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An Incredible Revelation from the Chasam Sofer

“And behold, a youth was crying” Refers to the Malach מט"ט

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Shemos 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

Accordingly, the Ramban questions why Rashi accepted Rabbi 
Yehudah’s explanation, seeing as Rabbi Nechemiah’s objection 
to that explanation is valid—why suggest a physical defect that 
would have disqualified Moshe Rabeinu from performing the 
avodah along with the other leviim?  Additionally, the Ramban 
asks, according to this explanation, what chiddush is the Torah 
teaching us?  Why is the Torah informing us that his voice 
resembled that of an older person?   

The Malach Matat Is Called a Crying Youth

We will endeavor to reconcile the comments of our great 
luminary, Rashi.  To begin with, however, we must reconcile 
Rabbi Yehudah’s explanation in the Gemara.  He explained that 
Moshe’s voice sounded “like the voice of a youth” (deeper, 
like an older person); he was not bothered by the fact that 
that would have made Moshe Rabeinu physically defective, 
as per Rabbi Nechemiah’s objection.  Thus, we will refer to an 
intriguing revelation from the Chasam Sofer in his Derashos 
(Part I).  He addresses Rashi’s comment in the name of the 
Midrash: She opened it and saw Him; she saw the Shechinah 
with him.  Where do they deduce this fact from?  

He refers to the following passuk (Yehoshua 5, 13): ויהי" 

 בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו,

 וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו, ויאמר לא כי אני שר צבא ה'

ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו ויאמר לו מה אדוני מדבר אל  עתה באתי, 

 It happened when Yehoshua was in Yericho that he  עבדו".
raised his eyes and saw.  And behold!  A man was standing 
opposite him with sword drawn in his hand.  Yehoshua 
went toward him and said to him, “Are you with us or with 
our enemies?”  He said, “No, for I am the commander of 
Hashem’s legion; now I have come.”  Yehoshua fell before 

In this week’s parsha, parshas Shemos, we would like 
to focus on the incredible moment when Batya, Pharaoh’s 
daughter, opened the basket she found among the reeds on 
the river-bank (Shemos 2, 6): נער והנה  הילד  את  ותראהו   "ותפתח 

 she opened it and saw—בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה"
him, the child; and behold, a youth was crying!  She took 
pity on him and said, “This is one of the Hebrew children.”  
Rashi comments: Who was it that she saw?  The child.  This 
is the simple meaning.  But according to its Midrashic 
interpretation, she saw the Shechinah with him (Moshe).  
“And behold, a youth was crying!”: His voice was like that of 
a youth.  The Ramban questions this second interpretation—
that his voice was like that of a youth—seeing as there is a 
dispute in the Gemara regarding this point (Sotah 12b): 

"והנה נער בוכה, קרי ליה ילד וקרי ליה נער תנא הוא ילד וקולו כנער, דברי 

רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום אלא מלמד 

שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבה, אמרה שמא לא אזכה לחופתו".

“And behold, a youth was crying!”  Previously, the 
Torah called him a child (possibly an infant), and now, it 
calls him a youth (an older person)?  An explanation was 
taught in a Baraisa: He was an infant, but his voice was 
like that of a youth; these are the words of Rabbi Yehudah.  
Rabbi Nechemiah said to him: If so, you have made Moshe 
Rabeinu out to have a defect (an abnormally deep voice, 
which, according to Rashi, would disqualify him from singing 
along with the other leviim performing the sacred service).  
Rather, it (the word “youth”) teaches us that his mother 
fashioned a canopy of youth for him in the basket.  For, 
she said (to herself), “Perhaps I will not merit seeing his 
actual ‘chuppah.’”  In a sense, this suggests that he looked 
like a young man beneath his wedding “chuppah.”  
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By Rabbi Shmuel Gluck

hen Moshe Rabbeinu went to Mitzraim from Midyon, he made 
sure to take his own donkey. The Medrash (4/1) explains, Im Notal 
Chamor Mishelochem, Ma Shino Min Halistim? If I take a donkey 
from someone in Klal Yisroel, how am I different from a thief? This 

comparison, between taking a donkey offered to him to make it more convenient 
to help the person who gave it and a thief, deserves an explanation.
 
We define stealing as taking anything under protest. The Torah considers stealing 
as taking anything from someone without their complete consent. Accepting a 
gift when the person is embarrassed not to offer it may not be Halachic theft but 
it is still moral theft. The same is true for people who shame others into giving 

them something, even a ride.  Moshe Rabbeinu understood that no one can 
refuse his request making it impossible to know whether they are willingly giving 
it to him. So, he insisted on taking his own donkey.
 
Appreciating this should change how people interact with others. They should be 
careful before taking anything and try to avoid it as much as possible. Certainly, 
they should not take things without asking because, “I’m sure he won’t mind”.  
 
Keep in mind that while one who accepts a reluctant gift is not a thief in Halacha, 
he is still a thief in character. That means that his Din Torah is not in a Bais Din in 
this world but with Hashem Himself.

W

L
A

Y
O

U
T

 B
Y

 R
A

M
A

P
O

S
T

.C
O

M
 

 
P

A
R

S
H

A
S

 S
H

E
M

O
S

 5
7

8
0

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.
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eople are always telling stories to other people. These stories are not of 
fantasy, and even if they are, the one relating them doesn’t believe them to 
be so. Often our stories are harmless. We are all accustomed to listening 
to someone describe their day.  We get drawn into their world for a 

few minutes, complete with all of its colorful drama. As I listen, I have a personal 
interest filtering out which portions of the story are fact, which are drama, and 
which parts seem to evolve each time the story is repeated.
 
Generally, this is harmless and people should listen and allow the storyteller the 
pleasure of having center stage for a few moments. Certainly, we ourselves have 
wanted and grabbed that same stage whenever we get the opportunity.
 
There are other times, however, when people’s stories are not harmless when 
those stories are not only describing something that 
happened in the past. Sometimes, those stories change how 
people think and act in the future. Here is where I realized 
this.
 
A wife called me up to describe her day. She wanted to 
tell me how her husband was not fulfilling his family 
responsibilities and was insensitive to how hard she 
worked. Not coincidentally, her husband called me to 
describe how his wife wasn’t being reasonable. Each one 
believes that their narrative is based on fact. They were telling me a story about 
what happened in the past. In truth, each person was telling me a story based on 
fact but, in varying degrees, each of them was creating their own historical fiction.
 
That’s because, often, the facts are real but how they are woven together is more 
conjecture than they realize. As with any good plot, they weave together motive, 
emotion, and sometimes a conspiracy for good measure.
 
My description of what people are doing is not intended to be critical. Our 
nature does not allow us to act without complete and, sometimes, even partial, 
subjectivity. While most people acknowledge that they are subjective creatures, 
most of us believe that, at this moment, we are being objective and it is the other 
person who is spinning a tale.
 

Our stories begin as our creation, there to serve us. Then, as they fully form, they 
begin to take on an independent life, and our stories begin telling us how we 
should act. They become our masters. The story gets filled in as new “facts” are 
added and told over as if they were always there. Intent becomes more sinister.  
Oversight becomes deliberate.  Actions become more extreme (something which 
was carelessly dropped and broken becomes suspect of being done deliberately). 
 
Our stories, when they are not happy ones, compromise on the overall happiness 
of our lives. We are not sure why we married our spouse or why we thought 
our children love us. Outside of marriage we dredge up old grievances with our 
parents, siblings, business partners, coworkers, and friends.
 
Not only do our stories sabotage our happiness, but they also cause us to make 

wrong decisions, which then makes us even unhappier. Here 
is how they affect our decisions.
 
When people are forced to create a plan, they should be 
careful not to do so before having as much information 
as possible. Certainly, they should not make any decisions 
if someone else has more information than they do. This 
applies to medical, halachic, financial, and Chinuch decisions 
and everything in between.
 

More important than having enough information is being careful not to have 
misleading information. A wrong diagnosis, or mistaking a possible loan as if it is a 
definite one can cause catastrophic results.  
 
So, what should someone do if they can’t filter out the misleading information? If 
possible, avoid making any decision. If a decision is necessary, then they should do 
so but very carefully, preferably by asking others for advice. Good instincts won’t 
replace knowledge but asking someone who has them can partially compensate 
for the lack of them.
 
The first step to ensure we make fewer wrong decisions is for us to realize that 
a lot of our information is incorrect, the fictional portion of our stories. As we 
retell those stories, the wrong information increases in its percentage of the 
entire story. We have all seen people build mountains from molehills. Acting on 
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Parshas Shemos - Kevad Peh Ukevad Lashon Anochi - A Different Perspective 

David Gurwitz 

   
The Tehillim related to Parshas Shemos is kappitel 99: “Hashem malach yirgezu amim – When Hashem 
will reign, nations will tremble.” 

Both the parsha and the Tehillim share the introduction of Moshe and Aharon as a team. Kappitel 99 is 
the sixth Tehillim that we say at the beginning of Shabbos, all of which guide us to see Hashem running 
the world - the main job of Shabbos. It therefore corresponds to Yom Hashishi, day six, which also refers 
to Matan Torah, a topic also discussed in the Tehillim. 

Moshe spent seven days resisting Hashem’s call to him to lead the people, saying: “Kevad peh ukevad 
lashon anochi - I am heavy of mouth and heavy of tongue.” 

In this week’s parsha (4:14), Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l points out that, here, for the first time, 
we see the name Levi as a description of character: “To be a Levi, one must have strength, courage and 
decisiveness. Your brother has all these. I should not have to spend so much time were I to ask him; he 
has the words already at the tip of his tongue. He, too, knows about it and rejoices that you have received 
such a mission.” 

In posuk 4:15, Hashem tells Moshe that “you shall speak to him, and put words in his mouth, and I will 
be with your mouth and with his mouth, and teach what you shall do.” 

Kappitel 99 says that Moshe and Aharon were among His priests and Shmuel was among those who call 
out His Name. All three were great neviim and Leviim, and, according to the Gemara in Taanis (5b), both 
Moshe and Shmuel had accomplishments that lasted beyond their lives. 

The Baal Haturim addresses this posuk and demonstrates that “vehoreisi - and I shall teach you” appears 
twice in Tanach. The first is here. The second, interestingly, echoes the Tehillim by being in Sefer Shmuel 
12:23. 

It says in Sefer Shmuel, “Vehoreisi eschem bederech hatovah vehayesharah - Rather I shall instruct you 
in the good and proper path.” This, says the Baal Haturim, that Hashem showed Moshe and Aharon the 
path leading to each other, and neither Moshe nor Aharon erred in following the path to avoid delays in 
meeting.  

Rav Hirsch builds on this idea of shared responsibility to bring forth Hashem’s words. He describes the 
shoresh of the unusual arrangement, whereby Jews have separated teaching from oratory and eloquence. 
This is analogous to the chochom and the meturguman who explained in a way people would respond. 
This division of labor is how the Torah is to be passed down.   

any of us are familiar with the Chazal (Sotah 49b) that 
point out the Simanim for Mashiach’s imminent arrival: 
וכו' יאמיר"  ויקר  יסגא,  חוצפא  משיחא   disrespect will "בעקבות 

increase, costs will soar etc. government will turn to heresy etc. 
We know that a number of these simanim have already been 
mekuyam. So the obvious question is – why has the ge’ulah not 
yet arrived? If all signs are pointing to Mashiach’s emergence, 
what is holding him back? What should we do to make it 
happen-certainly the events of the last century up until this very 
day, should rouse us to find the answer. 

One of the fundamental yesodos Chazal relate to us about 
yetzi’as Mitzrayim is that it serves as a blueprint for the future, 
as we have learned throughout Sefer Beraishis.  The passuk 
(Micha 7:15) states: "נפלאות  alerting ;”כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
us to learn that the nature of the galus and ge’ulah of Mitzrayim 
foreshadows the mehalech of galus and ge’ulah in the future. The 
 says (Sefer Mitzvos Ha’katzar, one of the Ba’alei Tosfos) סמ"ק
something which reflects this idea. Chazal (Shabbos 31a) tell 
us that one of the items a person is asked about in Shamayim 
after one hundred and twenty, is whether he awaited the ge’ulah: 
“Tzipisa l’yeshu’ah?” The סמ"ק wonders where in the Torah we 
find such a chiyuv that one must be metzapeh l’yeshu’ah. He 
concludes that the mekor is none other than the first dibrah of 
the Aseres Ha’dibros: "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" . This, of 
course, is the mitzvah of emunah. But the סמ"ק understands that 
it includes an obligation to believe that Hakadosh Baruch Hu is 
a go’el, and just as He was go’el us “mei’Eretz Mitzrayim,” so will 
He be go’el us from this galus as well. (First Mitzvah Ha'Tluyos 
B'Lev)

So how, indeed, did the ge’ulah from galus Mitzrayim come 
about? Parshas Shemos contains a critical turning-point in 
the whole episode: אל־ שועתם  ותעל  ויזעקו  מן־העבדה  בני־ישראל  "ויאנחו 
את־נאקתם" אלקים  וישמע  מן־העבדה,   – All of these phrases . האלקים 
נאקתם" שועתם...  ויזעקו...   are all leshonos of tefillah, and – "ויאנחו... 
the mefarshim clarify their differences. In any event, Hashem 
appeared to Moshe shortly thereafter and announced the 
coming ge’ulah. In doing so, He declared:ראה ראיתי את־עני עמי אשר" 
 The Rishonim explain that the passuk is . במצרים ואת־צעקתם שמעתי"
referring to two things; not only did Hashem see the tza’ar that 
Yisroel was in, but He listened to each and every tefillah that 
Yisroel offered. And this is what brought the ge’ulah.

Indeed, this is a primary function of tzaros in the first place. 
Hashem desires to hear the voice of Yisroel, as He declares: 
נאוה" ומראיך  ערב  כי־קולך  את־קולך   let me hear your voice "השמיעיני 
because your voice is sweet to me. There are times He will bring 
tzaros upon a person; He will alleviate the suffering when a 
person davens, but he has to daven in order for the tzaros to be 
removed. The catalyst for the whole incident is Kadosh Baruch 
Hu's "desire" to hear the words pouring out of our שבלב  עבודה 
directed on high. We should not view the "tzarah" as the end 
game only to be removed by our Tefilos. This is evident from 
the Gemara (Megilla 13b) that Hashem creates the Refuah 
before the "Makkah"-what point is there for the Refuah to exist 
before the "Makkah"? It is only that Hashem designs the whole 
episode to conclude with a Teffilah-saturated finale-the ultimate 
connection in every aspect of man's life. Rav Yeruchem Levovitz, 
Mirrer Mashgiach (Daas Torah Bshalach) points this idea out in 
a Medrash (Shmos 21:5) that once the Bnei Yisroel realized they 
had nowhere to go at the Yam Suf they turned to Hashem-שהיה 
 The Medrash illustrates this with the Mashal .הקב"ה מתאוה לתפילתן
of someone who wanted to speak to the princess but she refused. 
He then endangered her life and she began calling out to him for 
help-the point wasn't the danger but her calling out to him. אמר 
 Rav Yeruchem understands the .הקב"ה לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם
words of Rashi on the Pasuk 'ויצעקו בני ישראל אל ה that Klal Yisroel 
was אומנות אבותיהם  they seized the proficient skill of their ,תפשו 
fathers. He explains that the ability to Daven, the intense ויצעקו is 
something every Yid has in them from our Avos. The Mashgiach 
writes, that when a fire swept through the city of Mir, one of the 
people that attempted-poorly-to extinguish it was an אפיקורס, a 
heretic. His anguished shout was; עולם של   send rain from רבונו 
heaven. This from a man who believed in nothing, did nothing, 
but when in danger, he instinctively reached for the skill of his 
Avos. That is the point Rashi is alerting us to-we all have that 
skill to reach out to Tatteh-בכל קראנו אליו. 

Interestingly, we find that Moshe had to deal with his handicap of 
k’veidus peh throughout the whole process of yetzi’as Mitzrayim. 
We see that for the week that Moshe debated with Hashem at the 
 Moshe has a strong and legitimate argument. You can't send ,סנה
someone who talks like I do to Pharaoh-if you really wanted me 
to go You should have healed me first. Ramban (4:10) writes 
that Hashem certainly agreed, you can't disagree with the logic, 
but Moshe really didnt want to go. Moshe just complained 
this is my condition BUT HAD Moshe really Davened to be 
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‘Shabbos delight’ – 'עונג שבת'  
I have a brief introduction to my story. I have a strong 
connection to the kever of Rebbe Shimon bar Yochai, and 
whenever my wife can work it out, she sends me to Rashbi 
by myself. If she can arrange it, she comes with me. 
On Thursday of Parashas Vayeishev, I went to daven Mincha 
by Kever Rachel Imeinu. After davening, I met a pious man 
who feeds many people every Shabbos at the kever of the 
Rashbi without much fanfare. I asked him if he was already 
prepared for Shabbos in Meron? He replied that Baruch 
Hashem, he was prepared for everything except soft drinks 
which he had not yet found a donor for it, I offered to 
donate the soft drinks in honor of Shabbos. I asked him, 
‘Who will bring the drinks from Yerushalayim to Meron?’ He 
replied, ‘You have to donate, and the logistics remain with 
the Tzaddik in whose honor we are involved!!!’ 
I obligated myself and he went on his way. 
I went from Kever Rachel directly to Yerushalayim, and 
before I reached the traffic light that turns to Gilo, my cell 
phone rang. The young man on the other end asked if I was 
available to drive to Meron and back, staying there two 
hours, and leaving at 7:00 PM. I am a driver… this is how I 
make my living. 
I couldn’t believe it! I just accepted on myself to supply the 
drinks for Rebbe Shimon and I became the messenger to 
bring it to Meron for the honor of Shabbos. 
I immediately went to buy the drinks and I joyously picked 
up the passengers and wit 
h a sense of great hashgacha. 
When I got to Meron, the man arranging the meals met me 
and said with a smile, ‘Nu, so you were worried how the 
package would get to Rebbe Shimon?!’ 
The next day I was hired to again drive to Rebbe Shimon and 
I stayed there for Shabbos Kodesh by the Rashbi with my 
Rebbe, my teacher who was also spending Shabbos there. 
On motzaei Shabbos, I approached the kever to take leave, 
and I had a request, to merit another fare to Rashbi, in 
particular for next Shabbos, Shabbos Chanukah. 
I got in the car and as soon as I started it my cell phone 
rang. On the other end was my wife who told me that she 
just received an invitation from her brother to spend 
Shabbos Chanukah with them in Meron… 

 ח.ב.
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And Moshe grew up – גדל משהוי  
A young rabbi was hired in the city of Hamburg and on his first day, a 
woman showed up and claimed that she had a complaint against one of 
the wealthy men in the city. The Rav asked the woman to wait a bit, but 
the woman refused to wait. The Rav sent the shammes of the Bais Din to 
summon the wealthy man and inform him that there is a claim against 
him. The wealthy man was known to be a stubborn person, but the 
shammes had no choice and he went to summon the wealthy man. When 
the wealthy man heard the words of the shammes he told him that he had 
no time for this now and he would come another time. The shammes 
returned with the wealthy man’s response, but the Rav sent him back 
again to tell him to come immediately. Reluctantly, the shammes went 
back and waited at the door of the wealthy man’s house. When he saw 
the wealthy man, in a trembling voice he told him the demand of the Rav. 
The wealthy man firmly responded: “Tell the Rav that he is still a guest 
here and I am one of the wealthy men of the city, and if I say that I will 
come another time, he has to believe me.” When the Rav heard the 
response of the wealthy man, he again sent the shammes to tell the man 
that if he did not come immediately, he would be forced to put him in 
cheirem [excommunication]. The shammes relayed the message of the Rav 
and then he ran for his life. A short while later, the wealthy man showed 
up at the Rav’s house with a broad smile and he announced in a loud 
joyous voice, “Mazel tov! Mazel tov! Now we know that the Rav is fit to 
serve in our city since he is not afraid of a man.” 
Our Torah relates three stories about the beginning of the journey of the 
loyal shepherd Moshe Rabeinu. The first story (2:11) יש מצרי מכה 'וירא א
 and he saw an Egyptian man striking a Hebrew man, of‘ – איש עברי מאחיו'
his brethren’. Moshe Rabeinu was pained to see the suffering of the Jew 
and he killed the Egyptian. The second story (2:13)  והנה שני אנשים עברים'
 and behold! two Hebrew men were striving’, this was not between‘ – נצים'
a Jew and a goy, but rather, between two wicked Jews. Even here, Moshe 
Rabeinu tried to set things in order. The third story is when Moshe 
Rabeinu came to Midian and the shepherds were bothering Yisro’s 
daughters (2:17) 'ויקם משה ויושיען' – ‘Moshe got up and saved them’, this 
was between goyim. Seemingly, he had no connection to them at all, but 
his heart was merciful as a true leader. He could not stand by and be 
silent, he intervened and saved the weak. The holy Torah is not just telling 
us these stories, we have to learn from Moshe Rabeinu that which is 
written in the Torah (Devorim 1:17) 'לא תגורו מפני איש' – ‘you shall not 
fear in the face of man’, and always try to do the right thing without fear 
of anyone. 

- Tiv HaTorah - Shemos 

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

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 

Eternal Flowering 
ואלה שמות בני ישראל  “ 1:1

הבאים מצרימה, את יעקב איש 
 ”וביתו באו 
“And these are the names 

of the children of Yisroel who were 
coming to Mitzrayim; with Yaakov, each 
man and his household came.” Why does 
the Posuk first say Yisroel, and then 
Yaakov?  If anything, it should say first 
Yaakov, for that was his given name at 
birth, and then Yisroel, the name he was 
Zoche to many years later after fighting 
the Malach.  
 We know that Yaakov Avinu’s 
name was changed, or more accurately, 
was given an additional name of Yisroel 
after the battle that he had with the 
Malach.  The Posuk first uses the name 
“Yisroel” and then switches to “Yaakov.”  
Bereishis 49:2 “  הקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו
 By comparison, here the – ”אל ישראל אביכם
Posuk first states the name “Yaakov” and 
then “Yisroel.”  It seems to be correct to 
first state Yaakov and then Yisroel, 
because he was named Yaakov at birth 
and did not receive the name Yisroel 
until many years later.  However, here 
the Posuk states Yisroel first, for the 
name is a Loshon of authority and honor.  
That was prior to their entering 
Mitzrayim.  Once they entered 
Mitzrayim, and came under the dominion 
of the Mitzriyim, which happened in the 
second part of the Posuk, it uses the 
lower name of Yaakov.  יעקב, from a 
Loshon of “heel” – where Klal Yisroel 
were like the heel and were stepped on by 
the Mitzriyim. (צרור המור) 
 One could perhaps advance an 
argument that Klal Yisroel are the most 
inferior nation of the world, for we are in 
exile, and have been so for many years, 
with terrible Tzoros afflicting us. In 
truth, it is the exact opposite.  Hakodosh 
Boruch Hu has the desire exclusively for 
our good, and He therefore gives us 
Yisurin to cleanse us so that we can be 
close to Him.  Being that Hakodosh 
Boruch Hu is the root of all goodness in 
the world, and wants to give that 
goodness, why doesn’t He do so for all of 
the nations of the world?  Hakodosh 
Boruch Hu would indeed like to give 
goodness to all the nations of the world, 
and giving them Yisurin to purify them 
would actually be beneficial for them to 

ultimately receive goodness, however 
they would not deal with the Yisurin 
properly.  Avodah Zara 2b says that in 
the future, the nations of the world will 
come to Hakodosh Boruch Hu and 
complain that it is not fair that He did not 
turn a mountain over their heads to 
accept the Torah, for then they would 
have indeed accepted the Torah.  In 
response to this, Hakodosh Boruch Hu 
will give them the Mitzvah of Sukkah, 
and He will take the sun out of its sheath, 
and the nations of the world will leave the 
Sukkah and kick it.  This demonstrates 
what the nations of the world do, 
meaning that if Hakodosh Boruch Hu 
would give them Yisurin like He does to 
Klal Yisroel, they would curse Him for 
their pain, and therefore it would not 
bring goodness to them.   This is what the 
Posuk is teaching us here: “ ואלה שמות בני
 These are the names of B’nei – ”ישראל
Yisroel – the Torah uses “ישראל” which 
represent greatness and importance, for 
Klal Yisroel are truly an important and 
special nation, and the reason that they 
are truly great is because, “ את יעקב איש
 – ”יעקב“ for they act like – ”וביתו באו
meaning that they act with great 
humility, and that even when Chas 
V’sholom they are afflicted with Yisurin 
they do not scorn Hakodosh Boruch Hu 
but they accept it with love. (אך פרי תבואה) 
  Although each one of them 
already had an independent household of 
their own, they all remained devoted to 
Yaakov, and were deeply attached to 
him.  The words, קבאת יע  denotes a 
connection much more intimate than “  עם
 A characteristic feature of Loshon ”.יעקב
Hakodesh is that the words that signify 
connection usually also signify 
separation.  There can be no strong 
connection without separation from 
others.  ש וביתואת יעקב אי  – All of them 
together are part of the same ancient 
stem, but each one has become a 
separate, independent branch, the center 
of a family of his own.  They are all still 
the children of Yaakov, but now they also 
have children of their own.  This is the 
heart and soul of the family.  Each son 
builds his own home as a branch of his 
parents’ home, and every father lives on 
in his children and grandchildren.  
Parents with their children, and children 

with their parents, knit together and 
united forever – this is the root of Klal 
Yisroel’s eternal flowering.  Herein lies 
the secret of the eternity of the Jewish 
people. (ר' שמשון רפאל הירש) 
 Avrohom Avinu’s name was 
originally “אברם” and then the letter  'ה 
was added to his name to make it אברהם.  
Once his name was changed, his old 
name was discarded and is not to be used 
anymore, and he was only called and 
referred to as אברהם.  Yaakov’s name was 
changed to Yisroel, yet we see that he is 
still referred to as Yaakov.  Why is this 
so?  Avrohom was Zoche to have a letter 
added to his name, for he reached a 
certain Madreiga.  The extra letter 
represented his standing in this world, as 
he was the one who made Hakodosh 
Boruch Hu’s Name known in the world.  
Yaakov was Zoche to the name Yisroel, 
which is an exalted name.  It represents 
Klal Yisroel as a whole, as an entire 
nation, for he was the father of the 
Shevatim, from which Klal Yisroel came. 
Every Yid is always supposed to connect 
himself to the Tzibur, Klal Yisroel, for the 
Tzibur of Klal Yisroel is very holy and 
does not sin.  Although individuals may 
Chas V’sholom sin, the Tzibur is always 
considered pure.  The Torah is telling us 
here how one can achieve making himself 
a part of the Tzibur of Klal Yisroel.  “  ואלה
 these are the names of – ”שמות בני ישראל
the B’nei Yisroel – how were all of these 
individuals Zoche to be called a part of 
the Tzibur of Klal Yisroel, “את יעקב” – for 
they saw themselves as Yaakov.  Yaakov 
represents humility, and never becoming 
arrogant.  Yaakov Avinu was a great 
individual, and he was also the name of 
the nation – Yisroel.  Both names must 
be used in tandem – in order to be Yisroel, 
one must also be Yaakov.  Chazal tell us 
that Yaakov did not die. What is the 
Chiddush that Yaakov did not die – for 
there is a part of him in Klal Yisroel, that 
which we are called Klal Yisroel?  The 
Chiddush is that because Yaakov Avinu 
was so humble and served Hakodosh 
Boruch Hu properly, that even the 
individual Yaakov did not die – for he 
lives on through the Tzibur of Klal 
Yisroel.  May we be Zoche to be a part of 
the Tzibur of Klal Yisroel, and be the 
proper Yaakov as well.   

Parashas Shemos פ"שת תומשתשרפ

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

המירצמםיאבהלארשיינבתומשהלא
And these are the names of Bnei Yisrael who were coming to Egypt. 

(1:1)
The parsha commences by mentioning the names of the 

tribal ancestors. Although they had previously been recorded during 
their lifetime, they are once again repeated after they have passed 
from the scene because of their dearness to Hashem. They are 
likened to the stars of the sky, which Hashem brings out and brings 
in by name. He counts and enumerates them at both opportunities. 
This indicates that the forefathers, like the stars, are precious to 
Hashem. Actually, Hashem took a census of Klal Yisrael three times: 
when they were liberated and left Egypt; after the Golden Calf 
debacle during which a number died, to see how many had survived; 
and when He was about to rest His Shechinah, Divine Presence, 
among them. The commentators (Rashi in Sefer Bamidbar, prior to 
the last count) explain the purpose of these censuses: to 
demonstrate His abiding love for them. 

It is not as if Hashem requires a census. He certainly knows 
how many Jews comprise His nation; rather, He shows His affection 
by counting them. The Kli Yakar (Parashas Ki Sisa 30:11) 
supplements this: Ki sisa, es rosh Bnei Yisrael, “When you take a 
census of Bnei Yisrael,” whenever the concept of nesius rosh, 
elevating the head (counting), is used with regard to numbers, the 
purpose is to teach that by numbering/counting the people, they are 
(being) elevated above the nations of the world. Every number 
indicates the singular uniqueness of each individual Jew. In this 
manner, Hashem shows each Jew how important and valuable he is 
to Him. 

Showing love to each student is a central theme in the 
world of Torah chinuch, education. More significant, love 
demonstrates to the student that he is valued, appreciated and 
important. This applies in the classroom, in the bais hamedrash, and 
(especially) in the home. A child must feel loved. We sometimes see 
children whose parents certainly love them, yet they still do not 
thrive. The children who thrive are the ones who feel accepted and 
cherished for exactly who they are. A child who does not feel special 
will, unfortunately, act out in a manner that garners attention for 
himself. This is a response to rejection, a cry for affection. 

When a talmid, student, acts out, how his rebbe and 
parents respond can make the difference between the spiritual life 
and death of the student. The Chasam Sofer, zl, was zocheh, merited, 
a Heavenly favour for which very few poskim, halachic arbiters, 
qualified. His decisions and chiddushim, novellae, have been 
accepted throughout the spectrum of the Torah world. The Minchas 
Elazar, zl, attributes the Chasam Sofer’s extraordinary merit to one 
specific incident that took place during his tenure as Rosh Yeshivah
of the distinguished Pressburg Yeshivah. 

The seder ha’limud, order of Torah learning, of the 
yeshivah, was to repeat the Mesechtos, Tractates, which they 
studied, every three years. One brilliant student in the yeshivah, by 
the name of Landsberg, was able to repeat verbatim every word that 
the Chasam Sofer said in shiur. Not only could he repeat the Torah 
thoughts, but he even mimicked the nuances and expressions of 
their revered Rebbe. Prior to a shiur, lecture, which he had heard 
during the previous cycle of learning, he told the class that he would 

say the shiur with all of the accompanying nuances that were 
common fare for the Chasam Sofer. 

The student did so prior to a shiur that the Chasam Sofer
was about to teach. Thus, when the Chasam Sofer taught the shiur
with exactly the same pattern that was presaged by Landsberg, it 
brought quiet chuckles to the faces of the students. When the 
Chasam Sofer noticed that something was amiss, he stopped the 
shiur and asked what was so funny. Obviously, no one was prepared 
to tattle on Landsberg, until finally a student, Aharon Deutsch, raised 
his hand and explained what had occurred. The Chasam Sofer’s
reaction was to declare, “Landsberg has stolen my shiur!”

The students trembled when they heard their revered 
Rebbe utter these words. Added to this was the announcement 
shortly thereafter that anyone who had attended yesterday’s shiur
should appear the next day in the bais hamedrash. Any student who 
did not appear at the designated time would be dismissed from the 
yeshivah. Everyone was certain that the Chasam Sofer would 
excoriate Landsberg in the presence of the entire yeshivah for 
slighting the gadol hador, the pre-eminent Torah leader of the 
generation. 

At the appointed time, the Chasam Sofer entered the bais 
hamedrash. All of the yeshivah students were present, their nerves 
taut, all of them waiting to hear the mussar shmuess, ethical lecture, 
that would remain etched in their minds forever. Three hundred and 
ninety students sat on the edge of their seats, ready to hear the 
gadol hador’s piercing words. It did not happen. The Chasam Sofer
said the following: “I do not know what happened yesterday, how I 
could have publicly offended a student who is so dear to me. He is a 
student who is steeped in Torah erudition; I should have realised 
that what he did was out of his extraordinary love of Torah.” Then 
the Chasam Sofer broke down in bitter, incessant weeping, “With a 
broken heart, I publicly ask his mechilah, forgiveness, and promise 
that I will never do it again.”

The students sat there stunned. They did not believe what 
they had just heard. The Chasam Sofer had just asked forgiveness 
from the student who had the day before offended him! It was at 
this moment that the students came to realise the unparalleled 
plateau of yiraas Shomayim, fear of Heaven, and extreme humility 
that the saintly Rebbe evinced. They had no doubt that the student 
who had acted impudently the day before should have received a 
scathing lecture. However, the Chasam Sofer sought to teach his 
students, many of them who were destined to become Torah leaders 
themselves, an important lesson in Torah chinuch. Their education, 
and, by extension, the education of generations of bnei Torah took 
centre stage and outweighed the excoriation of one student. We 
understand now why the Minchas Elazar felt that this action of the 
Chasam Sofer catalysed the acceptance of his piskei halachah
throughout Klal Yisrael. 

Sensitivity to another person’s pain, acknowledging his 
adversity, is imperative for a Torah Jew. The Tiferes Shlomo posits 
that Moshe Rabbeinu achieved his position – and succeeded as the 
quintessential leader and Rebbe of Klal Yisrael – specifically because 
of his ability to feel the pain and carry the yoke with his brethren. 
We might think that this imperative applies only with regard to 
adults. The following vignette demonstrates that it applies equally to 
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PPaarraasshhaass  SShheemmooss

An Important Project 
“Hi, Abba. I’m home from the Beis 
HaKinesses.” 
“Good morning Chaim, how are you?” 
“I feel okay, Abba, however, I am a bit 
disappointed.” 
“Oy vey. What happened, Chaim?” 
“I did not pray so well this morning. I 
came late, I was distracted, and my mind 
wandered. I was thinking about all sorts 
of things. I feel like I passed up a wonder-
ful opportunity to speak to Hashem.” 
“Chaim, you have such a pure neshama 
(soul)! You have a sense for what is right, 
and a desire to do good! You are on the 
right track and you will succeed!” 
“Thank you Abba, however, I feel that I 
need help.” 
“I’ll give you whatever I can, Chaim.” 
“First of all Abba, I would like to 
know how important tefillah really 
is.” 
“That is an excellent question, 
Chaim. The Rambam (Hilchos 
Tefillah and Bircas Kohanim 
1:1) numbers tefillah 
amongst the 613 mitzvos 
d’oraysa. He bases this on 
the verse, “You shall 
serve Hashem your G-d” 
(Shemos 23:25). He 
then cites the gemora 
(Taanis 2a) which 
darshens the verse, 
“You shall love 
Hashem your G-d and you shall serve 
Him with all of your heart (Devarim 
11:13).” Which avodah (service) do we 
perform with our hearts? Tefillah.” 

“I see Abba. Tefillah has the elevated 
status of being one of the 613 mitzvos.”* 
“Yes, Chaim. The next point to contem-
plate is, when we pray we are speaking 
directly to Hashem. The Creator of the 
universe, King of kings, the Holy One 
Blessed be He is listening to every word 
we say, and paying attention to every 
thought that we think. If you had an ap-
pointment with a very important person, 
you would certainly take it very seriously. 
You would look forward to the time, 
preparing for it by carefully considering 
every word that you will say, every ac-
tion that you will take, and all of their 
implications. How much more so when 
you have an appointment with the Al-
mighty! It is an opportunity that should 
not be taken lightly.” 
“Yes, Abba. We also learned the gemora 
(Brachos 6b) which states that tefillah is 
one of the things that stand at the pinna-
cle of the world. Our words of prayer 
reach the highest heights in heaven.” 

“So true, Chaim. The words of the formal 
daily prayers and blessings were authored 
by the Anshei Kinesses HaGedola (Men of 
the Great Assembly) over two thousand 
years ago. The three services, when 
prayed at a relaxed meaningful pace, 
occupy two hours of the day. Almost no 
other single mitzvah requires so much 
time! This alone shows the lofty impor-
tance of tefillah.” 

“Abba, I am investing so much time 
that I surely want to use it productively. 
To just sink into a repetitive recitation of 
the words would be a shameful waste of 
time and effort.” 
“I agree, Chaim. Therefore, anyone who 
wants to experience meaningful and ele-
vating prayer must set aside time during 
the day to work on improving his tefillos.” 
“What must he learn, Abba?” 

“He must learn about the 
importance of tefillah, as we are 

now doing. He should realize the 
tremendous things that tefillah can 
accomplish. This will motivate him 
to pray with all of his heart. Then 
he can learn the peirush 

(explanation) of the 
words of the prayers. 
He can also pick up tips 
that will help him 

concentrate better. With 
such preparation, when he 

comes to mispallel (pray), he 
will be ready to have an 

inspiring, deep connection with 
his Creator. He will put forth meaningful 
requests that will be answered.” 
“Really, Abba?” 
“Absolutely, Chaim. Rav Shimshon Pincus 
in his sefer Shaarim Bi’Tefillah cites two 
examples of the power of tefillah, both 
within the framework of nature, and in 
the miraculous events that transcend na-
ture. The first is in parashas Bereshis (2:5). 
“The trees of the field were not yet on the 
earth, and all the herb of the field had yet 
sprouted, for the Hashem G-d had not sent 
rain upon the earth, and there was no man 
to work the soil.” Rashi explains that be-
fore the sixth day the plants of the field 
were formed and waiting to sprout forth 
from their openings in the ground. How-
ever, they were lacking one thing – rain. 
Why had it not yet rained? Because man 
had not yet been created. He needed to 
work the ground, and in doing so realize 
the benefit of rain. He would then pray to 
Hashem for rain, and it would fall, thereby 
causing the plants and trees to sprout 
forth. Therefore we see that man’s tefillos 
were (and still are) necessary for rain to fall 
which maintains the entire cycle of nature 
and life on this planet. Nothing happens 
without tefillah.” 

“That is astounding, Abba.” 
“Indeed, Chaim. We have many berachos 
from Hashem waiting for us. They are 
standing at the gates (so to speak). We just 
need to open those gates. How? With 
tefillah. Avraham Avinu was promised that 
many generations would come from him, 
yet his only son (from Sara) Yitzchak was 
childless. ‘Yitzchak pleaded with Hashem 
opposite his wife, because she was child-
less. Hashem responded to his pleas and 
Rivka his wife became pregnant’ (Bereshis 
25:21). Similarly, the redemption from 
Mitzrayim was promised to us. ‘And the 
Bnei Yisrael groaned because of the hard 
labor and they cried out. Their outcry 
from the work went up to G-d. Hashem 
heard their cry and He recalled His cove-
nant with Avraham, with Yitzchak, and 
with Yaakov’ (Shemos 2:23, 24). He did 
not redeem us, however, until we cried 
out to Him in prayer. Both the geulas 
Mitzrayim and the birth of children to 
Avraham Avinu were miracles above the 
rules of nature. So we see, Chaim, that 
tefillah has the power to over-ride nature.” 
“That is just awesome, Abba. What a 
motivation to pray properly!” 
“Yes, Chaim. I pray that we all realize just 
what our tefillos are and what they can 
accomplish. Then we will be motivated 
to put our best efforts into praying with 
all of our hearts and souls.” 
 
Kinderlach . . .  
Tefillah is awesome. We have an ap-
pointment three times each day to speak 
directly to Hashem. We spend those two 
hours praying words that reach the high-
est heavens. Our tefillos allow all of the 
blessings of nature to come down to the 
world. The gemora (Nidda 70b) asks, 
“What should a person do to become 
wise? Maximize his learning and minimize 
his involvement in business affairs.” The 
gemora asks, “Many did this and did not 
become wise.” It answers, “Therefore he 
must ask for mercy from the One Whom 
wisdom is His, as the verse states, ‘For 
Hashem grants wisdom, from His mouth 
knowledge and understanding’ (Mishlei 
2:6) . . . one without the other is not suffi-
cient.” The gemora continues to explain 
how our tefillos allow us to receive the 
blessings of wealth and children. Heartfelt 
prayers can also change the rules of na-
ture and entreat Hashem to perform 
miracles. What a tremendous opportunity 
we have kinderlach! Take the time to 
learn about prayer. Then prepare your-
selves properly and pray with all of your 
hearts! Hashem will listen to your words. 
 
* The Ramban disputes this ruling of the 
Rambam. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS SHMOS 
A FIVE STAR STUDDED PERFOMANCE 

 
At the beginning of Sefer Shmos, Hashem counts the Shevatim once again even though they were counted in Parshas 
Vayigash. Rashi explains the reason by saying that they are compared to stars which Hashem also counts. Anything that 
one counts over and over again demonstrates one's love and cherishment to that particular object. Hashem's love for Bnei 
Yisrael is conveyed by His counting them by their names when they were alive and once again even after they died. 
 
Sefer Shmos deals with the Galus of Yisrael in Mitzrayim and the geulah from it. By counting them again, Hashem is sending 
His nation the message that even though you are descending to Galus entering a state of a hester panin, nevertheless you 
are dearly beloved by me. Your painful experiences in the Galus is also felt by me, for this is the reason I appeared to 
Moshe Rabbeinu in a burning thorn bush. From this we realize that our relationship with the Creator is still intact and it is 
only being concealed temporarily. Chazal tell us that the night symbolizes the Galus. The stars symbolize Am Yisrael. This 
counting and the comparison to stars, send the message that the light of Hashem accompanies us even in our darkest 
episodes. As Dovid Hamelech wrote ידמע התא יכ ער אריא אל תומלצ איגב ךליא יכ םג . 
 
Hashem's perspective towards us is that every Yid counts. There is absolutely no duplication. No matter how small and 
insignificant the stars look from earth's view, from the heavens they are viewed as thousands of times larger than the sun. 
At the very beginning of Galus, Hashem wants to implant into our essence His heavenly perspective of our loftiness, 
royalty, and lineage. This was in order that our experience in Galus together with a host culture, will only compromise 
ever so slightly if any at all, our devotion and dedication to Torah and Mitzvos. Our clear recognition of who we really are 
and of our prestigious origin won't allow us to blend and identify with all those who do not share the same claim.  
 
We find this concept in the Halacha of Bittul. .  An item like eggs which is sold by number, if one egg   לטב וניא ןינמבש רבד
from a treifa gets mixed up with 60 kosher eggs, does not follow the norm of םיששב לוטיב  to become nullified with the 
other sixty. The reason is because since by nature eggs are counted by number and not weighed it has risen to such a 
great significance that it cannot be nullified. So too, by the fact that Hashem counted Yisrael twice, they were thereby 
given the super staying power to preserve their Yiddsihkeit and not to be nullified and disappear by the influences of the 
host culture.    
 
The mission of Am Yisrael in the world is to testify to Hashem's oneness and omnipotence in creating the universe. This 
can only be achieved properly if the Yid realizes his own significance and esteem in the eyes of Hashem. If one eats in the 
street he loses the ability to be a kosher witness (Kiddushin 40b). The reason is because he lost the trustworthiness of his 
testimony since he shed his self respect and he now lacks the capability to become embarrassed if he were to lie and be 
caught. Likewise, a Talmid Chacham is believed to have a lost article returned to him by identifying his ownership by mere 
recognition even without an definite sign ןמיס . The exception to this din is if his dress is unkempt (Shabbos 114). These 
two dinim demonstrate that when one lacks self esteem to the degree where he belittles himself publicly by his eating 
habits or dress, he loses the status of being a valid witness. So too, a Yid who doesn't realize his unfathomable 
unconditional relationship with Hashem  even during the period that he is sent into galus, he will not have the fortitude 
and resolve to remain unassimilated with the goyim, and the probability is that his Mitzvah performance and devotion to 
Hashem will eventually wane. 
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PARSHAS  SHEMOS

TH IS Sunday!

S E C O N D

Annual Breakfast

Sunday, January 19, 2020 | 9:30 am
6 Parker Blvd. Monsey, New York 10952

SEE INSIDE COVER FOR DETAILS



Rabbi Shlomo Perlstein שליט״א

ראש הכולל, ורב קהל ד'סאמיט פארק

Rabbi  Moshe Langer שליט״א

Chestnut Ridge רב קהל תורה ותפילה

You are cordially invited to be our guest at the

to benefit
Kollel Choshen Mishpat of the

Sunday, January 19, 2020 | כב׳ טבת תש״פ at 9:30 am

In our home, 26 Parker Blvd. Monsey, New York 10952

S P E C I A L  A D D R E S S E S | 10 am

Looking forward to greeting you personally
Your hosts, MR. & MRS.  EFF I  WE ISSMANDL

H O S T  C O M M I T T E E

Shully Braunstein | Eli Cohen | Shloime Chill | Yitzi Frankel | Berel Friedman | Pinny Grunfeld
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any of us are familiar with the Chazal (Sotah 49b) that 
point out the Simanim for Mashiach’s imminent arrival: 
וכו' יאמיר"  ויקר  יסגא,  חוצפא  משיחא   disrespect will "בעקבות 

increase, costs will soar etc. government will turn to heresy etc. 
We know that a number of these simanim have already been 
mekuyam. So the obvious question is – why has the ge’ulah not 
yet arrived? If all signs are pointing to Mashiach’s emergence, 
what is holding him back? What should we do to make it 
happen-certainly the events of the last century up until this very 
day, should rouse us to find the answer. 

One of the fundamental yesodos Chazal relate to us about 
yetzi’as Mitzrayim is that it serves as a blueprint for the future, 
as we have learned throughout Sefer Beraishis.  The passuk 
(Micha 7:15) states: "נפלאות  alerting ;”כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
us to learn that the nature of the galus and ge’ulah of Mitzrayim 
foreshadows the mehalech of galus and ge’ulah in the future. The 
 says (Sefer Mitzvos Ha’katzar, one of the Ba’alei Tosfos) סמ"ק
something which reflects this idea. Chazal (Shabbos 31a) tell 
us that one of the items a person is asked about in Shamayim 
after one hundred and twenty, is whether he awaited the ge’ulah: 
“Tzipisa l’yeshu’ah?” The סמ"ק wonders where in the Torah we 
find such a chiyuv that one must be metzapeh l’yeshu’ah. He 
concludes that the mekor is none other than the first dibrah of 
the Aseres Ha’dibros: "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" . This, of 
course, is the mitzvah of emunah. But the סמ"ק understands that 
it includes an obligation to believe that Hakadosh Baruch Hu is 
a go’el, and just as He was go’el us “mei’Eretz Mitzrayim,” so will 
He be go’el us from this galus as well. (First Mitzvah Ha'Tluyos 
B'Lev)

So how, indeed, did the ge’ulah from galus Mitzrayim come 
about? Parshas Shemos contains a critical turning-point in 
the whole episode: אל־ שועתם  ותעל  ויזעקו  מן־העבדה  בני־ישראל  "ויאנחו 
את־נאקתם" אלקים  וישמע  מן־העבדה,   – All of these phrases . האלקים 
נאקתם" שועתם...  ויזעקו...   are all leshonos of tefillah, and – "ויאנחו... 
the mefarshim clarify their differences. In any event, Hashem 
appeared to Moshe shortly thereafter and announced the 
coming ge’ulah. In doing so, He declared:ראה ראיתי את־עני עמי אשר" 
 The Rishonim explain that the passuk is . במצרים ואת־צעקתם שמעתי"
referring to two things; not only did Hashem see the tza’ar that 
Yisroel was in, but He listened to each and every tefillah that 
Yisroel offered. And this is what brought the ge’ulah.

Indeed, this is a primary function of tzaros in the first place. 
Hashem desires to hear the voice of Yisroel, as He declares: 
נאוה" ומראיך  ערב  כי־קולך  את־קולך   let me hear your voice "השמיעיני 
because your voice is sweet to me. There are times He will bring 
tzaros upon a person; He will alleviate the suffering when a 
person davens, but he has to daven in order for the tzaros to be 
removed. The catalyst for the whole incident is Kadosh Baruch 
Hu's "desire" to hear the words pouring out of our שבלב  עבודה 
directed on high. We should not view the "tzarah" as the end 
game only to be removed by our Tefilos. This is evident from 
the Gemara (Megilla 13b) that Hashem creates the Refuah 
before the "Makkah"-what point is there for the Refuah to exist 
before the "Makkah"? It is only that Hashem designs the whole 
episode to conclude with a Teffilah-saturated finale-the ultimate 
connection in every aspect of man's life. Rav Yeruchem Levovitz, 
Mirrer Mashgiach (Daas Torah Bshalach) points this idea out in 
a Medrash (Shmos 21:5) that once the Bnei Yisroel realized they 
had nowhere to go at the Yam Suf they turned to Hashem-שהיה 
 The Medrash illustrates this with the Mashal .הקב"ה מתאוה לתפילתן
of someone who wanted to speak to the princess but she refused. 
He then endangered her life and she began calling out to him for 
help-the point wasn't the danger but her calling out to him. אמר 
 Rav Yeruchem understands the .הקב"ה לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם
words of Rashi on the Pasuk 'ויצעקו בני ישראל אל ה that Klal Yisroel 
was אומנות אבותיהם  they seized the proficient skill of their ,תפשו 
fathers. He explains that the ability to Daven, the intense ויצעקו is 
something every Yid has in them from our Avos. The Mashgiach 
writes, that when a fire swept through the city of Mir, one of the 
people that attempted-poorly-to extinguish it was an אפיקורס, a 
heretic. His anguished shout was; עולם של   send rain from רבונו 
heaven. This from a man who believed in nothing, did nothing, 
but when in danger, he instinctively reached for the skill of his 
Avos. That is the point Rashi is alerting us to-we all have that 
skill to reach out to Tatteh-בכל קראנו אליו. 

Interestingly, we find that Moshe had to deal with his handicap of 
k’veidus peh throughout the whole process of yetzi’as Mitzrayim. 
We see that for the week that Moshe debated with Hashem at the 
 Moshe has a strong and legitimate argument. You can't send ,סנה
someone who talks like I do to Pharaoh-if you really wanted me 
to go You should have healed me first. Ramban (4:10) writes 
that Hashem certainly agreed, you can't disagree with the logic, 
but Moshe really didnt want to go. Moshe just complained 
this is my condition BUT HAD Moshe really Davened to be 

M
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healed Hashem would have healed him. The classic words of 
the Rambam: זה על  לפני  התפללת  ולא  ברפואתך  תרצה  שלא  כיון   it ועתה 
shall remain as is. Never do we see that he actually prayed for 
its removal. 

The bottom line is that Hakadosh Baruch Hu stands and is ready 
to provide us with all the gifts in the world, if only we would be 
mispallel to Him for them. We see that this is what brought the 
ge’ulah from Mitzrayim – and would bring the ge’ulah from our 
galus, as well. Yes, it may very well be that all of the simanim of 
ikvesa d’Meshicha have already been mekuyam. But if something 
is holding Mashiach back from coming, it may be the fact that 
we aren’t being mispallel to Hakadosh Baruch Hu enough, 
ה' קראתיך   to bring the ge’ulah. This Galus, in America ,ממעמקים 
and Europe, that we thought was going well enough, is starting 
to fall apart. We all need, בכל לבבך to again be תפשו אומנות אבותיהם.

There is another important factor in this regard that emerges 
from the parshah. Shortly after Moshe had killed the Mitzri, he 
came across Dasan and Aviram fighting and tried to intervene. 
But they reacted with antagonism, saying: הלהרגני אתה אמר כאשר" 
 :Moshe responded to their hostility by declaring . הרגת את־המצרי"
“Achein noda ha’davar – Behold, the matter is known.” What 
‘matter’ was Moshe referring to? Rashi in his second pshat, 
offers an interpretation based on the Midrash. It refers to the 
very fact of Yisroel’s shibud in Mitzrayim. Moshe had always 
wondered what Klal Yisroel had done to deserve such a harsh 
and severe punishment. After the encounter with Dasan and 
Aviram, however, the “matter” became clear. He realized that 
their suffering in galus was a result of such conduct, part of the 
sinister effects of lashon ha’ra. 

We learned above of the remarkable ko’ach ha’tefillah which 
is instrumental in bringing ge’ulos and yeshu’os. The Chafetz 
Chayim understands that this was the very point Moshe was 
making . Moshe now understood why it seemed that Yisroel was 
mired in such a terrible galus. Being that they were involved with 
lashon ha’ra, they had sullied their mouths and thus defiled their 
tefillos. As such, even if they would be mispallel to Hakadosh 
Baruch Hu, their tefillos would not ascend before Him. Their 
ge’ulah could not be effected unless and until they rectified this 
defect. 

It is frightening to learn the Gemara Shabbos (33a) as a result of 
-לא יהיה בך ערות דיבור talking immorally as Chazal Darshen-נבול פה
great Tzaros and difficult Gezeiros come about, Yesomim and 

Almana's cry out, צועקים ואינן נענין are not answered. How can this 
be? The Rambam (De'os 6:15) writes that ברית כרותה there is ברית, 
a treaty that the cries of יתומים ואלמנות are always answered? But 
a mouth tarnished by חטאי הלשון sabotages any cry, any Teffilah 
that comes from it- Hashem Yerachem-and they don't reach 
where we want them to reach. 

The lesson is, the great ikkar is to be mispallel with our whole 
heart, to understand that the toll this Galus has on us is off the 
charts in our רוחניות, both by the non-Frum and the Frum. All of 
us-just wanna go home! Ultimately, with Tefillah is how Yisroel 
were able to come out of galus Mitzrayim, and that is what will 
bring our ge’ulah, as well. But what is also imperative to bear 
in mind is that our tefillos must remain pristine. If they are 
sullied by lashon ha’ra and other sins of speech chas v’shalom, 
their effectiveness is greatly compromised. Hashem so strongly 
desires to hear our voice – “Hashmi’ini es koleich”; but the voice 
must come from a mouth that is pure and used with the skill of 
our Avos-ומביא גואל לבני בניהם. 
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‘Shabbos delight’ – 'עונג שבת'  
I have a brief introduction to my story. I have a strong 
connection to the kever of Rebbe Shimon bar Yochai, and 
whenever my wife can work it out, she sends me to Rashbi 
by myself. If she can arrange it, she comes with me. 
On Thursday of Parashas Vayeishev, I went to daven Mincha 
by Kever Rachel Imeinu. After davening, I met a pious man 
who feeds many people every Shabbos at the kever of the 
Rashbi without much fanfare. I asked him if he was already 
prepared for Shabbos in Meron? He replied that Baruch 
Hashem, he was prepared for everything except soft drinks 
which he had not yet found a donor for it, I offered to 
donate the soft drinks in honor of Shabbos. I asked him, 
‘Who will bring the drinks from Yerushalayim to Meron?’ He 
replied, ‘You have to donate, and the logistics remain with 
the Tzaddik in whose honor we are involved!!!’ 
I obligated myself and he went on his way. 
I went from Kever Rachel directly to Yerushalayim, and 
before I reached the traffic light that turns to Gilo, my cell 
phone rang. The young man on the other end asked if I was 
available to drive to Meron and back, staying there two 
hours, and leaving at 7:00 PM. I am a driver… this is how I 
make my living. 
I couldn’t believe it! I just accepted on myself to supply the 
drinks for Rebbe Shimon and I became the messenger to 
bring it to Meron for the honor of Shabbos. 
I immediately went to buy the drinks and I joyously picked 
up the passengers and wit 
h a sense of great hashgacha. 
When I got to Meron, the man arranging the meals met me 
and said with a smile, ‘Nu, so you were worried how the 
package would get to Rebbe Shimon?!’ 
The next day I was hired to again drive to Rebbe Shimon and 
I stayed there for Shabbos Kodesh by the Rashbi with my 
Rebbe, my teacher who was also spending Shabbos there. 
On motzaei Shabbos, I approached the kever to take leave, 
and I had a request, to merit another fare to Rashbi, in 
particular for next Shabbos, Shabbos Chanukah. 
I got in the car and as soon as I started it my cell phone 
rang. On the other end was my wife who told me that she 
just received an invitation from her brother to spend 
Shabbos Chanukah with them in Meron… 

 ח.ב.
 

Shemos 
5780 

And Moshe grew up – גדל משהוי  
A young rabbi was hired in the city of Hamburg and on his first day, a 
woman showed up and claimed that she had a complaint against one of 
the wealthy men in the city. The Rav asked the woman to wait a bit, but 
the woman refused to wait. The Rav sent the shammes of the Bais Din to 
summon the wealthy man and inform him that there is a claim against 
him. The wealthy man was known to be a stubborn person, but the 
shammes had no choice and he went to summon the wealthy man. When 
the wealthy man heard the words of the shammes he told him that he had 
no time for this now and he would come another time. The shammes 
returned with the wealthy man’s response, but the Rav sent him back 
again to tell him to come immediately. Reluctantly, the shammes went 
back and waited at the door of the wealthy man’s house. When he saw 
the wealthy man, in a trembling voice he told him the demand of the Rav. 
The wealthy man firmly responded: “Tell the Rav that he is still a guest 
here and I am one of the wealthy men of the city, and if I say that I will 
come another time, he has to believe me.” When the Rav heard the 
response of the wealthy man, he again sent the shammes to tell the man 
that if he did not come immediately, he would be forced to put him in 
cheirem [excommunication]. The shammes relayed the message of the Rav 
and then he ran for his life. A short while later, the wealthy man showed 
up at the Rav’s house with a broad smile and he announced in a loud 
joyous voice, “Mazel tov! Mazel tov! Now we know that the Rav is fit to 
serve in our city since he is not afraid of a man.” 
Our Torah relates three stories about the beginning of the journey of the 
loyal shepherd Moshe Rabeinu. The first story (2:11) יש מצרי מכה 'וירא א
 and he saw an Egyptian man striking a Hebrew man, of‘ – איש עברי מאחיו'
his brethren’. Moshe Rabeinu was pained to see the suffering of the Jew 
and he killed the Egyptian. The second story (2:13)  והנה שני אנשים עברים'
 and behold! two Hebrew men were striving’, this was not between‘ – נצים'
a Jew and a goy, but rather, between two wicked Jews. Even here, Moshe 
Rabeinu tried to set things in order. The third story is when Moshe 
Rabeinu came to Midian and the shepherds were bothering Yisro’s 
daughters (2:17) 'ויקם משה ויושיען' – ‘Moshe got up and saved them’, this 
was between goyim. Seemingly, he had no connection to them at all, but 
his heart was merciful as a true leader. He could not stand by and be 
silent, he intervened and saved the weak. The holy Torah is not just telling 
us these stories, we have to learn from Moshe Rabeinu that which is 
written in the Torah (Devorim 1:17) 'לא תגורו מפני איש' – ‘you shall not 
fear in the face of man’, and always try to do the right thing without fear 
of anyone. 

- Tiv HaTorah - Shemos 
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They should know more about worldly matters and enlighten their 
lives. He knew that this was the way to bring them down from 
Judaism. But the Children of Israel held firm to the edict of their 
fathers not to veer from the tradition handed down to them from 
past generations. And so, in the merit of four things Israel was 
redeemed from Egypt; they did not change their names, their 
language, their manner of dress, and they were not wiser than their 
fathers, rather, they followed their paths wholeheartedly and they 
became the chosen people. 

The power of unity – כח האחדות 
Yaakov Avinu laid down the foundation for them and showed them 
the how to strengthen themselves when they are in exile – with the 
power of unity and associating with good friends and discussing 
topics of Torah, Tefillah or service of the Creator as he told them 
(Bereishis 49:1),  האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית'
 Assemble yourselves and I will tell you what will befall you“ – הימים'
in the End of Days”. The hope that they will remain Jews faithful to 
Hashem and His Torah in the End of Days is by joining together with 
the love of friends – this is the lone guarantee to keep their existence 
through the generations. 

Subjugate the heart to Heaven – לשעבד את הלב לשמים 
Due to the extreme darkness at the beginning of the Egyptian exile as 
commented by Rashi (to Bereishis 47:28) ‘the eyes and heart of Israel 
were closed because of the suffering of the enslavement for they 
began to enslave them’ – the eyes and heart allude to will of a person 
to choose good or bad. In exile, the straight and good path to serve 
the Creator was hidden from them, until they lost hope and could not 
choose good with pure choice due to the darkness of the exile. 
Therefore, when Moshe Rabeinu was sent as a Providential 
messenger to redeem them, He first used these words (2:11)   ויגדל'
 Moshe grew up and went out to his‘ – משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם'
brethren and saw their burdens’ and Rashi comments ‘he focused his 
eyes and heart to be distressed over them.’ He came to open their 
eyes and heart and give them hope for their redemption until – may 
our eyes see, our heart rejoice, and our soul exult in Your salvation. 
And so, right when their measure of suffering was complete, they 
cried to Hashem (2:23) ל האלקים 'ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו א
 the Children of Israel groaned because of the work and‘ – מן העבודה'
they cried out to G-d because of the work’. Their prayers broke the 
skies and reached the Throne of Glory (2:25) ' וירא אלקים את בני
 .’G-d saw the Children of Israel, and G-d knew‘ – ישראל וידע אלקים'
Rashi explains, ‘He focused on them and did not hide His eyes from 
them’. The power of Moshe Rabeinu revealed the will in them, the 
end of the darkness of exile had arrived and the heart was opened, 
and they had the ability to hope for their complete redemption. 

Behold, a youth was crying – והנה נער בוכה 
Many say, ‘Who will answer our prayers?’ Hidden in this posuk is the benefit 
of shedding tears, Hashem answers requests accompanied by tears. A 
tzaddik wrote that HaKadosh Baruch Hu loves tears – when a Jew pours out 
his heart to his Father in heaven from the depths of his heart with tears, it is 
greatly loved in Heaven. This is hinted at here (2:6) ל עליו והנה נער בוכה ותחמ

ר מילדי העברים זה'ותאמ  – ‘Behold, a youth was crying. She took pity on him 
and said, “This is one of the Hebrew boys”. When Pharaoh’s daughter saw 
the child crying, she immediately understood that it was a Hebrew child. The 
Children of Israel lift their eyes and cry from the heart. Abruptly, she took 
pity on him which began the salvation of Israel. The Gemara (Bava Metzia 
59a) says, ‘R’ Elazar said: From the day that the Bais HaMikdash was 
destroyed, the gates of prayer were locked. But even though the gates of 
prayer were locked, the gates of tears have not been locked, as it states 
(Tehillim 39:13) 'שמעה תפלתי ה' ושועתי העזינה אל דמעתי אל תחרש' – ‘Hear 
my prayer, Hashem, and listen to my outcry; you will not be deaf to my 
tears’. Tears are the key for all requests to be answered and causes prayers 
to be accepted. 
 
 

עוז צור(מ) בשעבוד מלכות עגלה  
With the calf-like kingdom’s bondage (Maoz Tzur) 

 
 ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו: )א:א(

And these are the names of the Children of Israel who came to Egypt, 
with Yaakov, each man and his household came. (1:1) 

Encouragement during exile –  דרכי  התחזקות בעת הגלות 
These parshiyos begin the recounting of the subjugation of the 
Children of Israel in the land of Egypt, and as is famously accepted 

ת את הזמן''הקריאה מעורר  – ‘the reading of the week is timely’. 
Every year everyone goes through the parshiyos of the Torah. We 
are now up to the subjugation of Egypt which hints at all the exiles 
that will come after it. It is incumbent on us to take good advice 
and straight paths to know how to endure the subjugation of 
Egypt as everybody passes through ים'-'מיצר  – narrow straits, 
whether generally or individually, and we learn from the holy 
fathers how to strengthen ourselves in times of exile. 
Consider everyone individually –  להחשיב כל אחד בפני עצמו 
At first, when Yaakov and his sons and all their households went 
down to Egypt, they counted all those who went down with him. 
When they finished it states (Bereishis 46:27)  כל הנפש לבית יעקב'

רימה שבעים'הבאה מצ  – ‘All the souls of Yaakov’s household who 
came to Egypt, seventy’. Seemingly, why did they have to count 
them and even list their names when it would have been enough 
to say that seventy souls went down to Egypt? Rather, Yaakov 
Avinu wanted to hint and say – that he knew that each one was 
important by himself and was a separate number – as people 
count pearls and gems when they are valuable in his eyes. As it 
states (Yeshaya 40:26) לם בשם יקרא''המוציא במספר צבאם לכ  – ‘He 
brings forth their legions by number, He calls to each of them by 
name’. Thus, Hashem Yisbarach calls each and every creation in 
His world by name and number. So too, every father must know 
that every child and student is a valuable diamond and his attitude 
must be accordingly and each child should get the attention and 
other needs as appropriate, each according to his way as it states 
(Mishlei 22:6) 'חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה – ‘Train 
the youth according to his way; even when he grows old, he will 
not swerve from it.’ 
This was also the intent of Yaakov when he sent Yehuda (Bereishis 
 ’to instruct ahead of him in Goshen‘ – 'להורות לפניו גשנה' (46:28
and Rashi explains, ‘to establish for him a house of study from 
which instruction shall go forth’. That is, that he should open 
several places of study – each appropriate for the student 
according to his level and ability to be able to elevate and attain 
Torah. Every child desiring to come to the pleasantness of Hashem 
and to elevate in the ways of Torah and love of the Creator. 

Come let us act wisely to it –  הבה נתחכמה לו 
When Pharaoh asked about them, what they did for a living – they 
told him (Bereishis 47:3) 'רעה צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו' – 
‘Each of your servants is a shepherd, both we and our forefathers’. 
That is, they told him that they continued to do what their fathers 
had done, and they did not make themselves more important and 
smarter than their fathers. This is what they were announcing to 
Pharaoh, that they were not looking for new customs that were 
not handed down to them by their fathers, rather, they wanted to 
go in the way of the elder Yisrael and the children wanted to do 
what the fathers did without change. However, at the beginning of 
the decree of servitude, in an abnormal way, Pharaoh went with 
them wanting to negate the foundation of ‘Am Yisrael’. He 
announced (1:10) ''הבה נתחכמה לו  – ‘Come, let us act wisely with 
it’, he wanted to go to them asking about their well-being 
intending to make them wiser than their fathers, so that they not 
live lives devoted to Heaven in the four amos of halacha. 
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Accordingly, the Ramban questions why Rashi accepted Rabbi 
Yehudah’s explanation, seeing as Rabbi Nechemiah’s objection 
to that explanation is valid—why suggest a physical defect that 
would have disqualified Moshe Rabeinu from performing the 
avodah along with the other leviim?  Additionally, the Ramban 
asks, according to this explanation, what chiddush is the Torah 
teaching us?  Why is the Torah informing us that his voice 
resembled that of an older person?   

The Malach Matat Is Called a Crying Youth

We will endeavor to reconcile the comments of our great 
luminary, Rashi.  To begin with, however, we must reconcile 
Rabbi Yehudah’s explanation in the Gemara.  He explained that 
Moshe’s voice sounded “like the voice of a youth” (deeper, 
like an older person); he was not bothered by the fact that 
that would have made Moshe Rabeinu physically defective, 
as per Rabbi Nechemiah’s objection.  Thus, we will refer to an 
intriguing revelation from the Chasam Sofer in his Derashos 
(Part I).  He addresses Rashi’s comment in the name of the 
Midrash: She opened it and saw Him; she saw the Shechinah 
with him.  Where do they deduce this fact from?  

He refers to the following passuk (Yehoshua 5, 13): ויהי" 

 בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו,

 וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו, ויאמר לא כי אני שר צבא ה'

ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו ויאמר לו מה אדוני מדבר אל  עתה באתי, 

 It happened when Yehoshua was in Yericho that he  עבדו".
raised his eyes and saw.  And behold!  A man was standing 
opposite him with sword drawn in his hand.  Yehoshua 
went toward him and said to him, “Are you with us or with 
our enemies?”  He said, “No, for I am the commander of 
Hashem’s legion; now I have come.”  Yehoshua fell before 

In this week’s parsha, parshas Shemos, we would like 
to focus on the incredible moment when Batya, Pharaoh’s 
daughter, opened the basket she found among the reeds on 
the river-bank (Shemos 2, 6): נער והנה  הילד  את  ותראהו   "ותפתח 

 she opened it and saw—בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה"
him, the child; and behold, a youth was crying!  She took 
pity on him and said, “This is one of the Hebrew children.”  
Rashi comments: Who was it that she saw?  The child.  This 
is the simple meaning.  But according to its Midrashic 
interpretation, she saw the Shechinah with him (Moshe).  
“And behold, a youth was crying!”: His voice was like that of 
a youth.  The Ramban questions this second interpretation—
that his voice was like that of a youth—seeing as there is a 
dispute in the Gemara regarding this point (Sotah 12b): 

"והנה נער בוכה, קרי ליה ילד וקרי ליה נער תנא הוא ילד וקולו כנער, דברי 

רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום אלא מלמד 

שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבה, אמרה שמא לא אזכה לחופתו".

“And behold, a youth was crying!”  Previously, the 
Torah called him a child (possibly an infant), and now, it 
calls him a youth (an older person)?  An explanation was 
taught in a Baraisa: He was an infant, but his voice was 
like that of a youth; these are the words of Rabbi Yehudah.  
Rabbi Nechemiah said to him: If so, you have made Moshe 
Rabeinu out to have a defect (an abnormally deep voice, 
which, according to Rashi, would disqualify him from singing 
along with the other leviim performing the sacred service).  
Rather, it (the word “youth”) teaches us that his mother 
fashioned a canopy of youth for him in the basket.  For, 
she said (to herself), “Perhaps I will not merit seeing his 
actual ‘chuppah.’”  In a sense, this suggests that he looked 
like a young man beneath his wedding “chuppah.”  
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him to the ground and prostrated himself, and said to him, 
“What does my master say to his servant?”  In the Midrash 
(B.R), Chazal provide us with the following elucidation:

פניך  אין  אם  ואומר  מתפלל  שהיה  אלא  באתי,  רבך  משה  עם  באתי.  "עתה 

הולכים וגו' לעלות למעלה לא הייתי יכול, שעדיין לא עשיתי שליחותי, ולמטה 

לא הייתי יכול שעדיין היה מתפלל ואומר, אם אין פניך הולכים, אלא היזהר שלא 

תעשה כשם שעשה לי משה רבך".

The malach said, “Now I have come.”  In fact, I came 
already in the times of your mentor, Moshe.  He, however, 
would pray and say (Shemos 33, 15): “If Your Presence 
does not go etc.”  To ascend upwards I cannot, since I have 
not yet performed my mission; down below, I could not 
(accomplish my mission), since he was still praying and 
saying, “If Your Presence does not go.”  Hence, take care 
not to do as your mentor, Moshe, did to me.”  

The Midrash can be understood based on HKB”H’s 
statement to Moshe Rabeinu during Yisrael’s first year in the 
midbar, in the aftermath of the “cheit ha’eigel.”  He informed 
Moshe that the Shechinah would not go ahead of Yisrael to 
guide them into the land.  Instead, He would send a malach to 
guide them, as it is written (ibid. 23, 20): הנה אנכי שולח מלאך" 

ושמע מפניו  השמר  הכינותי,  אשר  המקום  אל  ולהביאך  בדרך  לשמרך   לפניך 

בקרבו". שמי  כי  לפשעכם  ישא  לא  כי  בו  תמר  אל   Behold!  I am  בקולו 
sending a malach before you to protect you on the way, 
and to bring you to the place that I have prepared.  Rashi 
comments in the name of the Midrash (ibid. 21): Our Rabbis 
taught that this is Matatron; his name is like his Master’s 
name; the gematria of (314) מטטרו"ן is (314) שדי.

Moshe Rabeinu, however, cancelled the mission of the 
malach Matat when he said to HKB”H: “If Your Presence does 
not go, do not bring us onward from here.  How, then, will it 
be known that I have found favor in Your eyes—I and Your 
people—is it not through Your going with us; and I and Your 
people should be set apart from all the people who are on 
the face of the earth!”  Hashem said to Moshe, “This matter, 
too, of which you spoke, I will do; for, you have found favor 
in My eyes, and I have known you by name.”  

Accordingly, the Midrash interprets the statement made 
by Hashem’s commander-in-chief to Yehoshua: “Now I have 
come.”  This angelic commander was none other than the 
malach Matat.  HKB”H had commissioned him to go in front 

of Yisrael and assist them to conquer the land and enter it.  
Moshe Rabeinu, however, cancelled that mission, while they 
were still in the midbar.  From that time onward, Matat could 
not return to the heavens, because he had not completed his 
mission.  Therefore, he beseeched Yehoshua: “Now I have 
come”—do not leave me in this predicament as your mentor 
Moshe did.  Instead, allow me to complete my mission by 
helping Yisrael conquer the land.  

The Ministering Angel Called “a Youth”  
Is the Noble Matatron

We learn in the Gemara that the malach Matat is called “a 
youth” (Yevamos 16b): ,פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי גם זקנתי« 

קשיש מי  אמריה,  דוד  ואלא  קמיה,  זקנה  איכא  מי  קוב«ה,  אילימא  אמריה,   מאן 

 This passuk was uttered  כוליה האי, אלא שמע מינה שר העולם אמרו«.
by the Minister of the World (Tehillim 37, 25): “I have been 
a youth and also aged.”  Who uttered it?  If you suggest that 
HKB”H said it, is he subject to old age?  Rather, perhaps 
David uttered it; but was David that elderly?  Rather, it is 
apparent that the Minister of the World uttered it.  

The Tosafos (ibid.) write in the name of Rabeinu Tam 
that the Gemara is referring to the malach Matat.  This is 
consistent with the words of the poet (Yotzer for Simchas 
Torah): "והנורא הנכבד  מטטרון  הוא  נקרא,  נער  המשרת   the—"השר 
serving commander is called “a youth”; he is Matatron, 
the honorable and the awesome.  A similar explanation is 
found in the Zohar Chadash (Midrash Ruth) related to the 
passuk (Mishlei 22, 6): “Train the youth according to his 
way; even when he grows old, he will not swerve from 
it.”  “Chanoch la’na’ar” is a reference to Matatron, whom 
HKB”H pulled up from down below.  (Translator’s note: The 
word “chanoch” means to train or educate; however, it is also 
the name of Chanoch mentioned in parshas Bereishis.)   

The passuk says (Bereishis 5, 24): האלקים את  חנוך   "ויתהלך 

אלקים" אותו  לקח  כי   ;and Chanoch walked with G-d—ואיננו 
then he was no more, for G-d had taken him.  The Targum 
YoNasan explains that G-d took him up to heaven alive and 
named him “Matatron, the great scribe.”  Hence, this is the 
elucidation of the passuk: "חנוך לנער על פי דרכו"—Chanoch, who 
became the malach Matat, was called a “na’ar”—a youth.  

He is referred to as the “great scribe,” because it was his job 
to record the merits of Yisrael.  This is described in the Gemara 
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(Chagigah 15a).  When Alisha ben Avuyah entered the heavenly 
“pardes,” he witnessed the malach Matat—who had been given 
permission to sit down—recording the merits of Yisrael.  

Based on this introduction, the Chasam Sofer interprets 
the passuk: "ותפתח ותראהו והנה נער בוכה".  When Batya, Pharaoh’s 
daughter, opened the basket and saw Moshe, she merited 
hearing the malach Matat crying—who is called a “na’ar.”  He 
was crying, because he knew that this holy child was destined 
to be the leader of Yisrael.  In that capacity, he would prevent 
Matat from guiding Yisrael into Eretz Yisrael.  Due to his 
extreme devotion and closeness to HKB”H, Moshe did not 
want a malach to intercede between him and his G-d.  

This explains Rashi’s comment very nicely: She saw the 
Shechinah with him.  When Batya heard the malach Matat, 
known as “the youth,” crying, because Moshe did not want to 
utilize his services, she realized that the holy Shechinah was 
with Moshe at all times.  This enabled him to pray to HKB”H 
not to send the malach Matat; instead, HKB”H, Himself, would 
lead Yisrael.  These are his sacred remarks.

In the gloss Sha’ar Yosef on the Chasam Sofer, written by 
Rabbi Yosef Naftali Stern, ztz”l, he brings support for the 
Chasam Sofer’s explanation.  He refers to a fascinating passage 
in the Midrash (Yalkut Shimoni Shemos 2, 166): ,והנה נער בוכה" 

 המלאך שהיה מתלווה עמו, שמלאך נקרא נער, שנאמר רוץ דבר אל הנער הלז

ירושלים". תשב  פרזות  —”Behold!  A youth was crying“  לאמר 
referring to the malach that accompanied him, the malach 
called “a youth.”  As it states (Zechariah 2, 8): “Run, speak 
to that youth (‘na’ar’) over there, saying: ‘Yerushalayim 
will be settled beyond its walls.’”  At first glance, it is not 
clear who the malach is that is referred to as a “na’ar” and 
why he was crying.  Yet, in light of the Chasam Sofer’s insight, 
the Midrash makes perfect sense.  It is referring to the malach 
Matat, who accompanied Moshe Rabeinu.  

The Name משה Is an Acronym  
for מ'טט ש'ר ה'פנים

As a loyal servant in the presence of his master, I would 
like to embellish the words of the Chasam Sofer.  We can only 
wonder, what was the malach Matat doing there in Moshe’s 
basket, when Moshe was only three months old?  As explained, 
his presence was apparent, because Batya heard him crying.  
Why was it necessary for him to accompany Moshe?  

I believe that we can provide a very nice explanation based 
on a passage in the Zohar hakadosh (Pinchas 219a).  The holy 
entourage accompanying Rashb”i said to the Raiya Mehemna, 
the neshamah of Moshe Rabeinu that descended from the 
heavens to reveal the secret, mystical meanings of the Torah to 
them: לא ניתנה רשות להשתמש במלאך מט"ט שר הפנים רק לך כי האותיות" 

 only you have been given permission to—שלו רמוזים בשמך"
employ the malach Matat, the “Sar HaPanim,” because his 
letters are alluded to by your name.  The Megaleh Amukos 
on Vaeschanan (14) explains what this means.  The name מש"ה 
is an acronym for מ'טטרון ש'ר ה'פנים—Matatron Sar HaPanim.  
Thus, we learn that Moshe Rabeinu, in Olam HaZeh, was on 
the level of the malach Matat.  Therefore, access to the malach 
Matat was given exclusively to Moshe.  (Translator’s note: As 
a prince and leader of the malachim, he is called the Prince of 
the Face—Sar HaPanim.)

The fact that the letters of Moshe’s name allude to the 
malach Matat is no mere coincidence.  Let us elaborate.  We 
learn in the Gemara (Megillah 3a) the reason a person is 
occasionally overwhelmed with fear, even though he cannot 
identify any source for his fear:  גב דאינהו לא חזו מזלייהו  "אף על 

 even though they did not see the vision, their—חזו"
guardian angels did see it, and they perceived the sensation 
of fear down below.  Rashi explains that this refers to every 
person’s heavenly, guardian angel.  

Thus, we learn from Rashi that every human being has a 
malach above that functions as his guardian angel.  Elsewhere, 
Rashi comments (Shabbas 53b): "אדם דאית ליה מזלא מסייע ליה".  
In other words, a person who has a guardian angel is protected 
by it.  Furthermore, Rashi explains that this heavenly malach 
advocates on one’s behalf.  

Thus, this explains why the heavenly entourage told 
the Raiya Mehemna that only Moshe Rabeinu is permitted 
to employ the services of the malach Matat, whose name 
is alluded to by the name מש"ה.  For, Moshe’s malach, the 
guardian angel that watches over him, is Matat.  Then they 
explain why Moshe merited protection from this holy malach; 
it was because he served the function of Matat down below 
in Olam HaZeh.  This then is the meaning of the Midrash: 
“Behold! A ‘na’ar’ was crying—namely, the malach that 
accompanied him.”  Since Matat was the malach assigned 
to watch over Moshe, he accompanied Moshe in the “teivah” 
(basket) to ensure that no ill befell him.  
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Let us now add a fascinating explanation of our own 
as to why Moshe merited the protection of the preeminent 
malach Matat.  We will refer to an explanation from the holy 
master, Sar Shalom of Belz, zy”a, related to the words of David 
HaMelech, Yisrael’s sweet psalmist (Tehillim 119, 9): במה" 

 how can a youngster (“na’ar”)—יזכה נער את ארחו לשמור כדברך"
purify his path? By observing your word.  As explained, it 
is the malach Matat’s sacred duty to watch over Yisrael.  This 
is evident from HKB”H’s statement to Yisrael: “Behold!  I am 
sending a malach before you to protect you on the way.”  
Thus, we can interpret the passuk in Tehillim as follows: 
“How can a ‘na’ar’”—namely, the malach Matat—“purify 
his path?”  In other words, how is he to perform his function 
and complete his mission? “By observing your word”—by 
watching over Yisrael in keeping with Hashem’s assurance to 
Moshe that he would send the malach Matat “to protect you 
on the way.”  

Now, Moshe Rabeinu was the leader of Yisrael assigned 
to liberate them from the galus in Mitzrayim.  Additionally, 
Rashi teaches us (Shemos 18, 1): Moshe was equal to all 
of Yisrael.  Therefore, from the moment of his birth, HKB”H 
assigned the malach Matat to accompany him.  It was his job 
to ensure that nothing bad happened to Moshe; this would 
enable Moshe to liberate Yisrael from Mitzrayim.  Thus, it 
turns out that protecting Moshe Rabeinu was tantamount to 
protecting all of Yisrael.  

The Incredible Comparison  
of the Megaleh Amukos

Let us now introduce the wonderful comparison the 
Megaleh Amukos on Vaeschanan (100) draws between Moshe 
and Matat Sar HaPanim.  Moshe says to Yisrael (Devarim 1, 
 "ה' אלקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר :(11

 may Hashem, the G-d of your forefathers, add to—לכם"
you a thousand times yourselves, and bless you as He has 
spoken of you.  Rashi comments: He (Moshe) said to them, 
“This (berachah) is from that which is mine, but He shall 
bless you as He spoke of you.”

In Sha’ar HaPesukim (Devarim), the Arizal explains the 
significance of this statement.  The gematria of (345) מש"ה 
equals שד"י  the miluis (each letter spelled ;(31+314) א"ל 
out fully) of these two names--יו"ד דל"ת  שי"ן  למ"ד  אל"ף   —plus 
one (the kollel) possesses a gematria of 1,000.  So, when 

Moshe says: “May Hashem add to you a thousand times 
yourselves,” and Rashi comments: This is from that which 
is mine, Moshe is hinting that this thousand-fold berachah is 
alluded to by his name.  

Accordingly, the Megaleh Amukos writes that the gematria 
of מטטרו"ן ש"ר הפני"ם plus the kollel of one also equals 1,000.  
It is for this reason that he is also called "צבאות  the—"שר 
Commander of Legions—because he is in charge of all the 
malachim in heaven.  Similarly, the gematria of »שר צבאות« plus 
the kollel of one also equals 1,000.  Therefore, Matatron Sar 
HaPanim is alluded to by the first letters of Moshe’s name-- 

 because Moshe Rabeinu down below functioned as the—מש"ה
malach Matat.  

Additional substantiation for this fact can be provided from 
the Targum YoNasan cited above.  We learned that HKB”H 
took Chanoch up to heaven and called him Matatron “the 
great scribe,” because he was entrusted to record the merits 
of Yisrael.  Now, we find in the Gemara (Sotah 13b) that Moshe 
is also called “the great scribe”: שנים עשר מיל על שנים עשר מיל" 

—כנגד מחנה ישראל, בת קול משמיע ואומר, וימת משה ספרא רבה דישראל"
over an area of twelve mil by twelve mil, corresponding to 
the encampment of Yisrael, a heavenly voice resounded, 
saying: Moshe, the great scribe of Yisrael has died.  In his 
commentary Ben Yehoyada, the Ben Ish Chai explains that it 
wanted to teach us that Moshe is like the malach Matat; they 
are both described as "ספרא רבא"—the great scribe.  As we’ve 
already mentioned this is alluded to by the name מש"ה, which 
is an acronym for Matat Sar HaPanim.

She Named Him Moshe  
after Matat Sar HaPanim

It is with great pleasure that we can apply this fact to 
interpret the passuk (Shemos 2, 10): ותקרא שמו משה ותאמר כי" 

 she named him Moshe, as she said, “For—מן המים משיתיהו"
I drew him from the water.”  Why was drawing him from 
the water so significant?  To answer this question, we will 
first explain why Pharaoh’s daughter merited hearing Matat’s 
voice—the crying youth.  It was the will of Heaven that her 
sense of mercy be aroused, so that she would rescue Moshe 
from the river.  This is precisely what transpired: “She opened 
it and saw him, the child; and behold, a youth was crying!  
She took pity on him.”  After hearing the “na’ar” crying, she 
showed him mercy.  
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Hearing the voice of the malach Matat crying, she realized 
that this infant was being afforded special protection.  His 
guardian angel was the malach Matat, who accompanied him 
at all times.  Thus, she concluded that he represented Matat 
in Olam HaZeh.  Hence, “she named him Moshe,” which is an 
acronym for Matatron Sar HaPanim.  For, it was due to the 
malach’s presence that she “drew him from the water.”  

We now have enough information to reconcile the opinion 
of Rabbi Yehudah, who explained that “he was a young child, 
but his voice was that of a youth (an older child).”  He was 
hinting to us that the crying voice was not Moshe’s, who was 
a mere infant; it was the voice of the malach Matat, who is 
referred to as a “na’ar”—“a youth.”  Accordingly, the question 
posed by Rabbi Nechemiah poses no difficulty; Moshe 
Rabeinu did not suffer from a physical defect affecting his 
voice; Moshe Rabeinu was not disqualified from singing with 
the leviim.  For, Rabbi Yehudah did not imply that Moshe’s 
voice was the deep voice of an older person; he asserted that 
the deeper voice belonged to the malach Matat, the “na’ar.”

Now, Rabbi Yehudah did not specify that it was Moshe’s 
voice she heard crying.  He merely said that “his voice was 
like that of a youth,” so that those scholars well-versed in the 
Torah of mysticism would comprehend that he was referring 
to the malach Matat.  To which Rabbi Nechemiah queried: But 
the Torah merely says: “And behold!  A youth was crying.”  
This is very misleading; anyone not well-versed in the Torah 
of mysticism will think that Moshe’s voice sounded like that 
of an older person—“in which case, you have made Moshe 
Rabeinu into a person with a physical defect.”  This prompted 
Rabbi Nechemiah to adopt a more straightforward explanation; 
his mother made him a “chuppah” befitting a youth.  Rashi, 
however, comprehended Rabbi Yehudah’s intent, as clarified by 
the Chasam Sofer.  Therefore, he interprets “his voice was like 
that of a youth” as referring to the malach Matat.  

Chanoch’s Flaw Was that He Neglected 
 to Draw Others Closer to G-d

Following this line of reasoning, we will return to the 
explanation of the Chasam Sofer.  Regarding the words of the 
passuk: “And behold!  A youth was crying”—he explained 
that Matat was crying, because this infant was destined to 
prevent him from leading Yisrael into the land.  Now, we will 

introduce an important insight from the wonderful teachings 
of the Chasam Sofer himself (Bereishis) that we have presented 
many times before.  The Torah says: “And Chanoch walked 
with G-d; then he was no more, for G-d had taken him.”  
We find a disagreement among the commentaries regarding 
the implication of this passuk.  The Targum YoNasan sees it as 
praising Chanoch.  Because he was meritorious, HKB”H took 
him up to heaven and transformed him into the malach Matat.  
Rashi, on the other hand, sees it as disparaging; he comments: 
He was a tzaddik but was not firm in his convictions; 
he was apt to regress to doing evil.  Therefore, HKB”H 
hurried and removed him (from this world) and put him to 
death before his time.  

The Chasam Sofer attempts to reconcile this discrepancy; 
he posits that both viewpoints are correct.  While Chanoch 
was still alive in Olam HaZeh, he distanced himself from other 
people, so as not to be corrupted by them.  He lived secluded, 
alone with HKB”H, devoting himself to lofty thoughts of 
kedushah and taharah.  In this merit, he was taken up to 
heaven while still alive to become the malach Matat.  In truth, 
it would have been fitting for HKB”H to send him to bond 
with other people and encourage them to perform teshuvah.  
HKB”H, however, feared that if he mingled with other people, 
he would be corrupted by them.  Therefore, He preferred to 
bring him up to heaven and make him a malach.  

This explains why Avraham Avinu did not ascend to the 
heavens while still alive and become a malach like Chanoch.  
Avraham did not want to withdraw himself from other people 
and seclude himself solely with HKB”H all day long.  On the 
contrary, he left the confines of his home and befriended 
other people in order to draw them nearer to Hashem.  He 
understood that the purpose of man’s creation was not for 
man to be transformed into a living, heavenly malach.  After 
all, HKB”H already has myriads of malachim and seraphim up 
in the heavens.  If He chose to create man, it was for him to 
serve Hashem down on earth as a human being; this means 
befriending and bonding with other human beings to draw 
them nearer to Hashem and His Torah.  If man successfully 
fulfills this objective, when he passes away, he achieves a 
status superior to that of the heavenly malachim.  

Thus, the two interpretations go hand in hand.  Due to 
his seclusion from others and his kedushah, he merited 
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ascending and becoming the malach Matat, as per the Targum 
YoNasan.  The reason, however, that HKB”H did not send him 
to encourage others to perform teshuvah, was because of the 
reason cited by Rashi: He was not firm in his convictions; 
he was apt to regress to doing evil.  Therefore, HKB”H 
hurried and removed him (from this world) and put him to 
death before his time.  

We now have cause to rejoice; for, we have illuminated the 
words of the Chasam Sofer.  The malach Matat cried, because 
he knew that Moshe did not want to employ him to lead Yisrael 
into Eretz Yisrael.  He desperately wanted to fulfill that role, 
so as to rectify his previous flaw as a human being on earth—
his failure to bond with other people and influence them to 
perform teshuvah, as Avraham Avinu did.  As explained, he 
was too weak and was liable to be corrupted by them; that, 
too, required tikun.  

As the Chasam Sofer explains, Moshe Rabeinu was not 
interested in his services.  Because Moshe was so attached 
to the holy Shechinah, he did not want a malach to intercede 
between Yisrael and HKB”H.  Consequently, Matat did not 
achieve his tikun until it was time for Yehoshua to conquer 
Yericho.  This is the implication of the Midrash.  Matat said to 

Yehoshua: “Now, I have come.”  He was informing Yehoshua 
that he had already come to assist Yehoshua’s mentor, Moshe 
Rabeinu.  Moshe, however, did not allow him to fulfill his 
mission and, hence, his tikun.  Without achieving his tikun, 
he could not return to heaven.  Therefore, Matat beseeched 
Yehoshua: “Do not do as Moshe, your mentor, did to me.”  
In other words, allow me to achieve my complete tikun!  

As a final note, let us address an idea presented by the Arizal 
in Likutei Torah (Bereishis).  He asserts that in truth Moshe 
deserved to become a malach just like Chanoch; however, the 
matter was postponed due to the slightest of personal flaws.  
Moshe intended to rectify the “erev rav”—the mixed rabble 
he brought out of Mitzrayim along with Yisrael; however, he 
failed to do so.  Now, based on our current discussion, we 
can suggest that the reason Moshe did not ascend to assume 
the role of a heavenly malach was not because he was being 
punished for this minute flaw.  On the contrary, he is to be 
admired and commended.  He chose not to seclude himself 
within his own four “amot”; instead, he made every effort to 
draw the “erev rav” into the realm of kedushah.  Even though 
he failed; nevertheless, he merited not becoming a malach 
like Chanoch; he passed away and moved on to the life of 
Olam HaBa.
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By Rabbi Shmuel Gluck

hen Moshe Rabbeinu went to Mitzraim from Midyon, he made 
sure to take his own donkey. The Medrash (4/1) explains, Im Notal 
Chamor Mishelochem, Ma Shino Min Halistim? If I take a donkey 
from someone in Klal Yisroel, how am I different from a thief? This 

comparison, between taking a donkey offered to him to make it more convenient 
to help the person who gave it and a thief, deserves an explanation.
 
We define stealing as taking anything under protest. The Torah considers stealing 
as taking anything from someone without their complete consent. Accepting a 
gift when the person is embarrassed not to offer it may not be Halachic theft but 
it is still moral theft. The same is true for people who shame others into giving 

them something, even a ride.  Moshe Rabbeinu understood that no one can 
refuse his request making it impossible to know whether they are willingly giving 
it to him. So, he insisted on taking his own donkey.
 
Appreciating this should change how people interact with others. They should be 
careful before taking anything and try to avoid it as much as possible. Certainly, 
they should not take things without asking because, “I’m sure he won’t mind”.  
 
Keep in mind that while one who accepts a reluctant gift is not a thief in Halacha, 
he is still a thief in character. That means that his Din Torah is not in a Bais Din in 
this world but with Hashem Himself.
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eople are always telling stories to other people. These stories are not of 
fantasy, and even if they are, the one relating them doesn’t believe them to 
be so. Often our stories are harmless. We are all accustomed to listening 
to someone describe their day.  We get drawn into their world for a 

few minutes, complete with all of its colorful drama. As I listen, I have a personal 
interest filtering out which portions of the story are fact, which are drama, and 
which parts seem to evolve each time the story is repeated.
 
Generally, this is harmless and people should listen and allow the storyteller the 
pleasure of having center stage for a few moments. Certainly, we ourselves have 
wanted and grabbed that same stage whenever we get the opportunity.
 
There are other times, however, when people’s stories are not harmless when 
those stories are not only describing something that 
happened in the past. Sometimes, those stories change how 
people think and act in the future. Here is where I realized 
this.
 
A wife called me up to describe her day. She wanted to 
tell me how her husband was not fulfilling his family 
responsibilities and was insensitive to how hard she 
worked. Not coincidentally, her husband called me to 
describe how his wife wasn’t being reasonable. Each one 
believes that their narrative is based on fact. They were telling me a story about 
what happened in the past. In truth, each person was telling me a story based on 
fact but, in varying degrees, each of them was creating their own historical fiction.
 
That’s because, often, the facts are real but how they are woven together is more 
conjecture than they realize. As with any good plot, they weave together motive, 
emotion, and sometimes a conspiracy for good measure.
 
My description of what people are doing is not intended to be critical. Our 
nature does not allow us to act without complete and, sometimes, even partial, 
subjectivity. While most people acknowledge that they are subjective creatures, 
most of us believe that, at this moment, we are being objective and it is the other 
person who is spinning a tale.
 

Our stories begin as our creation, there to serve us. Then, as they fully form, they 
begin to take on an independent life, and our stories begin telling us how we 
should act. They become our masters. The story gets filled in as new “facts” are 
added and told over as if they were always there. Intent becomes more sinister.  
Oversight becomes deliberate.  Actions become more extreme (something which 
was carelessly dropped and broken becomes suspect of being done deliberately). 
 
Our stories, when they are not happy ones, compromise on the overall happiness 
of our lives. We are not sure why we married our spouse or why we thought 
our children love us. Outside of marriage we dredge up old grievances with our 
parents, siblings, business partners, coworkers, and friends.
 
Not only do our stories sabotage our happiness, but they also cause us to make 

wrong decisions, which then makes us even unhappier. Here 
is how they affect our decisions.
 
When people are forced to create a plan, they should be 
careful not to do so before having as much information 
as possible. Certainly, they should not make any decisions 
if someone else has more information than they do. This 
applies to medical, halachic, financial, and Chinuch decisions 
and everything in between.
 

More important than having enough information is being careful not to have 
misleading information. A wrong diagnosis, or mistaking a possible loan as if it is a 
definite one can cause catastrophic results.  
 
So, what should someone do if they can’t filter out the misleading information? If 
possible, avoid making any decision. If a decision is necessary, then they should do 
so but very carefully, preferably by asking others for advice. Good instincts won’t 
replace knowledge but asking someone who has them can partially compensate 
for the lack of them.
 
The first step to ensure we make fewer wrong decisions is for us to realize that 
a lot of our information is incorrect, the fictional portion of our stories. As we 
retell those stories, the wrong information increases in its percentage of the 
entire story. We have all seen people build mountains from molehills. Acting on 
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those stories will lead people to make wrong decisions.
 
A husband and wife who get into a disagreement may each have valid complaints. 
Nevertheless, they are both missing information. The husband is not keenly aware 
that his wife is really worn out. He thinks she is only tired and may be unaware of 
the difference. The wife does not completely realize that the husband is thinking 
about his responsibilities at work.
 
In addition, they both have misleading information. She isn’t really angry at him; 
she is just frustrated. And he really does appreciate her. He is just overwhelmed 
by what is expected of him in the coming days.
 
It is difficult for people to be aware, particularly when frustrated, between what 
happened and what are their stories. I have seen very often that the story is the 

reason for many ten-minute disagreements becoming a 2-3 day fight.
 
My goal is to make people aware that their stories are not as honest as they think 
and they should not trust them when making decisions. As long as people are 
listening to their stories they should not make any decisions.
 
I am asking people to resist writing their stories even though those they interact 
with will be writing their own. I am aware that the one who writes their stories 
will more easily blame the one that doesn’t, since the storyteller has more 
grievances than the one without a story. Nevertheless, people will always feel 
liberated by being honest with themselves and with others. That is, despite the 
challenge, a worthwhile exchange. Then, if you are lucky, your spouse/friend/etc. 
will realize that it is not necessary to tell stories and everyone will live happily 
ever after.
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he Torah tells us that the brothers of Yosef were stunned when he 
revealed himself to them, and were unable to handle the impact of his 
stricture. The Medrash quotes Abba Kohen Bardela: “Woe unto us on 
the Day of Judgment, woe unto us on the Day of Rebuke ... Yosef was the 

youngest of the tribes and his brothers could not withstand his criticism. How 
much more so when the Holy One Blessed Be He will come and rebuke each and 
every one according to what he is!” 
    Yosef didn’t say much; all he said was, “I am Yosef, is my father still alive?” Yet, 
the brothers recoiled in fear and shame. R’ Yechiel Weinberg ZT”L (Sridei Aish) 
elucidates that the brothers did not recoil from his words but rather from who he 
was. They now saw Yosef in a different light; as a man of great spirit and loftiness, a 
brother with a warm and embracing heart, who cares about them. It was this that 
made them feel ashamed for they never looked at Yosef this way before.
     As he got on with age and his medical needs were increasing, the great Rav 
of Brisk, R’ Chaim (Brisker) Soloveitchik ZT”L maintained a close and constant 
contact with one of the leading physicians in the city of Brisk, a man by the name 
of Dr. Sharashevsky. To his credit, Dr. Sharashevsky was totally devoted to the Rav 
and would drop whatever it was he was doing by day or by night, to rush to R’ 
Chaim’s side and assist him. Although he might be inconvenienced at times, Dr. 
Sharashevsky was honored that the great tzaddik placed so much trust in his 
ability.
     One night, R’ Chaim began to feel pain throughout his body and his family 
became concerned for his health. Immediately, R’ Chaim’s oldest son, R’ Yitzchok 
Zev Soloveitchik ZT”L (Brisker Rav) was dispatched to the good doctor’s home 
to ask him to come treat his father. However, when he arrived at the Sharashevsky 
home, he was told that the doctor was out that night, for an evening of theater 
with his wife. R’ Velvel - as he was commonly referred to - did not understand 
what that meant and it was still unclear to him exactly what a theater was and 
what one does there, even after the doctor’s children described it to him and gave 

him exact directions to the theater. 
     Well, a theater is one thing, but keeping the mitzvah of Kibbud Av is entirely 
another, and R’ Velvel immediately set out for the theater to locate and summon 
the doctor to his father’s bedside. He walked the unfamiliar streets of “downtown” 
Brisk until he found a large, well-lit building filled with men and women enjoying 
the playhouse entertainment.
    With a singleminded focus, as if oblivious to his surroundings, R’ Velvel walked 
straight into the building in the pursuit of the doctor. He came upon a door which 
he opened and walked into a large cavernous hall that was totally in the dark. He 
looked and saw in the front, an elevated stage upon which some people were 
standing and talking animatedly. Well, this did not concern him as he was only 
interested in finding the doctor, so he walked up to the front where it was better 
lit and scanned the rows of people sitting before him. Of course, it was too dark 
to make any individual person out, so R’ Velvel called out in a loud voice, “Dr. 
Sharashevsky ..... Dr. Sharashevsky .... are you here?”
     The annoyed patrons looked at the unfamiliar sight of a bearded Jewish man 
in the theater playhouse and began hissing to him to be silent. R’ Velvel didn’t pay 
them any mind. Again, he called out loud and clear for the whole room to hear, 
“Dr. Sharashevsky .... Dr. Sharashevsky ..... Vu bist du? Di Tatte darf dir huben!” 
(“Where are you, my father needs you!”)
     This time, a man in the back stood up and began to hurriedly make his way 
to the front. It was Dr. Sharashevsky! He took the young Brisker Rav by the arm 
and forcefully moved him to the exit. “Please, please,” he said, his face bright red, 
beads of perspiration forming along his temples. “I am coming with you right now! 
Just stop screaming my name here in the theater in front of all these people and 
causing me this terrible embarrassment!”
    Abba Kohen Bardela said, “Woe unto us on the Day of Judgment, woe unto us 
on the Day of Rebuke.” Woe unto us - the terrible embarrassment!
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Parshas Shemos - Kevad Peh Ukevad Lashon Anochi - A Different Perspective 

David Gurwitz 

   
The Tehillim related to Parshas Shemos is kappitel 99: “Hashem malach yirgezu amim – When Hashem 
will reign, nations will tremble.” 

Both the parsha and the Tehillim share the introduction of Moshe and Aharon as a team. Kappitel 99 is 
the sixth Tehillim that we say at the beginning of Shabbos, all of which guide us to see Hashem running 
the world - the main job of Shabbos. It therefore corresponds to Yom Hashishi, day six, which also refers 
to Matan Torah, a topic also discussed in the Tehillim. 

Moshe spent seven days resisting Hashem’s call to him to lead the people, saying: “Kevad peh ukevad 
lashon anochi - I am heavy of mouth and heavy of tongue.” 

In this week’s parsha (4:14), Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l points out that, here, for the first time, 
we see the name Levi as a description of character: “To be a Levi, one must have strength, courage and 
decisiveness. Your brother has all these. I should not have to spend so much time were I to ask him; he 
has the words already at the tip of his tongue. He, too, knows about it and rejoices that you have received 
such a mission.” 

In posuk 4:15, Hashem tells Moshe that “you shall speak to him, and put words in his mouth, and I will 
be with your mouth and with his mouth, and teach what you shall do.” 

Kappitel 99 says that Moshe and Aharon were among His priests and Shmuel was among those who call 
out His Name. All three were great neviim and Leviim, and, according to the Gemara in Taanis (5b), both 
Moshe and Shmuel had accomplishments that lasted beyond their lives. 

The Baal Haturim addresses this posuk and demonstrates that “vehoreisi - and I shall teach you” appears 
twice in Tanach. The first is here. The second, interestingly, echoes the Tehillim by being in Sefer Shmuel 
12:23. 

It says in Sefer Shmuel, “Vehoreisi eschem bederech hatovah vehayesharah - Rather I shall instruct you 
in the good and proper path.” This, says the Baal Haturim, that Hashem showed Moshe and Aharon the 
path leading to each other, and neither Moshe nor Aharon erred in following the path to avoid delays in 
meeting.  

Rav Hirsch builds on this idea of shared responsibility to bring forth Hashem’s words. He describes the 
shoresh of the unusual arrangement, whereby Jews have separated teaching from oratory and eloquence. 
This is analogous to the chochom and the meturguman who explained in a way people would respond. 
This division of labor is how the Torah is to be passed down.   
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He then explores how important it is for the speaker to take into account the education level of the 
audience: “Whereas mere speech only requires the clear and distinct presentation of the truth one wants 
to teach, convincing eloquence wants to grip the heart of the listener with its words, and to bring the 
hearer not only to the knowledge of the particular teaching but to its acknowledgement and acceptance. 
An orator frequently runs the danger of producing a great number of words which contain very little.” 

What Rav Hirsch says here is quite relevant today: 

“An age which so often takes speechmaking as the test of man would be saved from a good deal of misery 
if, in its choice of leaders, it would follow the example of our ancestors and separate the gifts of eloquence 
and chochmah which are only seldom found together in equal degrees. Our congregations would then 
have only chachomim at their head even if they were kevad peh and kevad lashon.” 

The haftorah of Parshas Shemos also echoes this idea of being aware of and overcoming the inability to 
speak. Nusach Sefard reads Yirmiyahu’s reluctance to serve as a novi for Hashem: “Hashem extended his 
hand and touched my mouth, and Hashem said to me, ‘Behold, I have placed my words in your mouth.’” 

Nusach Ashkenaz reads Yeshaya (27:6-28:13). Yeshaya (28:11) says, “For as if with unintelligible speech 
and with a foreign tongue does one speak to this nation.” 

It is fascinating to see what the hidden gems within the expression “kevad peh ukevad lashon anochi” 
teach us. 

Anochi is the first word of the Aseres Hadibros. 

Kevad (26) peh (85) add up to 111, while kevad (26) lashon (386) total 412. What is the significance? 

111 is the value of the letter Alef spelled out - Aleph (1), Lamid (30) and Pey (80), while 412 is the value 
of the word Bais spelled out - Bais (2), Yud (10) and Sof (400). 

Now we can see what Moshe was saying in a different light and perhaps learn to see that what we think 
are liabilities can really be and often are hidden assets. 

What looked like a speech defect (we all know the famous Medrash describing how he burned his tongue 
due to the efforts of the malach Gavriel in order to save his life in front of Paroh) was, in fact, the opposite. 
It was really the Alef-Bais that Moshe had in his mouth and tongue. 

Kevad adds up to 26, the same as the numerical value of Hashem’s Name. 

Heaviness of mouth and heaviness of tongue, when focused on Hashem and His tools of creation, are good 
traits.   

His mouth was so pure that he did not allow himself, even as a baby, to be fed by a non-Jewish nurse. His 
mouth was to be a vessel to lead to Yetzias Mitzrayim and the giving of the Torah and the saying of 
Anochi.   

Moshe Rabbeinu represents netzach, victory and eternity, while Aharon represents hod, acknowledgement 
and beauty. Those who daven Nusach Sefard say, “Hein go’alti eschem acharis kereishis,” in Kedushah on 
Shabbos.  

Hein, behold, has a Hey and a Nun, representing hod and netzach, Aharon and Moshe. 

May we witness and hear the geulah soon as a culmination of what Moshe and Aharon began for us in 
Parshas Shemos as a teaching for teamwork in bringing out Hashem’s Torah and in proper respect in 
thought, speech and action. 
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Parashas Shemos פ"שת תומשתשרפ

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

המירצמםיאבהלארשיינבתומשהלא
And these are the names of Bnei Yisrael who were coming to Egypt. 

(1:1)
The parsha commences by mentioning the names of the 

tribal ancestors. Although they had previously been recorded during 
their lifetime, they are once again repeated after they have passed 
from the scene because of their dearness to Hashem. They are 
likened to the stars of the sky, which Hashem brings out and brings 
in by name. He counts and enumerates them at both opportunities. 
This indicates that the forefathers, like the stars, are precious to 
Hashem. Actually, Hashem took a census of Klal Yisrael three times: 
when they were liberated and left Egypt; after the Golden Calf 
debacle during which a number died, to see how many had survived; 
and when He was about to rest His Shechinah, Divine Presence, 
among them. The commentators (Rashi in Sefer Bamidbar, prior to 
the last count) explain the purpose of these censuses: to 
demonstrate His abiding love for them. 

It is not as if Hashem requires a census. He certainly knows 
how many Jews comprise His nation; rather, He shows His affection 
by counting them. The Kli Yakar (Parashas Ki Sisa 30:11) 
supplements this: Ki sisa, es rosh Bnei Yisrael, “When you take a 
census of Bnei Yisrael,” whenever the concept of nesius rosh, 
elevating the head (counting), is used with regard to numbers, the 
purpose is to teach that by numbering/counting the people, they are 
(being) elevated above the nations of the world. Every number 
indicates the singular uniqueness of each individual Jew. In this 
manner, Hashem shows each Jew how important and valuable he is 
to Him. 

Showing love to each student is a central theme in the 
world of Torah chinuch, education. More significant, love 
demonstrates to the student that he is valued, appreciated and 
important. This applies in the classroom, in the bais hamedrash, and 
(especially) in the home. A child must feel loved. We sometimes see 
children whose parents certainly love them, yet they still do not 
thrive. The children who thrive are the ones who feel accepted and 
cherished for exactly who they are. A child who does not feel special 
will, unfortunately, act out in a manner that garners attention for 
himself. This is a response to rejection, a cry for affection. 

When a talmid, student, acts out, how his rebbe and 
parents respond can make the difference between the spiritual life 
and death of the student. The Chasam Sofer, zl, was zocheh, merited, 
a Heavenly favour for which very few poskim, halachic arbiters, 
qualified. His decisions and chiddushim, novellae, have been 
accepted throughout the spectrum of the Torah world. The Minchas 
Elazar, zl, attributes the Chasam Sofer’s extraordinary merit to one 
specific incident that took place during his tenure as Rosh Yeshivah
of the distinguished Pressburg Yeshivah. 

The seder ha’limud, order of Torah learning, of the 
yeshivah, was to repeat the Mesechtos, Tractates, which they 
studied, every three years. One brilliant student in the yeshivah, by 
the name of Landsberg, was able to repeat verbatim every word that 
the Chasam Sofer said in shiur. Not only could he repeat the Torah 
thoughts, but he even mimicked the nuances and expressions of 
their revered Rebbe. Prior to a shiur, lecture, which he had heard 
during the previous cycle of learning, he told the class that he would 

say the shiur with all of the accompanying nuances that were 
common fare for the Chasam Sofer. 

The student did so prior to a shiur that the Chasam Sofer
was about to teach. Thus, when the Chasam Sofer taught the shiur
with exactly the same pattern that was presaged by Landsberg, it 
brought quiet chuckles to the faces of the students. When the 
Chasam Sofer noticed that something was amiss, he stopped the 
shiur and asked what was so funny. Obviously, no one was prepared 
to tattle on Landsberg, until finally a student, Aharon Deutsch, raised 
his hand and explained what had occurred. The Chasam Sofer’s
reaction was to declare, “Landsberg has stolen my shiur!”

The students trembled when they heard their revered 
Rebbe utter these words. Added to this was the announcement 
shortly thereafter that anyone who had attended yesterday’s shiur
should appear the next day in the bais hamedrash. Any student who 
did not appear at the designated time would be dismissed from the 
yeshivah. Everyone was certain that the Chasam Sofer would 
excoriate Landsberg in the presence of the entire yeshivah for 
slighting the gadol hador, the pre-eminent Torah leader of the 
generation. 

At the appointed time, the Chasam Sofer entered the bais 
hamedrash. All of the yeshivah students were present, their nerves 
taut, all of them waiting to hear the mussar shmuess, ethical lecture, 
that would remain etched in their minds forever. Three hundred and 
ninety students sat on the edge of their seats, ready to hear the 
gadol hador’s piercing words. It did not happen. The Chasam Sofer
said the following: “I do not know what happened yesterday, how I 
could have publicly offended a student who is so dear to me. He is a 
student who is steeped in Torah erudition; I should have realised 
that what he did was out of his extraordinary love of Torah.” Then 
the Chasam Sofer broke down in bitter, incessant weeping, “With a 
broken heart, I publicly ask his mechilah, forgiveness, and promise 
that I will never do it again.”

The students sat there stunned. They did not believe what 
they had just heard. The Chasam Sofer had just asked forgiveness 
from the student who had the day before offended him! It was at 
this moment that the students came to realise the unparalleled 
plateau of yiraas Shomayim, fear of Heaven, and extreme humility 
that the saintly Rebbe evinced. They had no doubt that the student 
who had acted impudently the day before should have received a 
scathing lecture. However, the Chasam Sofer sought to teach his 
students, many of them who were destined to become Torah leaders 
themselves, an important lesson in Torah chinuch. Their education, 
and, by extension, the education of generations of bnei Torah took 
centre stage and outweighed the excoriation of one student. We 
understand now why the Minchas Elazar felt that this action of the 
Chasam Sofer catalysed the acceptance of his piskei halachah
throughout Klal Yisrael. 

Sensitivity to another person’s pain, acknowledging his 
adversity, is imperative for a Torah Jew. The Tiferes Shlomo posits 
that Moshe Rabbeinu achieved his position – and succeeded as the 
quintessential leader and Rebbe of Klal Yisrael – specifically because 
of his ability to feel the pain and carry the yoke with his brethren. 
We might think that this imperative applies only with regard to 
adults. The following vignette demonstrates that it applies equally to 



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

Peninim is published by Peninim Publications in conjunction with the Hebrew Academy of Cleveland
©2020 All Rights Reserved by Rabbi A. L. Scheinbaum 

Sponsorship - e-mail: peninim@dvar.info

a young five-year-old girl. Furthermore, it is incumbent even on a 
Torah leader. 

Horav Yechezkel Abramsky, zl, was walking home through 
the streets of Bayit V’gan one afternoon when he chanced upon a 
young five-year-old girl weeping profusely. He stopped, went over 
and asked the child what was troubling her. The girl was well aware 
(according to her elementary level of understanding) that Rav
Abramsky was a holy man who commanded the respect of the 
members of her community. Amid her tears, she said that she had 
worn a new dress to school (she pointed to the dress that she was 
wearing) and her friend had said that it was not a very pretty dress. 
The distinguished Dayan bent down and said, “You go back and tell 
your friend that Rav Abramsky said that it is a pretty dress!” 

Rav Abramsky’s aide, who was walking with him, 
suggested, “Surely, the Dayan has more important things to do with 
his time – like writing another novel Torah thought. It certainly takes 
precedence over a little girl’s dress!” 

Rav Abramsky replied, “When Moshiach arrives, he will 
wipe away all the tears that flow from the eyes of our people. All,
means all the tears – even those of this young child. What is wrong 
if I want to follow in the footsteps of the Almighty and wipe away 
the tears of a child?” This is a novel approach, but then, he was a 
unique gadol. 

םירצמךלמןהילארבדרשאכושעאלוםיקלאהתאתודלימהןאריתו
םידליהתאןיחתו

And the midwives feared G-d; they did not do as the King of Egypt 
told them, and they kept the male offspring alive. (1:17)

To stand up to the most powerful ruler in the world was 
truly an act of great courage. Shifrah and Puah were two (physically) 
weak and defenceless women who were brave enough to defy a 
despotic, ruthless ruler who had enslaved hundreds of thousands of 
their co-religionists. Vast armies would tremble before Pharaoh. Yet, 
these two women were not afraid of Pharaoh, because they 
answered to a higher Authority; they feared Hashem. Their great 
yiraas Shomayim engendered within them a total abrogation of fear 
of men. Thus, they felt sufficiently confident and resolute in their 
yiraas Shomayim to defy Pharaoh. If he did not like what they were 
doing – too bad. 

Horav Yisrael Belsky, zl, explains the concept of yiraas 
Shomayim as being so conscious of Hashem’s greatness that nothing 
else and no one else matters. A person can only fear mortals if he 
has forgotten Hashem Yisborach – chas v’sholom. By extension, a 
person can only have the self-confidence and fortitude to stand 
flawlessly before any human being – regardless of his despotic 
power – if he possesses a strong sense of yiraas Shomayim. One 
who is replete with fear of Hashem – fears no one other than 
Hashem. One’s fear is real when he is secure in his faith and trust in 
Hashem. A faith that is real becomes tangible, as does his fear. 

Thus, the midwives from whom the Houses of Kehunah, 
Leviyah and Malchus descended imbued their future progeny with a 
powerful foundation of yiraas Shomayim – so powerful that it 
became their family legacy, leaving an indelible imprint on their 
future generations for all time. 

והכילשתהראיהדליהןבהלכ
Every son that will be born – into the River shall you throw him. 

(1:22)
At first glance, we view Pharaoh’s evil decree to drown the 

Jewish male infants as his way of protecting himself and his people 
from the presaged birth of the Jewish redeemer. How foolish he was 
to even dream that he could stand up to Hashem. Ironically, it was 
Pharaoh’s own daughter who rescued Moshe Rabbeinu, and the 
future Jewish leader and redeemer grew up and was raised in 
Pharaoh’s palace. This is the accepted reason the commentators 

give. In his paranoia and narcissism, Pharaoh thought that he could 
prevent the inevitable. Alternatively, we might suggest another 
reason for murdering the Jewish infants. They were the future of 
Judaism. Without children to carry on, the Jewish People had no 
future, and, without a future, the present would be, at best, 
tenuous. By murdering the Jewish infants, Pharaoh succeeded in 
demoralising the Jewish People. They were to be the last generation 
of Jews. Thus, it is no wonder that the people were broken and 
dispirited. They had no hope, because in their minds they had 
nothing for which to hope. 

The Baal Haggadah interprets amaleinu, “our toil,” as eilu 
habanim, referring to the Jewish male infants, whom pharaoh had 
thrown into the river. In the Orchos Chaim, Rabbeinu Chaim m’Lunil
writes: “They (the children) were the amal, toil, because Pharaoh 
commanded that they be killed. Thus, their birth was for naught.” 
The Malbim, zl, writes, “Amal is when the labour/activity is for no 
purpose.” Amal is defined as purposeless, meaningless activity. By 
destroying the Jewish infants, Pharaoh was causing their birth to be 
without meaning and purpose. The obvious question about this 
definition of amal is from the opening pasuk of Parashas 
Bechukosai, Im bechukosai teileichu, “If you follow my laws” (Vayikra
26:3). The Toras Kohanim comments, Shetiheyu ameilim baTorah, 
“That you will toil in Torah.” The meaning of following in Hashem’s 
laws is toiling in Torah study. Certainly, one who studies Torah does 
so for a sublime purpose. Torah study is not an arbitrary activity that 
one undertakes as a pastime. It is purposeful and meaningful, 
comprising the lifeblood of our nation. 

Horav Baruch Mordechai Ezrachi, Shlita, explains that amal
(according to Ri Lunil and Malbim) is defined as an activity whose 
purpose is not actualised, does not achieve fruition. One can hardly 
make such a statement with regard to Torah study in which every 
moment expended earns infinite, eternal reward. On the contrary, 
nothing is further from amal/toil than Torah study. The Rosh 
Yeshivah explains that the term amal concerning Torah study means 
the reason for the fruits of his labour; i.e., one’s toil catalyses his 
success in Torah – a concept which is not applicable to Torah. His 
success in Torah is pure siyata diShmaya, Divine Assistance. While, 
indeed, one merits Divine Assistance as a result of his toil, it is not 
directly catalysed by the toil. Thus, his learning is purely for the 
purpose of serving Hashem. Hashem determines the 
reward/fruition/actualisation of his efforts, aka amal, toil. We now 
have a novel understanding and appreciation of ameilus baTorah.

Pharaoh might have been the first despot to use the 
slaughter of children as a means of destroying Jewish hope, but he 
surely was not the last. Let me expound on this concept. Growing up 
post-World War II was quite different than it is today, some seven 
decades later. The character of the Jewish community was unlike 
that of contemporary times. Our parents and grandparents, who had 
miraculously survived the inferno of the Holocaust, did not emerge 
unscathed. Many were mere shells of their original selves; they were 
young men and women who, in the span of a few years, aged 
beyond anything we can imagine. They lived through, and survived, 
a nightmare that remained deeply imbedded in their minds and 
etched on their hearts. 

I remember davening in our small shteibel in the basement 
of an apartment building on Chicago’s north side. The Rav was the 
world-class talmid chacham and posek, Horav Tzvi Hirsh Meisels, zl, 
the Veitzener Rav. He had met a number of his congregants in 
Auschwitz; my father was one of them. The congregants, who were 
Holocaust survivors, manifested an unusual attitude toward us – the 
children in the shul. Some were very patient and kind, showering us 
with sweets. Others had no patience. If our noise level exceeded a 
whisper, we were quickly given a stern look. Yet others just stared at 
us – some lovingly, others just staring, causing us to wonder what it 
was they were staring at. Some of these men had been blessed to 
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start a family over again. Others were not as fortunate and were 
compelled to live out their twilight years alone, with nothing but sad 
memories. 

Growing up, we never understood what was coursing 
through the minds of these holy men, broken shards of a once 
glorious Jewish life. We pray that no Jewish man or woman ever 
confront the adversity which they endured and the memories that 
went with them to the grave. We cannot fully understand. Because 
we cannot understand, I was inspired to write this after reading a 
story by Rabbi Yechiel Spero (One Shining Moment), which evoked 
these memories and thoughts. 

Aseres Yemei Teshuvah is the most propitious time for 
davening to Hashem. It is then, when our lives hang in the balance, 
that the kavanah, intention/devotion, that might be lacking during 
the rest of the year reigns in full force. The greater the purity and 
innocence of the petitioner, the more powerful and effective are his 
prayers. Therefore, when thousands of pure Jewish children 
assemble in prayer to beseech Hashem on behalf of Klal Yisrael, it is 
an awe-inspiring event without peer.  

The Tehillim asifah, gathering, takes place in the large 
Bobover bais hamedrash in Boro Park, attended by thousands of 
children and broadcast to many locations where other children 
gather to pray in unison. These some 50,000 voices (throughout the 
world) represent an unparalleled prayer service, rendered by pure 
hearts pleading to Hashem on behalf of Klal Yisrael that, in His 
infinite compassion, He have mercy on His children. 

It did not take long before not a single empty seat could be 
found. This event was for children, but a small area was designated 
for invited adults, who joined this unique once-a-year congregation. 
As those in charge were seeing to last-minute arrangements, they 
noticed an elderly man with a flowing white beard who had placed 
himself directly behind the lectern where the chazzan leading the 
service was to stand. Had he been a young man, they would have 
politely asked him to find another seat. This man, however, was 
neither young, nor did he appear to be the type of person who 
would leave just because this seat was in an area designated for 
children. This had to be executed tactfully, in order to move the man 
while preserving his dignity. 

The man in charge of the programme went over and 
respectfully informed the gentleman that this area was reserved 
specifically for children. They would be happy to find him a suitable 
seat in an adult-friendly section of the shul. The man listened –
smiled – but demurred moving. He had selected this seat by design 
and was not budging. Something told the man in charge to smile and 
let it go – allowing the man to sit in the seat which he had selected 
for himself. He was about to return to his many other duties, when 
the elderly man removed two old yellowed brittle snapshots from 
his pocket, showed them to the man, and began to relate a most 
heartrending tale. 

“These are my two sons who were murdered by the Nazis, 
yemach shemam. The Nazis entered our small town and 
systematically went about killing everyone – my two sons included 
among the martyrs. Somehow, I was able to elude their bullets and 
escape. All I have to remember of my children are these pictures.” 
The man’s emotion-laden words came slowly, as the tears that he 
had long held back began to flow down his cheeks. One could see 
that he was reliving the pain with every word that he said. 

“I am certain that at such a gathering, with so many 
beautiful Yiddishe kinder, that my two sons are also here. I just want 
to spend some time with them.”

This man carried his pain with him in his pocket, day after 
day, year after year; it never left his heart. When asked if he would 
like to lead some of the verses of Tehillim, he said that he would 
rather daven with the children. He wanted to be with his sons. 

Our children are our future. When we see an older man or 
woman who is alone, we should remember this story and remember 
that others, too, may have their own stories. 

ירצמהתאתגרהרשאכרמואהתאינגרהלה
Do you propose to murder me, as you murdered the Egyptian? (2:14)

Moshe Rabbeinu’s conversation with Dassan and Aviram, 
his two nemeses, appears superfluous. Do we really need to know 
about their dialogue to the extent that it is recorded in the Torah? 
While it is true that Chazal derive from the word omer, say/propose, 
that Moshe killed the Egyptian with his power of speech, by using 
the Shem ha’Meforash, Ineffable Name, this exposition could have 
been written in its proper place when he actually intervened and 
killed him. It seems as if the entire dialogue is unnecessary. 

Horav Arye Leib Heyman, zl, posits that Dassan and 
Aviram’s statement was about themselves – not the Egyptians. 
Indeed, they were prophesising concerning their own well-deserved 
deaths. The Egyptians had died as the result of an amirah, act of 
speech. Likewise, during the Korach debacle, Dassan and Aviram 
were swallowed up by the ground as a result of Moshe’s prayer to 
Hashem to rid Klal Yisrael of these usurpers. Second, Moshe hid the 
Egyptian in the sand, denying him a proper burial. Thus, their deaths 
fulfilled their own words, kaasher haragta es ha’Mitrzri; “As you 
killed the Egyptian.” 

Rav Heyman further notes that not a single word in the 
Torah is superfluous or goes to “waste.” If the word or expression is 
recorded – at some point, it occurs. This is especially true concerning 
a statement uttered by one of the forefathers of our nation. Thus, 
with the deaths of Dassan and Aviram, an “oral debt” – based upon 
a statement/curse made by Reuven, when he guaranteed the safe 
return of Binyamin – was fulfilled. When Yaakov Avinu hesitated to 
send Binyamin to Egypt out of concern for his safety, Reuven 
countered, “You may kill my two sons if I do not return him to you” 
(Bereishis 42:37). A curse rendered by someone of Reuven’s spiritual 
stature will eventually be fulfilled. 

Va’ani Tefillah

םימחרבלארשיךמעהפלכתליפתעמושהתאיכ
Ki Atah shomei tefillas kol peh Amcha Yisrael b’rachamim. 

Horav Baruch, zl, m’Mezibozh comments, “Hashem hears 
all prayers, even if the words emanate from the mouth – not from 
the heart.” This statements begs elucidation. We find the Navi 
Yeshayah admonishing the people for saying words without 
meaning, disconnected words with no stable foundation. A prayer 
that does not emanate from one’s inner self is not much of a prayer, 
because it lacks devotion. In his Living Each Day, Rabbi A.J. Twerski 
explains that as long as a person realises that his prayer is lacking, 
that he has uttered words with no feeling or devotion, hope exists 
that he will turn around henceforth and pray with greater fervour
and passion. As long as he acknowledges the deficiency of his prayer, 
hope exists that it will one day improve and achieve efficacy. In 
contrast, however, one who thinks that he has prayed with great 
devotion (when, in fact, he did not) and prides himself in his 
endeavour, causes his prayer to diminish in value. Prayer should 
inspire and stimulate us to come closer to Hashem. Prayer should 
change us. This can only be achieved when we realise how distant 
we are from Him. Once we acknowledge this fact, we can endeavour
to draw closer to Him. 
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PPaarraasshhaass  SShheemmooss

An Important Project 
“Hi, Abba. I’m home from the Beis 
HaKinesses.” 
“Good morning Chaim, how are you?” 
“I feel okay, Abba, however, I am a bit 
disappointed.” 
“Oy vey. What happened, Chaim?” 
“I did not pray so well this morning. I 
came late, I was distracted, and my mind 
wandered. I was thinking about all sorts 
of things. I feel like I passed up a wonder-
ful opportunity to speak to Hashem.” 
“Chaim, you have such a pure neshama 
(soul)! You have a sense for what is right, 
and a desire to do good! You are on the 
right track and you will succeed!” 
“Thank you Abba, however, I feel that I 
need help.” 
“I’ll give you whatever I can, Chaim.” 
“First of all Abba, I would like to 
know how important tefillah really 
is.” 
“That is an excellent question, 
Chaim. The Rambam (Hilchos 
Tefillah and Bircas Kohanim 
1:1) numbers tefillah 
amongst the 613 mitzvos 
d’oraysa. He bases this on 
the verse, “You shall 
serve Hashem your G-d” 
(Shemos 23:25). He 
then cites the gemora 
(Taanis 2a) which 
darshens the verse, 
“You shall love 
Hashem your G-d and you shall serve 
Him with all of your heart (Devarim 
11:13).” Which avodah (service) do we 
perform with our hearts? Tefillah.” 

“I see Abba. Tefillah has the elevated 
status of being one of the 613 mitzvos.”* 
“Yes, Chaim. The next point to contem-
plate is, when we pray we are speaking 
directly to Hashem. The Creator of the 
universe, King of kings, the Holy One 
Blessed be He is listening to every word 
we say, and paying attention to every 
thought that we think. If you had an ap-
pointment with a very important person, 
you would certainly take it very seriously. 
You would look forward to the time, 
preparing for it by carefully considering 
every word that you will say, every ac-
tion that you will take, and all of their 
implications. How much more so when 
you have an appointment with the Al-
mighty! It is an opportunity that should 
not be taken lightly.” 
“Yes, Abba. We also learned the gemora 
(Brachos 6b) which states that tefillah is 
one of the things that stand at the pinna-
cle of the world. Our words of prayer 
reach the highest heights in heaven.” 

“So true, Chaim. The words of the formal 
daily prayers and blessings were authored 
by the Anshei Kinesses HaGedola (Men of 
the Great Assembly) over two thousand 
years ago. The three services, when 
prayed at a relaxed meaningful pace, 
occupy two hours of the day. Almost no 
other single mitzvah requires so much 
time! This alone shows the lofty impor-
tance of tefillah.” 

“Abba, I am investing so much time 
that I surely want to use it productively. 
To just sink into a repetitive recitation of 
the words would be a shameful waste of 
time and effort.” 
“I agree, Chaim. Therefore, anyone who 
wants to experience meaningful and ele-
vating prayer must set aside time during 
the day to work on improving his tefillos.” 
“What must he learn, Abba?” 

“He must learn about the 
importance of tefillah, as we are 

now doing. He should realize the 
tremendous things that tefillah can 
accomplish. This will motivate him 
to pray with all of his heart. Then 
he can learn the peirush 

(explanation) of the 
words of the prayers. 
He can also pick up tips 
that will help him 

concentrate better. With 
such preparation, when he 

comes to mispallel (pray), he 
will be ready to have an 

inspiring, deep connection with 
his Creator. He will put forth meaningful 
requests that will be answered.” 
“Really, Abba?” 
“Absolutely, Chaim. Rav Shimshon Pincus 
in his sefer Shaarim Bi’Tefillah cites two 
examples of the power of tefillah, both 
within the framework of nature, and in 
the miraculous events that transcend na-
ture. The first is in parashas Bereshis (2:5). 
“The trees of the field were not yet on the 
earth, and all the herb of the field had yet 
sprouted, for the Hashem G-d had not sent 
rain upon the earth, and there was no man 
to work the soil.” Rashi explains that be-
fore the sixth day the plants of the field 
were formed and waiting to sprout forth 
from their openings in the ground. How-
ever, they were lacking one thing – rain. 
Why had it not yet rained? Because man 
had not yet been created. He needed to 
work the ground, and in doing so realize 
the benefit of rain. He would then pray to 
Hashem for rain, and it would fall, thereby 
causing the plants and trees to sprout 
forth. Therefore we see that man’s tefillos 
were (and still are) necessary for rain to fall 
which maintains the entire cycle of nature 
and life on this planet. Nothing happens 
without tefillah.” 

“That is astounding, Abba.” 
“Indeed, Chaim. We have many berachos 
from Hashem waiting for us. They are 
standing at the gates (so to speak). We just 
need to open those gates. How? With 
tefillah. Avraham Avinu was promised that 
many generations would come from him, 
yet his only son (from Sara) Yitzchak was 
childless. ‘Yitzchak pleaded with Hashem 
opposite his wife, because she was child-
less. Hashem responded to his pleas and 
Rivka his wife became pregnant’ (Bereshis 
25:21). Similarly, the redemption from 
Mitzrayim was promised to us. ‘And the 
Bnei Yisrael groaned because of the hard 
labor and they cried out. Their outcry 
from the work went up to G-d. Hashem 
heard their cry and He recalled His cove-
nant with Avraham, with Yitzchak, and 
with Yaakov’ (Shemos 2:23, 24). He did 
not redeem us, however, until we cried 
out to Him in prayer. Both the geulas 
Mitzrayim and the birth of children to 
Avraham Avinu were miracles above the 
rules of nature. So we see, Chaim, that 
tefillah has the power to over-ride nature.” 
“That is just awesome, Abba. What a 
motivation to pray properly!” 
“Yes, Chaim. I pray that we all realize just 
what our tefillos are and what they can 
accomplish. Then we will be motivated 
to put our best efforts into praying with 
all of our hearts and souls.” 
 
Kinderlach . . .  
Tefillah is awesome. We have an ap-
pointment three times each day to speak 
directly to Hashem. We spend those two 
hours praying words that reach the high-
est heavens. Our tefillos allow all of the 
blessings of nature to come down to the 
world. The gemora (Nidda 70b) asks, 
“What should a person do to become 
wise? Maximize his learning and minimize 
his involvement in business affairs.” The 
gemora asks, “Many did this and did not 
become wise.” It answers, “Therefore he 
must ask for mercy from the One Whom 
wisdom is His, as the verse states, ‘For 
Hashem grants wisdom, from His mouth 
knowledge and understanding’ (Mishlei 
2:6) . . . one without the other is not suffi-
cient.” The gemora continues to explain 
how our tefillos allow us to receive the 
blessings of wealth and children. Heartfelt 
prayers can also change the rules of na-
ture and entreat Hashem to perform 
miracles. What a tremendous opportunity 
we have kinderlach! Take the time to 
learn about prayer. Then prepare your-
selves properly and pray with all of your 
hearts! Hashem will listen to your words. 
 
* The Ramban disputes this ruling of the 
Rambam. 
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Eternal Flowering 
ואלה שמות בני ישראל  “ 1:1

הבאים מצרימה, את יעקב איש 
 ”וביתו באו 
“And these are the names 

of the children of Yisroel who were 
coming to Mitzrayim; with Yaakov, each 
man and his household came.” Why does 
the Posuk first say Yisroel, and then 
Yaakov?  If anything, it should say first 
Yaakov, for that was his given name at 
birth, and then Yisroel, the name he was 
Zoche to many years later after fighting 
the Malach.  
 We know that Yaakov Avinu’s 
name was changed, or more accurately, 
was given an additional name of Yisroel 
after the battle that he had with the 
Malach.  The Posuk first uses the name 
“Yisroel” and then switches to “Yaakov.”  
Bereishis 49:2 “  הקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו
 By comparison, here the – ”אל ישראל אביכם
Posuk first states the name “Yaakov” and 
then “Yisroel.”  It seems to be correct to 
first state Yaakov and then Yisroel, 
because he was named Yaakov at birth 
and did not receive the name Yisroel 
until many years later.  However, here 
the Posuk states Yisroel first, for the 
name is a Loshon of authority and honor.  
That was prior to their entering 
Mitzrayim.  Once they entered 
Mitzrayim, and came under the dominion 
of the Mitzriyim, which happened in the 
second part of the Posuk, it uses the 
lower name of Yaakov.  יעקב, from a 
Loshon of “heel” – where Klal Yisroel 
were like the heel and were stepped on by 
the Mitzriyim. (צרור המור) 
 One could perhaps advance an 
argument that Klal Yisroel are the most 
inferior nation of the world, for we are in 
exile, and have been so for many years, 
with terrible Tzoros afflicting us. In 
truth, it is the exact opposite.  Hakodosh 
Boruch Hu has the desire exclusively for 
our good, and He therefore gives us 
Yisurin to cleanse us so that we can be 
close to Him.  Being that Hakodosh 
Boruch Hu is the root of all goodness in 
the world, and wants to give that 
goodness, why doesn’t He do so for all of 
the nations of the world?  Hakodosh 
Boruch Hu would indeed like to give 
goodness to all the nations of the world, 
and giving them Yisurin to purify them 
would actually be beneficial for them to 

ultimately receive goodness, however 
they would not deal with the Yisurin 
properly.  Avodah Zara 2b says that in 
the future, the nations of the world will 
come to Hakodosh Boruch Hu and 
complain that it is not fair that He did not 
turn a mountain over their heads to 
accept the Torah, for then they would 
have indeed accepted the Torah.  In 
response to this, Hakodosh Boruch Hu 
will give them the Mitzvah of Sukkah, 
and He will take the sun out of its sheath, 
and the nations of the world will leave the 
Sukkah and kick it.  This demonstrates 
what the nations of the world do, 
meaning that if Hakodosh Boruch Hu 
would give them Yisurin like He does to 
Klal Yisroel, they would curse Him for 
their pain, and therefore it would not 
bring goodness to them.   This is what the 
Posuk is teaching us here: “ ואלה שמות בני
 These are the names of B’nei – ”ישראל
Yisroel – the Torah uses “ישראל” which 
represent greatness and importance, for 
Klal Yisroel are truly an important and 
special nation, and the reason that they 
are truly great is because, “ את יעקב איש
 – ”יעקב“ for they act like – ”וביתו באו
meaning that they act with great 
humility, and that even when Chas 
V’sholom they are afflicted with Yisurin 
they do not scorn Hakodosh Boruch Hu 
but they accept it with love. (אך פרי תבואה) 
  Although each one of them 
already had an independent household of 
their own, they all remained devoted to 
Yaakov, and were deeply attached to 
him.  The words, קבאת יע  denotes a 
connection much more intimate than “  עם
 A characteristic feature of Loshon ”.יעקב
Hakodesh is that the words that signify 
connection usually also signify 
separation.  There can be no strong 
connection without separation from 
others.  ש וביתואת יעקב אי  – All of them 
together are part of the same ancient 
stem, but each one has become a 
separate, independent branch, the center 
of a family of his own.  They are all still 
the children of Yaakov, but now they also 
have children of their own.  This is the 
heart and soul of the family.  Each son 
builds his own home as a branch of his 
parents’ home, and every father lives on 
in his children and grandchildren.  
Parents with their children, and children 

with their parents, knit together and 
united forever – this is the root of Klal 
Yisroel’s eternal flowering.  Herein lies 
the secret of the eternity of the Jewish 
people. (ר' שמשון רפאל הירש) 
 Avrohom Avinu’s name was 
originally “אברם” and then the letter  'ה 
was added to his name to make it אברהם.  
Once his name was changed, his old 
name was discarded and is not to be used 
anymore, and he was only called and 
referred to as אברהם.  Yaakov’s name was 
changed to Yisroel, yet we see that he is 
still referred to as Yaakov.  Why is this 
so?  Avrohom was Zoche to have a letter 
added to his name, for he reached a 
certain Madreiga.  The extra letter 
represented his standing in this world, as 
he was the one who made Hakodosh 
Boruch Hu’s Name known in the world.  
Yaakov was Zoche to the name Yisroel, 
which is an exalted name.  It represents 
Klal Yisroel as a whole, as an entire 
nation, for he was the father of the 
Shevatim, from which Klal Yisroel came. 
Every Yid is always supposed to connect 
himself to the Tzibur, Klal Yisroel, for the 
Tzibur of Klal Yisroel is very holy and 
does not sin.  Although individuals may 
Chas V’sholom sin, the Tzibur is always 
considered pure.  The Torah is telling us 
here how one can achieve making himself 
a part of the Tzibur of Klal Yisroel.  “  ואלה
 these are the names of – ”שמות בני ישראל
the B’nei Yisroel – how were all of these 
individuals Zoche to be called a part of 
the Tzibur of Klal Yisroel, “את יעקב” – for 
they saw themselves as Yaakov.  Yaakov 
represents humility, and never becoming 
arrogant.  Yaakov Avinu was a great 
individual, and he was also the name of 
the nation – Yisroel.  Both names must 
be used in tandem – in order to be Yisroel, 
one must also be Yaakov.  Chazal tell us 
that Yaakov did not die. What is the 
Chiddush that Yaakov did not die – for 
there is a part of him in Klal Yisroel, that 
which we are called Klal Yisroel?  The 
Chiddush is that because Yaakov Avinu 
was so humble and served Hakodosh 
Boruch Hu properly, that even the 
individual Yaakov did not die – for he 
lives on through the Tzibur of Klal 
Yisroel.  May we be Zoche to be a part of 
the Tzibur of Klal Yisroel, and be the 
proper Yaakov as well.   
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PARSHAS SHMOS 
A FIVE STAR STUDDED PERFOMANCE 

 
At the beginning of Sefer Shmos, Hashem counts the Shevatim once again even though they were counted in Parshas 
Vayigash. Rashi explains the reason by saying that they are compared to stars which Hashem also counts. Anything that 
one counts over and over again demonstrates one's love and cherishment to that particular object. Hashem's love for Bnei 
Yisrael is conveyed by His counting them by their names when they were alive and once again even after they died. 
 
Sefer Shmos deals with the Galus of Yisrael in Mitzrayim and the geulah from it. By counting them again, Hashem is sending 
His nation the message that even though you are descending to Galus entering a state of a hester panin, nevertheless you 
are dearly beloved by me. Your painful experiences in the Galus is also felt by me, for this is the reason I appeared to 
Moshe Rabbeinu in a burning thorn bush. From this we realize that our relationship with the Creator is still intact and it is 
only being concealed temporarily. Chazal tell us that the night symbolizes the Galus. The stars symbolize Am Yisrael. This 
counting and the comparison to stars, send the message that the light of Hashem accompanies us even in our darkest 
episodes. As Dovid Hamelech wrote ידמע התא יכ ער אריא אל תומלצ איגב ךליא יכ םג . 
 
Hashem's perspective towards us is that every Yid counts. There is absolutely no duplication. No matter how small and 
insignificant the stars look from earth's view, from the heavens they are viewed as thousands of times larger than the sun. 
At the very beginning of Galus, Hashem wants to implant into our essence His heavenly perspective of our loftiness, 
royalty, and lineage. This was in order that our experience in Galus together with a host culture, will only compromise 
ever so slightly if any at all, our devotion and dedication to Torah and Mitzvos. Our clear recognition of who we really are 
and of our prestigious origin won't allow us to blend and identify with all those who do not share the same claim.  
 
We find this concept in the Halacha of Bittul. .  An item like eggs which is sold by number, if one egg   לטב וניא ןינמבש רבד
from a treifa gets mixed up with 60 kosher eggs, does not follow the norm of םיששב לוטיב  to become nullified with the 
other sixty. The reason is because since by nature eggs are counted by number and not weighed it has risen to such a 
great significance that it cannot be nullified. So too, by the fact that Hashem counted Yisrael twice, they were thereby 
given the super staying power to preserve their Yiddsihkeit and not to be nullified and disappear by the influences of the 
host culture.    
 
The mission of Am Yisrael in the world is to testify to Hashem's oneness and omnipotence in creating the universe. This 
can only be achieved properly if the Yid realizes his own significance and esteem in the eyes of Hashem. If one eats in the 
street he loses the ability to be a kosher witness (Kiddushin 40b). The reason is because he lost the trustworthiness of his 
testimony since he shed his self respect and he now lacks the capability to become embarrassed if he were to lie and be 
caught. Likewise, a Talmid Chacham is believed to have a lost article returned to him by identifying his ownership by mere 
recognition even without an definite sign ןמיס . The exception to this din is if his dress is unkempt (Shabbos 114). These 
two dinim demonstrate that when one lacks self esteem to the degree where he belittles himself publicly by his eating 
habits or dress, he loses the status of being a valid witness. So too, a Yid who doesn't realize his unfathomable 
unconditional relationship with Hashem  even during the period that he is sent into galus, he will not have the fortitude 
and resolve to remain unassimilated with the goyim, and the probability is that his Mitzvah performance and devotion to 
Hashem will eventually wane. 
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Billam said concerning Yisrael בשחתי אל םייוגבו ןכשי דדבל םע ןה  (Bamidbar 23,9). Behold the Jewish Nation dwells by 
themselves and are not recognized by the other nations. We can also translate the above passuk as Behold the nation of 
Yisrael dwells alone. אל םייוגבו  they don't assimilate with the goyim because of בשחתי , Yisrael deems themselves as the 
most significant of all them with light years away. It would be debasing ourselves to stoop down to their low standards of 
their uncontrolled satiation of animalistic drives when we possess nobility, royalty and divinity. We are stars that shine 
with Hashem's light even in the thickness of night. An incredible allusion to this thought is in the word םיבכוכ . For when 
spelled with its inner letters םמ דוי תיב ףכ ואו ףכ  it will add up to בשחתי  725 including its five letters! Being holy stars of 
light is a far cry from celebrities such as Rock, Sports, and Movie stars lehavdil, who fill their daily lives with cultural 
experiences laden with darkness, depravity, and evil. 
 
However, we can also render another translation of the passuk as follows. The Jewish Nation is unique from amongst all 
the other nations. And in what matter are we esteemed in their eyes? בשחתי "אל " with our resolve  to say אל  No with a 
capital N. Daily examples of this usage is No, we cannot eat this, No, we cannot look at this, No, we cannot say this, No, 
we cannot touch this, No, we cannot hear this, etc.  
 
In contrast the nations of the world make an attempt once in a blue moon to create a regimen of No's in their cultures. 
For example "Just Say No" was an advertising campaign prevalent during the 1980s and early 1990s as a part of 
the U.S. "War on Drugs", aiming to discourage children from peer pressure engaging in illegal recreational drug use by 
offering various ways of saying no. Well today this attempt to just say No has reversed in many states to legal programs 
"Just Say Yes" to drugs. On the other hand, we the Jewish Nation today are still dedicated to fulfilling the 365 No's from 
the Torah given over three thousand years ago plus the thousands upon thousands extra safeguards and stringencies 
added from the Rabbanan.  
 
Our incredible ability of even the plain simple Yidden to discipline themselves in such a grand manner, is the secret envy 
of all the other nations and therefore, if any respect is to be given to the Jewish Nation, it's because of our No's. It is no 
wonder that even the goyim when making caricatures of our physical faces, they emphasize our protruding nose. 
Boundaries and Regulations are our essence and superiority over the species of man and animal. It is our daily testimony 
to the world that Hashem is our Living G-d and we are His world ambassadors. If we cross the line we will slowly become 
a Yes people with a license to satisfy our unlimited hearts' cravings. 
 

לטב ןיא ןינמבש רבד  is the gematriah of תבש םויב . Shabbos is counted as the יעיבשה םוי . It has the power to infuse into 
Am Yisrael eternal and non-dissolving impressions from Olam Habah. Every day of the week is counted towards the 
Shabbos as we say after davening תבשל ינש םוי םויה ,תבשל ןושאר םוי םויה . In truth even the weekdays are only counted 
because of the Shabbos as it is hinted in the gematriah םוי םויה , times 6 equals תבש  (Rav Post Yeshivah Darchei Torah). 
By putting kochos into our Shabbos, not only does our Shabbos become enhanced but also we ourselves become 
enhanced, which will then help us give a five star studded testimony to Hashem throughout the upcoming challenging 
week.     
 

G U T  S H A B B O S  

R A V  B R A Z I L  
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ניתן לתרום גם במכשירי “קהילות” ו”נדרים פלוס” בבתי הכנסת,
יש ללחוץ על לחצן ‘קופות נוספות’ ובחיפוש ‘דברי שי”ח’, או בטלפון:

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

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

ותלמדם חוקי חיים  פרק ה’ - טוב לשמוע גערת חכם
רבות,  לתגובות  הביא  הקודם  המאמר  כצפוי, 
לחנך,  כיצד  לעיקר:  להגיע  מעוניינים  הרבה 
במקל או בנועם, בדיבור או במעשה, באמירה 

או שתיקה. מתי להגיב ומתי להעלים עין.
על  דבר  מכל  בתמצית,  לכתוב  נשתדל  ובכן, 

קצה המזלג.

על שלשה דברים העולם עומד 
בונה  מהם  היסודות  שלושת  את  נביא  תחילה 
תוכחה,  והם:  החינוך,  עניני  כלל  את  רבינו 

דוגמא אישית, יראת שמים ודקדוק הלכה. 
אין  וריח  מראה  קול  הדרש:  בעלי  אמרו  וכך 

בהם איסור מעילה )פסחים דף כ”ו(.
ובדרך צחות דרשו המגידים: בשלושה דברים 
על האדם לחנך את בניו: בקול, יוכיחם וינהיגם 
בקולו, האסור והמותר. במראה – כשהילדים 
מזה.  גדול  חינוך  אין  התנהגותו,  את  רואים 
ובריח = יראת שמים, כמו שכתוב )ישעיה י”ג 
ג’( והריחו ביראת ה’. יראת שמים כולל תפילה, 

ושאר אופנים שיש להחדיר בהם יראת שמים.
בהם  יהיה  ולא  הישר  בדרך  ילכו  הילדים  ואז: 
ח”ו.  בעולמו  האדם  של  בתפקיד  מעילה  שום 
של  דעתו  משיבין  אלו,  דברים  שלושה  )אגב, 
הראוי  בחינוך  אכן,  כי  ב’(  נ”ז  )ברכות  האדם 
נהיה האדם המחנך, וגם המחונך, מיושב שמח 

ורגוע.

בחינוך נכון, החניך מיושב, שמח ורגוע. תמונה נדירה 
בפרסום ראשון: חלק מילדי רבינו, עם חן ילדות על פניהם.

כיצד מחנכין?
מתחנך.  הילד  היום  במשך  פעולה  בכל  יודגש: 
הוא  משחק,  מתפלל,  לומד,  ישן,  כשאוכל,  גם 
ההורים  הזמן  כל  שלא  רק  להתחנך,  באמצע 
אכן  כי  להשגיח  עליהם  אבל  להתערב,  צריכים 

הוא מתנהג כראוי.

המטרה: חינוך
משום  עין  העלים  לא  רבינו  פנימה,  ביתו  בתוך 

דבר שהיה נראה לו שלא כראוי.
הוא  החינוך  נושא  כל  כי  הרווחת  לדעה  בניגוד 

יביא נחת... הנה  ‘היכי תמצי’ לגרום שהילד  רק 
במקורותינו אנו מוצאים כי ההתייחסות לחינוך 
המצוות  ככל  ומצוה  עצמה,  בפני  מטרה  הוא 
כותב  שרבינו  הפרקים,  באחד  לעיל  )וראה 
כראוי  שמתנהג  ילד  שגם  התורה  על  בספרו 
צריך למצוא עילה לחנך אותו(.  וכך כותב רבינו 
)בספרו שונה הלכות סימן שמ”ג דין א’( מצוה 
במצוות...  הקטנים  ובנותיו  בניו  לחנך  האב  על 
ולמנוע  להפריש  כי  מדגיש  הוא  שם  ובהמשך 
את הבן מעבירות ואיסורים, בודאי חייב )וראה 
...מצות  אז,   ד”ה  ואתחנן  דקרא  בטעמא  היטב 
במצוה  והעוסק  המצות  ככל  מצוה  היא  תוכחה 

פטור מן המצוה...(
רבינו  הילדים,  לחינוך  הנוגע  בכל  הזו,  מהסיבה 
לא ‘ריחם’ ולא ויתר, כי במצוות אין שום ויתורים.

הוא היה גוער ומייסר ילד שהתנהג לא כראוי, או 
שעשה איזה עוול שלא כדין, בין אדם לחבירו או 

למקום, עד שהדבר עצמו תוקן.
הוא לא גער רק אם הילד עושה ‘עבירה גדולה’, 
שנהגו  טוב  במנהג  נהג  לא  הילד  אם  גם  אלא 
האוירה  )אבל  זה  על  מעיר  היה  רבינו  בביתם, 
בבית היתה נוחה, ראה במאמרים הבאים, דברים 

בזה מחתנא דבי נשיאה הגר”ש שטינמן(.

הערות למקורבים בלבד
יצא  שלא  לזכור  צריך  מצוה  כל  שכמו  אלא, 
במצות  כללים  כמה  והיו  בהפסדה,  שכרה 
היה  הוא   )1 הילדים:  כלפי  קיים  אותה  התוכחה 
מקפיד לגעור מיד, כדי שהילד יתקן את המעוות 
כשמה  היתה  הגערה   )2 חטא,  אשר  את  ויבין 
בראשית  רש”י  )ראה  ועניני  בתמצות  ‘גערה’ 
ולהסביר  ארוכות  דרשות  לומר  מבלי  ט”ו(  ד’ 

בארוכה את חטאו של הילד...
והוה עובדא: פעם קרע אחד הנכדים הקטנים דף 

מאיזה ספר בארון הספרים בחדרו של רבינו.
כעבור כמה ימים ראה רבינו את בתו – אם הילד 
ואמר לה, אם הייתי רואה את הדבר מיד בשעת 
והוא  אותו,  לחנך  לילד מכה  נותן  הייתי  מעשה 
עכשיו  אבל  המכה,  את  קיבל  מה  על  מבין  היה 
שכבר עבר כמה ימים, אם אתן לו מכה הוא לא 
יבין על מה, וכבר אין בזה תועלת והדבר אסור... 

)ספר מנחת תורה(.

תמונה נדירה: פורים תשע”ג, עומס ההמונים שצבאו 
על הבית הביא לקריסה של טור )מימין התמונה( מארון 
הספרים בחדרו של רבינו. מכיון שפורים אסור במלאכה, 

המתינו למוצאי הפורים כדי לתקן את הארון.

כאן חובה עלינו להוסיף, כי באופן שיטתי, רבינו 
הקרובים  תלמידיו  או  ביתו  לבני  רק  מעיר  היה 
שראה אחריות עליהם, אבל מעבר לכך כמעט 
שעוברים  ראה  א”כ  אלא  הערות,  העיר  לא 

איסור או עוולה גדולה. 
גם בבית הכנסת ובכולל בו למד, עיניו וליבו היו 
להעיר לעצמו ולא לבקר את הזולת, כמעט לא 

התערב לאחרים.
רבו  הנהגתו  על  שליט”א,  רבינו  סח  בזה  כיוצא 
הגדול רבן של ישראל מרן בעל החזון איש זי”ע, 
שהיו דרכו שלא לבקר ולהעיר לאחרים זולת מה 
אין  הזה,  מהטעם  שהיא,  מסיבה  מוכרח  שהיה 
ללמוד מכל מיני הנהגות והלכות שנהגו בקרבתו 
או בנוכחתו, כי יתכן שלא היה ניחא ליה אבל לא 

היה מרבה בביקורת כלפי אחרים.

גם בשהותו בכולל אברכים, לא העיר הערות וביקורת. 
בתמונה הנדירה: רבינו שליט”א כאברך מן המנין בכולל 

אברכים ‘חזון איש’, מחפש ספר בארון הספרים.

על  שצועקים  לפני  ושוב:  שוב  להדגיש  חשוב 
הילד, צריך להתיישב שאכן המעשה הוא נורא 

כל כך, ושבאמת התוכחה תועיל, 

בגיל הבוגר
לא ניכנס כאן להבדלי הגילים, אך מיותר לפרט 
כי לא הרי החינוך של הגיל הרך, כהרי החינוך 

של הנער המתבגר, וכילד גדול ממש.
והוא   – רבינו  מבני  ואחד  הימים,  באחד  אירע 
לתפילה.  איחר   - שלושים  גיל  מעל  כבר 
בחיוך,  רבינו  לו  לחש  התפילה  כשהסתיימה 
היה מגיע לך סטירה על האיחור, אבל לא תקבל 

אותה, עברת את הגיל...
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 פנינים על הפרשה
 

 )יד ,א( "'וגו קשה בעבודה חייהם את וימררו"
בחזרת מצוה') "א, ט"ל( פסחים במסכת שאמרו מה על הקשה" יוסף באר" בספר: שאלה

שהיו שכר י"ע להן שנשתעבדו( רך שתחילתו לזכור לנו ומה", קשה וסופו רך תחילתו -
אחת בפעם אפשר אי שהרי, מר כ"כ נעשה כיצד לנו מבאר זה: תשובה )?אותן שוכרין
נעשה כיצד ומזכירים מדגישים ולכך, "רך תחילתו" עם התחילו ולכן, שלם עם לשעבד

 .כך כל מר
 
 )טז, א( "וחיה היא בת ואם"

 "?וחיה היא בת אם" לומר הוצרך ולמה לגזירה זה שייך מה: שאלה
 .המפרשים כתבו כך, להם יקראו לא כ"שאל, הבת שיחיו בדווקא אמר: תשובה
ויצטרכו שיחיו הגזירה בכלל זה שגם, ל"זצ יק'סולובייצ ד"הגרי בשם שמעתי: שאלה
מתקיים היה ישראל שכלל, ומלכות כהונה בתי -" בתים להם ויעש" ולכן, גוים לשאת

אבל ישראל הולד ישראל בת על הבא ם"ועכו עבד כי, המיילדות של הצלתן בלי גם
 .היה לא וכהונה מלכות
בארץ ישארו ז"ועי נכרים עם שינשאו כדי הנקבות שהחייה במדרש כתוב כך: תשובה

 .הארץ מן יעלו ולא
)דרך שיחה(

 שמות פר' 370 'גיליון מס

 שביעית שנה"פ תש

 
 

 לעילוי נשמתיו"ל  זה גליון
 ל"ז זאב בצלאל ג"בהרה יוסף הרב מורי אבי

 ה"ע זאב יעקב ר׳ בת אסתר מורתי ואמי
 ה"תנצב

 א"שליט שפרן אליהו ר"הר בנם י"ע נודב

ם"שובבי הנהגת
 

  בימי משהו עושה רבנו האם
 ?ם"שובבי

  ה"תרפ' סי ברורה במשנה הובא זה
.  ג"סי ד"תרפ' סי ה"ובשו ח"סקי
  .קבלה של הוא הזה הענין
 הוא כי רבינו מדברי משתמע והיה
  אצלם שמע ולא, להתענות נהג לא

 .בזה שנהגו
  ימי היום שואלין תשובה בעלי
 שישי בליל יש ובירושלים ם"שובבי
 לומדים - ם"השובבי סביב שלם סדר

  חצות עד מתענים ובבקר בלילה
 חשבון על לא וזה, לשם לנסוע האם
  ג"בכה ומהו .ענין זה? תורה ביטול
?  הלימוד חשבון על יהיה שזה

 (כל משאלותיך) .יותר חשובהלימוד 
 

 עלי שי"ח 
 

  ולשמוע לשאול, לראות שזכה ממה, ל"זצ בךקרל שמואל בן שלמה יצחק רבי הגאון רבינו תלמיד של מפנקסיו אישיות רשימות
 ) נ"לע הדברים מסירת על א"שליט יחיאל רבי הגאון לאחיו נתונה תודתנו( א"שליט מרן רבינו במחיצת

 'ח פרק
  ו"ק ערום יהיה שלא שליא עם שנולד הטעם מה ל"חז שאמרו וכמו. זה מפני התורה שכחת שיש טענתו ארוכים שרוולים על מאד מקפיד •

 . כיפה לענין גם שנולד מיום ראוי שכך ואומר ערום יהיה לא אמו מרחם כשיוצא
 .כעונה ושומע, לא, ענה ר"מו – בתפילתו שיקצר נכון האם ואמנים קדושה מפסיד ובכך בתפילה המאריך על שאלו •
 .  מיד לחזור: תשובה, אחר למנין לחכות או מיד לחזור עדיף מה הרוח משיב אמר ולא שכח •
  בלשון ורק לגויים ניתנה לא התורה! ו"ח, השיב ר"מו, אנגלית בלשון תורה עבור לתרום הנדיבים ידי לחזק במוסר קונטרס לכתוב רוצה אחד •

 '.  ושלו חס ואמר הסטייפלר את ושאלו באנגלית הלכות שונה להדפיס רצה שאחד וסיפר והוסיף להדפיס יכול הקודש
 כאן, 'השיב' מצוין מרגיש אני כאן' והשבתי מרגיש אתה איך שלומך מה שואלני מגיע כשאני, הנשבר לבי את ומשמח מעודדני הרבה ר"מו •

 '... הצרות מכל נח אתה
 תאמר, ואמר ידו את הושיט, לשמשו כדי כאן יושב שאני לו ואמרתי. לו שיביא לבנו קורא רחוק מארון ספר כשצריך הגדולה תובענוותנו והוא •

 ]. לעודדני רוצה רק ח"ת שאני חושב לא הוא: בפשטות, ל"זצ שלמה רבי רשם כאן, ה"א[ חכם בתלמיד משתמש שהנני שלם בלב מוחל שאתה
 הרי הפלא מה והשיב היתכן ל"הגראי מרן את ושאלו לאלף אחד כמעט ספרים פותח ובקושי ע"השו חלקי כל על מכתבים מאות על עונה ר"מו •

 . כולה התורה בכל חנווני הוא א"שליט מרן אצל כן בראשו מונח הכל אלא מחירם לראות כדי ספרים פותח ולא בחנות פריטים אלפי יש לחנווני
 והשיב מזה יודעים לא שהכהנים יש קדשתוו איזה אותו שאלתי, ושוב שוב ומסדר וחוזר ישראל לוי כהן סידורם על מקפיד המכתב את כשגומר •

 .  שיודעים עוד ויש! יודע אתה
  לאלה ושוב שוב לחזור מתייאש ולא ערב ערב שבאים למאות וברכות תשובות ובהשבת מכתבים בעניית שלו הסבלנות מידת פלאים פלא •

 .  איש שאתה רואה אני עכשיו אומר השעון את מוריד וכאשר איש או אשה אתה שעון ידם על שיש
  הדלת עד תשאיר ולפחות יישבתמ אתה למה יפה מאד זה הפאות ולענין, שרוולים לקנות כסף לך שיהיה ואומר חוזר השרוולים לענין וכן •

 . שווה זה דקה כל משיב האוזן לאחר הפאות להניח חוזרים אם הרווח מה וכשנשאל
' השני בפעם!! דולר אלף חמישים עם וחזר הכרטיס מחיר עם שיחזור ברכו הרב הישיבה עבור לשליחות שנסע הראשונה שפעם סיפר אחד •

 '...פרוטות ושתי הכרטיס מחיר' עם שיחזור בירכו ועתה!! דולר אלף תשעים עם וחזר' ופרוטה הכרטיס מחיר' עם שיחזור ברכו הרב כשנסע
  וודאי שוב אמר נקרעה שהרצועה וראה ידול להחזירו רצה החוצה יצא וכאשר לכיס הכניסו השעון את להוריד לו אמר הרב שכאשר סיפר אחד •

 .  ד"ביו כמבואר שאני מלך, השיב שעון עם הולך ל"הגראי מרן גם הרי הרב את וכששאלו, מאד שמח והרב הרצועה את אתקן לא
 .שמענו לא – לעמוד צריך' ה שם פעמים 26 שמוזכר לדוד במזמור האם •
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למה אין גאולה שלמה? כמו שכתב ר' נתן, שאם היו כולם 
 נותנים שבח והודיה תמיד וכו' כבר הייתה גאולה שלמה!

אחד שיש לו קצת נסיון מיד נופל מאמונה! ומה זה אמונה? כל 
להאמין שה' אוהב אותך תמיד! אה, אתה לא מבין? בסדר, 

חי'[: "לא מבין כלום! לא מבין  אז תשיר ]בניגון 'עוד אבינו
כלום! רק מאמין רק מאמין שהכל לטובה! תודה רבה לך ה' 
יתברך על האמונה שאתה נותן לי! תודה רבה לך ה' 

 יתברך...", כל אחד יגיד את החסרון שלו.

להאמין בה' זה להאמין שכל החסרונות שלך זה הכל כי 
זה חלק  חלקך, ואתה חייב לעבור את החלק הזה בחיים שלך.

מהנסיון, יש לך מהלך, ה' יתברך תכנן לך מסלול בחיים, 
וחלק מהמסלול שצריך לעבור את הנסיון הזה, את הקושי 

 אתה חייב לעבור אותו באמונה! תעבור אותו באמונה! –הזה 

שאמרתי, ולמדנו יחד איך אומרים תודה. לא אומרים וכמו 
'לחש', זה מהשפה ולחוץ 'תודה תודה תודה', זה לא איזה 

אמונה! לכן צריך לפרש שיחתו: "...רבונו של עולם הרי אתה 
אוהב אותי, ואתה אוהב אותי אהבה אין סופית, בראת את 
כל העולם בשבילי, ואם החלטת שאני צריך לעבור את הנסיון 

תן לי את האמונה! כי אני לא רוצה  –הזה, את המסלול הזה 
ק להאמין בך! כלום בעולם הזה, אני רוצה רק אמונה! ר

כי אם אני בייסורים שלי!  אשמחלהאמין בך זה פירושו שאני 
 ''. לא שמח בייסורים שלי אז אני לא מאמין בך!

בייסורים שלך אתה לא  שמחאתה לא  –ואדם צריך לדעת 
מאמין בה'! כי ה' שברא אותך הוא עושה הכל לטובתך 

 הניצחית!

ה, תבוא ותגיד לי שקשה לך? בסדר! אבל תבוא תבקש מה': א
"תעזור לי! שיהיה לי קל! שאני יאמין בך! תן לי את האמונה! 
שאני יאמין בך! אתה שבראת אותי והחלטת שאני יעבור את 
הנסיון הזה והקושי הזה! שזה חלקי! שאני אשמח בייסורים 

דיין האלה שאני צריך לעבור! אם אני לא שמח זה אומר שע
אין לי אמונה, אז אני לא רוצה כלום, לא רוצה גם שתפטור 

אני רק רוצה אמונה! לי את הבעיה של החובות ולא כלום, 
ואני לא רוצה שתתן לי זיווג, ולא  קודם כל אמונה שלמה!

רוצה שתתן לי ילדים, עד שלא נתת לי אמונה שלמה לשמוח 
אמונה!  בייסורים, אני לא רוצה שום דבר, קודם כל תן לי

 ".אמונה שלמה!

ר' נתן כבר נתן לנו את הכלל שבוודאי יתבטלו כל הצרות כי 
מה צריך לבקש? רק אמונה! אם אתה מבקש ממילא! לכן 

לצאת מהחובות? אתה טיפש! כי אתה רוצה לצאת מהחובות 
לא לפי חוקי הטבע, אתה רוצה שעכשיו ה' ישנה את החוקים, 
כי החוק טבע אומר שאם עכשיו אתה תאמין שהכל לטובה 
אתה תצא מהחובות, ואתה אומר לא, אתה רוצה להשאר לא 

למה אתה  מהחובות. יש חוקים! מאמין ושה' יוציא אותך
רוצה שהקב"ה יבטל את החוקים? אתה רוצה שה' יתן לך 
זיווג בלי שתאמין שזה לטובה מה שעובר עליך, אז אתה רוצה 
שה' יבטל את החוקים. למה אתה רוצה שהקב"ה יבטל את 
החוקים? תאמין שזה לטובה, וממילא החוק אומר שהצרה 

ק אמונה! לא רוצה תתבטל! לכן מה אתה צריך לבקש? ר
כלום! אני רוצה שאני יעשה את החלק שלי! ומה החלק שלי? 

 שאני יאמין בך!
 

 זה ברור שתוושע! כי זה חוק!ממילא 
הסיפור על אותו רב שהלך כל יום לרחל אמנו במשך כמו 

שנים ארוכות שהבנים שלו יזכו להתחתן, ועד שהוא לא עשה 
נה שהוא עשה סעודת הודיה הוא לא ראה ישועה. ובאותה ש

סעודת הודיה על זה שהבנים שלא עוד לא התחתנו, באותה 
 בנים שלו. 4או  3שנה התחתנו 

זה החוק טבע! מחילה מכבודו של הצדיק הזה, שהוא כי 
באמת צדיק, גם הוא לא אשם כי לא למדו אותו, לא מלמדים 

את עם ישראל להגיד תודה בשמחה על הייסורים, גם אני לא 
שלא למדתי בספרי רבנו הקדוש! וזו נקודה  ידעתי את זה עד

 שרציתי להעביר לכם.

נקודה, קיבלתי שיעור מבבא סאלי, הייתי אצלו ביום  עוד
באמונה. הייתי בציון שלו  שני, זיע"א. והוא לימד אותי שיעור

הקדוש, ניגשו אליי אנשים שאני יברך אותם. אמרתי להם 
ים שבאבא 'תשמעו, בא נהיה אמיתיים, אם הייתם מאמינ

סאלי עכשיו יושב פה, רק אתה לא רואה אותו בעיניים שלך, 
אבל הוא יושב פה, ואני יושב פה היית בא אליי? את כל 
האמת תגיד! היית בא אליי? לא! כשאתה בא אליי זה פירושו 
שבאבא סאלי, יושב פה, ורואה אותך, ושומע אותך, והוא 

! בחייו הוא היה ב'ככה' יכול לגזור ולפעול לך ישועה! ב'ככה'
רק רומז משהו וה' יתברך היה עושה, רק מחייך, כל שכן 
עכשיו! לכן אני עשיתי תשובה על כל החיים שלי, כל פעם 
שבירכתי אנשים ליד ציון של איזה צדיק, אני עושה תשובה 
על כל החיים שלי! רבנו אמר לבת שלו שכשתבואי לציון שלי 

ני מאחורי הדלת, אמנם את לא רואה אותי אבל זה כמו שא
אני רואה אותך ושומע אותך. אז מה אתה בא אליי? אם אתה 
מאמין שרבנו נחמן בן פייגא נמצא פה בציון, מה אתה בא 

ואם בכל אופן מבקשים ממני שאני אברך, אני מברך:   אליי?!
"אני מברך אותך שתאמין שהצדיק פה שומע אותך! שתאמין 

בוא אליי!", בא נהיה בצדיק! כי אם תאמין בצדיק אתה לא ת
אם היית מאמין שרבנו נחמן מברסלב נמצא פה  אמיתיים!

מישהו היה בכלל רואה שאני בכלל  היית בכלל ניגש אליי?
קיים שמה? מישהו היה בכלל מתייחס אליי? אף אחד לא! אז 
אם כן מה חסר? אמונה בצדיק! כשאתה בא לציון של צדיק 

שומע אותך! ויכול אתה צריך להאמין שהצדיק רואה אותך ו
לפעול לך ישועה והוא יפעל לך ישועה אם תאמין בו! ממש 

זה השיעור שקיבלתי מבבא סאלי, שאדם צריך  כהרף עין!
להאמין בצדיק שהוא נמצא בציון, רואה אותך ושומע אותך, 

 ולדבר איתו! הצדיק חי וקיים!
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 –'תודה רבה לך הקב"ה שאין לי ילדים' לטובה ואומרת 
 תתבטל הצרה ויהיו לך ילדים!

יש לך חובות, ואתה מאמין ואומר 'תודה רבה הקב"ה אם 
שיש לי חובות', ובאמת אתה מאמין ואומר תודה בשמחה, 

החובות. אם אתה מאמין שאין לך  תתבטל הצרה הזו ויעלמו
פרנסה, וכל דבר, אתה מאמין שמה שעובר עליך עם הילד זה 

 לטובה ואומר תודה בשמחה, כל צרה וצרה, הכל יתבטל!

יום חמישי האחרון ניגש אליי אחרי השיעור איזה יהודי, 
סיפר לי שהוא למד את הספר 'נפלאות התודה', והבן שלו כל 

ל יום. וגם כמובן שהאמא שבורה, יום היה מפספס במיטה, כ
, ומריח, וכמובן והאבא שבור, וכל הבית נראה כמו שנראה

שהילד שבור. אז למד עם הבן שלו 'נפלאות התודה' והחליטו 
שאומרים תודה. ישבו עשר דקות ואמרו 'תודה לך ה' יתברך', 
שהוא מפספס, 'תודה! כל מה שאתה עושה לטובה אתה 

 שבועיים, הפסיק!עושה!'. ומאותו יום כבר 

י ר' נתן קבע חוק רוחני! שאתה מאמין שזה לטובה, ואומר כ
תודה בשמחה, מתבטלת הצרה! לא שר' נתן בא להבטיח! זו 
לא הבטחה! ר' נתן מסביר לך! שיש חוק רוחני, יש טבע רוחני! 
שאם אתה מאמין שזה לטובה ואומר תודה, זהו! זה טבע! זה 

ככה זה טבע שבוודאי  וזה רותח, כמו ששמת מים על האש
 מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות על ידי התודה.

בדיוק הייתי בישיבה שלי בבית"ר, ואיזה בחור קיבל איזו 
חולי נורא ר"ל, והרופא אמר לו שכמה חודשים לוקח עד 

פעמים  28שיוצאים מהמחלה הזו. הוא קיבל על עצמו להגיד 
ו נעלם לו הכל מזמור לתודה, כמניין כ''ח, ותוך שבוע ומשה

 והוא חזר לישיבה. 

לכן פה כולם יכולים להתחיל לעשות מופתים, לדוג' אתה 
 20פוגש מישהו, והוא מספר לך שאין לו ילדים, כמה זמן? 

שנה? תגיד תודה חצי שעה ביום ויהיו לך ילדים! וכך יהיה, 
אם הוא יגיד תודה, ויהיו לו ילדים, יבוא ויגיד לך: "תשמע! 

 !".אתה בעל מופת

כולם יכולים להיות פה בעלי מופתים, רק ללמד את אבל 
 העניין הזה, להגיד תודה על הכל ורואים ישועות.

אני חייב לספר לכם סיפור שכבר סיפרתי אותו בשביל 
 שתבינו מה זה נקרא אמונה.

שנה לא היו להם ילדים, וביקשו  12אליי זוג, שיותר מבאו 
, אמרתי להם 'אני אברך אותכם, שאני אגיד להם מה לעשות

וה' הוא שומע תפילה, ויתן לכם ילדים'. אבל הם אמרו 'לא 
לא לא! אנחנו רוצים שתגיד לנו מה לעשות!'. אמרתי להם 
'תשמעו, אתם לא תעשו מה שאני אגיד לכם. אז חבל על 
הזמן, אסור שרב יגיד לך מה לעשות ואתה לא עושה, זה 

'. אבל הם י אתה לא שומע לרבאסור! זה נהיה יותר גרוע, כ
אמרו 'לא! אנחנו מבטיחים שאנחנו נעשה מה שתגיד לנו!'. 
אמרתי להם: 'טוב, אז אתם צריכים להגיד חצי שעה ביום 

 'תודה רבה לך הקב"ה שאין לנו ילדים

האישה ישר התפרצה: 'מה?! אני אגיד תודה שאין לנו ילדים! 
שאין לנו ילדים?!'. אני בוכה יומם ולילה! איך אני אגיד תודה 

אמרתי לה 'את רואה? אמרתי לכם שאתם לא תעשו מה שאני 
אומר לכם'. אז היא שאלה אותי 'אבל תסלח לי כבוד הרב, 
אבל מה חסר? אני בוכה! מה?'. אמרתי לה 'את בוכה כי אין 
לך אמונה, וגם בעלך אין לו אמונה'. התפלאה: 'אנחנו אין לנו 

יום ולילה! ובוכים! אומרים אמונה?! אבל אנחנו מתפללים 
 תהילים! נותנים צדקות!'.

י להם: 'כן, נכון, כל מה שאתם עושים זה טוב, אבל אמרת
 וזו הנקודה שאני רוצה שתבינו.  אמונה אין לכם'.

מתפלל, בוכה, לא יודע מה אתה עושה, נוסע לקברי אתה 
צדיקים, ונותן צדקות, והולך לצדיקים שיברכו אותך, וכלום 

 מועיל לך! למה? כי אמונה אין לך!לא 

היא ביקשה ממני שאני אסביר לה מה זה אמונה, אמרתי אז 
לה: 'אם את לא מאמינה שמה שה' עושה איתך זה הטוב 
ביותר בשבילך, את לא מאמינה בה'!. בסדר, את מאמינה 
שיש בורא לעולם אבל לפי דעתך בורא עולם עושה דברים 

לך רע, ואת בוכה, את לא  רעים. כי הנה עובדה! הוא עושה
מרוצה מההנהגה שהוא מנהיג אותך, לא טוב לך מה שהוא 
עושה לך. אבל זה בורא עולם שאת מאמינה בו, זה לא בורא 
עולם שברא אותך! זה בורא עולם שאת בראת אותו. כי בורא 
עולם שברא אותך עושה לך את הכי טוב!'. אם אתה לא 

! כי בורא עולם שברא מסוגל אז אתה לא מאמין בבורא עולם
אותך עושה איתך את הכי טוב! זה שאתה לא מאמין, בסדר, 
אתה יכול להגיד 'אני לא מבין'! אני מסכים איתך! אם היינו 

 מבינים אז מה החכמה להאמין?

נותן בדעתי שאני צריך לחזור על זה שוב ושוב ושוב, כי  וה'
 עם ישראל לא מבינים שחסרה להם אמונה!

סלב כותב 'דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל שר' נחמן מבר
'שמעת מה אמרו?! חסרון אמונה', ואנשים שואלים אותי 

אירן אמרה שהיא רוצה לפוצץ את עצמה! ורוצה לזרוק על 
'. אמרתי: "כן, בסדר, יהיה לנו על עצמה אטומים! שמעת?

מה לשיר עוד יותר!". שאלו אותי: 'שמעת מה שהרב הזה 
אבל , מצוין! גם הוא אמר מצוין! שמעתי"אמר?!', אמרתי: 
שאנחנו בידיים טובות, בידיים אוהבות, אני חי באמונה. 

בידיים נאמנות, בידיים מלטפות, ששומרות עלינו. לכן אני 
כי אני בידיים טובות אז מה יש לי  מבסוט! ולגמרי רגוע!

לדאוג? בורא עולם ברא את כל העולם בשבילנו, את כל 
זה שעם מה שהוא עשה ויעשה, הכל סביב העולם הזה, וכל 

ישראל יגיעו לתכלית שלהם. אני נוסע בכבישים ואני כל הזמן 
אומר תודה, תודה לך הקב"ה על הכבישים היפים שאתה 
בונה בארץ ישראל, תודה לך על התאורה שיש בכבישים, 

 תודה לך על הגשרים, תודה לך

לך שאתה בונה ל המנהרות...", אני רואה בניינים, "...תודה ע
את ארץ ישראל! הנה עוד שכינה נבנית פה! אני כל הזמן שאני 
נוסע ואני קצת פותח את העיניים בדרכים, אני רק אומר 
תודה...". אמר לי תלמיד שלי שהוא מכוון ב'ותחזינה עניינו 
בשובך לציון ברחמים', שהוא מכוון שכל יום הוא יזכה 

 ויראה איך ה' חוזר לציון ברחמים.

איזה יהודי זקן נסע עם מישהו, והיה פקקים, אז הוא  םפע
אמר: "ואי! איזה פקק!", הזקן אמר: "אתה אומר איזה 
פקק? אני אומר תודה לה' שיש פקק!", שאל הצעיר: 
"למה?", אמר לו: "היה פה הכל שמם! הכל היה רק חרב, 
עכשיו תראה כמה בניינים! כמה יהודים גרים בארץ ישראל, 

 .ש כבר פקקים! אני לא אגיד תודה?"עד כדי כך שי

גם כל פעם שיש פקק אני אומר: "תודה לך ה' יתברך  אני
שארץ ישראל מתמלאת ויש פקק! איזה יופי! יש חיים בארץ 
ישראל! ישתבח שמו! עוד חיים!". 'ותחזינה'! לראות את 

 שיבת ציון כל יום! איך שה' יתברך שב כל יום!

איזו שמחה  ועוד בתי כנסיות!הזמן אני רואה עוד ישיבות!  כל
זה לראות את שיבת ציון! עוד כולל! עוד תלמוד תורה! אני 

 רוצה לראות את שיבת ציון! ישתבח שמו!

ה' יתברך בונה את ארץ ישראל והוא לא יחריב אותה! הוא 
ומכין את הכל לגאולה השלמה! לכן רק טוב רק מיפה אותה, 

 ישתבח שמו לעד. יהיה לנו!

 חסר לעם ישראל? רק אמונה!כן, מה אם 
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ן שאני עושה בהתבודדות זה לראות בעצמי את הדבר הראשו
הטוב שלי, ולהאמין בעצמי. כי זה הדבר הראשון, 
ההתבודדות צריכה להתחיל ככה: "רבונו של עולם תודה לך 
שבראת אותי מזרע ישראל. ונתת בי נשמה טהורה...", שמה 

שהרצון שלך האמיתי, זה פירושו נשמה טהורה שיש בך? 
ן שלך האמיתי הוא רק להיות הוא רק להיות טוב! הרצו

אתה, הרצון שלך  כרצון ה' כפשוטו בשלמות! זה אתה!
האמיתי זה קודם כל תראה, אל תתן ליצר הרע להפיל אותך! 

בפרט שאם  אין! לא משנה מה עובר עליך, ה' אוהב אותך!
אדם גם נכשל באיזו עבירה, לדוג' בכעס, או באיזה נסיון, אז 

 היצר הרע מגיע ורוצה להפיל אותו, בייאוש, בעצבות. מיד

זה לא זה עבר עליו איזה נסיון, וזה עבר עליו עם הבן שלו, 
משנה מה שכל אחד עובר בחיים, אדם צריך להשאר 

שה' אוהב אותך! כי ה' רואה מי אתה! וה' לא  –באמונה 
 –שוכח! כמו שכתבתי בפירוש על הסידור, 'וקונה הכל' 

 הכל שמור אצל בורא עולם! כלטוב שנאבד! שאין רצון 
, הכל הכל הכל! שאתה שכחת ים שעשיתדברים הטובה

אותם, ואולי אתה גם לא מחשיב אותם, יש כאלו דברים 
שבכלל אתה לא חושב שהם שווים משהו, וה' יתברך את 
הכל הוא זוכר, ה' יתברך לא שוכח כלום! הזוהר הקדוש 

! לא מדברים על מעשים, כותב שאין רצון טוב שנאבד! רצון
דיבורים, תפילות, אפילו רצון טוב! שאתה בכלל לא החשבת 
אותו, שאתה בכלל לא מעריך אותו. ואצל ה' יתברך לא 

 נאבדת שום נקודה טובה שלך!

ולכן אתה צריך לדעת שבורא עולם אוהב אותך תמיד! והוא 
 רואה רק את הטוב שלך!

שלא מצאו את הטוב ולכן בורא עולם היה כועס על הצדיקים 
 בעם ישראל, אפילו בזמן שעשו עבירות!

משה רבנו, קודש קודשים, משה רבנו! חטא העגל! יש יותר 
גרוע מחטא העגל? לקחו עגל ואמרו 'אלה אלוקיך ישראל 

וה' יתברך כל כך  ... �😊�אשר הוציאך ממצריים'... מה זה?! 
ם יו 40אהב את משה רבנו, שמשה רבנו לימד עליהם זכות! ו

שהקב"ה ימחל להם את חטא העגל! ומשה  לילה התפלל! 40ו
רבנו עוד האשים את הקב"ה: "מה אתה רוצה?! נתת להם 

"...מה , �😊�הרבה זהב ולא היה להם מה לעשות עם הזהב?!" 
 אתה רוצה?! מרוב הזהב כבר התבלבלו!"... 

 משה רבנו חיפש בהם את הנקודה הטובה והתפללבקיצור 
תברך אמר לו 'סלחתי כדבריך'. ומחטא עליהם, עד שה' י

העגל נהיה המשכן, אז ה' ציווה אותו שיבנה את המשכן. וזו 
הגדולה של משה רבנו! שכל כך לימד עליהם זכות, כל כך 
התפלל עליהם: "...מה אתה רוצה, יש להם יצר הרע! מה 
אתה רוצה?! תן להם איזה משהו שיכפר להם תמיד! הם 

לא יכולים אמונה באוויר, הם  צריכים! הם בני אדם! הם
צריכים משהו!". אז בנה להם את המשכן, שיהיה מקום 
שבאים לשם, הם בני אדם, הם צריכים לראות משהו, הם לא 

 משה לימד עליהם זכות.בדרגה כזו של אמונה. 

וזה מה שה' רוצה! ה' יתברך רוצה שאתה תלמד על עצמך 
זכות שתאמין שה' אוהב אותך תמיד! ורואה את כל הטוב 
שלך! ואם עובר עליך איזה שהוא נסיון, לא משנה איזה נסיון, 

  אבל תמיד תדע שה' אוהב אותך!

ברגע שאתה תתחזק ותאמין ה' אוהב אותי, כי אדם צריך 
זה נקרא להאמין בעצמו,  כידבר ראשון להאמין בזה! 

ה'  –! וזו ההתחלה של ההתבודדות להאמין שה' אוהב אותו
 ה' אוהב אותי! –אוהב אותי! אין! לא יבלבל אותי שום דבר 

וההמשך של ההתבודדות שאדם שמח בחלקו. מה זה שמח 
בחלקו? בכל מה שעובר עליו! בנסיונות שעוברים עליו, 

ין שבוודאי ה' יתברך זה כל זה חלקו. כי הוא מאמ, בקשיים
 בחר לי שאני יעבור את הנסיון הזה וזה וודאי לטובתי.

שאדם יוכל לשמוח בחלקו הוא קודם כל צריך בשביל 
להאמין בעצמו שה' אוהב אותו, ואז הוא יכול לשמוח בחלקו. 

ההתחלה של לכן זה הסדר של ההתבודדות שצריך להיות. 
ההתבודדות, דבר ראשון אדם צריך להאמין בעצמו שהוא 
המהות שלו זה טוב, והרע זה לא הוא, הרע זה היצר הרע, 

טוב! עשית עבירה? זה לא אתה, זה  –הפרדה מוחלטת! אתה 
יצר הרע! זה לא הרצון שלך האמיתי, זה לא המהות שלך 

אבל  האמיתית. בסדר, היצר הרע התגבר עליך, נכון. בסדר,
זה אומר שזה אתה? אתה רק טוב! אתה רק רוצה לעשות 

 היצר הרע הוא החטיא אותך, בסדר. טוב!

יודע את זה, אתה יכול לבוא לה': "רבונו של עולם, וכשאתה 
 אני רוצה רק אותך. ונתת לי

יצר הרע, והיצר הרע ניצח אותי, החטיא אותי. אבל זה לא 
רצונך! אני רק רוצה אני! אני רוצה אותך! אני רוצה להיות כ

אותך בורא עולם! אני לא רוצה את היצר הרע! בסדר, מה 
הוא החטיא אותי. אבל אני מאמין אפשר לעשות עכשיו, 

בעצמי שאני רק רוצה אותך! ומאמין שאתה אוהב אותי! כי 
, מעודי עד היום, אפילו אתה זוכר את כל הטוב שעשיתי

ור! לכן שום מחשבה טובה, אפילו רצון טוב נמצא אצלך שמ
דבר לא יבלבל אותי! להגיד לי שחס ושלום אתה עכשיו לא 

 אוהב אותי!".

זה כשהוא נופל כי כל מה שאדם נופל בעצבות ויאוש 
! אם אדם היה יודע שה' אוהב מהאמונה שה' אוהב אותו

אותו, וכל מה שעובר עליו, אמנם הוא לא מבין, תיכף נסביר 
את זה, אבל הוא מאמין שה' אוהב אותו, והכל לטובתו! לכן 
זה חייב להיות, אין, זו עבודה, שאני רואה את זה יום יום! זו 

יומית, שהיצר הרע רוצה להפיל את האדם -המלחמה היומ
 תו מהאמונה בה'!בדעתו, להעביר או

להאמין שה' הוא כל יכול, זה  זה נקרא להאמין בה'?ומה 
פשיטא, זה ברור שה' כל יכול. מה, זה נקרא אמונה? שה' הוא 

העיקר להאמין בה', שה' הוא כל יכול? זה ברור שה' כל יכול. 
אותך! אותך , כולו טוב, כולו רחמים, והוא אוהב אותך

זו  ה צריך להתחזק בה!זו האמונה שאת אישית הוא אוהב!
שלא יפיל אותך היצר הרע. ואז אתה נשאר  האמונה!

 באמונה, נשאר בשמחה.

זו סתירה! איך אתה מאמין? מאמין ומיואש? מאמין כי 
ועצוב? מאמין ורוצה לשים קץ לחייו? זו סתירה! ולכן אני 
רוצה להסביר את הנקודה הזו, שאתה טועה שאתה אומר 

 מאמין!שאתה מאמין, כי אתה לא 

הנה אתמול היה היאר צייט של ר' נתן מברסלב, ור' נתן 
מברסלב אמר, אם היו עם ישראל שומעים לקול צדיקי 

שמלמדים אותם להאמין שכל מה שה' עושה לטובה האמת, 
והיו נותנים שבח והודיה תמיד לה' יתברך, היו  הוא עושה.

 בוודאי היותמיד אומרים תודה, בין על הטוב בין על הרע, 
מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי וכבר הייתה גדולה 

 !שלמה

 זו לא הבטחה, אלא זו המציאות!וכשר' נתן אומר 'בוודאי' 
זה טבע רוחני! שאם אדם מאמין שזה לטובה זה יתהפך 

הוא יראה עין בעין שזה לטובה! אם אדם  מאה אחוז לטובה!
ם יאמין שהצרה הזו שעוברת עליו זה לטובה, הוא תעל

 הצרה הזו!

פשוט תתבטל אם אתה מאמין שזה לטובה ואומר תודה 
אין לך זיווג? ואתה מאמין שזה לטובה, ואומר  הצרה שלך!

'רבונו של עולם תודה לך שאין לי זיווג?', תתבטל הצרה ויהיה 
אם את מאמינה שאין לך ילדים, ואת מאמינה שזה  לך זיווג!
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איזו מוכרת בסופר ראתה איזה קמצן, שהיה נראה לה ממש 
לחוץ. שאלה אותו: "סליחה, אפשר לעזור לך?", אמר לה: 
"כן כן! אפשר לעזור לי!", שאלה אותו: "במה?", אמר לה: 

 �😊�"תוציאי את אשתי מפה!" 

ה לחוץ, כל מוצר שהיא שמה בעגלה הוא היה קופץ. היהוא 
 טוב, בא נספר לכם עוד בדיחה: �😊�

איזה עו"ד נכנס למשרד החדש, מקבל זר פרחים שכתוב 
. העו"ד לא הבין, התקשר עליו: "תנוח על משכבך בשלום"

לחברה של הפרחים, שאל: "מה זה?! מי שלח לי את זה?!", 
תה יודע באיזה צרות אאמרו לו: "מה אתה מבלבל את המח, 

שהיה כתוב עליו: "תתחדש על  להלוויה שלחנו זראנחנו, 
 �😊� המקום החדש"...

 טוב, העיקר שחייכתם. תודה רבה לך הקב"ה על הבדיחות.

מספרת לנו שיעקב אבינו התורה בפרשת השבוע, פרשת ויחי, 
ִדים ְלָך ְבֶאֶרץ אומר ליוסף: " ֶניָך ַהּנֹולָּ ה ְשֵני בָּ ִמְצַרִים ְוַעתָּ

ה ִלי ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנֶשה ִכְראּוֵבן ְוִשְמעֹון  ִאי ֵאֶליָך ִמְצַרְימָּ ַעד בֹּ
 ".ִיְהיּו ִלי

ז"א שיעקב אבינו מחשיב את הנכדים שלו, אפריים ומנשה, 
 כמו הבנים שלו ממש.

ַוַיְרא פסוקים, אנחנו קוראים שכתוב: " 2יד אח"כ, ממש מ
ֵאל ֶאת ְבֵני י ֹּאֶמר ִיְשרָּ הֹוֵסף ַוי  ". ִמי ֵאלֶּ

 רש"י הקדוש מביא: "מהיכן יצאו אלו שאינן ראוין לברכה".

הקדוש, היום כמה פעמים מצאתי בזוהר שמדבר מזה, הזוהר 
שכתב שראה יעקב אבינו מה שיצא מהם. גם רש"י הקדוש 
מביא שיעקב אבינו ראה כמה דורות קדימה מי יצאו מהם, 

 א ובניו ממנשה.ירבעם ואחאב מאפרים, ויהו

ַני ֵהם ועדיין לא ברור מה שקרה פה: " ִביו בָּ ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל אָּ ַוי
ֲרֵכםקֲאֶשר נַָּתן ִלי ֱאֹל ֶחם נָּא ֵאַלי ַוֲאבָּ ֹּאַמר קָּ ֶזה ַוי ". נו, ים בָּ
 מה? מה עכשיו?

 ז באמת ראיתי היום כל מיני פירושים, והכל נפלא מאוד.א

אבל הפירוש , מה שכתב על זה רבנו הקדוש, ורבי נתן 
 –מברסלב תלמידו, מניח מאוד את הדעת 

שכששאל יעקב אבינו את יוסף 'מי  מברסלב, ר' נתן כותב
אלה, שאינם ראויים לברכה', כי ראה איזה רשעים גדולים 
הולכים לצאת מהם. והשיב לו יוסף 'בני הם אשר נתן לי 

תה רים שהשיב לו שבזה בעצמו שאאלוקים בזה', ואיתא בספ
רואה יש שם גם כן ניצוצות קדושים, ובשביל זה ראויים 

 לברכה.

ור' נתן מפרש על פי מה שכתב רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן, 
שצריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע 
גמור. רשע גמור גם צריך למצוא בו נקודה טובה ששם אינו 

לכף זכות. אז ר' נתן מסביר פה דבר נפלא,  רשע ולדון אותו
כי בעניין הזה של שזה עיקר הוויכוח בין יעקב ליוסף. 

אזמרה, של למצוא נקודות טובות בכל אחד, אפילו ברשעים 
הכי גדולים, ללמד זכות ממש על כולם, למשיח יהיה לו את 
הכח הזה בשלמות, למצוא ברשע הכי גדול את הנקודה 

 . לכף זכותהטובה ולדון אותו 

ויוסף היה בחינה של משיח. ואומר ר' נתן שזה היה הוויכוח 
כי הוא בין יעקב ליוסף, כי יש בזה כמה בחינות בין הצדיקים, 

, כמו שמצינו אפילו אצל גדולי הצדיקים, עבודה גדולה
. וה' יתברך הקפיד לא ידעו ללמד זכות כראוי לפעמיםש

מפורסמים שכולנו עליהם למה לא למדו זכות. כמה סיפורים 
מכירים, מגדולי הצדיקים, שהם למדו חובה על עם ישראל, 
אפילו בזמן שעם ישראל עבירות הכי גדולות, וה' יתברך לא 
היה מרוצה מהדרך הזו, שלא מצאו את הטוב בעם ישראל, 

 אפילו במצב הכי גרוע, והקפיד ה' יתברך עליהם.

ראה גודל ועל כן גם יעקב אבינו, קודם הסתלקותו, מחמת ש
הרשעות של הרשעים שיצאו מאפרים וממנשה, על כן גם הוא 

, על שאל עד שלא ידע ללמד עליהם זכות ולברכםתש כוחו 
 בני הם'מי אלה שאינם ראויים לברכה', עד שהשיב לו יוסף '

לו שגם ברשעים  אשר נתן לי אלוקים בזה', והיינו שהראה
 האלו שאתה רואה, גם בהם יש זכות.

ר' נתן שיוסף הצדיק יגע ומצא נקודות טובות גם תב כועוד 
 ברשעים שיצאו מהם.

ועל כן, כותב ר' נתן, תכף נתרצה יעקב ואמר לו 'קחם נא אלי 
 ואברכם'.

 ז"א שהעניין הזה, העבודה הזו שרבנו הקדוש

מד אותנו, העניין של נקודות טובות, וכמובן, וכמו שכותב לי
ימצא בעצמו את שאדם רבנו הקדוש, שזה מתחיל מעצמו, 

 הנקודות הטובות, וישמח בעצמו!

כי זו המלחמה הכי גדולה שיש לבנאדם עם עצמו, שאנשים 
נופלים ליאוש, לעצבויות, לדיכאונות, וכבר מואסים בחיים! 

בעצמם! אתה לא רואה איזה כי הם לא רואים את הטוב ש
 אתה לא רואה! כמה טוב עשית! !טוב אתה

 ה', כמה טוב עשית! כולך טוב!יודע, אני יודע בחסדי אני 
 וה' יתברך רואה את הכל!

והיצר הרע, מה קורה, כשאדם לא הולך לו קצת, יש לו איזה 
. מתחילה להיות לו מלחמה, היצר הרע בא , איזה נסיוןקושי

ואומר לו 'תשמע, ה' לא אוהב אותך! תשמע, ה' שונא אותך! 
תראה שלא הולך לך כלום!'. אבל אין! ה' אוהב אותך! אתה 
עובר איזו תקופה, אל תבהל! ה' איתך! אם אתה תראה את 

אדם חייב להיות חזק באמונה  –הטוב שלך, ותשמח... 
 בעצמו!
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כל אחד יכול
נשמת  של  ההמשכה  עניין  שכל  נתן,  רבי  אומר 
כך  על  יעידו  ובסוד,  בהעלם  להיות  חייבת  משיח, 
מעשה של לוט ובנותיו, מעשה יהודה ותמר, ומעשה 
הנסתר  האלו  מהספורים  אחד  שבכל  ורות,  בועז 
רב על הנגלה. שהרי לוט לא ידע בדיוק מה קורה 
עתיד  הזה  שמהמעשה  חשב  לא  בטח  הוא  אתו, 
להיוולד אחרי כמה דורות נעים זמירות ישראל. וכן 
לשם  הלך  לא  בפשטות  תמר  את  כשפגש  יהודה 
היו  בועז  של  בסיפור  וגם  המשיח,  המלך  הולדת 
המון סיבובים מוזרים עד שהפכה רות להיות ראויה 

לבועז. 

שככל  אחד,  דבר  על  מעידים  הדברים  אלו  וכל 
הזה  לעולם  באה  היא  יותר,  גבוהה  שהנשמה 
יותר,  ומוזרות  מסובכות  יותר,  עקלקלות  בדרכים 
בדרכים לא דרכים, כמו אברהם אבינו, שנולד אצל 
תרח שהיה אדוק בעבודה זרה, והיה סגנו של נמרוד 
הרודן, ומתוך מקום חשוך זה, הפך להיות אברהם 
האדם  לנימולים,  וראש  למאמינים  ראש  אבינו 
את  שהפיץ  הראשון  האיש  צדק,  ממזרח  שהעיר 

אמונת הייחוד. 

התחזקות,  לקחת  מאתנו  אחד  כל  צריך  מזה 
זה לא משנה איפה גדלת או מה עשית עד עתה, 
שהנתונים  למרות  ואצילית  גבוהה  ונשמתך  ייתכן 

הדעת  חלישות  וכל  להיפך,  מורים  האוביקטיביים 
שעוברת עליך היא רק בגלל שאין אתה מעז לפרגן 
דקטנות  במוחין  נתפסת  בעצמך,  להאמין  לעצמך, 
את  לך  מקצצת  אותך,  שמחלישה  פסולה  ובענווה 
שמתוכם  האבירים,  הנשרים  כנפי  את  הכנפיים, 
אתה יכול לעלות ולהביא אור לעצמך ולזולתך, אור 
של חסד משפט וצדקה, אור של אמת ואמונה, שאי 
בעצמך  מאמין  שאתה  בלי  לעולם  להביא  אפשר 

ואוהב את מי שאתה. 

הדעת  חלישות  שכל  לדעת,  צריך  זה  את  וגם 
שעוברת עליך, כל המחשבות שאתה חושב שאתה 
לא יכול ולא ראוי, זה עבר על כל אדם בעולם, זה 
עצמו  את  ראה  הוא  גם  רבנו,  משה  על  גם  עבר 
מהקב"ה  בקש  הוא  מוצלח,  ולא  ראוי  לא  תחילה 
לו  אמר  הוא  ממנו,  חוץ  אחר  אדם  כל  שישלח 
"שלח נא ביד תשלח", כלומר, שלח את מי שאתה 
רוצה, רק לא אותי, כל אדם אחר ראוי יותר ממני, 
ולבסוף הפך להיות מושיען של ישראל לדורות עולם, 
להיות  הפך  דבר  ושום  כלום  עצמו  שהחזיק  האיש 
איש האלוהים, האיש שגואל את ישראל ממצרים, 
לא רק באותו דור אלא בכל דור ודור, ולא רק את 

ישראל אלא את כל העולם. 

וכך אומר הרמב"ם (הלכות תשובה פרק ה) "כל 

אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו", התורה לא 
נתנה למלאכי השרת, התורה נתנה לנו יושבי בתי 
חומר, יצורים שבעל כורחם צריכים לאכול ולשתות 
ולהכנס לבית הכסא, ודווקא בנו, בכל אחד מאתנו 
טמון כח עצום שבכוחו לגאול את העולם, וכאמור, 
אם נולדת במקום שהוא הפוך לגמרי מהקדושה, יש 
סיכוי רב שבקרבך מסתתרת נשמה גבוה ונשגבה. 

אז קום אדם, תעיר ותעורר את האהבה.

 חיוב קריאת שניים מקרא ואחד תרגום מידי שבת בשבתו
שמות“  ”ואלה  מהמילים  למדו  רשומות  דורשי 
בכל  תרגום  ואחד  מקרא  שניים  לקרוא  החיוב  את 
ערב שבת, ולמדו כן מהמילים ”ואלה שמות“ ראשי 
תיבות – ו‘חייב א‘דם ל‘קרא ה‘פרשה, ש‘ניים מ‘קרא 

שדבר  ומשום  ת‘רגום,  ו‘אחד 
בעיתו מה טוב, לכן נבאר קצת 

מחיוב קריאת שניים מקרא.

הזוכה  מעלת  מהי 
מקרא  שניים  לקרוא 
ואחד תרגום מידי שבת 

בשבתו?
ח')  (דף  ברכות  מסכת  בגמרא 
בקריאת  הזהיר  שכל  מבואר 
תרגום  ואחד  מקרא  שניים 
ושנותיו.  ימיו  לו  מאריכין 
נוהגין  שיש  הביאו  והפוסקים 
לומר שניים מקרא ואחד תרגום 

עין  בת  ובספר  שבת.  עד  להמתין  ולא  שישי,  ביום 
(ליקוטים) כתב שזו סגולה ועיצה לאדם שיוכל לקשר 

מחשבתו בשעת התפילה בשבת ולהתפלל בכוונה, 
ולכן טוב לקרוא את הפרשה דווקא ביום שישי קודם 

השבת.

ההפטרה  את  גם  לקרוא  צריך  האם 
של השבוע שניים מקרא ואחד תרגום?

תרגום,  ואחד  מקרא  שנים  הפרשה  את  הקורא 
מן הדין אינו צריך לקרוא את ההפטרה כלל, ומכל 
אחת,  פעם  ההפטרה  את  גם  לקרוא  נהגו  מקום 
בן  תרגום.  ואחד  מקרא  שניים  לקוראה  צריך  ואינו 
וכף  יא),  סעיף  לך  לך  (פרשת  חי  איש 

החיים (סימן רפה אות לו). 

את  מבין  שלא  מי 
הוא  האם  התרגום, 
את  מלקרוא  פטור 

הפרשה עם התרגום?
אף מי שאינו מבין כל כך את 
שפת התרגום, עליו לקרוא את 
ואחד  מקרא  שנים  הפרשה 
התרגום  שגם  משום  תרגום, 
רב  בשם  (הסמ"ג  בסיני  ניתן 
יקרא  שמים  וירא  גאון).  עמרם 
על  רש"י  פירוש  וגם  תרגום  גם 
הפרשה. שלחן ערוך סימן רפ“ה וכמבואר בשו"ת יחוה 

דעת חלק ב' (סימן לז). ע"ש. 

מתי הזמן הראוי לקרוא שניים מקרא?
הפרשה  את  לקרוא  מעשה  ואנשי  חסידים  מנהג 
שנים מקרא ואחד תרגום בערב שבת בלי הפסקה 
באמצע, פסוק בפסוק עם תרגומו, וכן כתב בספר 
יסוד ושורש העבודה (ענייני שבת) וזה לשונו "והיה ביום 

האדם  יזהר  שחרית  תפילת  אחר  תיכף  השישי, 
לקרות הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום". ומצוה 
מן המובחר שישלים לקרות הפרשה קודם שיאכל 
האכילה,  קודם  השלים  לא  ואם  בבוקר,  בשבת 
ישלים אחר האכילה עד המנחה. ויש אומרים שיכול 
להשלים עד יום רביעי, ויש אומרים שיכול להשלים 

עד שמיני עצרת (שמחת תורה).

באמצע  בדיבור  להפסיק  מותר  האם 
אם  הדין  ומה  מקרא,  שניים  קריאת 

צמא מאד ורוצה לשתות מים?
מפסיקים  שאינם  מקפידים  בהלכה  המדקדקים 
ואחד  מקרא  שניים  קריאת  באמצע  דבר  לשום 
תרגום, עד שגומרים את קריאת כל הפרשה. (אליה 
הצמא  אמנם  רפ“ה).  סימן  היטב  ובאר  שבת  ועולת  רבה 

וסוף.  תחילה  ולברך  לשתות  להפסיק  רשאי  ביותר, 
כף החיים (סימן רפה סעיף קטן ט"ו). 

מי שהתחיל לקרוא שנים מקרא ואחד 
ובאמצע  שחרית,  תפלת  אחר  תרגום 
הקהל  לפני  לקרוא  נתבקש  קריאתו 
להפסיק  יכול  האם  הלכה,  דבר  איזה 
או  ההלכה,  את  ולומר  קריאתו  את 

שבכל אופן אסור להפסיק?
הרבים  את  ולזכות  מקריאתו,  להפסיק  רשאי 
בקריאת דבר הלכה. ילקוט יוסף (סימן רפ"ה סעיף ד') בשם 

מרן הרב עובדיה זצ"ל.

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*

מֹוַהְרַנ"ְּת ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה ָהָיה ַלְמָּדן ֻמְפָלג ַּבּתֹוָרה, 
"ס ּוַבּפֹוְסִקים ִראׁשֹוִנים  ֵאין ָּכמֹוהּו ָּבִקי ְּבָכל ַחְדֵרי ַהּׁשַ
ְוַאֲחרֹוִנים ֵאין ֻּדְגָמהּו ּוִבְפָרט ְּבִקיאּותֹו ַּבּתֹוָספֹות ֵאין 
ֶעְרֵּכהּו ַּכֲאֶׁשר ַּכָּמה לֹוְמִדים ְּגדֹוִלים, ָעָליו ֵהִעידּו, ּוְבָכל 
זֹאת ִמן ַהֲחִסידּות ָהֲאִמִּתי ּוִמִּלּמּוד ַהִּנְסָּתר ִלּבֹו א 
ִּבְתִמימּות  ַוֲעבֹוָדה  ּוַבְּתִפָּלה  ַּבּתֹוָרה  ְוָעַסק  ָנָטהּו. 
ּוִבְפִׁשיטּות ְּבִלי ׁשּום ֵּגאּות ְוַגְבהּות ְּכָלל ָּכָראּוי. (ִׁשיר 

ְיִדידֹות ָחרּוז ט"ז).

ַרֵּבנּו ַז"ל ָאַמר: "ִּכי ַהַּמְחלֹוֶקת ֵמִרים ּוַמְגִּביַּה ֶאת 
ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל  ֶאת  ּוַמְגִּביַּה  ֵמִרים  ּוְבַוַּדאי  ָהָאָדם". 
ַמְדֵרָגתֹו. ְוַגם ָאַמר: ֶׁשַהַּמְחלֹוֶקת ִהיא ִסיָמן ֶׁשַאֶּתם 
רֹוִצים ִלְהיֹות ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל 
ַמה  ַז"ל  ַרֵּבנּו  אֹוָתם  ַאל  ֶׁשּׁשָ ְּבֵעת  ַלאִדיִזין  ְלַאְנֵׁשי 
ם  ִּנְׁשַמע ְּבַמֲחֵניֶכם, ְוֵהִׁשיבּו לֹו ְלַרֵּבנּו ַז"ל ֶׁשָּברּו-ַהּׁשֵ
ֶאְצֵלנּו "ְׁשִטיל" (=שקט), ְוָאַמר ָלֶהם ֶׁשְּבַוַּדאי ַאֶּתם 
ַּגם ֵּכן ׁשֹוְתִקים ֵמֲעבֹוַדת ה', ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור 

ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְוכּו' ְוכּו'. (שיש"ק א-קעב).

פנינים
חסידות ברסלב



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

מלומד בניסים
ר' יעקב אבוחצירא ליומא דהילולא כ' טבת

נוהג היה רבי יעקב אבוחצירא זיע"א לצאת מפעם 
לישיבתו  ישראל  בתפוצות  מגביות  לערוך  לפעם 
לצדקה.  מחלק  היה  הכסף  ואת  עירו  ולעניי  הק' 
וגמל  ערבי  שכר  מביתו  יעקב  רבי  יצא  אחת  פעם 
כדי  כפרים,  בכמה  והסתובב  במדבריות,  שיוליכהו 
לערוך מגביות. הלך רבי יעקב וההצלחה האירה לו 
פנים. כשרצה לחזור לביתו, ביקש מהערבי שיכין את 
הבהמה ואת חפציו, כי הוא רוצה לחזור לעיר בדרך 
את  הערבי  מששמע  יותר.  קצרה  שהיא  פלונית 
אתה  אין  "האם  ואמר:  בהלה  אחזתהו  הדרך  שם 
שודדים?  ומלאה  מאוד,  מסוכנת  הדרך  שזאת  יודע 

רק  שם  ללכת  ואפשר 
כאשר  בשבוע,  פעם 
עם  שיירות  עוברות 
אז  וגם  אנשים  הרבה 
לא ניצולים מן השודדים, 
כל  וגונבים  הורגים  אשר 
רבי  אבל  להם!"  אשר 
ואמר:  בשלו  עמד  יעקב 
הולכים  אנו  זאת  "בכל 
הערבי  סירב  משם". 
מחמת פחדו הגדול. ענה 
אני  "הלא  יעקב:  רבי  לו 
ללכת  ועליך  שכרתיך, 
עימי לכל מקום שארצה. 
שיגידו  אתה  פוחד  ואם 
כי אתה אחראי עלי. אזי 
הרשות בידך להביא שני 
עדים ויחתמו על נייר ובו 
כל  לך  שאין  כתוב  יהיה 
שאני  ועוד  עלי,  אחריות 
איתי  לבוא  הכרחתיך 
אופן  ובכל  הזו.  בדרך 
מבטיחך כי לא יאונה לנו 
כל רע". ואכן, בתנאי זה 
הסכים הערבי ללכת עם 
הצדיק בדרך המסוכנת. 

***

שודדים  כנופיית  נראתה  מרחוק   הדרך  באמצע 
אותם  והערבי.  יעקב  רבי  לעבר  ופניהם  חמושים, 
הצרור  עם  יעקב  ר'  של  בואו  על  ידעו  שודדים 

באמתחתו וארבו לו כדי לשודדו.

בעוד רבי יעקב מלא שלוה ונחת . אחזו בו בערבי 
רעד ובהלה והוא צעק אל הצדיק: "והלא אמרתי לך 

כי זו דרך מסוכנת, ומדוע לא שמעת בקולי?"

הצדיק כלל לא נרתע ולא זע, הוא המשיך ללכת 
מאוד,  עד  פחד  הערבי  אך  מולו.  הסכנה  אין  כאילו 
והרגיש את קיצו. הלך והסתתר מאחורי עץ לראות 
מה יהיה עם הרב. בינתיים התקרבו השודדים והגיעו 
עד הרב. מספרם היה ארבעים וכולם חמושים, עמדו 

מול הרב ועצרוהו. אמר להם: "מה רצונכם ממני?" 
אמרו לו: "תן לנו את ממונך!" אמר להם הרב: "הרי 
הוא לפניכם, בואו וקחו לכם! אמרו השודדים: "לפני 
להם  ענה  אותך".  להרוג  עלינו  ממונך,  את  שניקח 
השודדים  כיוונו  מיד  שתרצו".  מה  עימי  "עשו  הרב: 
את רוביהם לעבר רבי יעקב. ואז אירע הנס הגדול: 
אט  אט  שוקעים  החלו  רוביהם  את  שכיוונו  בזמן 
גופם  חצי  ואילו  המותניים,  עד  תחתיהם  באדמה 
זוז  ובידם הרובים. ללא יכולת  העליון נשאר מאובן, 

ונוע.

מידם,  שהצילו  להקב"ה  הודיה  יעקב  רבי  נתן 
הצדיק  את  שראה  ערבי,  אותו  בדרכו.   והמשיך 
יצא  ללכת,  ממשיך 
אל  ניגש  ממחבואו, 
השודדים  הערבים 
כאבנים  כולם  והנה 
בני  כולם  והם  ממש, 
עד  מהר  רץ   כפרו. 
עד  הרב  את  שהשיג 
ששים  לביתם  שהגיעו 

ושמחים.

***

שלושה  עברו 
של  ונשותיהם  ימים 
לדאוג  החלו  השודדים 
ידעו  כי  לבעליהן, 
את  לשדוד  שהלכו 
להפתעתם  אך  הרב. 
חזר,  כבר  הרב  הרבה 
והם לא. מתוך דאגתם 
הלכו אל הערבי שנסע 
עם הצדיק, והוא סיפר 
להם שהבעלים שלהם 
תקועים באדמה. הציע 
להם שילכו לבקש  את 

סליחת הרב. 

הנשים  הלכו 
יעקב  רבי  אל  בבכיה 
אבוחצירא ובקשו את סליחתו וברכתו. ציווה עליהם 
שיותר  הבטחה  מהם  ולהוציא  הבעלים  אל  ללכת 
לאותו  המשפחות  הלכו   – היה  וכך  לאיש.  ירעו  לא 
מקום, והנה הבעלים תקועים באדמה. דברו אליהם, 
מהבאים  אחד  שקם  עד  עונה.  ואין  קול  אין  אבל 
וצעק: "האם אתם מבטיחים שלא תשובו לצער את 

הרב, ולא להזיק ולא לגנוב משום אדם"?

ואז נענעו כולם ראשם לאות 'הן'.

ולצאת  להשתחרר  התחילו  הרגע  ובאותו 
יעקב  רבי  של  לביתו  כולם  הלכו  מהאדמה. 
אבוחצירא, בכו לפניו ובקשו את סליחתו, והבטיחו 

לקיים הבטחתם.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

ומתעכב.  מתעכב  שלהם  השידוך  זאת  ובכל  זה, 
וגם אלה שכבר מתחתנים ואומרים שיש ביניהם 
קשר טוב, רואים שהם לא מצליחים לבנות בית 

יציב וסובלים מאינסוף בעיות.

הקשר  את  ומחזיק  הזיווג  את  שמקרב  מה  כי 
והקשר  הזוג,  בני  שבין  הפנימי  הקשר  רק  זה 
הפנימי בין בני הזוג מבוסס על הנאמנות שלהם 
זה לזו, שהגבר לא מסתכל על שום אישה אחרת 

ושהאישה שומרת את עצמה לבעלה בלבד.

שהנאמנות  הוא  נחמן  רבי  של  גדול  והחידוש 
כרתו  הם  שבו  מהיום  מתחילה  לא  הזוג  בני  בין 
שבו  מהרגע  מתחילה  היא  אלא  ביניהם,  ברית 
נולדו, שהרי הנשמות היו קשורות ומחוברות עוד 
לפני שבאו לעולם, ולכן גם לפני שאתה מכיר את 
עליכם   – בעלך  את  מכירה  שאת  ולפני  אשתך 
לכם  שיעזור  מה  וזה  לזה.  זה  נאמנים  להיות 

באמת במציאת הזיווג.

הזמן לשיקום הקשר
אבל הבשורה הגדולה היא שתמיד אפשר לתקן, 
תמיד אפשר להחזיר את המצב לקדמותו ולתקן 
מאוד  ולזרז  הנשמות  שבין  המקורי  הקשר  את 
את מציאת הזיווג בקדושה ובטהרה. והתיקון הזה 

נקרא "תיקון הברית".

ימים  שהם  השובבי"ם  בימי  נמצאים  אנחנו 
המסוגלים לתיקון ולתשובה על כל העוונות ובפרט 
ביותר  הפוגעים  העוונות  שהם  הברית  פגמי  על 
במציאת הזיווג. אלה ימים גבוהים וחשובים מאוד, 
של  נכון  ניצול  ולשינוי.  לתיקון  הזדמנות  של  ימים 
הימים האלה יכול להחזיר את המצב של הקשר 
הפנימי שבין הנשמות לקדמותו ועל ידי זה לזרז 
צריכים  בכלל.  קשה  לא  וזה  הזיווג.  מציאת  את 
לעשות את הצעד הראשון לקראת הנאמנות. כל 
לשמור  צריך  כוחו  ולפי  שלו  במקום  ואחת  אחד 
של  המשמעות  את  ולהבין  וללמוד  עצמו  על 

הנאמנות האמתית.

זה ביכולת שלך
שלום"  "בריתי  בשם  לגברים  ספר  כתבתי 
לרווקים, ובו כתבתי הדרכה מפורטת לגבר כיצד 
שלם  פרק  בו  וכתבתי  העיניים.  לשמירת  לזכות 
בנושא מציאת הזיווג. ולנשים כתבתי את הספר 
משמעות  על  גם  הסברתי  שבו  נשים"  "חכמות 

הנאמנות של האישה שמתבטאת בצניעותה.

הספרים  את  ללמוד  אלה  בימים  ממליץ  אני 
האלה שמכילים את הדרכה מפורטת ומעשית.

התפילה.  הוא  הברית  לתיקון  העיקרי  והחיזוק 
כי באמת, לנצח את היצר הרע שמסית ומפתה 
זה   – לו  המיועדת  זוגו  בבת  לבגוד  האדם  את 
מאוד קשה. אבל התפקיד שלנו הוא לא להילחם 
לבד, אלא התפקיד שלנו הוא פשוט לבקש עזרה

עלינו  לכן  קל.  הכול  עוזר,  וכשהבורא  מהבורא. 
פשוט להתפלל. להתפלל ולבקש זה לא קשה, זה 

ביכולת ובאפשרות של כל אחד ואחד.

גדולה  הזדמנות  לכם  יש  יקרים,  ואחיות  אחים 
את  לתקן  לטובה,  עלינו  הבאים  השובבי"ם  בימי 
הרוחני  הקשר  את  ולשקם  שנפגעה  הנאמנות 
שלכם עם בני ובנות זוגכם האמתיים. הכלל הוא 
וב שמירת  בצניעות  ולהתחזק  להתפלל,  ללמוד, 

העיניים.

בברכת שבת שלום ומבורך
02-6444250
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בעל עצוב
דבר ידוע ומקבל הוא, שחלק ניכר משמחתה של 
האשה, הוא מבעלה. אך כמובן, בשביל שהבעל יוכל 
לשמח את אשתו, הוא בעצמו צריך להיות שמח. אם 
כן, כאשר הבעל אינו שמח, וכל שכן אם הוא ממש 

וכדומה,  וייאוש  בעצבות  שקוע 
מהניסיונות  אחד  בוודאי  זהו 
שלא  לאשה,  ביותר  הקשים 
משמח  אינו  שבעלה  בלבד  זו 
משרה  אף  הוא  אלא  אותה, 
באופן  בבית,  ייאוש  של  אוירה 
איזו  לאשה  הייתה  אם  שגם 
לכן,  מתקלקלת...  היא  שמחה, 
אשה שרואה את בעלה מדוכא, 
בחולשה  בייאוש,  בעצבות, 
והיא  בניסיון,  נמצאת  היא  וכו', 
צריכה לדעת איך להתמודד עם 

המצב הזה.

צריכה  שהיא  הראשון  הדבר 
את  לקחת  שלא  הוא,  לדעת 

בגללה.  עצוב  שבעלה  לחשוב  ולא  אישי,  באופן  זה 
התורפה  נקודת  את  מנצל  הרע  היצר  בוודאי  כי 
מצייר  והוא  בו,  נמצאים  והאשה  שהבעל  והמשבר 
לא  והוא  אותה  אוהב  לא  שבעלה  בראש,  לאשה 
שמח בה וכו', ובגללה הוא עצוב, ושהיא לא עושה 
היצר  כך  וכו'.  וכו'  אשמה  והיא  בשבילו,  מספיק 

יותר  עוד  ולקלקל  לסכסך  פורה  כר  לו  מוצא  הרע 
את הקשר בין האיש והאשה. לכן האשה מוכרחה 
לדעת, שמה שבעלה נמצא בעצבות, זה לא בגללה. 
שאינן  הבעל,  של  לעצבות  סיבות  כמה  ישנן  אלא 

תלויות באשה כלל. 

יש  אדם  שלכל  לדעת,  צריך 
לעצבות,  הטבעית  הנטייה  את 
כמו שכותב רבי נחמן מברסלב 
בתורה  תנינא  מוהר"ן  בליקוטי 
להתגבר  שצריך  "והכלל,  כ"ד: 
אך  להיות  הכוחות,  בכל  מאד 
האדם  טבע  כי  תמיד.  שמח 
שחורה  למרה  עצמו  למשוך 
ומקרי  פגעי  מחמת  ועצבות, 
הזמן, וכל אדם מלא ייסורים...". 

רבי  של  הקדושים  מדבריו 
אינה  שהשמחה  מובן,  נחמן 
אלא  טבעי,  באופן  שבא  דבר 
ההפך הוא הנכון, העצבות היא שבאה באופן טבעי, 
ובשביל להיות בשמחה, צריכים להתגבר ולהתאמץ. 
כי לכל אדם יש תמיד אילו דאגות ואילו כאבים ואילו 
קשיים וכו' וכו', ואם אין לאדם אמונה שלמה לראות 
של  גדולים  כלים  לו  ואין  לטובה,  והכל  מה'  שהכל 

שמחה, כל הייסורים הללו מדכדכים את רוחו. 

וכל זה הוא אפילו כשאין לאדם איזה ניסיון מיוחד 
או ייסורים קשים, רק עצם החיים עם כל טרדותיהם, 
מכניסים בו מרה שחורה ודאגה. כל שכן שיש כאלה 
אתם,  להתמודד  יודעים  לא  והם  חובות  להם  שיש 
או בעיה בבריאות, או קושי עם ילד, כל אחד בפרטי 
פרטיות מה שעובר עליהם, שבוודאי אם אין לאותו 
אדם שעובר ייסורים אמונה, לראות את ה' בכל מה 
והוא  בשמחה  להחזיק  יוכל  לא  הוא  עליו,  שעובר 
להם  יש  בתשובה',  'חוזרים  בפרט   . מדוכדך  יהיה 
שבהן  הראשונות,  בשנים  בפרט  עצבויות,  הרבה 
הם עוברים הרבה מצבי רוח רעים, שאין להם שום 
שליטה עליהם, כי זה כמו רוח רעה שנכנסת בהם. 

השמחה  על  חזקה  התגברות  ישנה  לכך,  בנוסף 
כדי  האדם,  של  מצד היצר הרע שמנצל את טבעו 
להפיל אותו ברשת העצבות, ונמצא, שבלי שהאדם 
יסודית,  בצורה  השמחה  על  ארוכה  תקופה  יעבוד 
ויעזור  שמחה  לו  שייתן  מה'  ויבקש  בתפילה  וירבה 
לו להתגבר על הטבע שלו שנמשך אחר העצבות, 
ועל היצר הרע שרוצה להפילו בייאוש, הוא לא יוכל 

להיות בשמחה תמידית.

עצמו  את  לקח  לא  שהבעל  זמן  שכל  מובן,  לכן 
לעבוד על מידת השמחה איזו תקופה בחיים, יהיו לו 
עצבויות וייאושים, מי פחות ומי יותר, הכל לפי טבעו. 
בגללה  זה  שאולי  האשה  של  המחשבה  כן,  אם 
הבאים  ובמאמרים  מהפרק...  ירדה  עצוב,  שבעלה 
נידון על הדרכים להתגבר על המצב הזה, בלי ליצור 

קשיים בשלום הבית.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696
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ילדון חידודון

היכן בפרשתינו הכהן נקרא לוי, וַהֵגר 
נקרא כהן?

תשובה פרשת ויגש: יהודה בפרשת וישב נתן ערבון לתמר חותמת, 
ללכת  לבנימין  שייתן  מיעקב  מבקש  יהודה  שניה  ופעם  מטה.  פתילים 

למצרים ומבטיח שהוא יהיה ערב עליו.

הזוכה: יוסף כהן, ירושלים

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ּתֹוָדה ִּבְמא מּוָבן ַהִּמָּלה
ַרק  אֹוֵמר  "ֲאִני  ִלי:  ְוָאַמר  ֶאָחד,  ְיהּוִדי  ְּבָפַני  ָטַען 
ָאָדם  ַרק  א  ְוֶזה  נֹוָׁשע!"  ְוא  ְותֹוָדה...  ְותֹוָדה  ּתֹוָדה 
ֶאָחד. ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ּפֹוִנים ֵאַלי ְואֹוְמִרים ִלי: ָאַמְרִּתי 
ּתֹוָדה ְוֶזה א עֹוֵזר ִלי... ָאז ֵאי ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר ֶאת 
 ָּכ נֹוָׁשִעים!  ְוא  מֹוִדים  ָאֵכן  ֶׁשֲאָנִׁשים  ַהָּבא  ַהַּמָּצב 
ָאַמְרִּתי לֹו: "ַאָּתה ָאְמָנם אֹוֵמר ּתֹוָדה, ֲאָבל ַרק ִּבְגַלל 

ּתֹוָדה,  לֹוַמר   ֶׁשָּצִרי ַמְעָּת  ֶׁשּׁשָ
ֶׁשַהּכֹל  ַמֲאִמין  ֶׁשַאָּתה  ִּבְגַלל  א 
ֲאָבל  נֹוָׁשע.  א  ַאָּתה  ָלֵכן  ְלטֹוָבה, 
ָּכל  ְמאֹד:  ָחׁשּוב  ָּדָבר  ָלַדַעת   ָעֶלי
ְלטֹוָבה,  ֶׁשַהּכֹל  ַמֲאִמין   ֶׁשֵאיְנ ְזַמן 
ַהּתֹוָדה ֶׁשְּל ֵאיָנּה ַהּתֹוָדה ֶׁשָּתִביא 
ִעָּמּה ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ְוַהְיּׁשּוָעה, ֲאִפּלּו 
ְּפָעִמים!  ֶאֶלף  ּתֹוָדה  ּתֹאַמר  ִאם 
ְּבַהְמָתַקת  ְמַעט  ַיֲעזֹר  ָאְמָנם  ֶזה 
ַהִּדיִנים, ֲהֵרי ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ַאָּתה 
ְוַהִּדּבּור  ִמְתַבְּכֵין  ְוא  ּתֹוָדה  אֹוֵמר 

יג ֶאת ַהַּמָּטָרה ְוא  ַמְׁשִּפיַע ַעל ַהֶּנֶפׁש, ֲאָבל ֶזה א ַיּׂשִ
ִיְפַעל ֶאת ַהְּפֻעָּלה ֶׁשַאָּתה ָצִרי, ִאם א ַּתֲעִמיק ֶאת 
ָהֱאמּוָנה ֶׁשְּל ֶׁשַהּכֹל, ֲאָבל ַהּכֹל, ְּבַהְׁשָּגָחה ּוְלטֹוָבה".

ַעל ָהָאָדם לֹוַמר ּתֹוָדה ִּבְמא מּוָבן ַהִּמָּלה ּוֶבֱאֶמת! 
ֲאִני א ֵמִבין ְּכלּום! ַּגם א ֶאת ַהַהְנָהָגה ֶׁשל ה'. ִאם 
ָּכ ה' רֹוֶצה – ֶזה ְּבַוַּדאי טֹוב. ּתֹוָדה ַרָּבה ְל, ּבֹוֵרא 
עֹוָלם. ֲאִני ָׂשֵמַח ְּבָכל ָמה ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ִאִּתי ּומֹוֶדה 

ְל ַעל ֶזה ִמָּכל ַהֵּלב!

ֶזה  נֹוָׁשע,  ֵאינֹו  ֲאָבל  ּתֹוָדה  אֹוֵמר  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 
הּוא  ְלַבָּקָׁשה...  ַהּתֹוָדה  ֶאת   ֶׁשָהַפ ִמּשּׁום  ַּכִּנְרֶאה 
ֶזה  ִּכי  ְּבַבָּקָׁשה  ַּבִּמָּלה  ִּבְמקֹום  זֹו  ְּבִמָלּה  ִמְׁשַּתֵּמׁש 
יֹוֵתר "ָיִעיל", ִּכְבָיכֹול. ָאז ָמה ַהֶּפֶלא ֶׁשהּוא א רֹוֶאה 
ְלהֹודֹות  ֶּבֱאֶמת  ִהיא  ַההֹוָדָאה  ַּתְכִלית  ֲהֵרי  ְיׁשּוָעה? 
ַלה' ִמּתֹו ֱאמּוָנה ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשּקֹוֶרה ִאּתֹו ֶזה ֲהִכי טֹוב, 
יֹוִביל  ִּבְׁשִבילֹו  ְּביֹוֵתר  ֶׁשַהּטֹוב  ַלַהָּכָרה  ַיִּגיַע  ַּגם  ּוִמֶּזה 
אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ּוִמֵּמיָלא ַּגם ְרצֹונֹו ְלִהָּוַׁשע ֶזה 
ַרק ִמַּצד ָהָרצֹון ְלִהְתָקֵרב ַלה', ְוא 

ְלִהָּפֵטר ֵמַהָּצָרה.

ֶׁשּפֹוִנים  ֲאָנִׁשים  אֹוָתם  ְלָכל  ָאז 
מֹוִדים  ֶׁשֵהם  ִלי  ְואֹוְמִרים  ֵאַלי, 
ֲאִני  ִנְפָּתרֹות,  א  ַהָּצרֹות  ֲאָבל 
יֹוֵדַע  ֲאִני  צֹוֵדק.  ַאָּתה  ָנכֹון,  אֹוֵמר: 
ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ּתֹוָדה. ֲאָבל ֶזה ִּבְגַלל 
ֶזה.  ֶאת  ַלֲעׂשֹות   ֶׁשָּצִרי ַמְעָּת  ֶׁשּׁשָ
ְּתַגֶּלה  ָּבֶזה,  ַּתֲעִמיק  ִאם  ֲאָבל, 
ְּבַבְכָינּות.  ּתֹוָדה  אֹוֵמר  ֶׁשַאָּתה 
ַאָּתה ּבֹוֶכה ּוִמְתלֹוֵנן, ֲאָבל ַמְחִליף ֶאת ַהִּמָּלה 'ְּתלּוָנה' 
'ּתֹוָדה'. ּתֹוָדה ָּכזֹאת, א ּפֹוֶתֶרת ׁשּום ְּבָעָיה.  ַּבִּמָּלה 
ַרק ּתֹוָדה ֶׁשָּבָאה ִמּתֹו ֱאמּוָנה ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשה' עֹוֶׂשה 
ַהּכֹל טֹוב, ּוְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה, ְוַעל ֶזה ַאָּתה ֶּבֱאֶמת 

מֹוֶדה, זֹאת ַהּתֹוָדה ֶׁשָּתִביא ְל ֶאת ַהְּיׁשּוָעה.

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

דרך חדשה (חלק ד')
צּוָרה  ּבְ ַלֲחׁשֹב  י  ִהְתַחְלּתִ ְתאֹום  ּפִ ַאְך 
ה  ּבָ ַהּסִ אּוַלי  ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ ְתאֹום  ּפִ ַאֶחֶרת. 
י ֲאִני לֹא  ְגָלָלּה ֲאִני לֹא ַמְצִליָחה, ִהיא ּכִ ּבִ ׁשֶ
ו  ל ַעל ֶזה. ַעְכׁשָ ּלֵ ה ָחׁשּוב ְלִהְתּפַ ּמָ ְמִביָנה ּכַ
ַהּכֹל  ְלִמיָדה ַאֶחֶרת ׁשֶ ֲאִני ַמְתִחיָלה ְלָהִבין. ּתַ
לֹא  ַעם  ּפַ ַאף  ּמּוִדים  ּלִ ּבַ ַקּלּות  ּבְ ָלּה  הֹוֵלְך 
ִמְבָחן.  ל  ּכָ ִלְפֵני  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ִבין  ּתָ
ב:  ַהּלֵ ל  ִמּכָ ה  ַרּבָ ּתֹוָדה  אֹוֶמֶרת  ֲאִני  ָלֵכן 
ְלַהְצִליַח  ִלי  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ֶזה  ַעל  ה'  ְלָך  "ּתֹוָדה 
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ י  ָלַמְדּתִ ֶזה  ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ְבָחִנים,  ּמִ ּבַ
ֲאִני  ו  ַעְכׁשָ ֶעֶצם  ּבְ ּתֹוָדה.  לֹוַמר  ְוַגם  ֶזה  ַעל 
יד  ְלַהּגִ ָצִריְך  עֹוָלם  ּבָ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ְמִביָנה 

ה". ּתֹוָדה ַרּבָ

ַאף  ב.  ּלֵ ּבַ ְמָחה  ׂשִ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ָהֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ
ְתאֹום  ֶרת. ּפִ ֶ ְך ְמֻאּשׁ ל ּכָ י ּכָ ּתִ ׁשְ ַעם לֹא ִהְרּגַ ּפַ
ֵאַדע.  ׁשֶ ָחׁשּוב  ְמאֹד  ָהָיה  ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ י  ֵהַבְנּתִ
ֶרת  ֲאִני הֹוֶלֶכת ַלֲעׂשֹות ַמְחּבֶ י ׁשֶ ְוָאז ֶהְחַלְטּתִ
ָאר  ׁשְ מֹו  ּכְ ְהֶיה  ּתִ לֹא  ִהיא  ֲאָבל  ּתֹודֹות. 
ֶטת ְוָיָפה  ֶ ְהֶיה ְמֻקּשׁ י. ִהיא ּתִ ּלִ רֹות ׁשֶ ְחּבָ ַהּמַ

ְצָבִעים  ֶאְקֶנה  קֹות.  ַמְדּבֵ ָלּה  ֶאְקֶנה  ְמאֹד. 
ֶרת ַהּזֹאת, ֶאְכּתֹב ּתֹוָדה, ּתֹוָדה  ְחּבֶ ּמַ ָיִפים. ּבַ

ַעם ּתֹוָדה. ְועֹוד ּפַ

ִלְקנֹות  ִמָּיד  י  ַרְצּתִ ה.  ְלַמֲעׂשֶ ָבה  ְחׁשָ ּוִמּמַ
י  ְבּתִ ָיׁשַ ַלְיָלה  אֹותֹו  ּבְ ּוְכָבר  ה,  ֲחָדׁשָ ֶרת  ַמְחּבֶ
ּתֹודֹות  יַמת  ְרׁשִ ה  ַרּבָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ י  ְוָכַתְבּתִ
ֵלִוי  ַחת  ּפַ ְלִמׁשְ י  ּנֹוַלְדּתִ ׁשֶ ֶזה  ַעל  ה  ֲאֻרּכָ
רֹות  ֻמְכׁשָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֲאָחיֹות  ִעם  ְפָלָאה  ַהּנִ
לֹא  ו  ַעְכׁשָ ַעד  ׁשֶ ֶזה  ַעל  ּתֹוָדה  ּוַמְקִסימֹות. 
ִביִלי,  ׁשְ ּבִ טֹוב  ֲהִכי  ֶזה  ְבָחִנים,  ּמִ ּבַ י  ִהְצַלְחּתִ
ה ְקָצת  ֲאִני ֲעַדִין עֹוד לֹא ְמִביָנה ָלּמָ ֲאִפּלּו ׁשֶ

ִביִלי". ׁשְ ה ִלי, ֲאָבל ֶזה ֲהִכי טֹוב ּבִ יֹוֵתר ָקׁשֶ

ל  ּכָ ֶאת  י  ָאַמְרּתִ יֹום  ל  ּכָ יֹום,  ּוֵמאֹותֹו 
ַמֲהַלְך  ּבְ ְך,  ּכָ ְוַאַחר  י.  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ַהּתֹודֹות 
ִלְפֵני  ֶרת.  ְחּבֶ ּמַ ּבַ ּתֹודֹות  עֹוד  י  ַתְבּתִ ּכָ ַהּיֹום, 
ַיֲעזֹר  ה'  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ִמְבָחן  ל  ּכָ
ַהחֶֹמר,  ֶאת  ֵהיֵטב  ְוִלְזּכֹר  ְוָלַדַעת  ִלְלמֹד  ִלי 
ַלֲענֹות  ֵאַדע  ְוׁשֶ ֵאלֹות  ְ ַהּשׁ ֶאת  טֹוב  ָאִבין  ְוׁשֶ
י: "ּתֹוָדה  ְך ָאַמְרּתִ ׁשּובֹות ְמֻדָּיקֹות. ְוַאַחר ּכָ ּתְ

ל ִצּיּון  י, ְותֹוָדה ֵמרֹאׁש ַעל ּכָ ַמְדּתִ ּלָ ְלָך ה' ׁשֶ
ל". ֲאַקּבֵ ׁשֶ

ַהּתֹוָצאֹות   – ָצְדָקה  ׁש  ַמּמָ ִמְרָים  ַהּמֹוָרה 
ּיּוִנים  ַהּצִ ָנה  ָ ַהּשׁ סֹוף  ַעד  ָלבֹוא.  ֵאֲחרּו  לֹא 
ה  ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ ּנּו ְלַגְמֵרי, ּוְכָבר ָצַבְרּתִ ּתַ י ִהׁשְ ּלִ ׁשֶ
ל ּתֹודֹות. ַהּמֹורֹות לֹא ִהְפִסיקּו  רֹות ׁשֶ ַמְחּבָ
ַח  ּבֵ י ְוַאְחיֹוַתי לֹא ִהְפִסיקּו ְלׁשַ ֵעל; ִאּמִ ְלִהְתּפַ
ְלַהֲעִריְך  ִהְתִחילּו  ה  ּתָ ּכִ ּבַ ְוַהֲחֵברֹות  אֹוִתי; 
ַחַּיי  ה יֹוֵתר. סֹוף סֹוף, ָלִראׁשֹוָנה ּבְ אֹוִתי ַהְרּבֵ

יׁש  ְלַהְרּגִ י  ִהְתַחְלּתִ
ַהְצָלָחה,  ל  ׁשֶ ַטַעם 
ְזכּות  ּבִ ְוַהּכֹל 

ֶרת ַהּתֹוָדה. ַמְחּבֶ

י  ָאַמְרּתִ
ּתֹוָדה 

י. ְוִהְצַלְחּתִ

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

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

יש רּגִ
לָחה, 
כּות 

ה.



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

חיים במסגרת-פרק יג' 
השקעה קטנה = רווח גדול

בבית,  מסגרת  קובעים  כשאנו  יקרים!  הורים 
רק  זה  תפחדו  אל  אבל  ולהשקיע.  לעבוד  עלינו 
כבר  כשהילדים  זמן  פרק  לאחר  שהרי  בהתחלה, 
ואז  לטבע,  להם  נהפכת  היא  למסגרת,  מתרגלים 
העבודה שלנו היא רק "לשמור" על קיום המסגרת, 
אחד  ערב  ילדים.   3 ישנם  כהן  למשפחת  לדוגמה: 
לאחר ישיבה בסלון עם אורחים, כאשר הילדים לא 
מפסיקים לגשת לשולחן הכיבוד ו"להפריע", לשחק 
בין רגלי האורחים במשחקים שונים, כאשר ההורים 
(תודו  וכו'  בחדר  שחקו  לכו  לבקש:  צריכים  הזמן  כל 
שלא ממש נעים). החליטו ההורים שהם קובעים "חוק 

חדש" וזה לשון החוק: "כאשר אורחים מגיעים לבית 
כמובן  הילדים".  לכל  אסורה  לסלון  הכניסה  שלנו, 
בבית",  חוקים  הפעלת  "כללי  כל  את  ידעו  ההורים 
לכנס  בולט.  במקום  ה"חוק"  את  לכתוב  טרחו  הם 
החלטנו  מדוע  שלו)  ברמה  אחד  (לכל  לילדים  ולהסביר 
על החוק הזה, (חוסר דרך ארץ כלפי האורח וכדו') והתחילו 

לעשות "אימונים" שכאן בעצם עיקר העבודה. 

כרטיסים להצגה

בסלון  שיחקו  הילדים  כאשר  ימים  כמה  מידי 
האימא  נכנסה  משחקים),  חדר  לנו  אין  (פשוט  כהרגלם 
לסלון כאשר היא מלווה באחד הילדים כאילו הוא 
נתבקשו  הילדים  כל  "הצגה".  ביחד  ועשו  אורח, 
לאמא  מקום  ולפנות  בזריזות  מהסלון  לצאת 
הילדים  הילדים.  אחד  היה  שכאמור  ו"האורח", 
מילאו את תפקידם במהירות שהרי אמא הודיעה: 
שיהיה הכי זריז באיסוף המשחקים והעברתם  "מי 
הבאה!"  בפעם  האורח  יהיה  הוא  הילדים,  לחדר 
תרגולים,  "עשרות"  כמה  לאחר  ירצה?!).  לא  ילד  (ואיזה 

החוק  למקיימי  הצטיינות  ופרסי  עידודים  הצגות, 
בהצלחה, הילדים הפנימו את החוק, התרגלו אליו, 
וכבר ביצעו אותו במיומנות ובשמחה ללא תזכורת 
מיוחדת של ההורים. (את אחד הילדים שהתקשה ביישום 
החוק, לקחו ההורים כ"אתגר" ועבדו איתו באופן אישי). הרווח 

של ההורים היה עצום. בהשקעה קטנה אך עקבית 
כפיה,  ללא  משמחת.  ואפילו  נינוחה  חינוך  בשיטת 
ילדיה  את  לחנך  האם  הצליחה  ומריבות.  צעקות 
להיות "שומרי חוק", וכך חסכה לעצמה התמודדויות 
אותה  (את  לבית.  אורחים  מגיעים  כאשר  סופיות  אין 

הדוגמה אפשר לייֵׂשם באין ספור חוקים בבית).

הדובדבן שבקצפת

ביישום  האם  שקיבלה  באמת,  הגדולה  המתנה 
החוק, היה לאחר שגדל שלומי בנה הרביעי, שלומי 
אחיו  אורחים,  שמגיעים  פעם  שבכל  לב  שם  זה 
לחדר  ועוברים  המשחקים  את  בזריזות  אוספים 
הוא  קורא,  זה  למה  הבין  לא  מעולם  הוא  הילדים. 
פשוט רק שם לב לעצם התופעה וכמו כולם קיבל 
מאליו.  כמובן  אותו  וביצע  הדין"  "גזר  את  עצמו  על 
שלומי, נולד "לתוך המסגרת" והוא יקיים אותה ללא 
צריך  שכך  רואה  הוא  ההורים,  של  השקעה  שום 
לעשות. הרווח להורים כאן הוא כפול, שכל הילדים 
שנולדו לאחר חינוך הבית לחוק מסוים ינהגו על פיו 
ללא שום עוררין וגם להם לא יהיו התמודדויות, כי 

כך פשוט כולם עושים.

אני, נולדתי כאן

מסופר על קבוצת מטפסי הרים, גיבורים ואמיצים 
לאחר  בעולם.  הגבוה  ההר  על  להעפיל  שהחליטו 
הכנות נפשיות ותרגולים גופניים, שכירת ציוד טיפוס, 
חברי  כל  הגיעו  המיועד  ביום  וכו'.  ושתייה  מזון 
הקבוצה מלווים בקרובי משפחה וחברים לתחתית 
ההר להתחיל במסע המפרך. השבועיים הראשונים 
עברו עליהם די בהצלחה, אך כאשר התחיל הטיפוס 
ושם  פה  קשה, התחילו להישמע  יותר  להיות  בהר 
מכן  ולאחר  המבצע  כדאיות  בדבר  לחשושים 
התלונות.   גברו  קשה  נהיה  שהטיפוס  ככל  תלונות, 
החליטו  ומפרך  קשה  טיפוס  של  חודש  לאחר 
מההר.  ולרדת  לפרוש  הקבוצה  מחברי  מחצית 
המחצית הנותרת לא התייאשה ממורת רוחם של 
חבריהם והמשיכו לעלות, אך גם הם לאחר חודש 
נוסף של נפילות וקשיים החליטו לפרוש ולרדת, חוץ 

מאחד שהיה אמיץ וגיבור לב מאין כמותו שהחליט: 
5 לאחר  ההר",  פסגת  את  אכבוש  אני  מה  "ויהי 
אלפי  וייסורים,  סבל  של  נוספים  טיפוס  חודשי 
הצליח  לבדו  מטפס  הוא  כאשר  ומשברים  נפילות 
סוף סוף להגיע לפסגה המיוחלת. השקיף המטפס 
בתחושת  לרגליו  הפרוש  העולם  כל  על  הגיבור 
הצלחתו  על  ליבו  את  הציפו  ושמחה  אושר  ניצחון, 
כשהוא  לעצמו  אמר  ממני"  מוצלח  "אין  הגדולה. 
צחוק  "בעננים".  נמצא  והראש  האדמה,  על  שוכב 
את  וקטע  שם  מאי  לפתע  נשמע  מתגלגל  ילדותי 
מחשבותיו, "האם זה קולו של ילד או שאני מדמיין, 
מי  של  ממני,  חוץ  ההר  על  לטפס  הצליח  עוד  מי 
הצחוק הילדותי הזה?!" הוא זינק ממקומו לחפש מי 
עוד הצליח לטפס על ההר, להפתעתו הוא רואה ילד 
קטן משחק עם כדור וצוחק להנאתו. המטפס היה 
מבולבל לגמרי, "איך הגעת לכאן? הרי לי לקח חצי 
שנה של טיפוס מפרך?" הוא שואל את הילד שלא 

מבין על מה המהומה.

"אני" עונה הילד, "אני נולדתי כאן"!!!

דוגמא לחיקוי

שיהיו  רוצים  שאתם  בטוח  אני  יקרים!  הורים 
לכם ילדים טובים, מחונכים ועובדי ה', לכן העבודה 
חוקים  לקבוע  היא-  הרבה,  מלהתפלל  חוץ  שלכם, 
זוהי  החוקים.  את  ליישם  הילדים  את  ולחנך  בבית 
"מקצועית"  אומר  הייתי  אפילו  מאומצת,  עבודה 
אך אל דאגה, זה רק בהתחלה. אח"כ הילדים לבד 
אותם.  שחנכתם  כפי  החוקים  את  לבצע  ימשיכו 
אחריהם  הבאים  הילדים  שכל  הוא:  הכפול  הרווח 
יראו את אחיהם עושים ויעשו כמותם. המשך בע"ה 

בשבוע הבא

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

בדיחות הדעת

ידו  ופשט  בפרשת-רחובות  עמד  קבצן  בחור 
לעוברים ושבים. גער בו אחד מהם: בחור גברתן 
בבית- תעבוד  לך  נדבות.  לבקש  לו  אסור  כמוך 

חרושת ותקבל שכר 300 $ לשבוע. נעץ בו הבחור 
עיניים זעומות והחזיר: 300 $ לשבוע? שמא עשיד 

אני, שאוכל לעמוד בהפסד מרובה כזה?

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 



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

תאמין שאתה יכול לתקן!
תמיד יש תקווה

הגדול  החיזוק  מהו  ביותר?  הגדולה  המתנה  מהי 
ביותר? מהן הנחמה והתקווה הגדולות ביותר?

המתנה, החיזוק, הנחמה, והתקווה הגדולים ביותר 
תמיד  לתקן!  אפשר  תמיד  לתקן!  היכולת  זו  שלנו 
יכולים  אנחנו  תקווה!  יש  תמיד  מהסבך!  מוצא  יש 
את  ולשנות  שלנו  החיים  על  אחריות  לקחת  תמיד 

המציאות שלנו ואת הגורל שלנו.

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים 
לתקן. אם אתה מאמין שאתה סובל בגלל הטעויות 
הטעויות  כל  את  לתקן  יכול  שאתה  תאמין  שלך, 

ולחיות חיים מאושרים ונטולי סבל.

ייסורים זה לא סוף פסוק. לכל צער יש סיבה, כי 
"אין יסורים בלא עוון". וזה חיזוק גדול מאוד, כי את 
העוון ניתן לתקן וכך להינצל מכל הייסורים. לכן אל 
תתייאש. אם אתה מאמין שהם באו בגלל חסרונות 
כאלה ואחרים, תאמין שיש לך האפשרות והיכולת 
והכוח לתקן ולהינצל. וזה קל, כי הקדוש ברוך הוא 
לא מבקש מאתנו דברים שלא בכוחנו, הוא לא בא 
בטרוניה עם בריותיו. כל מה שהוא רוצה מאתנו זה 

רק דברים קלים ופשוטים.

מכת מדינה
ברצוני לדבר היום על סוג של סבל וייסורים שקיים 
בדורנו שקיים כמעט אצל כל אחד, אם זה בו עצמו 
בצער  והמדובר  אליו.  הקרובים  במעגלים  זה  ואם 
של עיכוב במציאת הזיווג. רוב הציבור מכירים את 
אחים  בנות,  או  בנים  הקרובים:  במעגלים  התופעה 
או אחיות. כמה שומעים היום על רווקים מתבגרים 
ועל רווקות מתבגרות. כמה תסכול וייסורי נפש הם 

סובלים.

הורים  או  מעוכבים  עשרות  יום  כל  רואה  אני 

את  כואב  לבי  ועצה.  ברכה  שמבקשים  למעוכבים 
רוצה  אני  זה  ובמאמר  כולנו.  של  הכאב  זה  כאבם. 
גם לחזק ולעודד וגם לתת תקווה, כי יש חיזוק אחד 
גדול, שמש זורחת של תקווה – שהיא היכולת שיש 

לנו תמיד לתקן ולשנות!

כדי להבין מה צריכים לתקן ואיך מתקנים, צריכים 
להבין מהי באמת מציאת הזיווג.

רבי נחמן מחדש חידוש עצום. איך היינו מסבירים 
שזה  חושבים  היינו  הסתם  מן  הזיווג?  מציאת  מהי 
השלב שבו בחור ובחורה מגיעים לפרקם ומתחילים 
פגישות  הצעות,  בחינת  שדכנות,  של  בתהליך 

ובירורים עד לשלב האירוסין והנישואין.

בא רבי נחמן ומחדש שזה לא כך!

למציאת  הכוונה  היא,  כן  כשמה  הזיווג,  מציאת 
עוד  קיים  כבר  הזה  הזיווג  הידיעה.  בה"א  הזיווג 
עליו  לשמור  היא  שלנו  והעבודה  הוולד,  יצירת  לפני 
מהרגע  מתחילה  הזיווג  מציאת  ולכן  אותו.  ולמצוא 
שבו האדם עומד על דעתו. מהרגע שבו הוא מבחין 
בין טוב לרע, הוא כבר חייב לשמור על זיווגו. ונסביר 

את זה.

החידוש של רבי נחמן
דע ְל ודעי ָל, שהזיווג שלכם כבר קיים ומחכה 
לא  שעדיין  ולמרות  ה',  ברצות  יגיע  והוא  לכם 
לאותו  נאמנות  על  לשמור  חייבים  אתם  נפגשתם, 
בן זוג השייך לכם ומחכה לכם עוד בטרם הגענתם 

לעולם.

כל סוג של קשר עם מישהו אחר הוא בגידה בזיווג 
וגם  בגידה,  זו  תאווה  של  מבט  גם  שלכם.  האמתי 
אתה  מה  זיווג,   ְל יש  הרי  בגידה.  זו  צניעות  חוסר 
מסתכל על מישהי אחרת? והרי יש ָל זיווג מה את 

נותנת לגבר אחר שיימשך אלייך וייהנה מיופייך?

זה נקרא "פגם הברית" וזה מה שמרחיק מהאדם 
את זיווגו. וכך אומר רבי נחמן: "ולפעמים מחמת זה 
הפגם יוכל לאבד את זיווגו, כי מאחר שנטה מזיווגו, 
קשה לו למצוא את זיווגו, ואפילו אם ימצא את זיווגו, 
תהיה לו מנגדת, ולא תהיה נוטה אחר רצונו, מחמת 
שנטה ממנה ולא האיר בה, מזה נתהווה שיש לה 

רצון אחר כנגדו".

רבי נחמן מדבר גם על אדם שעדיין לא מצא את 
זיווגו, והוא אומר "נטה מזיווגו". כלומר, גם גבר רווק 
שרק מסתכל על אישה אחרת, הוא כבר בוגד בזיווג 
שלו, והקשר הפנימי ביניהם מתקלקל. ולכן יהיה לו 
מאוד קשה למצוא את זיווגו, וגם אם ימצא לא יהיה 

ביניהם קשר טוב.

על  לשמור  חייבת  שהיא  לאישה  גם  נכון  וזה 
היא  ואיך  רווקה.  שהיא  אפילו  זוגה  לבן  נאמנות 
מתלבשת  שהיא  ידי  על  נאמנותה?  על  שומרת 
בצניעות והיא שומרת את עצמה לבעלה בלבד. וזה 
גורם לכך שהקשר הפנימי בינה לבין בן זוגה האמתי 
יציב  בית  ולבנות  אותו  למצוא  קל  לה  ויהיה  נשמר, 

ובריא.

נאמנות מהרגע הראשון
ישראל  בן  שכל  היא  האמתית  הזיווג  מציאת  לכן 
כבר  זוגם  לבן  נאמנות  על  ישמרו  ישראל  ובת 
צריכים  ביותר  הצעיר  מהגיל  כבר  בנים  מילדותם. 
וגם  אסור,  מראה  כל  מלראות  העיניים  את  לשמור 

בנות צריכות לשמור על הצניעות מקטנותן.

בשטח,  רבים  מקרים  רואים  ואנו  ראינו  וכבר 
הזיווג  את  פוגשים  בקדושה,  לגדול  שזכו  שצעירים 
שלהם פעם אחת בגיל צעיר מאוד וכבר מתחתנים, 
ביניהם  אין  ולכאורה  מכירים  בקושי  שהם  למרות 
בחיים:  מאוד  מצליחים  הם  זאת  ובכל  קשר.  שום 
מוצלחים,  בילדים  בשמחה,  בפרנסה,  בית,  בשלום 

ובכל טוב. כי הקשר הפנימי שביניהם בנוי ויציב.

ולעומת זאת רואים רבים כאלה שנפגשים פגישות 
את  זה  טוב  להכיר  רוצים  ולכאורה  וארוכות,  רבות 

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

ר"תיציאהכניסה

16:2317:3818:16ירושלים

16:3917:4018:13תל אביב

16:3017:3718:13חיפה

16:4217:4118:17באר שבע

גליון 656
כ"א טבת תש"פ

המשך בעמוד 3

מאמר

ראש הישיבה

יום ב',
(20/01/20) כ‚' טב

 הכנס ל בי ב‡ו„יטוריום
"רעו ,"יכון ביב זיסו 13

בעה 19:30

יום ‡',
(19/01/20) כב' טב
בבי מפח עו˜ב

בעה 20:00

יום ‡',
(19/01/20) כב' טב

בי כנס "מכן ‡ר"
16 פר

בעה 16:30

יום „', ה',
כה' / כו' טב
(22-23/01/20)

היעורים ה˜בועים

הרˆליה מוב נחלה ‚ לים וחולון˜ריירו

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

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

פרשת שמותבס"ד בר"ה 
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 פ"שת שומת תשרפ | ד

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

חי  נתעלה  לא  אבינו  שאברהם  הענין  וזהו 

רצה  לא  הוא  כי  כחנוך,  מלאך  ונעשה  לשמים 

לפרוש עצמו מבני אדם ולהתבודד רק עם הקב"ה 

יצא  אדרבה  אלא  היום,  כל  עליונים  ביחודים 

מביתו והתחבר עם בני אדם כדי לקרבם לעבודת 

בריאת  תכלית  זו  שאין  להבין  השכיל  כי  ה', 

האדם שיהפוך למלאך חי בשמים, כי כבר יש לו 

ושרפים,  מלאכים  רבבות  רבבי  בשמים  להקב"ה 

את  שיעבוד  כדי  זה  הרי  אדם  ברא  הקב"ה  ואם 

אדם  בני  עם  שיתחבר  ידי  על  אדם,  בבחינת  ה' 

חובתו  ממלא  הוא  ואם  ולתורתו,  לה'  לקרבם 

להיות  מיתתו  אחרי  זוכה  הוא  אז  כי  בשלימות, 

גדול יותר ממלאכי השרת.

בקנה  עולים  הפירושים  שני  כי  זה  לפי  נמצא 

אחד, שאמנם כדברי התרגום יונתן מצד פרישתו 

וקדושתו זכה שנתעלה להיות מלאך מט"ט, אבל 

הסיבה שנתעלה להיות מלאך, ולא שלחו הקב"ה 

שפירש  כמו  היא  לתשובה,  אדם  בני  את  לקרב 

רש"י: "צדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע, לפיכך 

מיהר הקב"ה וסילקו והמיתו קודם זמנו".

דברי  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

"והנה נער בוכה",  ה"חתם סופר" בפירוש הכתוב: 

שלא  ביודעו  בכה,  נער  שנקרא  מט"ט  מלאך  כי 

ישראל  את  להנהיג  בו  להשתמש  משה  ירצה 

בכך  רצה  מאד  מט"ט  המלאך  כי  ישראל,  לארץ 

דורו  בני  את  לתקן  יצא  שלא  הפגם  לתקן  כדי 

שמא  חשש  שהיה  אמת  הן  כי  בתשובה,  לקרבם 

יתקלקל מהם, אבל זה עצמו צריך תיקון שלא היה 

לו החוזק כאברהם אבינו להחזירם בתשובה.

אולם משה רבינו לא רצה בהנהגתו כמו שביאר 

ה"חתם סופר", משום שהיה כל כך דבוק בשכינה 

הקדושה, שלא רצה שיבוא מלאך להיות ממוצע 

בין ישראל להקב"ה, לכן עדיין לא נשלם תיקונו רק 

יריחו. הנה כי כן  אצל יהושע כשהלך לכבוש את 

זהו ביאור המדרש שאמר מלאך מט"ט ליהושע: 

"עתה באתי". כי באמת כבר באתי עם משה רבך, 

אלא שדחה אותי מלמלא את שליחותי, ועל ידי זה 

לא הייתי יכול לעלות בשמים לפני שהיה לי תיקון, 

לכן אני מבקש ממך: "שלא תעשה כשם שעשה לי 

משה רבך", כדי שאזכה לתיקון השלם.

תחילה בדור המבול, אך עדיין נשאר בהם פגם וזה 

גרם שהשחיתו את דרכם, עד שנתגלגלו בסופו של 

דבר בנשמות ישראל במצרים.

וזהו הטעם שנענשו במצרים מדה כנגד מדה, 

כי כנגד מה שחטאו בדור המבול בהשחתת דרכם 

ונימוחו במים, גזר עליהם פרעה גם עתה: "כל הבן 

זאת נשארו  כל  הילוד היאורה תשליכוהו", אך עם 

הרבה שלא הושלכו ליאור אחרי שהניחו את התיבה 

של משה ביאור, וגם אלו שהושלכו ליאור נתגלגלו 

השעבוד  קושי  ידי  ועל  שנולדו,  בבנים  כך  אחר 

משה  וכשהוציאם  נזדככו,  במצרים  להם  שהיה 

ממצרים ונתן להם את התורה נתקנו לגמרי.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין נפלאות 

פרעה  בת  בתיה  כי  הקב"ה  שסיבב  השגחה,  דרכי 

מעץ  לאכול  הראשון  לאדם  שנתנה  חוה  גלגול 

הדעת, וגרמה בכך שכל הנשמות שהיו כלולות בו 

בעת החטא נתגלגלו בדור המבול וקלקלו את דרכם 

עד שנתגלגלו למצרים, דוקא היא תציל את משה 

רבינו מנהיגם של ישראל מן היאור, כדי שיוציא את 

ישראל ממצרים וימסור להם את התורה, ועל ידי זה 

יזכו דור המבול לתיקון נפלא. 

וזהו הטעם שסיבב הקב"ה כי בשעה שפתחה 

נער  "והנה  שמעה:  משה  של  התיבה  את  בתיה 

כך,  על  בוכה  נער  שנקרא  מט"ט  מלאך  בוכה", 

וכבר  ישראל,  את  מלהנהיג  אותו  ידחה  שמשה 

נתבאר הטעם שבכה משום שרצה לתקן מה שלא 

יצא מד' אמותיו להחזיר בתשובה את דור המבול, 

לכן עתה שנתגלגלו למצרים רצה לשמור עליהם 

שלא  מה  לתקן  כדי  ישראל,  לארץ  ולהנהיגם 

תיקנם בהיותם בדור המבול.

והנה על ידי ששמעה בתיה את המלאך מט"ט 

השיגה  במצרים,  שנתגלגלו  המבול  דור  על  בוכה 

גם כן שהיא גלגול חוה שגרמה לחטא עץ הדעת, 

שגרמה  למה  תיקון  כן  גם  צריכה  שהיא  נמצא 

דרכם,  את  שם  שקלקלו  המבול  בדור  שיתגלגלו 

היאור,  מן  להצילו  משה  על  עליו"  "ותחמול  לכן 

המבול  דור  גלגול  ישראל  את  ויוציא  שיגדל  כדי 

ממצרים וימסור להם את התורה על הר סיני, שעל 

ידי זה יבואו על תיקונם, וגם לה עצמה גלגול חוה 

שגרמה לכל זה יהיה תיקון נפלא.

תורה"  ב"לקוטי  שמובא  מה  בזה  לבאר  ויש 

כי  חנוך(,  ויתהלך  ד"ה  בראשית  )פרשת  האריז"ל  לרבינו 

כמו  מלאך  להיות  יזכה  שמשה  ראוי  היה  באמת 

בו  שהיה  משום  הדבר  שנתעכב  אלא  חנוך,  שזכה 

פגם דק מן הדק בעבור הערב רב שרצה לתקנם ולא 

עונש  בגדר  זה  אין  כי  לומר  יש  האמור  לפי  תיקנם. 

אלא אדרבה שבח גדול, כי מחמת שלא סגר עצמו 

בד' אמותיו, אלא רצה לקרב את הערב רב לקדושה, 

שלא  לשבח  נחשב  זה  הרי  בכך,  הצליח  שלא  אף 

נעשה מלאך כחנוך אלא נפטר לחיי העולם הבא.

 בתיה גלגמל חמה הצילה את ושה
שיתקן את נשומת דמ" הובמל

שלחן  על  להעלות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

מלכים רעיון חדש, לבאר הטעם שסיבב הקב"ה 

באותה שעה שפתחה בתיה בת פרעה את תיבת 

מט"ט  מלאך  בוכה",  נער  "והנה  ראתה:  משה 

בוכה שילד זה ידחה אותו מלהנהיג את ישראל, 

מה  פי  על  עליו",  "ותחמול  לכך  גרם  זה  שבכי 

)סוף  הגלגולים"  ב"ספר  האריז"ל  רבינו  שגילה 

היא  שחוה  ולפי  חוה,  גלגול  היא  "בתיה  סז(:  פרק 

יציר כפיו של הקב"ה, ולכן נקראת עתה בת י"ה". 

כביכול  הקב"ה  של  בתו  בבחינת  שהיא  פירוש, 

שיצר אותה בגלגול חוה.

מהמקובל  מהרנ"ש  בהגהת  כך  על  הוסיף 

"ולפי שחוה גרמה מיתה  האלקי רבי נתן שפירא: 

לעולם, ולכן עתה על ידי שהיתה מצלת את משה 

)שמות  של  הגזירה  שבטלה  היא  גרמה  המיתה,  מן 

על  וניצלו  תשליכוהו,  היאורה  הילוד  בן  כל  א-כב( 

ונשארו  המיתה  אותה  מן  נפשות  וכמה  כמה  ידה 

בחיים". כוונתו על מה שמבואר בגמרא )סוטה יב:( 

בתוך  בתיבה  משה  את  יוכבד  שהניחה  אחרי  כי 

שמנהיגם  חשבו  כי  פרעה,  גזירת  נתבטלה  היאור 

של ישראל כבר טבע בים.

ויש להוסיף תבלין לבאר ענין זה ביתר שאת, על 

)ב"שער הפסוקים" פרשת  רבינו האריז"ל  פי מה שגילה 

שמות, וב"שער הכונות" )דרוש א לפסח( ביאור תכלית ירידת 

ישראל לגלות מצרים, כי כשחטא אדם הראשון בעץ 

הדעת טוב ורע גרם פגם לכל הנשמות שהיו כלולות 

הנשמות,  בתיקון  רוצה  שהקב"ה  מאחר  אולם  בו, 

כמו שכתוב )שמואל ב יד-יד(: "וחושב מחשבות לבלתי 

נתגלגלו  אלו  שנשמות  סיבב  לכן  נדח",  ממנו  ידח 
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"במה  קיט-ט(:  )תהלים  ישראל  זמירות  נעים  המלך 

תפקידו  כי  כדברך".  לשמור  ארחו  את  נער  יזכה 

בקודש של מלאך מט"ט הוא לשמור על ישראל, 

שולח  אנכי  "הנה  למשה:  הקב"ה  שאמר  כמו 

"במה  הפירוש:  וזהו  בדרך".  לשמרך  לפניך  מלאך 

יזכה" מלאך מט"ט הנקרא "נער את ארחו", למלא 

תפקידו ולהשלים את עצמו, "לשמור כדברך", על 

ה' שאמר למשה  ישראל, כדברי  ידי שישמור על 

שהוא שולח את מלאך מט"ט "לשמרך בדרך".

היה  רבינו  שמשה  היות  כי  לומר  יש  זה  לפי 

מנהיגם של ישראל להוציאם מגלות מצרים, זאת 

"שקול משה  ועוד, מה שפירש רש"י )שמות יח-א(: 

הקב"ה  שלח  לידתו  מיום  לכן  ישראל".  כל  כנגד 

את מלאך מט"ט להתלוות אליו, כדי לשמור עליו 

להוציא  יוכל  זה  ידי  ועל  רע,  שום  לו  יאונה  שלא 

את ישראל ממצרים, נמצא לפי זה כי השמירה על 

משה רבינו היא בעצם שמירה על כל ישראל.

 השממאמת נפלאמת בין
 ושה "בינמ לולאך וטרט

והנה מה שהוסיף ה"מגלה עמוקות" על ואתחנן 

)אופן ק( כדרכו בקודש רמז נפלא על ההשוואה בין 

משה  שאמר  מה  פי  על  הפנים,  שר  למט"ט  משה 

רבינו לישראל )דברים א-יא(: "ה' אלקי אבותיכם יוסף 

דיבר  כאשר  אתכם  ויברך  פעמים  אלף  ככם  עליכם 

זו משלי הוא, אבל  "אמר להם  לכם". ופירש רש"י: 

הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם".

וביאר רבינו האריז"ל ב"שער הפסוקים" )פרשת 

דברים( הכוונה בזה, כי מש"ה בגימטריא א"ל שד"י, 

ושמות אלו במילואם אל"ף למ"ד שי"ן דל"ת יו"ד 

זהו שאמר  כן  כי  עם הכולל בגימטריא אלף, הנה 

אלף  ככם  עליכם  "יוסף  שאמרתי:  מה  משה, 

פעמים", "זו משלי הוא", שרמוז בשמי.

מטטרו"ן  כי  עמוקות"  ה"מגלה  אומר  זה  לפי 

ש"ר הפני"ם בגימטריא גם כן עם הכולל אלף, ולכן 

הממונה  השר  בהיותו  צבאות"  "שר  כן  גם  נקרא 

כן  גם  צבאו"ת  ש"ר  שכן  עליון,  מלאכי  כל  על 

של  בשמו  רמוז  לכן  אלף,  הכולל  עם  בגימטריא 

מש"ה - מ'טטרון ש'ר ה'פנים כי משה רבינו למטה 

הוא בבחינת המלאך מט"ט.

שמשה  לכך  סימוכין  עוד  שמצינו  מה  והנה 

ששנינו  ממה  מט"ט,  מלאך  במדרגת  הוא  רבינו 

חכם  אומרים  ]יש  "סמליון  יג:(:  )סוטה  בגמרא 

שם  וימת  לד-ה(  )דברים  אמר,  מלאך[  אומרים  ויש 

וביאר ה"בן איש חי"  משה, ספרא רבה דישראל". 

משה  כי  בזה  לרמז  שרצה  יהוידע",  "בן  בפירושו 

בתרגום  שנקרא  מט"ט  מלאך  בבחינת  הוא  רבינו 

יונתן הנ"ל "ספרא רבא", כמו שנרמז בשמו מש"ה 

- מ'טט ש'ר ה'פנים.

)שם(:  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  לבאר  יומתק 

מיל  עשר  שנים  אומר,  הגדול  אליעזר  רבי  "תניא 

קול  בת  ישראל,  מחנה  כנגד  מיל  עשר  שנים  על 

דישראל.  רבה  ספרא  משה  וימת  ואומר,  משמיע 

שם  וימת  הכא  כתיב  משה,  מת  לא  אומרים  ויש 

עם  שם  ויהי  לד-כח(  )שמות  התם  וכתיב  ]משה[, 

עומד  להלן  מה  לילה[,  וארבעים  יום  ]ארבעים  ה' 

ומשמש, אף כאן עומד ומשמש". 

לפני האמור יש לומר כי שני הפירושים עולים 

דברי  ואלו  אלו  בבחינת  ופרח  כפתור  אחד  בקנה 

אלקים חיים, כי מה שיצאה בת קול: "וימת משה 

ספרא רבה", הוא כדי לרמז שהיה בבחינת מלאך 

באים  זה  ועל  רבה",  "ספרא  כן  גם  שנקרא  מט"ט 

היש אומרים להוכיח מגזירה שוה שלא מת משה, 

אלא הוא עומד ומשמש כמו בחיים חיותו, לבאר 

מט"ט,  כמלאך  רבה"  "ספרא  שנקרא  הטעם  בזה 

עומד  אלא  מת  לא  מט"ט  שנעשה  חנוך  כמו  כי 

ומשמש, כך משה שהוא במדרגת מט"ט לא מת 

אלא עומד ומשמש.

יהודה,  רבי  דברי  ליישב  עינינו  יאירו  מעתה 

"הוא   - בוכה"  נער  "והנה  שכתוב:  מה  שמפרש 

ילד וקולו כנער", התכוון לרמז בכך שאמנם משה 

בכה  הוא  לא  כי  כנער",  "קולו  אבל  ילד,  אז  היה 

אלא המלאך מט"ט שנקרא נער, ולפי זה שוב לא 

למשה  עשיתו  כן  "אם  נחמיה:  רבי  קושיית  קשה 

רבינו בעל מום", שהרי רבי יהודה לא התכוון לומר 

של  היה  הקול  אלא  כנער,  היה  משה  של  שקולו 

מלאך מט"ט שנקרא נער.

סתם  לומר  דבריו  את  סתם  יהודה  רבי  והנה 

המזהירים  למשכילים  שיובן  באופן  כנער",  "קולו 

שהכוונה  הסוד  בתורת  הבקיאים  הרקיע  כזוהר 

נחמיה  רבי  בא  כך  ועל  מט"ט,  מלאך  על  בזה 

בטענה, איך נכתב בתורה סתם: "והנה נער בוכה", 

הסוד  בתורת  בקיאים  שאינם  שאנשים  באופן 

נער:  של  כקולו  היה  משה  של  שקולו  יחשבו 

"אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום". לכן פירש 

חופת  לו  שעשתה  בזה  הכוונה  הפשט  שבדרך 

נעורים. אולם רש"י שזכה להשיג כוונת רבי יהודה 

כמו שפירש ה"חתם סופר", לכן פירש "קולו כנער" 

דהיינו מלאך מט"ט.  

זה  לביאור  סימוכין  למצוא  שמחתי  מאד  מה 

"של  בפסוק  שמות  )פרשת  עמוקות"  ה"מגלה  בדברי 

"לפי  קדשו:  בלשון  נמרץ  בקיצור  שכתב  נעליך"( 

שמשה בשעה שנולד היה קולו כנער, לא היה בעל 

מום, רק מט"ט ש"ר הפני"ם עמו והוא חנוך לנער". 

ולפי המבואר ברור שכוונתו ליישב דברי רבי יהודה 

שבדברי  אלא  מט"ט,  מלאך  על  בזה  שהכוונה 

ה"חתם סופר" למדנו הסיבה שבכה מט"ט משום 

שמשה ידחה אותו מלהנהיג את ישראל. 

 הפגם של חנמך שלא יצא
 לק"ב את הב"ימת לוקמם

ה"חתם  דברי  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בוכה",  נער  "והנה  שכתוב:  מה  שמפרש  סופר", 

אותו  ידחה  זה  שילד  על  בכה  מט"ט  שהמלאך 

מלהנהיג את ישראל, על פי מה שכבר הבאנו כמה 

ה"חתם  של  הטהורה  במשנתו  גדול  יסוד  פעמים 

על  ויתהלך(  ד"ה  יח.  דף  בראשית  )פרשת  עצמו  סופר" 

לקח  כי  ואיננו  האלקים  את  חנוך  "ויתהלך  הכתוב: 

אותו אלקים". שמיישב מה שמצינו סתירה בפירוש 

שהעלה  לשבח  מפרש  יונתן  בתרגום  כי  הכתוב, 

ברש"י  ואילו  מט"ט,  מלאך  ועשאו  הקב"ה  אותו 

מפרש לגנאי: "צדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע, 

לפיכך מיהר הקב"ה וסילקו והמיתו קודם זמנו".

ומבאר ה"חתם סופר" ששני הפירושים צדקו 

יחדיו, כי חנוך בעודו בחיים בעולם הזה פרש עצמו 

והתבודד  מהם,  יתקלקל  שלא  כדי  אדם  בני  מכל 

ובטהרה,  בקדושה  עליונים  ביחודים  הקב"ה  עם 

לכן זכה שנתעלה חי לשמים ונעשה מלאך מט"ט, 

הקב"ה  אותו  שישלח  ראוי  יותר  היה  ובאמת 

אבל  בתשובה,  להחזירם  אדם  בני  עם  להתחבר 

הקב"ה חשש שאם יתערב עמהם יתקלקל מהם, 

לכן העדיף להעלותו לעשותו מלאך.

 חנמך שעלה חי מנעשה ולאך וטרט היה במ קצת פגם
 שלא יצא להחזי" בתשמבה את בני דמ" הובמל

 א"יזרל: בתיה היתה גלגמל חמה יצי" כפימ של הקברה,
 לכן נק"את בתירה אמתימת בת ירה בתמ של הקברה

 בתיה גלגמל חמה הצילה את ושה "בינמ, 
כדי שיתקן את נשומת דמ" הובמל שנתגלגלמ לוצ"ים

 רמתק"א שומ ושהר נמט"יקמן ו'טט ש'" ה'פנים,
 רכי ון הוים ושיתיהמר, כי בזכמת הבכי של וטרט הצילתמ
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ישראל, כמבואר בגמרא )חגיגה טו.( אצל אלישע בן 

"חזא מיטטרון דאתיהיבא  אבויה כשנכנס לפרדס: 

דישראל".  זכוותא  למיכתב  למיתב  רשותא  ליה 

רשות  לו  שנתנו  מט"ט  מלאך  את  ראה  פירוש, 

לשבת ולכתוב את זכויותיהם של ישראל.

שכתוב:  מה  סופר"  ה"חתם  מפרש  זה  לפי 

"ותפתח ותראהו והנה נער בוכה", כשפתחה בתיה 

אותו,  וראתה  משה  של  התיבה  את  פרעה  בת 

זכתה לשמוע כי מלאך מט"ט הנקרא "נער" בוכה, 

ביודעו שילד קדוש זה שעתיד להיות מנהיגם של 

ישראל, ידחה אותו מללכת בפני ישראל להובילם 

שלו  הדביקות  גודל  מפאת  כי  ישראל,  לארץ 

בהקב"ה, לא רצה שמלאך יהיה אמצעי בינו לבין 

אלקיו, ובלשון קדשו:

באספקלריא  הסתכל  ע"ה  רבינו  משה  "כי 

המאירה, והרצון בזה שלא היה שום מלאך מבדיל 

השגתו  ע"ה  רבינו  משה  שיקבל  אלקיו,  לבין  בינו 

כל  דחה  הוא  אדרבא  ההוא,  המלאך  באמצעות 

המלאכים ממקומם".

"ומדרשו שראתה  הנה כי כן זהו שפירש רש"י: 

נער  "והנה  בתיה:  ששמעה  אחרי  כי  שכינה",  עמו 

בוכה", שמלאך מט"ט בוכה על כך שלא ירצה משה 

להשתמש בו, השכילה להשיג כי השכינה הקדושה 

להקב"ה  להתפלל  בכוחו  היה  לכן  תמיד,  עמו  היא 

שלא ישלח את המלאך מט"ט אלא הוא יתברך עצמו 

ילך לפני מחנה ישראל. אלו דבריו הקדושים. 

בהגהות "שער יוסף" מהגה"צ רבי יוסף נפתלי 

כתבי  את  ולפרסם  לסדר  ]שזכה  זצ"ל  שטרן 

ה"חתם  לדברי  סימוכין  מציין  סופר"[  ה"חתם 

)ילקוט  במדרש  פלא  מאמר  שמצינו  ממה  סופר" 

המלאך  בוכה,  נער  "והנה  קסו(:  רמז  ב  שמות  שמעוני 

שנאמר  נער,  נקרא  שמלאך  עמו,  מתלווה  שהיה 

פרזות  לאמר  הלז  הנער  אל  דבר  רוץ  ב-ח(  )זכריה 

תשב ירושלים". ובהשקפה ראשונה אינו מובן מי 

הוא המלאך הנקרא נער ולמה בכה.

אמנם לפי ה"חתם סופר" מאירים דברי המדרש, 

שהכוונה בזה על מלאך מט"ט שהיה מתלווה אל 

)פרשת  עמוקות"  ב"מגלה  מבואר  וכן  רבינו.  משה 

זה  בוכה  נער  והנה  סוד  "זה  ישראל(:  ובני  ד"ה  שמות 

והנני להעיר כי מצינו סימוכין לביאור של  מט"ט". 

הקדוש  שהביא  קודש  במכתב  סופר",  ה"חתם 

ב"לקוטי  הי"ד  זצ"ל  מאוסטרופאלי  שמשון  רבי 

שושנים", הנה הדברים השייכים לעניננו:

סוד  ומגלה  רכיל  הולך  שמואל  בר  נחמן  "אני 

כמו  אותו  ויתנכלו  לז-יח(  )בראשית  ז"ל  רש"י  על 

עמו כלומר אליו, רמז בזה רש"י ז"ל בכל אות למה 

שר  מט"ט  במלאך  להשתמש  רשות  ניתנה  "לא 

הפנים רק לך, כי האותיות שלו רמוזים בשמך". 

)אופן  ואתחנן  על  עמוקות"  ה"מגלה  וביאר 

ש'ר  מ'טטרון  נוטריקון  מש"ה  כי  בזה,  הכוונה  יד( 

הזה  בעולם  היה  רבינו  משה  כי  לרמז  ה'פנים, 

רשות  ניתנה  לו  רק  לכן  מט"ט,  המלאך  במדרגת 

להשתמש עם המלאך מט"ט. 

למלאך  רבינו  משה  בין  הקשר  לבאר  ונראה 

מט"ט, עד כדי כך שנרמז בשמו מש"ה - מ'טט ש'ר 

ה'פנים, על פי מה שמבואר בגמרא )מגילה ג.( הטעם 

שלפעמים נופל על אדם פחד גדול, אף שלא ראה 

שום דבר שגרם לפחד: "אף על גב דאינהו לא חזו 

מזלייהו חזו". פירוש, אף שהם עצמם לא ראו אבל 

המזל שלהם ראה, והם הרגישו בכך למטה. ופירש 

רש"י: "מזלייהו, שר של כל אדם למעלה".

נמצינו למדים מרש"י כי כל אדם יש לו למעלה 

על  ברש"י  בפירוש  מבואר  וכן  מלאך.  שהוא  שר 

ליה  דאית  "אדם  נג:(:  )שבת  בגמרא  ששנינו  מה 

מזלא מסייע ליה". פירוש, אדם שיש לו מזל המזל 

מסייע לו לשמור עליו, ופירש רש"י: "מזלא, מלאך 

לו  יש  אדם  שכל  מבואר  הרי  עליו".  ומליץ  שלו 

מלאך למעלה ששומר ומליץ עליו.

הנה כי כן זהו שאמרו החבריא קדישא לרעיא 

רבינו מותר להשתמש עם  כי רק למשה  מהימנא, 

ש'ר  מ'טט   - מש"ה  בשמו  שרמוז  מט"ט  המלאך 

שלו  המזל  שהוא  משה  של  המלאך  כי  ה'פנים, 

הטעם  לבאר  והוסיפו  מט"ט,  היה  עליו  ששמר 

הוא  כי  זה,  קדוש  ממלאך  לשמירה  משה  שזכה 

עצמו היה למטה בעולם הזה בבחינת מט"ט. וזהו 

המלאך  בוכה,  נער  "והנה  הנ"ל:  המדרש  ביאור 

שהיה מתלווה עמו", כי מלאך מט"ט שהוא המלאך 

של משה הממונה לשמור עליו, התלווה אל משה 

בתיבה לשמור עליו שלא יאונה לו שום רע.

ויש להוסיף תבלין לבאר עוד טעם שהמלאך 

שפירש  מה  פי  על  רבינו,  משה  על  שמר  מט"ט 

דוד  דברי  זי"ע  מבעלזא  שלום  השר  מרן  כ"ק 

 חתם סמפ": ולאך וטרט בכה כי ושה יונע וונמ
ללכת בפני יש"אל מעל ידי זה לא היה יכמל לעלמת לועלה

 ולאך וטרט בא אל יהמשע כשכבש את י"יחמ
 מאו" למ רעתה באתיר, אל תדחני כומ שדחני ושה "בך

 החב"יא או"מ ל"עיא והיונא נשות ושה "בינמ, 
"ק לך ומת" להשתוש בולאך וטרט ה"ומז בשוך

 וגלה עומקמת: ושה "בינמ היה בוד"גת ולאך וטרט,
לכן המא נ"וז בשומ ושרה נמט"יקמן ו'טט ש'" ה'פנים

חנוך נעשה מטטרו"ן, אותו חנוך נעשה כמו אתו. 

מי שיודע זה הכוון ]הכוונה[ יודע מה בכיית הנער 

ישראל"  ב"עבודת  ]ראה  ע"ה".  רבינו  משה  אצל 

)פרשת וישב( שביאר ענין זה בדרך סוד[.

 לשם וה התלממה הולאך 
וטרט עם ושה

מאריה,  קמיה  כעבדא  דמלכא,  בהורמנותא 

אחיזנא בשולי גלימתו של ה"חתם סופר", להוסיף 

כי  ורחימו,  בדחילו  הקדושים  דבריו  לבאר  תבלין 

יש כאן כמה דברים הצריכים ביאור רחב:

הקב"ה, שכשפתחה בתיה  לשם מה סיבב  א. 

בת פרעה את תיבת משה, זכתה לשמוע מה שלא 

שמע בשר ודם: "והנה נער בוכה", שמלאך מט"ט 

הנקרא נער בוכה.

ב. מה עשה מלאך מט"ט בתיבת משה, הן אמת 

כי לפי המדרש הנ"ל: "והנה נער בוכה, המלאך שהיה 

היה  מט"ט  שמלאך  מבואר  הרי  עמו",  מתלווה 

ביאור, לשם  צריך  זה  גם  מתלווה אל משה. אולם 

מה התלווה דוקא המלאך מט"ט אל משה. 

הוא  מט"ט  המלאך  של  תפקידו  כי  ידוע  ג. 

למשה:  הקב"ה  שאמר  כמו  ישראל,  על  לשמור 

"הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך". זאת 

כותב  שהוא  משום  רבא"  "ספרא  שנקרא  ועוד 

ביאור  צריך  כן  כי  הנה  ישראל.  של  זכויותיהם  את 

הלא  לדחותו,  משה  שעתיד  על  מט"ט  בכה  למה 

ילך  משה התכוון לטובת ישראל שהקב"ה בעצמו 

לפניהם, והיה לו להיות שמח על כך ולא לבכות.

ושרה נמט"יקמן ו'טט ש'" ה'פנים

רחש לבי דבר טוב לבאר כל זה, על פי המבואר 

בזוהר הקדוש )פרשת פנחס ריט.(, שהחבריא קדישא 

נשמת  שהוא  מהימנא,  לרעיא  אמרו  רשב"י  של 

סתרי  להם  לגלות  השמים  מן  שירדה  רבינו  משה 

שר  במטטרו"ן  לאשתמשא  רשו  אית  "לא  תורה: 

הפנים אלא לך דאתוון דיליה רמיזין בשמך", פירוש: 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת שמות תש"פ

היה  לא  ומאז  במדבר,  שליחותו  את  ביטל  רבינו 

יכול לעלות בשמים עד שימלא את שליחותו, לכן 

שלא  באתי",  "עתה  באומרו  יהושע  לפני  התחנן 

ידחה אותו כפי שדחה אותו משה רבו, אלא יקבלו 

לישראל  לסייע  שליחותו  את  למלא  שיוכל  כדי 

לכבוש את הארץ. 

 רהש" הוש"ת נע" נק"א
המא וטט"מן הנכבד מהנמ"אר

כמו  נער,  נקרא  מט"ט  המלאך  כי  ידוע  והנה 

העולם  שר  זה  "פסוק  טז:(:  )יבמות  בגמרא  ששנינו 

מאן  זקנתי,  גם  הייתי  נער  לז-כה(  )תהלים  אמרו 

תאמר  ]אם  קוב"ה  אילימא  אמרו[,  ]מי  אמריה 

יש  ]האם  קמיה  זקנה  איכא  מי  אומרו[,  הקב"ה 

כוליה  קשיש  מי  אמריה,  דוד  ואלא  לפניו[,  זקנה 

אלא שמע מינה  כך[,  כל  זקן  דוד היה  ]האם  האי 

שר העולם אמרו".

וכתבו התוספות )שם ד"ה פסוק( בשם רבינו תם 

שהכוונה בזה על מלאך מט"ט, כמו שיסד הפייטן 

)יוצר לשמחת תורה(: "השר המשרת נער נקרא, הוא 

וכן מבואר בזוהר חדש  והנורא".  מטטרון הנכבד 

כב-ו(:  )משלי  הכתוב  רמז  ג(  טור  פה  דף  רות  )מדרש 

"חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה 

- חנוך לנער דא הוא מטטרו"ן דמשיך ליה הקב"ה 

שמשך  מט"ט  זהו  לנער  חנוך  פירוש,  מתתא". 

אותו הקב"ה מלמטה.

כוונת הזוהר היא על מה שכתוב )בראשית ה-כד(: 

אותו  לקח  כי  ואיננו  האלקים  את  חנוך  "ויתהלך 

עם  ליתוהי  "והא  יונתן:  בתרגום  ופירש  אלקים". 

דיירי ארעא, ארום אתנגיד וסליק לרקיעא במימר 

קדם ה', וקרא שמיה מטטרו"ן ספרא רבא". פירוש: 

"והרי איננו עם דיירי הארץ, משום שנפטר ונסתלק 

לשמים לפני ה', וקרא שמו מטטרו"ן סופר גדול". 

הנה כי כן זהו רמז הכתוב: "חנוך לנער על פי דרכו", 

כי חנוך שנעשה מלאך מט"ט נקרא נער.

כאן המקום להביא הטעם שמלאך מט"ט נקרא 

"ספרא רבא", משום שהוא כותב את זכויותיהם של 

יהושע  וילך  בידו,  וחרבו שלופה  לנגדו  איש עומד 

אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו, ויאמר לא כי 

ויפול יהושע אל פניו  אני שר צבא ה' עתה באתי, 

ארצה וישתחו ויאמר לו מה אדוני מדבר אל עבדו". 

דרשו על כך חכמינו ז"ל במדרש )ב"ר צז-ג(, לפרש 

מה שאמר המלאך ליהושע:

"עתה באתי. ]באמת כבר[ עם משה רבך באתי, 

אין  אם  לג-טו(  )שמות  ואומר  מתפלל  שהיה  אלא 

פניך הולכים וגו' ]אל תעלנו מזה[. לעלות למעלה 

עשיתי  לא  שעדיין  יכול,  הייתי  לא  ]בשמים[ 

שליחותי, ולמטה לא הייתי יכול ]למלא שליחותי[, 

פניך  אין  אם  ואומר,  מתפלל  ]משה[  היה  שעדיין 

הולכים, אלא היזהר שלא תעשה כשם שעשה לי 

משה רבך".

הקב"ה  שאמר  מה  פי  על  המדרש  ביאור 

הראשונה  בשנה  העגל  חטא  אחרי  רבינו  למשה 

שהיו ישראל במדבר, כי מעתה לא תלך השכינה 

לפני ישראל להכניסם לארץ, אלא במקום השכינה 

כג- )שם  שכתוב  כמו  לפניהם,  שילך  מלאך  ישלח 

בדרך  לשמרך  לפניך  מלאך  שולח  אנכי  "הנה  כ(: 

מפניו  השמר  הכינותי,  אשר  המקום  אל  ולהביאך 

כי  כי לא ישא לפשעכם  בו  ושמע בקולו אל תמר 

שמי בקרבו". ופירש רש"י )שם כא( בשם המדרש: 

"כי שמי בקרבו... רבותינו אמרו זה מטטרו"ן ששמו 

כשם רבו, מטטרו"ן בגימטריא שדי".

אולם משה רבינו ביטל בתפלתו את שליחותו 

של מלאך מט"ט, באומרו להקב"ה )שם לג-טו(: "אם 

אין פניך הולכים אל תעלנו מזה, ובמה יודע אפוא 

כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך, הלוא בלכתך עמנו 

ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. 

ה' אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת  ויאמר 

אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם".

צבא  שר  שאמר  מה  המדרש  מבאר  זה  לפי 

מלאך  היה  זה  שר  כי  באתי",  "עתה  ליהושע  ה' 

מט"ט ששלחו הקב"ה ללכת לפני ישראל, לסייע 

להם לכבוש את הארץ ולהיכנס בה, אלא שמשה 

טוב,  מה  בעתו  דבר  שמות  פרשת  בפרשתנו 

פרעה  בת  בתיה  שפתחה  הנפלא  ברגע  להתבונן 

ב-ו(:  )שמות  היאור  שפת  על  שמצאה  התיבה  את 

"ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול 

עליו ותאמר מילדי העברים זה". ופירש רש"י: "את 

מי ראתה, הילד, זהו פשוטו. ומדרשו שראתה עמו 

שכינה. והנה נער בוכה, קולו כנער". 

ותמה הרמב"ן על רש"י שפירש "קולו כנער", 

"והנה  שהרי בפירוש זה נחלקו בגמרא )סוטה יב:(: 

]שהוא  ילד  ליה  ]מתמה השואל[, קרי  בוכה,  נער 

תנא  ומתרץ[,  גדול.  ]שהוא  נער  ליה  וקרי  קטן[ 

לו  אמר  יהודה.  רבי  דברי  כנער,  וקולו  ילד  הוא 

בעל מום  רבינו  כן עשיתו למשה  נחמיה, אם  רבי 

השיר"[,  לעבודת  בקול  ונפסל  לוי  "והוא  ]רש"י: 

אלא מלמד שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבה, 

שהיה  פירוש,  לחופתו".  אזכה  לא  שמא  אמרה 

נראה כנער תחת חופתו.

לפי זה מתמה הרמב"ן על רש"י, מה ראה על 

ככה לקבל הפירוש של רבי יהודה, כי מה שכתוב: 

כנער",  "קולו  שהיה  הכוונה  בוכה",  נער  "והנה 

ניצבה:  וגם  עומדת  נחמיה  רבי  של  טענתו  שהרי 

"אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום". עוד מקשה 

הרמב"ן על פירוש זה, לשם מה הודיע לנו הכתוב 

שהיה קולו כנער, איזה חידוש יש בכך.

ולאך וטרט שנק"א נע" בכה

פתח דברינו יאיר לברר מקחו של צדיק מאורו 

דברי  תחילה  שניישב  מה  פי  על  רש"י,  עולם  של 

רבי יהודה, מדוע לא חש לפליאה של רבי נחמיה, 

שלפי פירושו עשה למשה רבינו בעל מום. נקדים 

נפלא ממשנתו הטהורה של ה"חתם סופר"  גילוי 

לבאר  ב(,  טור  קמה  דף  ח"א  אדר  לז'  )דרוש  בדרשותיו 

מה שפירש רש"י בשם המדרש: "ותפתח ותראהו, 

למדו  מנין  ביאור  וצריך  שכינה",  עמו  שראתה 

שראתה עמו שכינה.

ה-יג(:  )יהושע  שכתוב  מה  פי  על  הענין  וביאר 

והנה  וירא  עיניו  וישא  ביריחו  יהושע  בהיות  "ויהי 

הגילמי הנפלא של החתם סמפ" זירע

 רמהנה נע" במכהר ולאך וטרט שנק"א נע" במכה
על וה שעתיד ושה לדחמתמ וללכת לפני יש"אל
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ד

)ח"ב דף קנ. ועוד( בגודל החרפה והבושה הנוראה שיהיה לנשמות 

הללו בהגיעם לעולם העליון. 
הנשמה  בשביל  ונארגים  נתפרים  הללו  הקדושים  הבגדים 
הטהורה כל ימי חיי האדם עלי אדמות, כל תורה וכל תפילה 
ליריעת הבגד. אבל באם ישכח  ועוד  וכל מצוה מוסיפה עוד 
שיהיו  יחדיו,  התפירות  כל  את  בסוף  ולחבר  לקשור  החייט 
כל  הרי  הוא,  ברוך  הבורא  אל  ומחוברים  קשורים  כולם 
שכל  ונמצא  הבגד,  כל  ייקרע  לאט  לאט  ייפרמו,  התפירות 

העמל היה לשווא!
געקניפט!  צו  גוט  אייבערשטען!  צום  מחובר  זיין  מ'דארף 
לא  היטב![,  ומקושר  אדוק  להשי"ת,  מחובר  להיות  ]צריך  געבונדען!  צו  גוט 
מספיק 'לחטוף' איזו תפילה פה ואיזו מצוה שם... צריך להיות 
מחוברים וקשורים כל העת בתורה וביראת שמים בהתלהבות! 

– סיים הרבי את קריאת קדשו לתדהמת כל הנוכחים.
פנה  בפינת אולם התפירה,  הנלהבת  סיום הדרשה  תיכף עם 

הרבי ויצא החוצה בלוויית פמלייתו, והמשיך בדרכו בשוק.
כמה  אליו  הגיעו  לדרכו,  הרבי  יצא  בטרם  יום,  באותו  עוד 
בתשובה  לשוב  וביקשו  החייטים,  חבורת  מאותה  בחורים 
להשם  הדוקה'  'בתפירה  הצדיק  ויחברם  שיקשרם  שלמה, 
והוסיפו  קדשו,  לחבורת  הם  אף  הצטרפו  מהרה  עד  יתברך. 
עוד כמה פנינים יקרים בשרשרת הענק של מאות ואלפי בעלי 

תשובה, שהחזיר הרבי הקדוש בתשובה שלמה!  
]שיחה לבחורים צעירים בענין התשובה[

• ~ • ~ •
ר' אביש אייזן שליט"א, מחשובי הרבנים דעיה"ק  לי הרה"ג  שח 
ת"ו, על חגיגת הבר מצוה שלו שנחגגה בשבת קודש ברוב שמחה, 

בשכונת 'בתי נייטין' העתיקה שבמאה שערים. 
זצ"ל, מגדולי  אייזן  לכבודו של אביו הגאון המפורסם רבי שלום 
ורבנים  רבים  אורחים  ובאו  עלו  שבעיה"ק,  החרדית  העדה  רבני 

חשובים להשתתף בשמחתו, ולברכו בברכת 'מזל טוב' נאמנה.
והנה בין האורחים הרבים נראה לפתע אחד מגדולי הדור, ה"ה מרן 
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, ראש ישיבת עץ חיים, ובעל 'אבן 

האזל' על הרמב"ם.
הקידוש הגדול לכבוד הבר מצוה נערך בקומה עליונה, והיו צריכים 
לטפס כמעט כמאה מדרגות )!( כדי להגיע אל השמחה. ואותו גאון 
זקן הטריח את עצמו בשבת קודש להלך ברגליו מרחק רב, מביתו 
נייטין'  'בתי  שיכון  ועד  ]שטעטלאך[,  המרוחקת  'כנסת'  שבשכונת 
שליד בתי אונגארין, לעלות ולטפס את כל המדרגות הקשות, כדי 

להשתתף בשמחת הבר מצוה.
ובעצמו  בכבודו  ישיבה  הראש  את  שלום  רבי  הגה"צ  כשראה 
מטריח כל כך לכבודו, נחרד לקראתו וקיבלו בכבוד והדר, הושיבו 
במזרח בראש השולחן, ומיהר להגיש לפניו מיני תרגימא ומשקה 

להשיב את לבו.
הראש ישיבה בירך את נער הבר מצוה ואת אביו הגדול בחביבות 
כדרכו  החתן  שהכין  הנאה  הדרשה  מהלך  לכל  האזין  ואף  יתרה, 

בקודש, ופנה לשוב בדרכו הארוכה לביתו נאוה קודש.
כשליווה אותו ר' שלום בדרכו החוצה, בטרם נפרד ממנו בשמחה, 
שאלו: מדוע נצרך הראש ישיבה להטריח את עצמו בדרך ארוכה 
לאחר  במכונית  להגיע  רבינו  היה  יכול  הלא  קודש?  שכזו בשבת 

השבת ולברכנו?

תשובתו של רבי איסר זלמן הפליאה מאוד את ר' שלום, יש לי 
אליכם 'הכרת טובה' מיוחדת, אמר הגאון, והרגשתי חובה בנפשי 

לטרוח ולהשתתף בעצמי בשמחה זו!
על מה הכרת טובה? – תהה ר' שלום.

בזכותכם היו לי הרהורי תשובה מיוחדים! – סיפר ר' איסר זלמן, 
לשמחת  אותי  להזמין  החתן,  בלוויית  לביתי  אלי  הגעתם  כאשר 
כדי  זכרתי שזה לא מזמן הגעת  כי  הבר מצוה, התרגשתי מאוד, 
להם  חלפו  והנה  דנן...  החתן  של  מילה  הברית  אל  אותי  להזמין 
ביעף עוד שלוש עשרה שנים שלמים! – ומתוך כך תקפוני הרהורי 
תשובה חזקים, כאשר ערכתי 'חשבון הנפש' נוקב, מה עשיתי בי"ג 
השנים הללו, הלא הם חלפו במהירות שכזו, כחלום יעוף... ועדיין 
אחרת  למדרגה  הגעתי  כך  ומתוך  קוני,  לפני  תשובה  עשיתי  לא 
בתשובה! – ועל כך חשתי חובת 'הכרת טובה' אליכם, להשתתף 
ולימד  עמכם ביום שמחתכם, סיים הגה"צ את דבריו המאלפים, 

פרק חדש במצות התשובה!  
]מתוך דרשה לשמחת בר מצוה[

• ~ • ~ •
היה  זצוק"ל,  מברסלב  נתן  רבי  של  הנאמנים  מתלמידיו  אחד 
רבים  בחורים  לב  להשיב  הצליח  וכבר  גדול,  בתשובה'  'מחזיר 
על  נתן,  ר'  רבו  בפני  לב  בכאב  התלונן  פעם  ולתשובה.  לתורה 
רבות,  שעות  ממנו  גוזל  התשובה  בעלי  עם  הזה  הגדול  שהעסק 
ויש לו מכך בלבולים וספקות רבות, האם להמשיך בעבודה זו, או 
שמא עליו להניח ולעזוב מכל זה ולהשקיע עצמו כל כולו בעסק 

התורה הק' בלבד.
אמר רבי נתן, אספרה נא לך עובדא נאה, 'טיב המעשה' שיש בו 

תשובה קולעת לכל ספקותיך!

הוא  כקורח,  עשיר  יהודי  התגורר  הבירה  ווארשא  בעיר 
שהיה  הממון  ומלבד  גדול,  צדקה  כבעל  מפורסם  היה 
מפזר לרוב לצדקה פתח בטוב לבו 'גמ"ח כספים', והיה 
מלווה לאנשים סכומים גדולים והגונים כדי שיפרעו את 

חובם כשירחיב ה' את גבולם.
ניצלו את טוב לבו ומזגו הרך, ולאחר  אולם, לווים רבים 
העשיר  עוד...  שבו  לא  ומכובדת  שמנה  הלוואה  שנטלו 
הגדול לא רדף מעולם אחר הנושים, והם גם הם מצידם 
לא חשו לפרוע את חובם... וכך הצטברו והוערמו במשרדי 

הגמ"ח 'שטרי חוב' רבים שעדיין לא נפרעו!
וירא  רציני  נעלה  אברך  למעונו  נכנס  אחת  שבת  ערב 
ובא  שבת,  לצרכי  לו  שאין  אמר  פנים  ובבושת  שמים, 
לב  בחפץ  כמובן  לו  נענה  העשיר  קטנה,  הלוואה  לבקש 

והעניק לו את ההלוואה כבקשתו.
חלפו כמה שבועות והנה שוב נראה אותו אברך, כשפיהו 
עדיין  בידו  עלתה  שלא  על  ותחנונים  התנצלות  מלא 
להשיג מעות לפירעון החוב, אך עתה זקוק הוא בדחיפות 

להלוואה נוספת גם עבור הוצאות שבתא זו...
יקר  אוריין  בר  אברך  ואותו  בשלישית,  הדבר  משנשנה 
בקשתו,  על  וחזר  וכלימה  בושה  מלא  כשכולו  הגיע 
ועומד  מוכרח  הוא  והרי  יגונה,  לא  שההכרח  באומרו 
לכלכל את ביתו ואת ילדיו הרכים. – נענה העשיר הנכבד 
לווים כאן הלוואות  ידידי היקר, אנשים רבים  נא  לו: שמע  ואמר 
זו, ונעלמים כמי שבלעה אותם האדמה... ולא שומעים  בזו אחר 
הריני  חנינה,  ולבקש  להתנצל  בא  לפחות  אתה  הנה  כלום!  מהם 
מוחל לך על כל חובותיך בלב שלם! ולא זו בלבד, היות והנך אברך 
'חבילה' של  יותר, הנה אתן לך  לך  תלמיד חכם, חפץ אני לסייע 
'ייפוי  לכך תעודת  לי, אצרף  חייבים  רבים  חוב שאנשים  שטרות 
וגובים  'ממונים'  בגמ"ח  לנו  שיש  הנושים  אלו  שיידעו  כדי  כוח', 
לסילוק החובות. ובכך תוכל לגשת ולגבות את אותם חובות, וכל 

מה שיעלה בידך הרי הוא נתון לך במתנה גמורה!
כיוצא בדבר, פנה הרב אל תלמידו, יהודים רבים 'נושים' וחייבים 
רבות להשי"ת, שנותן לפניהם כל העת 'הלוואות' גדולות, כדוגמת 
הבריאות והבנים והפרנסה וכו', אך הם אינם ממהרים לשלם את 

חובותיהם. 
במשנה  עקיבא'  'רבי  האלקי  התנא  כך  על  עורר  כבר  כאשר 
מפורשת לפנינו בפרקי אבות )פ"ג מט"ז(: "הכל נתון בערבון, ומצודה 
פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה, והחנוני מקיף, והפנקס פתוח, 
והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילוה. והגבאים מחזירים תדיר 
בכל יום, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה 

שיסמוכו וכו'". 
בתשובה  ולהשיבם  ישראל  את  לקרב  מגיע  הנך  כאשר  והנה 
ומזרזם  שמיא,  כלפי  חובתם  את  להם  מזכיר  אתה  הרי  שלמה, 
לשלם ולפרוע את חובותיהם הרבים בטרם יבואו כל אותם 'גבאים' 
בצורת ייסורים נוראים, הנפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו... 
והרי כל אלו השילומים נזקפים לזכותך הגדולה! ולמה לך לעזוב 
ביתר  בקודש  בדרכך  נא  המשך  כך?  כל  וחשובה  יקרה  מלאכה 
שאת, להשיב לב ישראל בתשובה שלמה לפני אביהם שבשמים!
]פרטיות, קובץ 43625[ שובו בנים שובבי"ם!
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'עונג שבת'
 • - • - •

מאוד  אני  לסיפור:  קטנה  הקדמה  אקדים 
מקושר לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, ואשתי 
מתי שמסתדר לה היא שולחת אותי לרשב"י 

לבד, ואם מסתדר אז גם היא שמחה לבוא.
להתפלל  נכנסתי  וישב  פרשת  חמישי  ביום 
התפילה  אחרי  רחל.  בקבר  אמא  אצל  מנחה 
רבים  יהודים  שמאכיל  חסד  איש  פגשתי 
כל  ללא  הרשב"י  בקבר  בשבתו  שבת  מידי 
במירון  השבת  האם  לשאלתי  פרסומות. 
ה' מוכן חוץ  כי הכל ברוך  כבר מוכנה? השיב 
השיג  לא  שעדיין  מכיוון  מתוקה  משתיה 
השתייה  את  לתרום   הצעתי  עבורה,  תורם 
המתוקה לכבוד שבת. שאלתי אותו מי יעביר 
את השתייה למירון מירושלים? השיב: "אתה 
תשאיר  הלוגיסטיקה  ואת  לתרום  תתחייב 

לצדיק שלכבודו אנו עוסקים ותורמים!!!"
התחייבתי והוא פטרני לשלום.

יצאתי מקבר רחל לכיוון ירושלים עיר הקודש, 
והפלאפון  לגילה  שפונה  לרמזור  הגעתי  טרם 
פנוי  אני  אם  בירר  הקו  מאחורי  אברך  צלצל, 
שעתיים  עם  ושוב  הלוך  למירון  לנסיעה 
עובד  אני   שכן  בערב...  שבע  לשעה  המתנה 

כנהג הסעות לפרנסתי.
את  עצמי  על  קיבלתי  רק  מאוד,   התרגשתי 
שליח  נהייתי  וכבר  שמעון  לרבי  השתייה 

להבאתו למירון לכבוד שבת...
ואספתי  השתייה  את  לקנות  נסעתי  מיד 
מגודל  ובהתרגשות  בשמחה  הנוסעים  את 

ההשגחה.
האחראי  את  פגשתי  למירון  כשהגעתי 
לסעודות שאמר לי בחיוך: "נו, דאגת איך תגיע 

החבילה  לרבי שמעון?!"
למחרת קבלתי נסיעה נוספת לרבי שמעון כך 
שנשארתי אצל הרשב"י גם לשבת קודש בצל 

רבי ומורי שגם שבת שם באותה שבת.
להיפרד  מנת  על  לציון  ניגשתי  שבת  במוצאי 
להזמנה  לזכות  בפי,  אחת  ובקשה  ולהתברך 
נוספת לרשב"י ובפרט לשבת הקרובה שתצא 

שבת חנוכה...
גם  נדלק  המנוע  התנעת  ועם  לרכב  נכנסתי 
הייתה  הקו  מאחורי  צילצל,  שמיד  הפלאפון 
מאחיה  הזמנה  קבלה  כי  שסיפרה  זוגתי 

לשבות יחדיו במירון לשבת חנוכה...

בעל המעשה:ח.ב. 
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים שובו בנים שובבי"ם!

מקרא זה שבפרשתנו רומז וקורא לנו לתשובת 
לטובה  עלינו  המתחדשים  השובבי"ם  ימי 
בימים הללו, כאשר מבואר הרבה בספרי רבינו 
]עיין שער הכוונות  האריז"ל מגודל עוון פגם היסוד, 
קליפות  נבראים  זה  ידי  שעל  ז[,  דרוש  הלילה  דרושי 

ומשחיתים גדולים ביותר, והוא פוגם מאוד בכל 
העולם. 

ובפרשיות אלו של גלות מצרים יש סגולה נפלאה לתשובה ותיקון 
חטאים אלו, שכן כל עיקרה של אותה גלות באה לתיקון חטא זה. 
כמבואר בדברי האריז"ל בשער הפסוקים פרשה זו, ובשער הכוונות 
של  זה  עוון  לתיקן  נועדה  במצרים  ישראל  גלות  שכל  א(,  דרוש  )פסח 

שנים  ק"ל  באותם  לבטלה  הראשון  אדם  שהוציא  ניצוצות  אותם 
שפירש מחוה, עיין שם.

על  חדש  מלך  "ויקם  דידן:  הפסוק  ירמוז  אפשר  זה  לפי  ואשר 
מצרים", הסיבה שמחמתה קם מלך חדש והתחילה גלות מצרים. – 
מחמת "אשר לא ידע את יוסף", שלא היתה להם ידיעה והתקשרות 
ואין  כשפוגמים  הקדושה,  ושמירת  יסוד  מידת  היא  'יוסף',  למידת 

מכירים במידת 'יוסף' נופלים בגלות הקשה.
מרן  מדברי  ונודע  פ"ד,  בגימטריא  "ידע"  רמז,  בדרך  עוד  ואפשר 
האר"י ז"ל )שער רוה"ק תיקון כז( שתיקון זה החטא הוא על ידי פ"ד תעניות 

]או פדיונם[. 

נפל האדם בבחינת  ימי השובבי"ם, שאם  והיינו הרמז של תשובת 
"אשר לא ידע את יוסף", שפגם ח"ו במידתו של יוסף, יהפוך הדבר 
יוסף", במנין פ"ד תעניות כמספר  "ידע את  וישוב בתשובה לקיים 

'ידע'.
בפרט  הללו,  השובבי"ם  ימי  בתשובת  מאוד  האדם  יזהר  לפיכך 
שהם  הבעל"ט,  השבועות  אלו  סגולת  ולנצל  זה,  נורא  עוון  בתיקון 
וכבר   – זה.  פגם  תיקון  בשביל  במיוחד  לישראל  שניתנו  הזמנים 
נהגו ישראל בתשובת הימים הללו משנים קדמוניות, כאשר האריך 
לימים  מיוחדת  נוסח תפילה  תיקן  ואף  זצוק"ל,  רבינו הרש"ש  בזה 
הללו, ואשרי הזוכים לקדש הימים האלו בכל שנה ולתקן את נפשם 

לטובה.
]טיב התורה, פרשא דידן[

• ~ • ~ •
הרה"ק המפורסם מגדולי צדיקי פולין של מעלה לפני השואה, ה"ה 
רבי אהרן יחיאל ]בהרה"ק רבי ירחמיאל משה[ מקוז'ניץ זצוק"ל, הנקרא 'רבי 
אהרל'ע קאזניצער'. נודע כצדיק נשגב אור מופלא רום מעלה, אשר 

מאות ואלפים חרדו למוצא פיו, ועמדו בפחד ורעדה לפניו.
דרכו היתה נפלאה מהשגתנו, ובעיקר היה מתעסק עם פשוטי העם, 
להחזירם  תקופה,  באותה  מאוד  והתדרדר  שירד  הצעיר  הדור  ועם 
בתשובה שלמה, ורבים השיב מעוון, לרוממם במעלות תורה ויראת 

שמים.
הוא היה נוסע ונודד רבות מעיר לעיר בכל רחבי פולין, כדי להעלות 
 )!( עשרות  כמה  עם  ביחד  ולתורתו,  לה'  נידחות  נשמות  ולקרב 
חסידים נאמנים ]שארפע חסידים[, שהיו מחוברים עימו ומתלווים אליו 
נקראים  והיו  סביב,  גיבורים'  'שישים  בבחינת  הימצאו,  מקום  בכל 
]הצבא של הקאז'ניצר[, או כפי  'דער קאזניצער'ס מיליטער'  בשם החיבה 

שכינו אותם בפולנית: "וואיסק"!
פעמים רבות היה מגיע בפתאומיות מוקף עם חייליו – חסידיו, אל 
תוככי השוק המרכזי, מסתובב בחריפותו בין הדוכנים והחנויות כמי 
שבקי בכל הסמטאות החשוכות והצדדיות, על אף שלא ביקר שם 
שנראו  ורחוקות,  תועות  נשמות  הכוכים  מתוך  ו'שולף'  מעולם... 
סיפורים  שחת.  מרדת  ולפדותם  לגואלם  שיבוא  עליו  כממתינים 
הקודש  ברוח  מלוויים  שהיו  אלו,  פתע'  'ביקורי  אחר  נקשרו  רבים 
נשמות  לקרב  כדי  קדשו  בחצר  התחוללו  רבים  ומופתים  גלויה, 

ישראל בתשובה שלמה, ולהחזירם לצור מחצבתם.
הגדול,  החייטים'  'שוק  אל  הכבודה  פמלייתו  עם  הרבי  הגיע  פעם 
בין  התהלכו  רבים  סוחרים  אדם,  הומה  השוק  היה  שעה  אותה 

שונים  קונים  מרכולתם,  את  להציע  הדוכנים 
מבוקשם.  את  הבדים  שלל  בין  וחיפשו  בדקו 
'נחת' לפתע  ואל תוך כל ההמולה הגדולה הזו 
עם  כמצביא  הפמליא  כל  עם  הקדוש  הרבי 
]דראשקע[  'כרכרות'  כמה  עם  הגיעו  הם  פלוגתו, 
מלאות חסידים, ונכנסו בדהרה היישר אל מרכז 

השוק.
השיירה כולה נעצרה בדיוק במקום שהורה הרבי, ובבת אחת 'קפצו' 
החוצה עשרות 'גבאים' נאמנים, פרחי חסידים, כשהם מקיפים את 
ורחימו. הרבי החל מיד בצעידתו אל תוככי סמטאות  רבם בדחילו 
בעיניו  חיפש  הרבי  לכבודו.  וחרדים  הצידה  זזים  כשהכל  השוק, 
ולפתע  ואנה,  אנה  הסתכל  הוא  מסוימת,  חנות  אחר  החודרות 
נעצר ליד בנין גדול ומרכזי של מסחר 'טקסטיל', נשק למזוזה הק' 
נדחפים  המלווים  כשכל  נמרצים  בצעדים  פנימה  ונכנס  שבפתחו, 
הגדול,  התצוגה  אולם  ברחבי  בגדוד  כמלך  התהלך  הוא  אחריו. 
המוצגים  הנוצצים  והבדים  היקרות  הסחורות  מכל  לגמרי  התעלם 
למכירה, והמשיך בדרכו המהירה פנימה כמי שמחפש ותר אחר מאן 
את  עצרו  הקונים,  כמו  המוכרים  כולם,  הנוכחים   – באולם...  דהוא 

נשימתם ונעמדו 'דום', כששמעו באיזה 'אורח' רם מעלה מדובר.
ישבו  שם  האולם,  של  הצדדיות  הפינות  באחת  הרבי  נעצר  לפתע 
על  רכונים  שישבו  צעירים  בחורים  חייטים',  'קבוצת  שעה  אותה 
פי  על  שולחנם  על  שהונחו  הרבים  הבגדים  את  ותפרו  מלאכתם 

הזמנת הלקוחות. 
במרכז,  ונעמד  ביניהם  נכנס  משמים  'מלאך'  כמו  שנראה  הרבי 
השולחן,  על  לדפוק  למשמשו  הורה  הקדושה  בידו  קלה  בתנועה 
הושלך  הס  הכבד,  השולחן  על  עזה  חבטה  נתן  הנאמן  והמשמש 

באולם, והרבי פתח בנאום חוצב להבות אש.
שניידער  וועלכע  בקולו,  הרבי  הרעים  לי[,  נא  ]אמרו  נאר!  מיר  זאגט 

ארבעט אמזוסט? ]מיהו החייט העובד בחינם?[.
למבחן  מוכנים  היו  לא  הם  החייטים,  חבורת  השאלה הפתיעה את 
פתע... וכשהרבי חזר שוב על שאלתו בחיוכו הכובש, החלו לנסות 

בתשובותיהם.
האחד ענה, שחייט התופר את הבגד לעצמו נמצא עובד בחינם... – 
אך הרבי 'הפריך' לאלתר את תשובתו, שכן נהנה הוא אחר כך מאותו 

בגד רבות בשנים, ולא היתה זו עבודה בחינם!
אם כן, ניסה צעיר אחר את כוחו, אולי זה החייט התופר בגד לאביו או 
לבנו, חינם אין כסף. – אך גם את תשובה זו הפריך הרבי, שהרי נהנה 
הוא מאותה מתנה שהעניק לקרובו, ובמקום שייצא לקנות בכספו 

מתנה נאה תפר אותה בעצמו.
בחור אחר ניסה לענות תשובה בעלמא, שזהו החייט שפשוט 'שכח' 
שוטה[...  סתם  הוא  ]הרי  א'נער"  סתם  דאך  איז  "דער   – חובו.  את  לגבות 

הגיב הרבי.
לא  להמציא  החייטים  שניסו  והתירוצים  התשובות  כל  בקיצור, 
לדעת  הסתקרנה  כבר  כולה  והחבורה  הרבי,  של  לבו  על  התקבלו 

לאיזה חייט מתכוון הרבי.
זה  הוא  בחינם  העובד  החייט  קדשו,  בלהב  הרבי  צעק  לכם!  אומר 
וביגיעה בגד שלם, אבל אינו קושר מלמטה את כל  שתופר בעמל 
הקשר  לקיפול  מוכרח  ולרוחבו  לאורכו  הנתפר  בגד  כל  תפירותיו. 
שבסופו, כדי שיחזיק את כל התפירות קשורים ותפורים כהוגן. באם 
לא יכרוך החייט לבסוף את 'מכפלת' הסיום, הרי כל החוטים ייפרמו 
במהרה, ונמצא שכל עבודתו של החייט היתה בחינם! שכן עד מהרה 

ייקרע הבגד וכל התפירות ייפרמו ויתפרקו!
אבל  הרבי,  של  החכמה  התשובה  לנוכח  נהנו  הצעירים  החייטים 
הדרשה לא הסתיימה, דאס אלץ איז נאר א'משל! ]כל זה רק משל[, צעק 
הרבי. – יהודי רוכש לעצמו מצוות רבות בעולמו, במשך כל ימי חייו 
הוא 'תופר' לעצמו את הבגד העליון שעמו יישב למעלה לאחר מאה 
'נשמתין ערטילאין'  'ערום' חלילה, כאותם  יגיע  ועשרים, כדי שלא 

הקדוש  בזוהר  עליהם  שהאריך  ליצלן,  רחמנא 

ג

ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל  "ַוּיָ
לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִמְצָרִים, 

ָיַדע ֶאת יֹוֵסף" )א, ח(

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות



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

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

לתקן  מסוגלים  אלו  שימים  מפני  א.  
יותר מכל השנה להמתענים  עון שז"ל 
בהם, לכן מתחיל מפרשת שמות, שאז 
דאדם  העון  שנתקן  השעבוד,  התחיל 
כי תקנה עבד  ונגמר בפרשת  הראשון, 
ב'(,  ס"ק  שם  היטב  בבאר  הובא  ז"ל  )האר"י  עברי 
לתקון  אלו  תעניות  שמנהג  נודע  וכבר 
בספרי  כמפורסם  וכיוצא,  אלו  חטאים 

מוסר וקבלה )ברכי יוסף שם ס"ק א'(.
דשם  שמות,  מפרשת  מתחילין  ב. 
וגו',  ישראל  בני  צעקת  הנה  נאמרה 
ועתה לכה ואשלחך וגו', לשלחו לגאול 
תשא  כי  פרשת  ועד  ישראל,  את 
לתת  השקלים,  על  בה  דמשמיעין 
צדקה והוא במקום תענית )אליה רבה 

סי' או"ח תרפ"ה ס"ק י"א(.
פרשת  משבוע  להתענות  המנהג  ג. 
בכל שנה,  עד פרשת משפטים  שמות 
אז  כי  ת"ת,  מוסיפין  מעוברת  ובשנה 
החלו גזירות על ישראל )ספר המגיד להפמ"ג 

חלק שלישי שובבי"ם דף קנ"ה(.

כשהשנה  מה  מפני  להבין  הענין  ד. 
)ש'מות,  שובבי"ם  רק  מתענין  פשוטה 
וכשהשנה  מ'שפטים(  י'תרו  ב'שלח  ב'א  ו'ארא 

)ת'רומה  ת"ת  שובבי"ם  מתענין  מעוברת 
שהימים  נודע  כי  לומר  ואפשר  ת'צוה(, 

שקוראין אלו הפרשיות, המה מסוגלים 
ועד מתי מתענין,  הידוע,  לתקן החטא 
משפטים  בפרשת  קוראין  אשר  עד 
כי תשא( ומסיימין  )מפרשת  פרשת שקלים 
"לכפר על נפשותיכם", ורומז שנתכפר 
אז  מפסיקין  כן  על  החטא,  להם 
פשוטה  בשנה  לכן  עוד.  מלהתענות 
פרשת  כי  שובבי"ם  רק  מתענין  אין 
משפטים קוראים להם לכפר כנ"ל, אבל 
בשנה מעוברת שנדחה פרשת שקלים, 
ואין קוראין אז "לכפר על נפשותיכם", 
ומתענין  אין מפסיקין מלהתענות,  לכן 
עת  בשבת  תצוה,  ובפרשת  ת"ת,  עוד 
הראשונה  הפרשה  שקוראין  מנחה 
"לכפר  אז  ומסיימין  כי תשא,  מפרשת 
אז  מפסיקים  לכן  נפשותיכם",  על 

מלהתענות )אמרי יהודה, ברעזאן(.
כיון  חמישי,  ביום  הוא  התענית  זמן  ה. 
וכיון  )שו"ע(,  שיום חמישי הוא עת רצון 
שאין  בכלל  אינו  קבועים  שהתעניות 
גוזרין תענית בתחילה ביום חמישי )לבוש 

סי' תרפ"ה ס"א וא"ז שם סק"ו(.

ביום  גם  לקובעו  אפשר  התענית  ו. 
שדרך  רמ"ט(  )סי'  המחבר  כדברי  שישי 
ערב  בכל  להתענות  מעשה  אנשי 
האחרונים  שהסכימו  ואע"פ  שבת, 
כתב  מ"מ  בערב שבת,  להתענות  דאין 
יכנס  שלא  זה  דאיסור  הרב  בשו"ע 
בשבת כשהוא מעונה, איסור קל הוא, 
תענית  בו  לקבוע  אלא  לו  חששו  ולא 
וכיון  אחר,  ביום  כשאפשר  לכתחילה 
השבוע,  מימי  באחד  יתענו  שאם 
עדיף  לכן  תורה,  לביטול  לגרום  יכול 

להתענות ביום שישי )טיב ההלכה סי' י"ז(.
היושב  ס"א(  תקע"א  )סי'  בשו"ע  כתב  ז. 
בתענית, אם יכול לסבול התענית נקרא 
קדוש, ואם לאו כגון שאינו בריא וחזק, 

נקרא חוטא, שמחליש כוחותיו )מ"ב ס"ק 
לישב  ענין  בכל  רשאי  אינו  ות"ח  ב'(, 
בתענית מפני שממעט במלאכת שמים 

)שו"ע שם ס"ב(.

שכל  כתב  א'(  ס"ק  )שם  ובמשנ"ב  ח. 
דש  שאדם  עונות  על  כשמתענה  זה 
בעקביו, אבל בעונות הידועים המבואר 
ימים  כמה  האר"י,  ובכתבי  ברוקח, 
צריך  בזה  עליהם,  להתענות  שצריך 
וחזק,  בריא  אינו  אם  אפילו  להתענות 
אין  שאז  סכנה,  חשש  בו  יש  אא"כ 

רשאי.
ט. וכן לענין ת"ח כתב במשנ"ב )שם ס"ק 
ד'( וכל זה כשאין לו עונות ידועים, אבל 
ביש לו עונות ידועים שצריך להתענות 
עליהם, גם ת"ח צריך להתענות, ואפילו 
מקום  ומכל  התענית,  לו  שקשה  היכי 
בתענית,  כך  כל  עצמו  לסגף  צריך  אין 
וכעין  רגיל,  שהיה  ממה  יותר  וילמוד 
חטא  אם  תנחומא  במדרש  איתא  זה 
אדם ונתחייב מיתה לשמים, מה יעשה 
אחד,  פרק  לשנות  למוד  אם  ויחיה, 
ישנה  אחד  דף  ואם  פרקים,  שני  ישנה 
ששב  לאחר  הוא  זה  וכל  דפין,  שני 
כטובל  הוא  הרי  דאל"כ  הרעה,  מדרכו 

ושרץ בידו.
אכן  וז"ל,  כתב  התניא  בספר  אולם  י. 
ריבוי  שאין  ובריא  חזק  באדם  זה  כל 
גופו,  לבריאות  כלל  לו  מזיק  הצומות 
מי  אבל  הראשונים,  בדורות  וכמו 
שאפשר  לו  מזיק  הצומות  שריבוי 
ח"ו,  מיחוש  או  חולי  לידי  לבא  שיוכל 
להרבות  לו  אסור  אלה,  בדורותינו  כמו 
בתעניות אפילו על כריתות ומיתות ב"ד 
ומכ"ש על מ"ע ומל"ת שאין בהן כרת, 
שבודאי  בנפשו  ישער  אשר  כפי  אלא 
בדורות  אפילו  כי  כלל,  לו  יזיק  לא 
לא  ואמוראים  תנאים  בימי  הראשונים 
היו מתענין בכה"ג, אלא הבריאים דמצו 
לצעורי  מצי  ודלא  נפשייהו,  לצעורי 
נפשיה ומתענה נקרא חוטא בגמ' פ"ק 
עבירות  על  מתענה  ואפילו  דתענית, 
ומכ"ש  וכו',  שם  כדפרש"י  שבידו, 
ונענש  שחוטא  תורה  בעל  שהוא  מי 
התענית'  חלישות  מחמת  'כי  בכפליים 
מאי  אלא  כראוי,  בה  לעסוק  יוכל  לא 
תקנתיה כדכתיב וחטאך בצדקה פרוק.

יא. והמבואר דנחלקו בזה הפוסקים אם 
עבירות  על  להתענות  מחויבים  כהיום 
ובכתבי  ברוקח  המבואר  הידועות 
ההלכה  טיב  בספר  ועיין  האריז"ל, 
שישלים  די"א  אחרונים,  דברי  שהביא 
ימי חייו  פעם אחת מספר הצומות כל 
)תניא(, וי"א שיתענה פעם אחת בשבוע 

)חיי"א(, וי"א שיתענה פעם אחת בחודש 
)חוו"ד(, וי"א שיתענה בזמני תשובה כגון 

אלול ועשי"ת וימי השובבי"ם )פלא יועץ(, 
ועיי"ש עוד שהאריך בענינים אלו.

למי  דאף  נראה  תנוקות  מלמדי  יב. 
אין  שחטא,  חכם  בתלמיד  שמחמיר 
להחמיר במלמדי תינוקות, כיון דממעט 
וגזל  טובא  דחשוב  התינוקות  בלימוד 

הרבים )ברכ"י(

■ ש'נים מ'קרא ו'אחד ת'רגום ■
לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור

אדם  ישלים  לעולם  אמי,  רבי  אמר  יהודה  בר  הונא  רב  "אמר  )ח.(:  ברכות  במסכת  בגמרא  איתא 
פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבן, שכל המשלים פרשיותיו עם 

הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו".
רמזים נפלאים נרמזו בפרשה דידן – פרשת שמות – במעלת ובחובת החזרה על הפרשה מדי שבוע 
בשבוע בדרך של שנים מקרא ואחד תרגום, שמצד אחד הוא חובה גמורה, ומאידך גיסא, כל העושה 

כן זוכה לאריכות ימים ושנים.
תחילה נביא את דברי ה'לבוש' )או"ח סימן רפה סעיף א(, שמביא רמז מן התורה על חיוב מצוה זו, וכן כתב: 
"חייבו חז"ל על כל אדם מישראל שישלים הפרשה בכל שבוע עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, 
כדי שיהא בקי בתורה, וסימנך ואל"ה שמו"ת בני ישראל )שמות א, א( - ו'חייב א'דם ל'קרות ה'פרשה, 
ש'נים מ'קרא ו'אחד ת'רגום - וזה חייבים כל בני ישראל, וכל העושה כן מאריכין לו ימיו ושנותיו".

ואילו רבינו יעקב - בפירושו 'בעל הטורים' על התורה )שמות א, א( - כתב רמז נפלא על גודל שכרו 
של המהדר להשלים את הפרשה על ידי שנים מקרא ואחד תרגום, ובדברים אלו פותח את פירושו 
על סדר 'שמות': "ואלה שמות בני ישראל – ראשי תיבות: ו'אדם א'שר ל'ומד ה'סדר ש'נים מ'קרא 

ו'אחד ת'רגום ב'קול נ'עים י'שיר י'חיה ש'נים ר'בות א'רוכים ל'עולם.
הרב החיד"א ז"ל מבאר אל נכון )חומת אנך - פרשת שמות אות ב(, מפני מה ראו המפרשים לרמז את המצוה 
למצרים  ישראל  בירידת  העניין  שכל  המקובלים,  דברי  פי  על  ומפרש  בפרשתנו,  דווקא  הזאת 
והשעבוד שם, היה בכדי ללקט את ניצוצות הקדושה שנפלו בתוך הפסולת והזוהמה של מצרים 
ולהעלותם שוב אל הקדושה, ואותו הדבר מי שקורא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, שזוכה אף 

הוא להעלות את החולין אל הקדושה.
לא מנהג ולא חומרא - חיוב

משום מה השתרש בקרב ההמון טעות גדולה, וישנם הרבה שחושבים שכל העניין של שנים מקרא 
ואחד תרגום אינו אלא חומרא בלבד או איזה מנהג של חסידות ששייך רק לחסידים ופרושים, אבל 
לא ֵידעו ולא יזכרו שהטור והשולחן ערוך קבעו סימן שלם רק על ההלכה הזאת )סימן רפה( ובו כמה 
סעיפים, ובסעיף א' כתב השולחן ערוך: "אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בצבור, 

חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע  שנים מקרא ואחד תרגום".
מדקדוק הלשון אנו רואים שלא כתב השולחן ערוך שראוי או נכון לקרות שנים מקרא ואחד תרגום, 
ואין כל  'חייב' דייקא, ולמדים אנו שהוא חיוב גמור כמו שאר כל דיני המצוות,  אלא נקט בלשון 
מקום להתחמק מכך או לפטור עצמו בתואנות שונות ומשונות, כי כבר ידוע מה שאמר הגה"ק בעל 
ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע בשם זקנו בעל ה'חכם צבי' זי"ע, שכל מקום שאמרו חז"ל הלשון 'חייב', 

כוונתם לחיוב עד כדי מסירות נפש ממש.
כך גם מסופר על אחד שבא לפני מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, ובתוך הדברים סיפר הלה 
שאינו מקפיד להעביר את הסידרה שנים מקרא ואחד תרגום מידי שבוע בשבוע, רבי חיים נענה על 
אתר ואמר לו, שאם כנים דבריו הריהו נקרא 'עבריין', בהיות שעובר בשאט נפש על דברי ה'שולחן 

ערוך' שכתב על כך 'חייב'.
והכינו את אשר יביאו

זו, להשגיח על עצמו בעינא  ביותר בהלכה  ואחד להתחזק  ונכון הדבר, שעל כל אחד  ברי  לפיכך 
פקיחא, שחלילה לא יעבור עליו השבוע בלא שיעביר הסדרה כהלכתה, וידוע מגדולי ישראל שהיו 

מקפידים על כך ביותר, באופן של חוק בל יעבור.
הגם שבעצם זמן אמירתה ישנם כמה מנהגים, היו כאלו שבכל יום מימות השבוע השתדלו לקרוא 
חלק מן הפרשה עד שלקראת שבת סיימו את כולה, כמו שמביא המשנה ברורה )סימן רפה ס"ק ח( שכן 

נהג הגר"א ז"ל.
כל  את  להעביר  הקפיד  האריז"ל  שרבינו  א(  דרוש  שבת  סדר  דרושי   - הכוונות  )שער  בכתבים  מבואר  אולם 
הסדרה בערב שבת קודש, ואיתא שם שהאר"י הק' היה דוחק את עצמו לקרוא את כל הפרשה 
ביום השישי, מלבד אם היה לו אונס גדול מאד שאז היה משלים ביום השבת קודש אחר התפילה 
וקודם הסעודה, ומודגש שם, שלא נהג כאותם המשלימים באמצע התפלה, והטעים האריז"ל את 
מנהגו לקרוא ביום השישי שהוא על פי הכתוב )שמות טז, ה( "והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו". 
עוד כתב שם ב'שער הכוונות': "והיה אומר מורי ז"ל, כי כיון שכבר קרא הפרשה כבר יש באדם כח 

לקבל תוס' קדושת השבת, ולכן לא היה טובל קודם שיקרא הפרשה".
גודל המצוה שציוו  "בענין  וזה לשונו:  )הקדמה לתורה שבכתב(  זה  ונסיים בדברי השל"ה הקדוש בעניין 
רבותינו זכרונם לברכה, להשלים פרשיותיו שנים מקרא ואחד תרגום, ובודאי הכוונה היא, ללמוד 
וללמד לשמור ולעשות ולקיים, על כן צריך האדם לידע ולהתבונן בכל פרשה ופרשה, ולהבין ענין 
המצוות הכתובות בזאת הפרשה, הן מצוות עשה הן מצוות לא תעשה עד תשלום כל התרי"ג, אף 
שהרבה פרשיות הן שלא נמצא שם איזה מצוה, ואף שאינה מצוה פרטית מתרי"ג, מכל מקום היא 
מצוה רבה, והיא ענף ממצוה שהיא נמנית בתרי"ג. ואחר כך נבאר טעם המצוות וסודיהן כפי השגת 
שכלי, ואחר כך מדות ומוסרים היוצאים מפרשה כאשר אבאר, וחל חיוב ביאור על כל אחד ואחד 

לבאר עד מקום שיד שכלו מגעת".
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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מברכים כסלו  |  ר"ח ביום חמישי שישי 
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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

ויגדל משה
ביום  והנה  צעיר,  רב  התמנה  המבורג  בעיר 
וטענה  אשה  בביתו  הופיעה  לכהונתו  הראשון 
שיש לה דין ודברים עם אחד מעשירי העיירה, 
האשה  אך  מעט  להמתין  מהאשה  ביקש  הרב 
סרבה להמתין, שלח הרב את שמש בית הדין 
אל הגביר להודיעו שיגיע להתדיין לפניו, הגביר 
היתה  לא  לשמש  אך  תקיף  כאדם  ידוע  היה 
ברירה והוא הלך לקרוא לגביר, כששמע הגביר 
את דברי השמש ענה שכעת אין לו פנאי והוא 
יבוא בזמן אחר, חזר השמש אל הרב עם תשובת 
הגביר, אך הרב שלחו שוב להודיעו שיבוא מיד, 
לגביר  והמתין  כושלות  ברגלים  השמש  הלך 
בקול  לו  הגביר מסר  ביתו, כשראה את  בפתח 
רועד את קריאתו החוזרת של הרב, נענה הגביר 
בתקיפות ואמר: אמור לרב כי הוא עדיין אורח 
אמרתי  ואם  העיירה,  של  הגביר  אני  ואילו  פה 
שאבוא פעם אחרת, עליו להאמין לי, כששמע 
את  שוב  שלח  הגביר  של  תשובתו  את  הרב 
השמש לומר לגביר שאם אינו מגיע מיד, יאלץ 
הוא להשתמש נגדו בחרם, השמש מסר לגביר 
קצר  זמן  כעבור  נפשו,  על  ונס  הרב  דברי  את 
בקול  והכריז  בחיוך  הרב  בבית  הגביר  הופיע 
חגיגי 'מזל טוב מזל טוב, כעת אנו יודעים שהרב 

ראוי לשמש בעירנו כיון שאינו פוחד מאיש'.
תורתנו מספרת לנו שלשה סיפורים על תחילת 
דרכו של הרועה הנאמן משה רבנו, סיפור ראשון, 
'וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו', למשה 
רבנו כאב לראות את סבלו של היהודי והוא הרג 
את המצרי, סיפור שני, 'והנה שני אנשים עברים 
בין  לגוי אלא  יהודי  בין  לא  כבר  זה  כאן  נצים', 
מנסה  רבנו  משה  כאן  גם  רשעים,  יהודים  שני 
לסדר את הדברים, הסיפור השלישי, כשמשה 
בנות  את  מגרשים  והרועים  למדין,  מגיע  רבנו 
יתרו 'ויקם משה ויושיען', כאן זה כבר בין גויים, 
לכאורה לא קשור אליו בכלל, אבל לבו הרחום 
והוא  ולשתוק  להבליג  לו  נותן  לא  המנהיג  של 
מתערב ומציל את החלשים. לא סתם מספרת 
לנו התורה הקדושה סיפורים אלו, עלינו ללמוד 
'לא תגורו  ממשה רבנו את מה שכתוב בתורה 
מפני איש', ותמיד להשתדל לעשות את הדבר 

הנכון בלא לפחד מאף אחד.
)עפ"י טיב התורה-שמות(
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יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

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

<  05341-00024 >

אּו' ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ִאיׁש ּוֵביתֹו ּבָ ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ 'ְוֵאּלֶ

דרכי התחזקות בעת הגלות
פרשיות אלו פותחים את סדר שיעבוד בני ישראל בארץ מצרים, כפי המקובל 
והידוע  – 'הקריאה מעוררת את הזמן' ובכל שנה ושנה עוברים על כל אחד 
שיעבוד  של  לבחינה  נכנסים  אנו  ועתה  התורה,  פרשיות  סדר  מהלך  ואחד 
עיצות  לקחת  עלינו  מוטל  מכן,  לאחר  שיבואו  הגליות  לכל  המרמז  מצרים 
טובות ודרכים ישרים לדעת האיך לעבור את שיעבוד מצרים כידוע שכל אחד 
את  נלמד  הקדושים  ומהאבות  ובפרטיות,  בכלליות  ים'   - ה'מיצר  את  עובר 

אופני ודרכי ההתחזקות בשעת הגליות.

להחשיב כל אחד בפני עצמו
בראשונה, בעת ירידת יעקב ובניו וכל בני ביתם לארץ מצרים מנו וספרו את 
כל היורדים כשבסיומו נאמר 'ָּכל־ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית־ַיֲעקֹב ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה ִׁשְבִעים' 
די  היה  בפרטיות  שמותיהם  את  לפרט  ואף  למנאם  הוצרכו  למה  לכאורה   –
לומר שהיו שבעים נפשות אשר ירדו מצרימה, אלא שביקש יעקב אבינו לרמז 
בנפרד  למספר  ונחשב  עצמו  בפני  חשוב  ואחד  אחד  שכל  שידעו   -- ולומר 
– כדרך אנשים הסופרים מרגליות פנינים ואבני חן מאחר שחשובים ויקרים 
)ישעיהו מ כו(  ִיְקָרא'  ְלֻכָּלם ְּבֵׁשם  ְבִמְסָּפר ְצָבָאם  בעיניהם, וכפי הנאמר 'ַהּמֹוִציא 
הרי שהשי"ת קורא לכל בריה ובריה מעולמו במספר ושם, כך על כל אב לדעת 
גם  צריך שיהיה  לכך אף  ובהתאם  כיהלומים,  ויקרים  ותלמיד שוים  בן  שכל 
היחס אליו - שיקבל את מלוא היחס הדרוש לו והנצרך לו כל אחד כפי דרכו 

כמאמר הכתוב 'ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל־ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי־ַיְזִקין ֹלא־ָיסּור ִמֶּמָּנה' )משלי כב ו(.
זו גם היתה כוונת יעקב כששלח את יהודה 'ְלהֹורֹת ְלָפָניו ֹּגְׁשָנה' פירש רש"י 
– 'לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה' והיינו שיפתח כמה וכמה סוגי 
ויכולתו  דרגתו  לפי  לו  והמתאים  הראוי  את  אחד  לכל   - וישיבות  מקומות 
ה'  בנועם  לבוא  יחפוץ  בו  המקום  את  נער  ולכל  בתורה,  ולהתיגע  לעלות 

ולהתעלות בדרכי תורה ואהבת הבורא.

הבה נתחכמה לו
ֲעָבֶדיָך  ֹצאן  'ֹרֵעה  לו  השיבו  מעשיהם,  מה   - אודותם  שאל  כשפרעה  גם 
במה  להתעסק  ממשיכים  שהם  לפניו  שאמרו  הרי  ֲאבֹוֵתינּו'  ַּגם  ַּגם־ֲאַנְחנּו 
שהתעסקו אבותיהם ולא עשו את עצמם יותר חשובים וחכמים מאבותיהם - 
את זאת ביקשו להכריז לפני פרעה שאינם מחפשים מהלכים ודרכים חדשים 
אשר לא שערום אבותיהם, אלא חפצים ללכת בדרך ישראל סבא ואת כל מה 

שעשו האבות יעשו בניהם בלי סטיה ומעידה.
אך פרעה בראשית גזירת השיעבוד הלך עמהם בדרך ההפוכה וברצונו לבטל 
ִנְתַחְּכָמה לֹו', - ביקש ללכת  את יסוד 'עם ישראל' הכריז בעצת יועציו 'ָהָבה 
חפצו  שכל  באומרו  וטובתם  שלומם  כמבקש  חלקלקות  בדרכים  איתם 
ומטרתו הוא להחכימם כביכול יותר מאבותיהם - למען לא יחיו את כל ימי 
חיי שנותיהם בעסקי שמים בד' אמות של הלכה, רק יכירו וידעו יותר מעניני 
העולם ואף ישכילו את דעותיהם - בידעו שאכן זה הדרך יוריד מעליהם את 
סממני היהדות, אך בני ישראל ָחזקה עליהם צוואת אבותיהם שלא לסטות 
מדרך המסורה מדור דור, ואכן בזכות אלו הד' דברים נגאלו ישראל ממצרים, 
שלא שינו את שמם ושלא שינו את לשונם ואת לבושם, - במה שלא החכימו 

מאבותיהם אלא הלכו בדרכם בתמימות זכו והיו לעם הנבחר. 

כח האחדות
בשעת  שיחזיקם  מה  והכח  היסוד  את  אבינו  יעקב  להם  גילה  כולם  ועל 
בכל  להתוועד  טובים  חברים  עם  וההתחברות  האחדות  כח  והוא   - הגליות 
עת מצוא לדבר מעניני תורה ותפילה ועבודת הבורא - כפי אשר אמר להם 
הרי שהתקוה  ַהָּיִמים',  ְּבַאֲחִרית  ֶאְתֶכם  ֲאֶׁשר־ִיְקָרא  ֵאת  ָלֶכם  ְוַאִּגיָדה  'ֵהָאְספּו 
והיכולת להישאר יהודים נאמנים להשם ולתורתו באחרית הימים הוא על ידי 
ההתאספות והישיבה בצוותא באהבת חברים - זוהו הערובה היחידה להמשך 

קיום הדורות.

לשעבד את הלב לשמים
במעטה של חושך כפול ומכופל הושחרו פניהם של בני ישראל בפתחו של 
גלות מצרים כפי אשר מובא ברש"י 'נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת 
והלב מרמזים על הרצונות שבאדם  - העינים  השעבוד שהתחילו לשעבדם' 
לטוב או למוטב, ובזמן הגלות נסתם מהם הדרך הטובה והישרה שיעבדו בה 
את הבורא, עד שאבדה תקוותם ונמנע מהם לבחור בטוב מתוך בחירה זכה 

ואיתנה – מרוב חשכת הגלות.
על כן כאשר נשלח אליהם משה רבינו שליח ההשגחה לגאלם ולהוציאם מן 
המיצר - בראשונה התגלה אליהם באלה הדברים, כפי אשר נאמר 'ַוִּיְגַּדל ֹמֶׁשה 
ַוֵּיֵצא ֶאל־ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם' פירש רש"י 'נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם', 
תקוה  של  פתח  בהם  ולפתוח  והלב  העינים  את  אליהם  להאיר  שבא  הרי 

לגאולתם עד שתיכף ומיד - ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיְשַׂמח ִלֵבּנּו ְוָתֵגל ַנְפֵשׁנּו ִבּיׁשּוָעְתָך.
אכן מיד לאחר מכן בעת שמלאה סאת יגונם וצרתם מאת פרעה ועבדיו עושי 
ֶאל־ ַׁשְוָעָתם  ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ִמן־ָהֲעֹבָדה  ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל  'ַוֵּיָאְנחּו  ה'  רצונו, צעקו אל 
'ַוַּיְרא  ִמן־ָהֲעבָֹדה', - תפילתם שברה רקיעים והגיע עד כסא הכבוד  ָהֱאֹלִקים 
ֱאֹלִקים ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֹלִקים' – פירש רש"י 'נתן עליהם לב ולא העלים 
עיניו, הרי שבכוחו של משה רבינו שהאיר את דרכי הרצון שבהם, באה הקץ 
והסוף לחשכת הגלות ונפתחה הלב מסתימתו שהיתה להם בעת הגלות ושוב 

היה בידם יכולת לצפיית הלב ויחול העיניים לגאולתן השלימה.

והנה נער בוכה
רבים אומרים מי יתן ויתמלאו משאלותי ורצוני ויתקבלו תחינותי ותפילותי 
הבכי  פעולת  וגודל  מעלתו  הפסוק  בזה  לפנינו  טמון  כל,  אדון  לפני  לרצון 
והדמעות - להיות מובטח שימלא ה' למרבה בדמעות את משאלותיו במידה 
- שהקב"ה  ורחמים, כפי אמרתו השנונה של אחד מהצדיקים  ישועה  טובה 
לאביו  לבבו  את  שופך  יהודי  כאשר   - הדמעות'  'משקה  את  ביותר  אוהב 
שבשמים מתוך עומק נשמתו בבכי ותחנונים, הרי הדבר חביב ביותר בשמים. 
דבר זה נרמז כאן בפסוק 'ְוִהֵּנה־ַנַער ּבֶֹכה ַוַּתְחֹמל ָעָליו ַוֹּתאֶמר ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים 
ֶזה' – הרי כשראתה בת פרעה את הילד בוכה - מיד ראתה והבינה שזה מילדי 
שיח  ולשפוך  למרום  עיננו  וליחל  לבקש  ישראל  בני  שדרך  כאמור  ישראל, 
הדרך  נפתח  ואף  מצרתו  ונושע  עליו  ותחמול  מיד  ואכן  הלב,  דמעות  מתוך 

לישועתן של ישראל.
וכן הוא מפורשות בדברי הגמרא )בבא מציעא נט א( אמר רבי אלעזר: מיום שנחרב 
שערי  ננעלו  תפילה  ששערי  פי  על  ואף  תפילה,  שערי  ננעלו  המקדש  בית 
ִדְּמָעִתי ַאל  ְוַשְׁוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל  דמעות לא ננעלו, שנאמר 'ִשְׁמָעה ְתִפָלִּתי ה' 
 - האדם  ובקשות  חפצי  כל  לקבלת  המפתח  הן  הן  שהדמעות  הרי  ֶתֱּחַרׁש', 

וגורם לשבר רקיעים ולקבל את התפילות.

 בשעבוד מלכות עגלה

פר' שמות
כ"א טבת תש"פ

גליון 498

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א

|  הזמנים לפי שעון חורף  |

שימו לב 
מספר חדש



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

Yosef  ben Perel

Yechiel Mechel Nachman
ben Elka Feiga

לזכות
רפואה שלמה

May these terror victims of
Motzei Shabbos Chanukah have
a quick and full recovery, I"H.



Y O U  A R E  C O R D I A L LY  I N V I T E D  T O  AT T E N D  O U R

M OT Z E I  S H A B B O S  w  PA R S H A S  B E S H A L A C H

F E B R U A RY  8 ,  2 0 2 0  AT  8 : 3 0  P M

לזכר נשמת
חיים בן דוד ע״ה  w  משה מרדכי בן צבי ע״ה

F E AT U R I N G :

Rabbi Yitzchok Tzvi Schwarz
Y E S H I VA  O H E L  T O R A H  &  M O N S E Y  N I G H T  S E D E R  M A G G I D  S H I U R

B A I S  M E D R A S H  S H A A R E I  T E F I L L A H

2 9  PA R K E R  B LV D  w  M O N S E Y,  N E W  Y O R K

Taking place at

ע״ש ר׳ גד קעניג
H O R AV  A R O N  D O V I D  W I L L N E R , מרא ד׳אתרא 
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט

דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
   

 פנינים על הפרשה
 

 )יד ,א( "'וגו קשה בעבודה חייהם את וימררו"
בחזרת מצוה') "א, ט"ל( פסחים במסכת שאמרו מה על הקשה" יוסף באר" בספר: שאלה

שהיו שכר י"ע להן שנשתעבדו( רך שתחילתו לזכור לנו ומה", קשה וסופו רך תחילתו -
אחת בפעם אפשר אי שהרי, מר כ"כ נעשה כיצד לנו מבאר זה: תשובה )?אותן שוכרין
נעשה כיצד ומזכירים מדגישים ולכך, "רך תחילתו" עם התחילו ולכן, שלם עם לשעבד

 .כך כל מר
 
 )טז, א( "וחיה היא בת ואם"

 "?וחיה היא בת אם" לומר הוצרך ולמה לגזירה זה שייך מה: שאלה
 .המפרשים כתבו כך, להם יקראו לא כ"שאל, הבת שיחיו בדווקא אמר: תשובה
ויצטרכו שיחיו הגזירה בכלל זה שגם, ל"זצ יק'סולובייצ ד"הגרי בשם שמעתי: שאלה
מתקיים היה ישראל שכלל, ומלכות כהונה בתי -" בתים להם ויעש" ולכן, גוים לשאת

אבל ישראל הולד ישראל בת על הבא ם"ועכו עבד כי, המיילדות של הצלתן בלי גם
 .היה לא וכהונה מלכות
בארץ ישארו ז"ועי נכרים עם שינשאו כדי הנקבות שהחייה במדרש כתוב כך: תשובה

 .הארץ מן יעלו ולא
)דרך שיחה(

 שמות פר' 370 'גיליון מס

 שביעית שנה"פ תש

 
 

 לעילוי נשמתיו"ל  זה גליון
 ל"ז זאב בצלאל ג"בהרה יוסף הרב מורי אבי

 ה"ע זאב יעקב ר׳ בת אסתר מורתי ואמי
 ה"תנצב

 א"שליט שפרן אליהו ר"הר בנם י"ע נודב

ם"שובבי הנהגת
 

  בימי משהו עושה רבנו האם
 ?ם"שובבי

  ה"תרפ' סי ברורה במשנה הובא זה
.  ג"סי ד"תרפ' סי ה"ובשו ח"סקי
  .קבלה של הוא הזה הענין
 הוא כי רבינו מדברי משתמע והיה
  אצלם שמע ולא, להתענות נהג לא

 .בזה שנהגו
  ימי היום שואלין תשובה בעלי
 שישי בליל יש ובירושלים ם"שובבי
 לומדים - ם"השובבי סביב שלם סדר

  חצות עד מתענים ובבקר בלילה
 חשבון על לא וזה, לשם לנסוע האם
  ג"בכה ומהו .ענין זה? תורה ביטול
?  הלימוד חשבון על יהיה שזה

 (כל משאלותיך) .יותר חשובהלימוד 
 

 עלי שי"ח 
 

  ולשמוע לשאול, לראות שזכה ממה, ל"זצ בךקרל שמואל בן שלמה יצחק רבי הגאון רבינו תלמיד של מפנקסיו אישיות רשימות
 ) נ"לע הדברים מסירת על א"שליט יחיאל רבי הגאון לאחיו נתונה תודתנו( א"שליט מרן רבינו במחיצת

 'ח פרק
  ו"ק ערום יהיה שלא שליא עם שנולד הטעם מה ל"חז שאמרו וכמו. זה מפני התורה שכחת שיש טענתו ארוכים שרוולים על מאד מקפיד •

 . כיפה לענין גם שנולד מיום ראוי שכך ואומר ערום יהיה לא אמו מרחם כשיוצא
 .כעונה ושומע, לא, ענה ר"מו – בתפילתו שיקצר נכון האם ואמנים קדושה מפסיד ובכך בתפילה המאריך על שאלו •
 .  מיד לחזור: תשובה, אחר למנין לחכות או מיד לחזור עדיף מה הרוח משיב אמר ולא שכח •
  בלשון ורק לגויים ניתנה לא התורה! ו"ח, השיב ר"מו, אנגלית בלשון תורה עבור לתרום הנדיבים ידי לחזק במוסר קונטרס לכתוב רוצה אחד •

 '.  ושלו חס ואמר הסטייפלר את ושאלו באנגלית הלכות שונה להדפיס רצה שאחד וסיפר והוסיף להדפיס יכול הקודש
 כאן, 'השיב' מצוין מרגיש אני כאן' והשבתי מרגיש אתה איך שלומך מה שואלני מגיע כשאני, הנשבר לבי את ומשמח מעודדני הרבה ר"מו •

 '... הצרות מכל נח אתה
 תאמר, ואמר ידו את הושיט, לשמשו כדי כאן יושב שאני לו ואמרתי. לו שיביא לבנו קורא רחוק מארון ספר כשצריך הגדולה תובענוותנו והוא •

 ]. לעודדני רוצה רק ח"ת שאני חושב לא הוא: בפשטות, ל"זצ שלמה רבי רשם כאן, ה"א[ חכם בתלמיד משתמש שהנני שלם בלב מוחל שאתה
 הרי הפלא מה והשיב היתכן ל"הגראי מרן את ושאלו לאלף אחד כמעט ספרים פותח ובקושי ע"השו חלקי כל על מכתבים מאות על עונה ר"מו •

 . כולה התורה בכל חנווני הוא א"שליט מרן אצל כן בראשו מונח הכל אלא מחירם לראות כדי ספרים פותח ולא בחנות פריטים אלפי יש לחנווני
 והשיב מזה יודעים לא שהכהנים יש קדשתוו איזה אותו שאלתי, ושוב שוב ומסדר וחוזר ישראל לוי כהן סידורם על מקפיד המכתב את כשגומר •

 .  שיודעים עוד ויש! יודע אתה
  לאלה ושוב שוב לחזור מתייאש ולא ערב ערב שבאים למאות וברכות תשובות ובהשבת מכתבים בעניית שלו הסבלנות מידת פלאים פלא •

 .  איש שאתה רואה אני עכשיו אומר השעון את מוריד וכאשר איש או אשה אתה שעון ידם על שיש
  הדלת עד תשאיר ולפחות יישבתמ אתה למה יפה מאד זה הפאות ולענין, שרוולים לקנות כסף לך שיהיה ואומר חוזר השרוולים לענין וכן •

 . שווה זה דקה כל משיב האוזן לאחר הפאות להניח חוזרים אם הרווח מה וכשנשאל
' השני בפעם!! דולר אלף חמישים עם וחזר הכרטיס מחיר עם שיחזור ברכו הרב הישיבה עבור לשליחות שנסע הראשונה שפעם סיפר אחד •

 '...פרוטות ושתי הכרטיס מחיר' עם שיחזור בירכו ועתה!! דולר אלף תשעים עם וחזר' ופרוטה הכרטיס מחיר' עם שיחזור ברכו הרב כשנסע
  וודאי שוב אמר נקרעה שהרצועה וראה ידול להחזירו רצה החוצה יצא וכאשר לכיס הכניסו השעון את להוריד לו אמר הרב שכאשר סיפר אחד •

 .  ד"ביו כמבואר שאני מלך, השיב שעון עם הולך ל"הגראי מרן גם הרי הרב את וכששאלו, מאד שמח והרב הרצועה את אתקן לא
 .שמענו לא – לעמוד צריך' ה שם פעמים 26 שמוזכר לדוד במזמור האם •

 

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 כסלו  |  ר"ח ביום חמישי שישי 
המולד יום רביעי   |  7:18  |  7 חלק

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

ויגדל משה
ביום  והנה  צעיר,  רב  התמנה  המבורג  בעיר 
וטענה  אשה  בביתו  הופיעה  לכהונתו  הראשון 
שיש לה דין ודברים עם אחד מעשירי העיירה, 
האשה  אך  מעט  להמתין  מהאשה  ביקש  הרב 
סרבה להמתין, שלח הרב את שמש בית הדין 
אל הגביר להודיעו שיגיע להתדיין לפניו, הגביר 
היתה  לא  לשמש  אך  תקיף  כאדם  ידוע  היה 
ברירה והוא הלך לקרוא לגביר, כששמע הגביר 
את דברי השמש ענה שכעת אין לו פנאי והוא 
יבוא בזמן אחר, חזר השמש אל הרב עם תשובת 
הגביר, אך הרב שלחו שוב להודיעו שיבוא מיד, 
לגביר  והמתין  כושלות  ברגלים  השמש  הלך 
בקול  לו  הגביר מסר  ביתו, כשראה את  בפתח 
רועד את קריאתו החוזרת של הרב, נענה הגביר 
בתקיפות ואמר: אמור לרב כי הוא עדיין אורח 
אמרתי  ואם  העיירה,  של  הגביר  אני  ואילו  פה 
שאבוא פעם אחרת, עליו להאמין לי, כששמע 
את  שוב  שלח  הגביר  של  תשובתו  את  הרב 
השמש לומר לגביר שאם אינו מגיע מיד, יאלץ 
הוא להשתמש נגדו בחרם, השמש מסר לגביר 
קצר  זמן  כעבור  נפשו,  על  ונס  הרב  דברי  את 
בקול  והכריז  בחיוך  הרב  בבית  הגביר  הופיע 
חגיגי 'מזל טוב מזל טוב, כעת אנו יודעים שהרב 

ראוי לשמש בעירנו כיון שאינו פוחד מאיש'.
תורתנו מספרת לנו שלשה סיפורים על תחילת 
דרכו של הרועה הנאמן משה רבנו, סיפור ראשון, 
'וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו', למשה 
רבנו כאב לראות את סבלו של היהודי והוא הרג 
את המצרי, סיפור שני, 'והנה שני אנשים עברים 
בין  לגוי אלא  יהודי  בין  לא  כבר  זה  כאן  נצים', 
מנסה  רבנו  משה  כאן  גם  רשעים,  יהודים  שני 
לסדר את הדברים, הסיפור השלישי, כשמשה 
בנות  את  מגרשים  והרועים  למדין,  מגיע  רבנו 
יתרו 'ויקם משה ויושיען', כאן זה כבר בין גויים, 
לכאורה לא קשור אליו בכלל, אבל לבו הרחום 
והוא  ולשתוק  להבליג  לו  נותן  לא  המנהיג  של 
מתערב ומציל את החלשים. לא סתם מספרת 
לנו התורה הקדושה סיפורים אלו, עלינו ללמוד 
'לא תגורו  ממשה רבנו את מה שכתוב בתורה 
מפני איש', ותמיד להשתדל לעשות את הדבר 

הנכון בלא לפחד מאף אחד.
)עפ"י טיב התורה-שמות(
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

<  05341-00024 >

אּו' ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ִאיׁש ּוֵביתֹו ּבָ ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ 'ְוֵאּלֶ

דרכי התחזקות בעת הגלות
פרשיות אלו פותחים את סדר שיעבוד בני ישראל בארץ מצרים, כפי המקובל 
והידוע  – 'הקריאה מעוררת את הזמן' ובכל שנה ושנה עוברים על כל אחד 
שיעבוד  של  לבחינה  נכנסים  אנו  ועתה  התורה,  פרשיות  סדר  מהלך  ואחד 
עיצות  לקחת  עלינו  מוטל  מכן,  לאחר  שיבואו  הגליות  לכל  המרמז  מצרים 
טובות ודרכים ישרים לדעת האיך לעבור את שיעבוד מצרים כידוע שכל אחד 
את  נלמד  הקדושים  ומהאבות  ובפרטיות,  בכלליות  ים'   - ה'מיצר  את  עובר 

אופני ודרכי ההתחזקות בשעת הגליות.

להחשיב כל אחד בפני עצמו
בראשונה, בעת ירידת יעקב ובניו וכל בני ביתם לארץ מצרים מנו וספרו את 
כל היורדים כשבסיומו נאמר 'ָּכל־ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית־ַיֲעקֹב ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה ִׁשְבִעים' 
די  היה  בפרטיות  שמותיהם  את  לפרט  ואף  למנאם  הוצרכו  למה  לכאורה   –
לומר שהיו שבעים נפשות אשר ירדו מצרימה, אלא שביקש יעקב אבינו לרמז 
בנפרד  למספר  ונחשב  עצמו  בפני  חשוב  ואחד  אחד  שכל  שידעו   -- ולומר 
– כדרך אנשים הסופרים מרגליות פנינים ואבני חן מאחר שחשובים ויקרים 
)ישעיהו מ כו(  ִיְקָרא'  ְלֻכָּלם ְּבֵׁשם  ְבִמְסָּפר ְצָבָאם  בעיניהם, וכפי הנאמר 'ַהּמֹוִציא 
הרי שהשי"ת קורא לכל בריה ובריה מעולמו במספר ושם, כך על כל אב לדעת 
גם  צריך שיהיה  לכך אף  ובהתאם  כיהלומים,  ויקרים  ותלמיד שוים  בן  שכל 
היחס אליו - שיקבל את מלוא היחס הדרוש לו והנצרך לו כל אחד כפי דרכו 

כמאמר הכתוב 'ֲחֹנְך ַלַּנַער ַעל־ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי־ַיְזִקין ֹלא־ָיסּור ִמֶּמָּנה' )משלי כב ו(.
זו גם היתה כוונת יעקב כששלח את יהודה 'ְלהֹורֹת ְלָפָניו ּגְֹׁשָנה' פירש רש"י 
– 'לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה' והיינו שיפתח כמה וכמה סוגי 
ויכולתו  דרגתו  לפי  לו  והמתאים  הראוי  את  אחד  לכל   - וישיבות  מקומות 
ה'  בנועם  לבוא  יחפוץ  בו  המקום  את  נער  ולכל  בתורה,  ולהתיגע  לעלות 

ולהתעלות בדרכי תורה ואהבת הבורא.

הבה נתחכמה לו
ֲעָבֶדיָך  ֹצאן  'ֹרֵעה  לו  השיבו  מעשיהם,  מה   - אודותם  שאל  כשפרעה  גם 
במה  להתעסק  ממשיכים  שהם  לפניו  שאמרו  הרי  ֲאבֹוֵתינּו'  ַּגם  ַּגם־ֲאַנְחנּו 
שהתעסקו אבותיהם ולא עשו את עצמם יותר חשובים וחכמים מאבותיהם - 
את זאת ביקשו להכריז לפני פרעה שאינם מחפשים מהלכים ודרכים חדשים 
אשר לא שערום אבותיהם, אלא חפצים ללכת בדרך ישראל סבא ואת כל מה 

שעשו האבות יעשו בניהם בלי סטיה ומעידה.
אך פרעה בראשית גזירת השיעבוד הלך עמהם בדרך ההפוכה וברצונו לבטל 
ִנְתַחְּכָמה לֹו', - ביקש ללכת  את יסוד 'עם ישראל' הכריז בעצת יועציו 'ָהָבה 
חפצו  שכל  באומרו  וטובתם  שלומם  כמבקש  חלקלקות  בדרכים  איתם 
ומטרתו הוא להחכימם כביכול יותר מאבותיהם - למען לא יחיו את כל ימי 
חיי שנותיהם בעסקי שמים בד' אמות של הלכה, רק יכירו וידעו יותר מעניני 
העולם ואף ישכילו את דעותיהם - בידעו שאכן זה הדרך יוריד מעליהם את 
סממני היהדות, אך בני ישראל ָחזקה עליהם צוואת אבותיהם שלא לסטות 
מדרך המסורה מדור דור, ואכן בזכות אלו הד' דברים נגאלו ישראל ממצרים, 
שלא שינו את שמם ושלא שינו את לשונם ואת לבושם, - במה שלא החכימו 

מאבותיהם אלא הלכו בדרכם בתמימות זכו והיו לעם הנבחר. 

כח האחדות
בשעת  שיחזיקם  מה  והכח  היסוד  את  אבינו  יעקב  להם  גילה  כולם  ועל 
בכל  להתוועד  טובים  חברים  עם  וההתחברות  האחדות  כח  והוא   - הגליות 
עת מצוא לדבר מעניני תורה ותפילה ועבודת הבורא - כפי אשר אמר להם 
הרי שהתקוה  ַהָּיִמים',  ְּבַאֲחִרית  ֶאְתֶכם  ֲאֶׁשר־ִיְקָרא  ֵאת  ָלֶכם  ְוַאִּגיָדה  'ֵהָאְספּו 
והיכולת להישאר יהודים נאמנים להשם ולתורתו באחרית הימים הוא על ידי 
ההתאספות והישיבה בצוותא באהבת חברים - זוהו הערובה היחידה להמשך 

קיום הדורות.

לשעבד את הלב לשמים
במעטה של חושך כפול ומכופל הושחרו פניהם של בני ישראל בפתחו של 
גלות מצרים כפי אשר מובא ברש"י 'נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת 
והלב מרמזים על הרצונות שבאדם  - העינים  השעבוד שהתחילו לשעבדם' 
לטוב או למוטב, ובזמן הגלות נסתם מהם הדרך הטובה והישרה שיעבדו בה 
את הבורא, עד שאבדה תקוותם ונמנע מהם לבחור בטוב מתוך בחירה זכה 

ואיתנה – מרוב חשכת הגלות.
על כן כאשר נשלח אליהם משה רבינו שליח ההשגחה לגאלם ולהוציאם מן 
המיצר - בראשונה התגלה אליהם באלה הדברים, כפי אשר נאמר 'ַוִּיְגַּדל ֹמֶׁשה 
ַוֵּיֵצא ֶאל־ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם' פירש רש"י 'נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם', 
תקוה  של  פתח  בהם  ולפתוח  והלב  העינים  את  אליהם  להאיר  שבא  הרי 

לגאולתם עד שתיכף ומיד - ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיְשַׂמח ִלֵבּנּו ְוָתֵגל ַנְפֵשׁנּו ִבּיׁשּוָעְתָך.
אכן מיד לאחר מכן בעת שמלאה סאת יגונם וצרתם מאת פרעה ועבדיו עושי 
ֶאל־ ַׁשְוָעָתם  ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ִמן־ָהֲעֹבָדה  ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל  'ַוֵּיָאְנחּו  ה'  רצונו, צעקו אל 
'ַוַּיְרא  ִמן־ָהֲעבָֹדה', - תפילתם שברה רקיעים והגיע עד כסא הכבוד  ָהֱאֹלִקים 
ֱאֹלִקים ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֹלִקים' – פירש רש"י 'נתן עליהם לב ולא העלים 
עיניו, הרי שבכוחו של משה רבינו שהאיר את דרכי הרצון שבהם, באה הקץ 
והסוף לחשכת הגלות ונפתחה הלב מסתימתו שהיתה להם בעת הגלות ושוב 

היה בידם יכולת לצפיית הלב ויחול העיניים לגאולתן השלימה.

והנה נער בוכה
רבים אומרים מי יתן ויתמלאו משאלותי ורצוני ויתקבלו תחינותי ותפילותי 
הבכי  פעולת  וגודל  מעלתו  הפסוק  בזה  לפנינו  טמון  כל,  אדון  לפני  לרצון 
והדמעות - להיות מובטח שימלא ה' למרבה בדמעות את משאלותיו במידה 
- שהקב"ה  ורחמים, כפי אמרתו השנונה של אחד מהצדיקים  ישועה  טובה 
לאביו  לבבו  את  שופך  יהודי  כאשר   - הדמעות'  'משקה  את  ביותר  אוהב 
שבשמים מתוך עומק נשמתו בבכי ותחנונים, הרי הדבר חביב ביותר בשמים. 
דבר זה נרמז כאן בפסוק 'ְוִהֵּנה־ַנַער ּבֶֹכה ַוַּתְחֹמל ָעָליו ַוֹּתאֶמר ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים 
ֶזה' – הרי כשראתה בת פרעה את הילד בוכה - מיד ראתה והבינה שזה מילדי 
שיח  ולשפוך  למרום  עיננו  וליחל  לבקש  ישראל  בני  שדרך  כאמור  ישראל, 
הדרך  נפתח  ואף  מצרתו  ונושע  עליו  ותחמול  מיד  ואכן  הלב,  דמעות  מתוך 

לישועתן של ישראל.
וכן הוא מפורשות בדברי הגמרא )בבא מציעא נט א( אמר רבי אלעזר: מיום שנחרב 
שערי  ננעלו  תפילה  ששערי  פי  על  ואף  תפילה,  שערי  ננעלו  המקדש  בית 
ִדְּמָעִתי ַאל  ְוַשְׁוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל  דמעות לא ננעלו, שנאמר 'ִשְׁמָעה ְתִפָלִּתי ה' 
 - האדם  ובקשות  חפצי  כל  לקבלת  המפתח  הן  הן  שהדמעות  הרי  ֶתֱּחַרׁש', 

וגורם לשבר רקיעים ולקבל את התפילות.

 בשעבוד מלכות עגלה

פר' שמות
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טיב הפרשה

א

|  הזמנים לפי שעון חורף  |

שימו לב 
מספר חדש

פ"שת שומת תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת שמות תש"פ

היה  לא  ומאז  במדבר,  שליחותו  את  ביטל  רבינו 

יכול לעלות בשמים עד שימלא את שליחותו, לכן 

שלא  באתי",  "עתה  באומרו  יהושע  לפני  התחנן 

ידחה אותו כפי שדחה אותו משה רבו, אלא יקבלו 

לישראל  לסייע  שליחותו  את  למלא  שיוכל  כדי 

לכבוש את הארץ. 

 רהש" הוש"ת נע" נק"א
המא וטט"מן הנכבד מהנמ"אר

כמו  נער,  נקרא  מט"ט  המלאך  כי  ידוע  והנה 

העולם  שר  זה  "פסוק  טז:(:  )יבמות  בגמרא  ששנינו 

מאן  זקנתי,  גם  הייתי  נער  לז-כה(  )תהלים  אמרו 

תאמר  ]אם  קוב"ה  אילימא  אמרו[,  ]מי  אמריה 

יש  ]האם  קמיה  זקנה  איכא  מי  אומרו[,  הקב"ה 

כוליה  קשיש  מי  אמריה,  דוד  ואלא  לפניו[,  זקנה 

אלא שמע מינה  כך[,  כל  זקן  דוד היה  ]האם  האי 

שר העולם אמרו".

וכתבו התוספות )שם ד"ה פסוק( בשם רבינו תם 

שהכוונה בזה על מלאך מט"ט, כמו שיסד הפייטן 

)יוצר לשמחת תורה(: "השר המשרת נער נקרא, הוא 

וכן מבואר בזוהר חדש  והנורא".  מטטרון הנכבד 

כב-ו(:  )משלי  הכתוב  רמז  ג(  טור  פה  דף  רות  )מדרש 

"חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה 

- חנוך לנער דא הוא מטטרו"ן דמשיך ליה הקב"ה 

שמשך  מט"ט  זהו  לנער  חנוך  פירוש,  מתתא". 

אותו הקב"ה מלמטה.

כוונת הזוהר היא על מה שכתוב )בראשית ה-כד(: 

אותו  לקח  כי  ואיננו  האלקים  את  חנוך  "ויתהלך 

עם  ליתוהי  "והא  יונתן:  בתרגום  ופירש  אלקים". 

דיירי ארעא, ארום אתנגיד וסליק לרקיעא במימר 

קדם ה', וקרא שמיה מטטרו"ן ספרא רבא". פירוש: 

"והרי איננו עם דיירי הארץ, משום שנפטר ונסתלק 

לשמים לפני ה', וקרא שמו מטטרו"ן סופר גדול". 

הנה כי כן זהו רמז הכתוב: "חנוך לנער על פי דרכו", 

כי חנוך שנעשה מלאך מט"ט נקרא נער.

כאן המקום להביא הטעם שמלאך מט"ט נקרא 

"ספרא רבא", משום שהוא כותב את זכויותיהם של 

יהושע  וילך  בידו,  וחרבו שלופה  לנגדו  איש עומד 

אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו, ויאמר לא כי 

ויפול יהושע אל פניו  אני שר צבא ה' עתה באתי, 

ארצה וישתחו ויאמר לו מה אדוני מדבר אל עבדו". 

דרשו על כך חכמינו ז"ל במדרש )ב"ר צז-ג(, לפרש 

מה שאמר המלאך ליהושע:

"עתה באתי. ]באמת כבר[ עם משה רבך באתי, 

אין  אם  לג-טו(  )שמות  ואומר  מתפלל  שהיה  אלא 

פניך הולכים וגו' ]אל תעלנו מזה[. לעלות למעלה 

עשיתי  לא  שעדיין  יכול,  הייתי  לא  ]בשמים[ 

שליחותי, ולמטה לא הייתי יכול ]למלא שליחותי[, 

פניך  אין  אם  ואומר,  מתפלל  ]משה[  היה  שעדיין 

הולכים, אלא היזהר שלא תעשה כשם שעשה לי 

משה רבך".

הקב"ה  שאמר  מה  פי  על  המדרש  ביאור 

הראשונה  בשנה  העגל  חטא  אחרי  רבינו  למשה 

שהיו ישראל במדבר, כי מעתה לא תלך השכינה 

לפני ישראל להכניסם לארץ, אלא במקום השכינה 

כג- )שם  שכתוב  כמו  לפניהם,  שילך  מלאך  ישלח 

בדרך  לשמרך  לפניך  מלאך  שולח  אנכי  "הנה  כ(: 

מפניו  השמר  הכינותי,  אשר  המקום  אל  ולהביאך 

כי  כי לא ישא לפשעכם  בו  ושמע בקולו אל תמר 

שמי בקרבו". ופירש רש"י )שם כא( בשם המדרש: 

"כי שמי בקרבו... רבותינו אמרו זה מטטרו"ן ששמו 

כשם רבו, מטטרו"ן בגימטריא שדי".

אולם משה רבינו ביטל בתפלתו את שליחותו 

של מלאך מט"ט, באומרו להקב"ה )שם לג-טו(: "אם 

אין פניך הולכים אל תעלנו מזה, ובמה יודע אפוא 

כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך, הלוא בלכתך עמנו 

ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. 

ה' אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת  ויאמר 

אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם".

צבא  שר  שאמר  מה  המדרש  מבאר  זה  לפי 

מלאך  היה  זה  שר  כי  באתי",  "עתה  ליהושע  ה' 

מט"ט ששלחו הקב"ה ללכת לפני ישראל, לסייע 

להם לכבוש את הארץ ולהיכנס בה, אלא שמשה 

טוב,  מה  בעתו  דבר  שמות  פרשת  בפרשתנו 

פרעה  בת  בתיה  שפתחה  הנפלא  ברגע  להתבונן 

ב-ו(:  )שמות  היאור  שפת  על  שמצאה  התיבה  את 

"ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול 

עליו ותאמר מילדי העברים זה". ופירש רש"י: "את 

מי ראתה, הילד, זהו פשוטו. ומדרשו שראתה עמו 

שכינה. והנה נער בוכה, קולו כנער". 

ותמה הרמב"ן על רש"י שפירש "קולו כנער", 

"והנה  שהרי בפירוש זה נחלקו בגמרא )סוטה יב:(: 

]שהוא  ילד  ליה  ]מתמה השואל[, קרי  בוכה,  נער 

תנא  ומתרץ[,  גדול.  ]שהוא  נער  ליה  וקרי  קטן[ 

לו  אמר  יהודה.  רבי  דברי  כנער,  וקולו  ילד  הוא 

בעל מום  רבינו  כן עשיתו למשה  נחמיה, אם  רבי 

השיר"[,  לעבודת  בקול  ונפסל  לוי  "והוא  ]רש"י: 

אלא מלמד שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבה, 

שהיה  פירוש,  לחופתו".  אזכה  לא  שמא  אמרה 

נראה כנער תחת חופתו.

לפי זה מתמה הרמב"ן על רש"י, מה ראה על 

ככה לקבל הפירוש של רבי יהודה, כי מה שכתוב: 

כנער",  "קולו  שהיה  הכוונה  בוכה",  נער  "והנה 

ניצבה:  וגם  עומדת  נחמיה  רבי  של  טענתו  שהרי 

"אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום". עוד מקשה 

הרמב"ן על פירוש זה, לשם מה הודיע לנו הכתוב 

שהיה קולו כנער, איזה חידוש יש בכך.

ולאך וטרט שנק"א נע" בכה

פתח דברינו יאיר לברר מקחו של צדיק מאורו 

דברי  תחילה  שניישב  מה  פי  על  רש"י,  עולם  של 

רבי יהודה, מדוע לא חש לפליאה של רבי נחמיה, 

שלפי פירושו עשה למשה רבינו בעל מום. נקדים 

נפלא ממשנתו הטהורה של ה"חתם סופר"  גילוי 

לבאר  ב(,  טור  קמה  דף  ח"א  אדר  לז'  )דרוש  בדרשותיו 

מה שפירש רש"י בשם המדרש: "ותפתח ותראהו, 

למדו  מנין  ביאור  וצריך  שכינה",  עמו  שראתה 

שראתה עמו שכינה.

ה-יג(:  )יהושע  שכתוב  מה  פי  על  הענין  וביאר 

והנה  וירא  עיניו  וישא  ביריחו  יהושע  בהיות  "ויהי 

הגילמי הנפלא של החתם סמפ" זירע

 רמהנה נע" במכהר ולאך וטרט שנק"א נע" במכה
על וה שעתיד ושה לדחמתמ וללכת לפני יש"אל

תאמין שאתה יכול לתקן!
תמיד יש תקווה

הגדול  החיזוק  מהו  ביותר?  הגדולה  המתנה  מהי 
ביותר? מהן הנחמה והתקווה הגדולות ביותר?

המתנה, החיזוק, הנחמה, והתקווה הגדולים ביותר 
תמיד  לתקן!  אפשר  תמיד  לתקן!  היכולת  זו  שלנו 
יכולים  אנחנו  תקווה!  יש  תמיד  מהסבך!  מוצא  יש 
את  ולשנות  שלנו  החיים  על  אחריות  לקחת  תמיד 

המציאות שלנו ואת הגורל שלנו.

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים 
לתקן. אם אתה מאמין שאתה סובל בגלל הטעויות 
הטעויות  כל  את  לתקן  יכול  שאתה  תאמין  שלך, 

ולחיות חיים מאושרים ונטולי סבל.

ייסורים זה לא סוף פסוק. לכל צער יש סיבה, כי 
"אין יסורים בלא עוון". וזה חיזוק גדול מאוד, כי את 
העוון ניתן לתקן וכך להינצל מכל הייסורים. לכן אל 
תתייאש. אם אתה מאמין שהם באו בגלל חסרונות 
כאלה ואחרים, תאמין שיש לך האפשרות והיכולת 
והכוח לתקן ולהינצל. וזה קל, כי הקדוש ברוך הוא 
לא מבקש מאתנו דברים שלא בכוחנו, הוא לא בא 
בטרוניה עם בריותיו. כל מה שהוא רוצה מאתנו זה 

רק דברים קלים ופשוטים.

מכת מדינה
ברצוני לדבר היום על סוג של סבל וייסורים שקיים 
בדורנו שקיים כמעט אצל כל אחד, אם זה בו עצמו 
בצער  והמדובר  אליו.  הקרובים  במעגלים  זה  ואם 
של עיכוב במציאת הזיווג. רוב הציבור מכירים את 
אחים  בנות,  או  בנים  הקרובים:  במעגלים  התופעה 
או אחיות. כמה שומעים היום על רווקים מתבגרים 
ועל רווקות מתבגרות. כמה תסכול וייסורי נפש הם 

סובלים.

הורים  או  מעוכבים  עשרות  יום  כל  רואה  אני 

את  כואב  לבי  ועצה.  ברכה  שמבקשים  למעוכבים 
רוצה  אני  זה  ובמאמר  כולנו.  של  הכאב  זה  כאבם. 
גם לחזק ולעודד וגם לתת תקווה, כי יש חיזוק אחד 
גדול, שמש זורחת של תקווה – שהיא היכולת שיש 

לנו תמיד לתקן ולשנות!

כדי להבין מה צריכים לתקן ואיך מתקנים, צריכים 
להבין מהי באמת מציאת הזיווג.

רבי נחמן מחדש חידוש עצום. איך היינו מסבירים 
שזה  חושבים  היינו  הסתם  מן  הזיווג?  מציאת  מהי 
השלב שבו בחור ובחורה מגיעים לפרקם ומתחילים 
פגישות  הצעות,  בחינת  שדכנות,  של  בתהליך 

ובירורים עד לשלב האירוסין והנישואין.

בא רבי נחמן ומחדש שזה לא כך!

למציאת  הכוונה  היא,  כן  כשמה  הזיווג,  מציאת 
עוד  קיים  כבר  הזה  הזיווג  הידיעה.  בה"א  הזיווג 
עליו  לשמור  היא  שלנו  והעבודה  הוולד,  יצירת  לפני 
מהרגע  מתחילה  הזיווג  מציאת  ולכן  אותו.  ולמצוא 
שבו האדם עומד על דעתו. מהרגע שבו הוא מבחין 
בין טוב לרע, הוא כבר חייב לשמור על זיווגו. ונסביר 

את זה.

החידוש של רבי נחמן
דע ְל ודעי ָל, שהזיווג שלכם כבר קיים ומחכה 
לא  שעדיין  ולמרות  ה',  ברצות  יגיע  והוא  לכם 
לאותו  נאמנות  על  לשמור  חייבים  אתם  נפגשתם, 
בן זוג השייך לכם ומחכה לכם עוד בטרם הגענתם 

לעולם.

כל סוג של קשר עם מישהו אחר הוא בגידה בזיווג 
וגם  בגידה,  זו  תאווה  של  מבט  גם  שלכם.  האמתי 
אתה  מה  זיווג,   ְל יש  הרי  בגידה.  זו  צניעות  חוסר 
מסתכל על מישהי אחרת? והרי יש ָל זיווג מה את 

נותנת לגבר אחר שיימשך אלייך וייהנה מיופייך?

זה נקרא "פגם הברית" וזה מה שמרחיק מהאדם 
את זיווגו. וכך אומר רבי נחמן: "ולפעמים מחמת זה 
הפגם יוכל לאבד את זיווגו, כי מאחר שנטה מזיווגו, 
קשה לו למצוא את זיווגו, ואפילו אם ימצא את זיווגו, 
תהיה לו מנגדת, ולא תהיה נוטה אחר רצונו, מחמת 
שנטה ממנה ולא האיר בה, מזה נתהווה שיש לה 

רצון אחר כנגדו".

רבי נחמן מדבר גם על אדם שעדיין לא מצא את 
זיווגו, והוא אומר "נטה מזיווגו". כלומר, גם גבר רווק 
שרק מסתכל על אישה אחרת, הוא כבר בוגד בזיווג 
שלו, והקשר הפנימי ביניהם מתקלקל. ולכן יהיה לו 
מאוד קשה למצוא את זיווגו, וגם אם ימצא לא יהיה 

ביניהם קשר טוב.

על  לשמור  חייבת  שהיא  לאישה  גם  נכון  וזה 
היא  ואיך  רווקה.  שהיא  אפילו  זוגה  לבן  נאמנות 
מתלבשת  שהיא  ידי  על  נאמנותה?  על  שומרת 
בצניעות והיא שומרת את עצמה לבעלה בלבד. וזה 
גורם לכך שהקשר הפנימי בינה לבין בן זוגה האמתי 
יציב  בית  ולבנות  אותו  למצוא  קל  לה  ויהיה  נשמר, 

ובריא.

נאמנות מהרגע הראשון
ישראל  בן  שכל  היא  האמתית  הזיווג  מציאת  לכן 
כבר  זוגם  לבן  נאמנות  על  ישמרו  ישראל  ובת 
צריכים  ביותר  הצעיר  מהגיל  כבר  בנים  מילדותם. 
וגם  אסור,  מראה  כל  מלראות  העיניים  את  לשמור 

בנות צריכות לשמור על הצניעות מקטנותן.

בשטח,  רבים  מקרים  רואים  ואנו  ראינו  וכבר 
הזיווג  את  פוגשים  בקדושה,  לגדול  שזכו  שצעירים 
שלהם פעם אחת בגיל צעיר מאוד וכבר מתחתנים, 
ביניהם  אין  ולכאורה  מכירים  בקושי  שהם  למרות 
בחיים:  מאוד  מצליחים  הם  זאת  ובכל  קשר.  שום 
מוצלחים,  בילדים  בשמחה,  בפרנסה,  בית,  בשלום 

ובכל טוב. כי הקשר הפנימי שביניהם בנוי ויציב.

ולעומת זאת רואים רבים כאלה שנפגשים פגישות 
את  זה  טוב  להכיר  רוצים  ולכאורה  וארוכות,  רבות 
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מאמר

ראש הישיבה

יום ב',
(20/01/20) כ‚' טב

 הכנס ל בי ב‡ו„יטוריום
"רעו ,"יכון ביב זיסו 13

בעה 19:30

יום ‡',
(19/01/20) כב' טב
בבי מפח עו˜ב

בעה 20:00

יום ‡',
(19/01/20) כב' טב

בי כנס "מכן ‡ר"
16 פר

בעה 16:30

יום „', ה',
כה' / כו' טב
(22-23/01/20)
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פרשת שמות

TH IS Sunday!

S E C O N D

Annual Breakfast

Sunday, January 19, 2020 | 9:30 am
6 Parker Blvd. Monsey, New York 10952
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