים בקלונו  גורם בכך השפלת התורה,  כי 
של החכם יטעו ויחשבו שאין ממש בדבריו, ומעתה לא יחפצו 
לקבל עליהם את מרותו ויקילו ראש בדבר הלכה, והכל נזקף 

על ראשו של אותו מעורר מדנים ר"ל.
תורה  דברי  בספר  מובא  לזה  הראוי  והעונש  הדבר  וחומרת 
ממונקאטש,  אלעזר'  ה'מנחת  בעל  להגה"ק  לח(  אות  ב  )מהדורא 

אשר כתב הדברים בשם הגה"ק בעל ה'דברי חיים מצאנז זי"ע 
רשכבה"ג  הגה"ק  בשם  בזה  ושמעתי  הטהור:  לשונו  לך  והא 
קורח(  )פרשת  הכתוב  על  שאמר  זיע"א  חיים  דברי  בעל  מצאנז 
אלו  ימותון  האדם  כל  כמות  אם  ע"ה,  רבינו  משה  שאמר 
בריאה  ואם  שלחני,  ה'  לא  עליהם  יפקד  האדם  כל  ופקודת 
יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר 
להם וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נאצו האנשים האלה את 
]גם  מיתה  יגזרו  למה  שלחני  ה'  לא  דאם  העולם  ומקשין  ה'. 
שימותו כמות כל האדם[ לקרח ועדתו כיון שלא ה' שלחני, ואין הצדק 

למנהיג הדור או העיר ולא עשה כהוגן, א"כ הצדק עם מריביו 
ובעלי מחלוקתו ולמה ענש יענשו.

מה  אחד  בעיר  המעשה  היה  ]כן  דאתרא  המרא  כי  הנזכר  הה"ק  ואמר 
שעשו נגד המרא דאתרא מה שהגיד על זה[ גם אם אין הצדק אתו בדבר 

ובאיזה אופן שיהיה, בעל  יהיה מי שיהיה  אחד, החולק עליו 
כרחו שיהיה לו מפלה ועונש מיתה ר"ל, רק החילוק הוא באם 
שאין הצדק עם הרב בדבר הזה ]כי האדם עלול לשגיאות גם אם כגובה 
כנזכר,  ר"ל  ימות  גבהו[, עכ"ז בעל מחלוקתו החולק עליו  ארזים 

רק אז ימות כדרך העולם על מיטתו, וזה שאמר אם כמות כל 
האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם, ]אז הראיה כי[ 
לא ה' שלחני ]ואין הצדק אתי בדבר זה, אך מ"מ ימות שונאו, רק אז ימות כדרך 
כל הארץ כנזכר[, ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ]והיינו 

שימות מיתה משונה ר"ל, אז[ וידעתם כי נאצו האנשים האלו את ה', 

]שהצדק אתי בזה ג"כ, ושתים רעות עשו, א. ללחום נגד הרב, ב. ללחום נגד הדבר הזה 

בעצמותו[ כנזכר, עכ"ל.

חייו מתנהג בהכנעה  כן, שכל מהלך  לנהוג  ואשרי מי שזוכה 
לצדיקים ובציות לדבריהם, ושלא לעשות דבר קטן וגדול בלא 
הכוונתם ועצתם, ועל ידי זה כל מהותו משתנית לטובה, ופועל 

גדולות בנפשו, ומטיב לו לנפשו ולנשמתו, בזה ובבא.

ים כמ י ח יד תלמ כנעה ל ן הה י בענ

פר' צו
ט"ז אדר ב' תשע"ט
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Do you have a Mother, Father, Aunt or Uncle that needs this?
 Why wait till it's too late?? At ElderSAFE we provide our community

cost effective products and services to help people
age at home gracefully.
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בקרוב!
מקורי תוכן

חדש

 עניני פורים ודברי תורה בסעודת פורים
 רבנו עם - יין שתויי הנכנסים שיחות מהכ

  את ברך ס"ש בסיום כי, משלרבנו יותר שוות שברכותיו פעם אמר גלינסקי י"ר כי אמר פלוני, פורים בסעודת
  יתכן לא זה: תגובה... לא רבנו וברכות, נתקיימו וברכותיו ",למר וכן" לו אמר ורבנו, הבאה לשנה ה"אי רבנו

  מועיל יותר הדיוט שיותר וכמה, בעיניך קלה הדיוט ברכת תהי אל אמרו הרי שכה ,יותר שוות שברכותיו
 .כ"ע ,שוות יותר ברכותי כן אם. הברכה
  ס"ש לגמור שאפשר חושב אתה אם, אבל, ל"וכנ שוות יותר ברכותי: רבנו הגיב, כן שאמרו אחרת בפעם ושוב
 .מועילות יהיו ברכותי גם ואז, ללמוד צריך, טעות זה, ברכות עם

  שאמרו שכמו תבוא כי' פר המור צרור בספר איתא כי, אמרתי. ע"תש פורים סעודת .בפורים - היין על זכרהו
  בחייב, והיכן, היין על זכרהו עמלק לך עשה אשר את זכור כך היין על זכרהו' וגו השבת יום את זכור ל"חז

  אין בפורים אבל, היין על האמירה של החשיבות את יש בשבת דבשלמא, מובן ואינו. בפוריא לבסומו איניש
  שייך וזה, יין של חשיבות ענין זה וגם דהסעודה יין זה שזכרהו מבואר ם"ברמב? החשיבות שהיא מירהא

 בחייב חייבת אשה אם שאלו כ"אח .היין שתיית - בפורים
  סגי: )בחיוך לכאורה( והשיב, בזכור חייבת אשה אם תלוי זה שלכאורה אמרתי .לא יין, כן בשמחה: והשיב, איניש
 .שותה שבעלה מה
  אינו בפורים מלאכה העושה הרי: רבנו ואמר, לחלאקה' ג בן בנו את שהביא ידידי עם נכנסתי, הסעודה לפני
,  שנשבר כיסא תיקן אבא בפורים אחת פעם: וסיפר המשיך .שערות לו יצמחו ולא, לעולם ברכה סימן רואה
 .ונשבר חוזר היה תמיד ומאז
  ואפשר, נרדמתי לא אך, ידע דלא עד מצות לקיים לישון ונשכבתי יין שתתי: בחיוך רבנו לי אמר ח"תשס פורים
  אחת פעם: אמר כ"אח ...בכלל עד ולא, ידע דלא עד – ונימא, המצוה מקיים גם לישון שרוצה בזה שגם

 ,בכוונה ולא, בפורים השתכרתי
,  הביתה במונית איתי לנסוע צריכים והיו, השתכרתי ומזה יין קצת נתנו אחד כל ואצל הישיבה לראשי הלכנו כי

 .לישון הולך ואני, הראש על ומשפיע מעט לשתות מנהגי כלל ובדרך. התורה רוצה זה לא - איש החזון לי ואמר
,  הכוונה פשטות בדרך? כפורים שכיפורים ק"הזה בשם שמביאים במה הביאור מה, שאלתי א"תשע פורים סעודת

 .לדורות גם לתשובה זמן זה פורים ולכן, בתשובה שבו והם, המלחמה ביום סכנה היתה שבפורים
  וספרו לרב בא אחד: רבנו חייך לפתע, אסתר מגילת על הרבה ספרים לאור יצאו כי דיברו, ו"תשס הסעודה בעת
  כאשר: הרב לו אמר? טוב כך כל הספר וכי האיש שאלו, ם"המלבי כמו אתה הרב לו אמר, קהלת על בידו

  חכם היה ם"המלבי של ספרו ולפי היה טפש מלך אחשורוש הרי, עליו אמרו אסתר על ספרו את חיבר ם"המלבי
 .היה טפש ספרך ולפי היה חכם ה"ע המלך שלמה הרי, אתה וכן, ]לחכם עשאהו ם"המלבי[

  ספק גוטען אפרילאכער ?לחברו אחד אומרים מה פורים שושן היום: שאלתי, לסעודה בדרך פורים בשושן
 פורים. שושן
 ובמגילה. יין שתיית היא מה להעריך יודעים אינם הליטאים אתם קמינצקי יעקב לרבי אמר שאחד, ספרתי
 .ביין, מתי, המלך לב כטוב: הוא הרמז כ"וא, עולם של למלכו רמז הוא מלך והרי" ביין המלך לב כטוב" כתוב
.  תורה של יינה אלא - כפשוטו אינו יין גם כן אם, עולם של מלכו אלא כפשוטו אינו מלך אם: יעקב רבי לו אמר
 .מאד נהנה ורבנו
  או שוגג זה האם אסור שהיה ונתברר טוב הכשר עם דבר אכל אם ושאל ג"תשס פורים בסעודת יהודי נכנס
  פרק בריש' תוס יש אונס זה אם הרוב על שסמך ובגוונא, שוגג שזה מפורש חטאת שיש ד"ב הורו מדין ?אונס
 .שוחטו ה"ד ג"ע פסחים לתוספות שהכוונה כמדומה. ה.א .בזה' בתוס סתירת ויש, החולץ
 .תלפיות במדרש מובא זה? שעות' ג יהיה ומגוג גוג שמלחמת נכון האם: שאל עוד
  כבר הוא אם שיבדקוהו מתלמידיו וביקש בפורים השתכר ל"זצ. א' ר א"שפ' מפונוביז הרב בשם רבנו סיפר

  אין כי אסור בחלום והתירוהו בחלום נידוהו. ח בנדרים ן"הר על שאלו' מפונוביז והרב, ידע דלא שעד בשיעור
  אפשר הפוך נימא לא למה' מפונוביז הרב ושאלו. נכון לא שההיתר אפשר ולכן בטלים דברים בלא חלום
  כבר הגעת -' מפונוביז הרב לו אמר אז. לחומרא מספק כי. א' ר ותירץ אמת והתרה בטלים דברים החלום
 .ידע דלא עד לשיעור
  הבראה מבית' ד ביום שחזר אחד לץ על מספרים כי, דבדיחותא מילתא: לרבנו אמר שיכור פלוני ב"תשס בפורים
:  ת. מנוחה יום במוצאי עושים הבדלה כי לה השיב ש"מוצ לא היום הרי אשתו לו אמרה הבדלה לעשות וביקש
  ושמעתי ,הבדלה עושים' הקהל'ב שביעית במוצאי אמרו בירושלמי כי... שבת במוצאי לא גם הבדלה יש אבל
 .השביעית על גם בהבדלה יכוון שביעית מוצאי שבכל שדעתו ]א"שליט[ חמי בשם
" ואנחנו" בסוסים ואלה ברכב אלה - בבדיחותא בפורים אמר ל"זצ גלינסקי י"ר כי לרבנו סיפרתי .פורים למחרת
  ...לאנגליה ב"לארה נוסעים ואהבת ישראל שמע מתחילים כאשר" נזכיר' ה בשם" נוסעים אנחנו איך

,  לו שקשה אמר חייא רב ואף. ד"סה: יז ברכות ה"פ בירושלמי בכוונתם קושי מצאנו ל"בחז גם: רבנו תגובת
  להם והיה' וכו זיקא ונשבה הרוח משיב אמר ובניו ח"לר אחתינהו איתא: פה מציעא בבא חייא רבי גבי והרי

  להם היה קשה' הגמ שחכמי ש"ק הלכות סוף ד"הראב כתב וכבר. לו קשה היה מ"מ, כזה גדול בכח תפילה
  .בכוונה
 ם.לה הפריע זה, נכון? שם במפרשים כדאיתא שלהם תורה הרהורי מחמת זה שם

 )כל משאלותיך(
שלום ברכתב ושבת  שמח   פורים 

 גולדשטוף יצחק
 

 צופרשת  325 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע
 

 

  יו"ל לע"נ זה גליון

   ישכר משה בת יהודית דבורה

 ח"תשס ניסן' ט ע"נלב

 תנצב"ה

 בדידי הוי עובדא
ה שינקר  גאון רבי יהודה רסיפ

זה לפני למעלה  היה שליט"א:
ים ביום הפורים קרא מיובל שנ

לי רבי יצחק דרשוביץ זצ"ל 
לשמח את רבי נפתלי  לבוא

 מלידתו טפלי שהיה מדוכא
וככל שגדל  ביסורים בגופו,

 ,והתבגר הורע אצלו מצב גופו
ויסוריו גדלו והיה מיוחד 
 בקבלת היסורים כשלא התלונן
 וקיבל את כולם בסבר פנים

וכשנכנסנו לביתו סביב  ,יפות
ישבו חבריו מישיבת  מיטתו

מרן שר  ם רבינוהלומז'ה, וביני
גאון רבי דב והשליט"א  התורה

בא טננבוים דבורץ והגאון רבי עקי
ורצו  והגאון רבי בערל וינטרוב

במצב  תיילשמחו. אני הי
מרומם אחרי קיום מצות היום 

איניש לבסומי' של 'חייב 
ומם והתחלתי לשיר וכדי לר

את מצב רוחו של רבי נפתלי 
מולו  יתי על השולחן לפזזעל

חן לא שולה ועמי עלה על
ולא יותר מרן שר התורה  פחות

שליט"א ויחדיו רקדנו קרוב 
שעה בהתרגשות גדולה  לחצי

קורא  כשמדי פעם מרן שליט"א
לעבר חברו ר' נפתלי ר' נפתלי 

והשמחה הלכה  כדי לשמחו
 . נ.)(י וגדלה.

 היין במשתה שאלתך מה
, ט"הבעל הפסח חג לקראת ה"אי

  קובץ'' להוציא עומדים אנו
  מכבשונם ומפואר מיוחד'' גליונות
  הדור גדולי מרנן של ותורתם

 ,ל"וזצוק א"שליט
כפי שפורסם כאן שבוע שעבר  ו

 מי כל, מיוחדת הטוב כהכרת
  מאהלכל הפחות  שיתרום
  מיוחדת זו עבור הוצאה ,שקלים

בימי  ובקשתו שמו את נכניס
 מרן אצל הפורים הבעל"ט

 להתחנן המלך אל לבוא, א"שליט
  התורה הפצת זכות ה"ואי לו

 ישועה יחישו א"שליט מרן וברכת
 .ולפרט לכלל וגאולה

 תרום ולהעביר שמותניתן ל
   053-3145900במס'  

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

מברכים אדר השני  |  ר"ח בימים חמישי שישי
המולד: יום רביעי   |   שעה:  12:41  |  16 חלקים

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

שושנת יעקב צהלה ושמחה 
בעת כתיבת השורות איננו יודעים באיזה מצב יהיו 
שתיית  טרם  אלו,  שורות  קריאת  בעת  הקוראים 
ואולי בכלל בעיצומו של משתה  היין או לאחריו, 
שרויים  יהיו  ואלו  אלו  כי  תקוותנו  אבל,  ושמחה, 
בשמחה ובחדווה, אשר על כן נעסוק בנושא זה – 
השמחה, אבל לא נשאל איך שמחים בפורים, אלא 
איך ממשיכים ולוקחים אתנו את שמחת הפורים 
גורמים לשמחה שלא תפרח  להמשך השנה, איך 
משקים  ושאר  היין  השפעת  כשוך  מיד  מאיתנו 

המשמחים את הלב...
'שושנת  אומרים:  אנו  המגילה  שאחר  בפיוט 
יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי', 
רק אחרי  וכי  אלו קצת תמוהות,  מילים  ולכאורה 
שראו ישראל את כבודו של מרדכי, רק אז שמחו? 
כך  על  הישועה?  על עצם  היתה שמחתם  לא  וכי 
בעצם  הפיוט  לשלל?  חייהם  להם  וניתנו  שניצלו 
מלפני  יצא  'ומרדכי  במגילה:  הכתוב  את  מתאר 
זהב  ועטרת  וחור  תכלת  מלכות  בלבוש  המלך 
'ליהודים  ורק אח"כ   .' וארגמן  בוץ  ותכריך  גדולה 
היתה אורה ושמחה', ובאמת אין הדבר מובן מדוע 
המתינו לראות את מרדכי יוצא בלבוש מלכות ורק 

אח"כ היתה שמחתם שלמה?!
מאוד  ישראל  שמחו  אמנם  גדול,  סוד  טמון  כאן 
על נס הצלתם, אבל שמחה זו היתה עשויה להיות 
לזמן קצר בלבד, ולא לאורך ימים, אך לאחר שראו 
גדול  'כי  הצדיק,  מרדכי  של  הגדול  כבודו  את 
המדינות,  בכל  הולך  ושמעו  המלך  בבית  מרדכי 
השמחה  היתה  אז  וגדול',  הולך  מרדכי  האיש  כי 
שלמה, כי מרדכי הצדיק השגיח ששמחתם תהיה 
בדברים  שמחתם  תתערב  שלא  וטהורה,  קדושה 
וקיבלו את  והם, מכיוון שכיבדו את מרדכי  זרים, 
דבריו, זכו שתומשך עליהם השמחה האמיתית - 

הגדולה לכל השנה ולהמשך כל השנים.
הצדיקים,  אמונת  מעלת  על  סיפורים  הרבה  יש 
זאת  רק  לסיפורים..  זמן  לא  זה  רבותי!  אבל, 
עלינו לדעת, אם יש אמונת חכמים, אם מכבדים 
ולא  אמיתית,  היא  השמחה  אזי  הצדיקים,  את 
רק שאינה מסתלקת מיד אחרי פורים, אלא היא 
מתעצמת וממשיכה אתנו בבחינת 'שושנת יעקב 

צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי'.
)עפ"י טיב המועדים - פורים( 

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'

סוזק"ש ב'

סוז"ת א'

סוז"ת ב'

5:16
6:30
7:09

7:57

8:40

9:13

9:42

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המערכת

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

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

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

ה  ר ִצּוָ ָבִרים ֲאׁשֶ ל ַהּדְ ַעׂש ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֵאת ּכָ ַוּיַ
ה: )ח, לו( ַיד מׁשֶ ה' ּבְ
ופירש רש"י: להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל:

כתמוהים,  נראים  אלו  רש''י  דברי  הרי  שטחית  הבטה  מתוך 
שהרי מה שבח הוא זה שצדיקים גדולים כעין אהרן ובניו לא 
באנשים  מתפארת  התורה  היתה  ואילו  השי''ת,  מציווי  ישנו 
קלי דעת שהתגברו על יצרם כדי לקיים רצון בוראם בפשיטות 
ניחא, אבל כאן הרי מדובר באלו המיוחדים שבדור דיעה, כמו 
)סנהדרין נב.( וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך,  שאמרו חז''ל 
ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן וכל ישראל אחריהן, אמר לו נדב 
לאביהוא: אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את 
הדור וכו'. הרי רואים שהללו לא הניחו כמותם בישראל, ואם 

כן צריכים להבין מהו גדול השבח בזה שלא שינו.
אלו  שהיו  אף  שעל  ללמדנו,  המקרא  זה  שבא  ואפשר 
בחכמת  עצומה  וידיעה  להם השגה  והיה  מהמורמים שבעם, 
התורה ובדרכי העבודה הנרצית, ועל פי דרכם הרחבה השכילו 
להבין שמן הראוי לשנות בדבר מה מדברי משה כי בכך יגרמו 
את  לבטל  לנכון  ראו  אעפ"כ  השי"ת,  כלפי  יתירה  רוח  נחת 
מבלי  אותו  השי"ת  ציוה  אשר  ככל  ועשו  משה  בפני  דעתם 
להשגיח על חוות דעתם האומרת שאינו מן הראוי שיהיה כך 
ההלכה הרווחת. וזה הדבר ראוי לציין לשבח, כי זה הביטול הוא 
מהדברים הקשים שבעבודה, כי האדם המשכיל הלוא דיעותיו 
לא  הצדיקים  שאלו  ובהכרח  נאמנים,  יסודות  על  מושתתים 
הגיעו למסקנותיהם כי אם אחר שהתבוננו בעומק הדעת ורק 
אז גמרו בדעתם שדרכם ישרה, ואחר שזוכה האדם לבהירות 
הדעת קשה מאוד להטותו מדעתו, שהרי לנגד עיניו נחשב כל 
סטיה לדבר שלילי, מאחר שביגיעה עצומה הגה בדעתו את 
הדרך הישרה שיבור לו האדם, ויש לו ק"ן טעמים לשבר על 
ידם את אזני החולקים עליו, וכמעט שאין זה טבעי שחכם כעין 
זה אכן יבטל את דעתו לדעת החולקים עליו, אך אהרן ובניו 
בהירות  לכלל  שבאו  אחר  וגם  בהכנעה  כך  כל  היו  הצדיקים 
הדעת ידעו שדעתם היא אכן למעשה אך לא להלכה כל עוד 
שאין דעת משה מסכמת עמהם, ועליהם לעשות ככל היוצא 
מפיו מבלי לנטות ימין ושמאל גם אם אין זה הגון לפי דעתם.

מוצא  אחת  לא  כי  לדורות,  גם  לימוד  להיות  צריך  הדבר  זה 
והינו מסופק בדבר  האדם את עצמו במצב כעין זה שמאחר 
הלכה מחשב הוא את דרכו על פי השגותיו וידיעותיו, ולאחר 
מגיעים  ולפעמים  אחרת,  דיעה  לסבול  ביכולתו  אין  מכן 
הדברים למצב שגם אם יידע שאין רוח חכמים נוחה מדעתו 
לא ישכיל להכניע עצמו בפניהם, מאחר שלעניות דעתו מביט 
עליהם כטועין ר"ל, ואין הוא מעלה על דעתו כי דעת החכמים 

לדעתם  יורד  אינו  אם  וגם  מדעתו  וכמה  כמה  פי  היא  רחבה 
על האדם  מוטל  דא  ובכגון  בפניהם,  לבטל דעתו  עליו  מוטל 
על  השגיחו  שלא  ובניו  אהרן  ממעשי  חיים  אורחות  ללמוד 
דעתם הרחבה וכפו את רצונם לעשות כדבר משה מתוך הבנה 
שעל אף שדעתם רחבה היא מאוד עדיין היא קצרה מלהשיג 

את דבר ה' לאמיתו.
שחוות  החכם  על  מדנים  מלעורר  זהיר  האדם  יהיה  וביותר 
דעתו נוגד את דיעותיו והליכותיו, ועליו לדעת כי רבה רעתו, 
כי המוני העם הרואים בקלונו  גורם בכך השפלת התורה,  כי 
של החכם יטעו ויחשבו שאין ממש בדבריו, ומעתה לא יחפצו 
לקבל עליהם את מרותו ויקילו ראש בדבר הלכה, והכל נזקף 

על ראשו של אותו מעורר מדנים ר"ל.
תורה  דברי  בספר  מובא  לזה  הראוי  והעונש  הדבר  וחומרת 
ממונקאטש,  אלעזר'  ה'מנחת  בעל  להגה"ק  לח(  אות  ב  )מהדורא 

אשר כתב הדברים בשם הגה"ק בעל ה'דברי חיים מצאנז זי"ע 
רשכבה"ג  הגה"ק  בשם  בזה  ושמעתי  הטהור:  לשונו  לך  והא 
קורח(  )פרשת  הכתוב  על  שאמר  זיע"א  חיים  דברי  בעל  מצאנז 
אלו  ימותון  האדם  כל  כמות  אם  ע"ה,  רבינו  משה  שאמר 
בריאה  ואם  שלחני,  ה'  לא  עליהם  יפקד  האדם  כל  ופקודת 
יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר 
להם וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נאצו האנשים האלה את 
]גם  מיתה  יגזרו  למה  שלחני  ה'  לא  דאם  העולם  ומקשין  ה'. 
שימותו כמות כל האדם[ לקרח ועדתו כיון שלא ה' שלחני, ואין הצדק 

למנהיג הדור או העיר ולא עשה כהוגן, א"כ הצדק עם מריביו 
ובעלי מחלוקתו ולמה ענש יענשו.

מה  אחד  בעיר  המעשה  היה  ]כן  דאתרא  המרא  כי  הנזכר  הה"ק  ואמר 
שעשו נגד המרא דאתרא מה שהגיד על זה[ גם אם אין הצדק אתו בדבר 

ובאיזה אופן שיהיה, בעל  יהיה מי שיהיה  אחד, החולק עליו 
כרחו שיהיה לו מפלה ועונש מיתה ר"ל, רק החילוק הוא באם 
שאין הצדק עם הרב בדבר הזה ]כי האדם עלול לשגיאות גם אם כגובה 
כנזכר,  ר"ל  ימות  גבהו[, עכ"ז בעל מחלוקתו החולק עליו  ארזים 

רק אז ימות כדרך העולם על מיטתו, וזה שאמר אם כמות כל 
האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם, ]אז הראיה כי[ 
לא ה' שלחני ]ואין הצדק אתי בדבר זה, אך מ"מ ימות שונאו, רק אז ימות כדרך 
כל הארץ כנזכר[, ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ]והיינו 

שימות מיתה משונה ר"ל, אז[ וידעתם כי נאצו האנשים האלו את ה', 

]שהצדק אתי בזה ג"כ, ושתים רעות עשו, א. ללחום נגד הרב, ב. ללחום נגד הדבר הזה 

בעצמותו[ כנזכר, עכ"ל.

חייו מתנהג בהכנעה  כן, שכל מהלך  לנהוג  ואשרי מי שזוכה 
לצדיקים ובציות לדבריהם, ושלא לעשות דבר קטן וגדול בלא 
הכוונתם ועצתם, ועל ידי זה כל מהותו משתנית לטובה, ופועל 

גדולות בנפשו, ומטיב לו לנפשו ולנשמתו, בזה ובבא.

ים כמ י ח יד תלמ כנעה ל ן הה י בענ

פר' צו
ט"ז אדר ב' תשע"ט
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

ט"ת   ו  תשרפ | אא

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת צו תשע"ט

יותר  גדול  הקרבנות   בעבודת  רק  לא  בתורה 

מעבודת הקרבנות, כמו שדרשו בגמרא )מנחות קי.( 

ממקרא שכתוב בפרשתנו:

ז-לז(  )ויקרא  דכתיב  מאי  לקיש,  ריש  "אמר 

כל  ולאשם,  ולחטאת  זאת התורה לעולה למנחה 

חטאת  מנחה  עולה  הקריב  כאילו  בתורה  העוסק 

ואשם. אמר רבא האי לעולה למנחה, עולה ומנחה 

התורה  זאת  משמע  "דליהוי  ]רש"י:  ליה  מיבעי 

היא עולה ומנחה כו'"[. אלא אמר רבא כל העוסק 

בתורה אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא מנחה 

זאת  משמע  "דהכי  רש"י:  ופירש  אשם".  ולא 

למנחה  העולה,  במקום  כלומר  לעולה,  התורה 

כלומר  בשבילכם,  לכם  כגון  המנחה,  בשביל 

התלמוד תורה מכפר על עוונותינו".

מקום  בכל  התורה  עסק  עצם  כי  מבואר  הרי 

רבא  שאמר  מה  לפי  ובפרט  מקרבנות,  יותר  גדול 

ולא חטאת.  כי העוסק בתורה אינו צריך לא עולה 

"זאת  כאן:  הכתוב  לנו  שהודיע  מה  כי  לומר  וצריך 

המזבח",  על  מוקדה  על  העולה  היא  העולה  תורת 

עולה  מקרבן  גדול  זה  הרי  עולה  בתורת  שהעוסק 

בפועל, הוא כדי ללמדנו כי מי שעבר עבירה ונתחייב 

להביא קרבן, אבל אינו יכול להביא קרבן כי אין לנו 

בית המקדש, אם הוא עוסק בתורת עולה או בתורת 

חטאת הרי זה ממש כאילו הקריב קרבן, אבל כאמור 

כפי מה שלמדנו מדברי רבא כל העוסק בתורה בכל 

מקום, אינו צריך לא עולה ולא חטאת.

 בזמן הגלו  תאין בי  מקדת
ית בו חס"ון כיס להת"א  התכינה

של  רגליהם  בעפר  המתאבק  בפתח  כעני 

ה"ערבי נחל" וה"חתם סופר", חשבתי דרכי לפרש 

"אמר  רש"י:  שהביא  מה  הקדושים  דבריהם  לפי 

שיש  במקום  לזרז  הכתוב  צריך  ביותר  שמעון  רבי 

נפלא  מאמר  שמצינו  מה  פי  על  כיס",  חסרון  בו 

במדרש בענין בית המקדש )במדב"ר יב-ג(:

"בשעה שאמר לו הקב"ה ]למשה[ )שמות כה-ח( 

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמר משה מי יוכל 

על המזבח", תורת עולה - עולה בחשיבותה על מי 

שמקריב קרבן עולה בפועל על מוקדה על המזבח, 

"כל הלילה עד  ומפרש במה יש לה מעלה יתירה, 

הבוקר", כי על ידי העסק בתורת עולה נחשב כאילו 

הקריב קרבן גם כל הלילה עד הבוקר, מה שאין כן 

יכול להקריב בלילה, כמו  קרבן עולה בפועל אינו 

שדרשו בגמרא )מגילה כ.( ממה שכתוב )ויקרא ז-לח(: 

"ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם 

לה'" - ביום ולא בלילה.

ר' פישל  נפלא לצרף מה שהביא בפנקסו של 

סופר"  "חתם  בסוף  ]נדפס  זו  פרשה  זצ"ל  סופר 

ספר ויקרא דף צח:[ פירוש זה מרבו ה"חתם סופר" 

זי"ע אבל בשינוי קצת: "זאת תורת העולה", תורת 

עולה מי שעוסק בה, "היא העולה על מוקדה על 

עולה  קרבן  שמקריב  ממי  יותר  חשובה  המזבח", 

"כל  חשיבותה,  ומפרש  המזבח,  על  מוקדה  על 

כאילו  שנחשב  עולה  בתורת  שהעסק  הלילה", 

הדומה  הגלות  בזמן  אפילו  הוא  עולה  הקריב 

ללילה, "עד הבוקר", עד שיזרח בוקרן של ישראל, 

מה שאין כן קרבן עולה בפועל אי אפשר להקריב 

רק בזמן שבית המקדש קיים.

והוסיף ה"חתם סופר" לפרש בזה מה שהביא 

מיד  זירוז  לשון  אלא  צו  אין  אהרן,  את  "צו  רש"י: 

ולדורות". כי העוסק בתורת עולה שנחשב כאילו 

הקריב עולה הוא "זירוז מיד ולדורות", לא רק בזמן 

שבית המקדש היה קיים, אלא אפילו אחרי חורבן 

בית המקדש בזמן הגלות שאין אנו יכולים להקריב 

נפלאה  עצה  לנו  יש  זאת  כל  עם  בפועל,  קרבנות 

לעסוק בתורת עולה ]ראה עוד בענין זה באריכות 

בדרשה  ד  טור  רלג  דף  סופר"  חתם  ב"דרשות 

לפרשת צו ושבת הגדול, שמפרש פסוק זה בדרך 

בתורה  העוסק  שמעלת  דברים  חמשה  על  רמז 

גדולה ממי שמקריב קרבן בפועל ממש[.

ויש להעיר כי הן אמת שלפי המבואר מדברי 

הקב"ה  מלמדנו  סופר",  וה"חתם  נחל"  ה"ערבי 

בכתוב "זאת תורת העולה", שהעסק בתורת עולה, 

יותר  גדולה  "היא העולה על מוקדה על המזבח", 

העסק  עצם  באמת  אולם  בפועל.  עולה  מקרבן 

טוב  מה  בעתו  דבר  צו  פרשת  בפרשתנו 

של  הגדולה  החשיבות  שלמדנו  במה  להתבונן, 

העסק בתורה שהוא יותר מכל הקרבנות. דבר זה 

ממה  המאמר  בהמשך  שיתבאר  כפי  למדים  אנו 

שפתח הכתוב )ויקרא ו-א(:

"וידבר ה' אל משה לאמר, צו את אהרן ואת בניו 

לאמר זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על 

המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו". 

ופירש רש"י בשם תורת כהנים: "צו את אהרן, אין צו 

אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר רבי שמעון ביותר 

צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס".

"צו  וצריך ביאור מה שזירז הקב"ה דוקא כאן: 

את אהרן ואת בניו" - "זירוז מיד ולדורות", שהרי כל 

מה  ביאור  צריך  עוד  עולם.  לדורות  ניתנו  המצוות 

שאמר רבי שמעון: "ביותר צריך הכתוב לזרז במקום 

שיש בו חסרון כיס". שהרי גם בקרבן עולה שכולו 

ז-ח(:  )ויקרא  שכתוב  כמו  בעורות,  הכהנים  זכו  כליל 

אשר  העולה  עור  איש,  עולת  את  המקריב  "והכהן 

הקריב לכהן לו יהיה". הנה כי כן איזה חסרון כיס יש 

כאן שצריך לזרז את הכהנים ]ראה ברמב"ן[.

 רזא   ו"  השולהר 
השסק ב ו"  שולה

ה"ערבי  של  קדשו  יאיר בדברות  דברינו  פתח 

היא  העולה  תורת  "זאת  הפסוק:  שמפרש  נחל" 

העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר". 

על פי מה ששנינו בגמרא )מנחות קי.(: "מאי דכתיב 

)ויקרא ו-יח( זאת תורת החטאת )שם ז-א( וזאת תורת 

הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  כל  האשם, 

הקריב  כאילו  אשם  בתורת  העוסק  וכל  חטאת, 

אשם". נמצא לפי זה כי גם מה שכתוב כאן "זאת 

בתורת  העוסק  שכל  בזה  הכוונה  העולה",  תורת 

עולה כאילו הקריב עולה. וכן פירש "בעל הטורים" 

כל  לומר  העולה,  היא  העולה  תורת  "זאת  כאן: 

העוסק בתורת העולה כאילו הקריב עולה".

מוסיף הכתוב ללמדנו כמה חשובה היא תורת 

היא העולה על מוקדה  "זאת תורת העולה  עולה: 

רזא   ו"  השולה היא השולה של מוקדהר

 הכח הנטלא תל שסק ה ו"ה להו"יד את תל משלה
לת"וף א  המלאך המתחי  תבק"בו תנב"א משוונו יו

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 

(אנגלית ועברית)

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

הודעה מפתיעה
וגשום הוזמנו בפתאומיות שני האחים  בערב קר 
היריבים, דני וגדי, להגיע לביתו המפואר של אביהם 
מה  שיערו  לא  הם  כהגדרתו.  ביותר',  'דחוף  לעניין 
מצפה להם. האב האמיד המתבגר קיבל את פניהם 
בסבר פנים חתומות וההודעה שהודיע להם הותירה 

אותם המומים.

זה היה כאשר הוויכוחים והמריבות בין שני האחים, 
הפכו למלחמת עולם של ממש. ניסיונות של ָשִנים 
ובני המשפחה לאחֹות את הקרעים  מצד ההורים 
את  אביהם  ביטא  דרמטית  ובהודעה  בתוהו.  עלו 

מורת רוחו ואכזבתו העמוקה משני בניו היחידים:

כל  מבחינתי  עברו  שביניכם  העכורים  "היחסים 
גבול, ובשל כך ברצוני להודיע לכם שהחלטתי לנשל 

את שניכם מהירושה..."

האחים היו מזועזעים מכך שהאב בחר בצוואתו 
להוריש  ולא  צדקה  לקרנות  נכסיו  כל  את  להוריש 

להם אף לא אגורה אחת שחוקה.

מעבירים את רוע הגזירה?
בחודִשים שלאחר אותו ערב יצאו האחים מגדרם. 
כל אחד מהם התחיל לבקר את ההורים על בסיס 
הם  להתעניין.  להתקשר,  מתנות,  לקנות  יומיומי, 
ניסו לשדל את ִאָמם שתלחץ על האב לשנות את 
דעתו. דיברו עם האב בעצמו שוב ושוב, בכו, שכנעו, 

התחננו – אבל הכול היה לשווא.

את  בראותה  יצא  שלבה  הרחמִנייה  האם  גם 
הקשה  "המריבה  להם:  אמרה  ילדיה  של  הצער 
איבד  הוא  אביכם.  מנוחתו של  מדירה את  ביניכם 
את הטעם בחיים בגללכם ונפגע קשות מכך שכל 
אחד מכם לא מוכן לוותר על הגאווה שלו ולהתפייס 
עם אחיו, ולּו למען השקט הנפשי שלנו כהורים. זה 

עניין מאוד עמוק אצלו, אני לא יכולה לעזור לכם..."

ולפתור  להתפייס  ובמקום  והסתבך  הלך  המצב 
מהאחים  אחד  כל  התחילו  הסכסכוך,  את  ביניהם 
ושהוא  אתו  שהצדק  אביו  את  לשכנע  לנסות 
מבחינתו כבר היה מוכן מזמן להתפייס, אבל האח 
השני הוא זה שמחרחר מריבה ומוסיף שמן למדורה. 
לאחר שיחות ארוכות וטעונות שבהן כל אחד שפך 
והכפשות,  השמצות  והאשמות,  בוז  של  קיתונות 
וחד  נוספת  – החליט האב החלטה  ְיִריבֹו  על אחיו 
משמעית לא לתת לבניו לדרוך עוד על מפתן ביתו: 
"אם אתם רוצים להמשיך להילחם אחד בשני – אל 

תעשו את זה אצלי בבית!"

לשוחח  הסכים  האב  להתקשר,  המשיכו  האחים 
איתם בתנאי שלא ידברו אתו דבר וחצי ודבר מעניין 
המחלוקת. אבל התחנונים לא הועילו, כל דבריהם 
מוכן  ואינו  החליט  האב  ערלות.  אוזניים  על  נפלו 

לחזור בו.

הזדמנות פז
עברו שנים, שנים קשות של ניתוק גם לבנים וגם 

להורים, והגיע יום ההולדת השבעים של האב. לרגל 
להגיע  לבנים  שיניח  הֵאם  ביקשה  החגיגי  המאורע 
נעתר  האב  ההולדת.  יום  את  יחד  לחגוג  לביתם 
מתנות,  קנו  להתכונן,  התחילו  והאחים  לבקשה 
ולעשות  וגמרו בלבם לנסות  כתבו שירים מרגשים, 
כל שביכולתם, ולקוות לעת רצון שבה יבקשו מהאב 

להעביר את רוע הגזירה.

הערב הגדול הגיע כל אחד מהאחים הגיע לבית 
לא  ואף  מילה  החליף  לא  וכמובן,  בחבילות,  עמוס 
ניסו  ביין,  האבא  לב  כטוב  והנה  אחיו.  עם  מבט 
אהבת  ולעורר  נעורים  זיכרונות  לו  להזכיר  האחים 
ואמר  האב  אותם  קטע  אז  אבל  בנים,  על  אב 

בפסקנות:

רואה  אני  מאוד.  אותי  אכזבתם  יקרים,  "בנים 
את  רואה  אני  הירושה,  את  רוצים  מאוד  שאתם 
אתם  משקיעים,  שאתם  ִנְדִלים  הבלתי  המאמצים 
הכול, אבל את הדבר  ועושים  ומתחננים  מבקשים 

היעיל ביותר והפשוט ביותר אינכם עושים.

אתכם  שנישלתי  מפורש  באופן  לכם  "אמרתי 
אתם  מדוע  שביניכם.  המריבות  בגלל  מהירושה 
שורש  את  כאשר  הירושה,  על  לבקש  ממשיכים 
חושבים שצריך  תיקנתם?! האם אתם  לא  הבעיה 
לשכנע אותי? אני רוצה לתת לכם יותר מאשר אתם 
רוצים לקבל, אבל הבעיה אינה אצלי אלא אצלכם.

אבל  לי,  שגרמתם  הצער  את  לתאר  אפשר  "אי 
הצער מהאכזבה שאתם גורמים לי בכך שאתם לא 
– עולה על כל  מצליחים להבין מסר כל כך פשוט 

הצער שגרמתם לי עד כה ---"

מי הם הבנים?
הבנים,  כלפי  מכוונים  אינם  האב  של  הדיבורים 
כלפינו. אנו הבנים שגלו מעל שולחן אביהם.  אלא 
אנו הבנים שיודעים היטב על מה ולמה איבדנו כל 
בינינו.  לשכון  חזר  לא  ה'  ולמה  מה  ועל  הרבה  כך 
מתאבלים  ומתחננים,  שמבקשים  הבנים  אנחנו 
ובוכים, ועושים הכול בשביל לשמח את האבא, אבל 

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

מאמר

ראש הישיבה

האחים היו מזועזעים 
מכך שהאב בחר 
בצוואתו להוריש את 
כל נכסיו לקרנות 
צדקה ולא להוריש 
להם אף לא אגורה 
אחת שחוקה.
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