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any of us are familiar with the Simanim Chazal 
lay out that point to Mashiach’s imminent arrival: 
 We have also ."בעקבות משיחא חוצפא יסגא, ויקר יאמיר" וכו'

often heard from prominent figures that in our times, 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? 

As we shall see B’ezras Hashem, the key to understanding 
this issue may lay in Yisroel’s response to the travails of 
Shibud Mitzrayim.

V’es Tza’akasam Shamati

One of the fundamental Yesodos Chazal relate to us 
about Yetzi’as Mitzrayim is that it serves as a blueprint 
for the future. The Passuk states: כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
 and so we learn that the nature of the Galus ;”נפלאות"
and Ge’ulah of Mitzrayim foreshadows the Mehalech of 
Galus and Ge’ulah in the future. The סמ"ק (Sefer Mitzvos 
Ha’katzar, one of the Ba’alei Tosfos) says something quite 
interesting which reflects this idea. Chazal tell us that 
one of the items a person is asked about in Shamayim is 
whether he awaited the Ge’ulah: “Tzipisa L’yeshu’ah?” The 
 wonders where in the Torah we find such a Chiyuv סמ"ק
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: "מצרים מארץ  הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה'   . "אנכי 
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. 

So how, indeed, did the Ge’ulah from Galus Mitzrayim 
come about? Parshas Shemos contains a critical turning-
point in the whole episode: ויאנחו בני־ישראל מן־העבדה ויזעקו" 

את־נאקתם" אלקים  וישמע  מן־העבדה,  אל־האלקים  שועתם   All . ותעל 
of these phrases – "נאקתם שועתם...  ויזעקו...   are – "ויאנחו... 
all Leshonos of Tefillah, and 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:במצרים עמי אשר  ראיתי את־עני   "ראה 
 The Rishonim explain that the Passuk . ואת־צעקתם שמעתי"
is 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   And so . "השמיעיני 
it is that He will sometimes 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. 
Interestingly, we find that Moshe had to deal with his 
handicap of K’veidus Peh throughout the whole process of 
Yetzi’as Mitzrayim. Never do we see that he actually prayed 
for its removal. The Ramban (4:10) writes, however, that 
this was a deliberate move; Moshe never really wanted 
to speak with Pharaoh, and so he didn’t Daven for his 
K’veidus Peh to be removed. He only complained that it 
wouldn’t, it couldn’t work. But had he Davened, he would 
have in fact been healed. 

This idea was manifest, as well, from the very beginning 
of Creation. Rashi in Parshas Bereishis tells us that the 
existence of the world is very much dependent on rainfall. 
Nonetheless, Hashem didn’t bring rain to the world until 
Adam Harishon came along and Davened for it. The 
bottom line is that Hakadosh Baruch Hu stands at the 
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 
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Kodesh Kodoshim Me’ishei Hashem. Whatever is left 
over from the Korban Mincha should be eaten by the 

Kohanim and, by doing so, the owner of the Korban will get 
a Kaparah. This is an example of a mundane activity, eating, 
which when done in a specific circumstance, becomes a 
Mitzvah. But, unaware that you are fulfilling a Mitzvah leaves 
the action mundane and of little value.
 
A Shabbos meal, when appreciated as a part of Kavod 
Shabbos (and understanding what Kavod Shabbos means) 
and approached properly, is more than a good meal. But, to 
be elevated, it has to be appreciated. The same is true at a 
Bris Milah.
 

Schmoozing with someone for an hour is generally a waste 
of time but not if the person really needs someone to listen 
to him. It can be an act of Chesed. When a person calls me 
for the first time, I consider whether I need to listen for 
10-20 minutes before I offer any advice.
 
Many people think too much in the box, as if everything is 
always good or always bad. It’s never that simple. Everything 
can be used to serve Hashem. This is not only true on a 
case-by-case basis but some people may find that they 
have a calming personality. Their mission may be to be a 
“Schmoozer”. Some people may love cooking and can take 
their mundane passion for food and help others as well. 
Consider what you do well and elevate it beyond personal 
pleasure. Turn it into something great.
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By Rabbi Shmuel Gluck
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his message of this article may not seem Pesach-related 
because it is relevant for the entire year. Nevertheless, 
it is very necessary to be heard before Pesach. During 

the Yomim Tovim period, we place an emphasis on a few 
Mitzvohs to such a degree that we lose our balance and 
overlook the “bread and butter” Mitzvohs. My hope is that 
it will remind people to also be mindful of this message as 
we prepare for and during the entire Yom Tov.
 
I had an epiphany last week, the result of incidents involving 
two different friends. I realized that those incidents offer a 
common reason for many of our conflicts, whether verbal or 
the unspoken grudge-holding version. Instead of describing 
my theory, I would prefer offering some crisp examples.
 
I have a friend who participates in any meeting to discuss 
a new project. Yet, when it comes to following through, he 
hardly does. To him, I assume, joining the meeting is essential 
as it shows he “belongs”. But, following through is nothing 
more than incidental because the project has already gotten 
off the ground. To others, being a motivator is incidental but 

keeping your word, when given, is essential. This debate is 
between what is incidental and what is essential. Because 
the small, daily conflicts often go undiscussed, grudges form.
 
One can ask, “Who is correct?”.  The answer should be 
that it doesn’t matter. What matters is whether there’s a 
relationship between the two parties or not. If there is, then 
mattering to one side is enough to give it importance to the 
other. If there is no relationship, then, in most people’s lives, 
all that matters is whether someone can be sued or not.
 
Some people are Nosei B’ol Im Chaveiro. They carry their 
friend's burdens on themselves. They help when they can 
and share the suffering when they can’t. Nothing is incidental 
if the other person considers it important. We are already 
accustomed to living lives surrounded by people who care 
about us more than they care for anyone else but still not 
enough to be a Nosei B’ol. 
 
Feeling their burden requires people to get inside other 
people’s heads, not to understand, but to feel why, and to 
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A Study of Shabbos #25 
Pesach: Rav Hirsch on the Chochom  

By David Gurwitz 
 

Our Shabbos study for most of this year has been 
based on the last posuk of Tehillim 107: “Mi 
chochom veyishmar eileh veyisbonenu chasdei 
Hashem - Whoever is wise, let him note these 
things and they will understand the kindnesses of 
Hashem.”  

There are several reasons to see just how 
appropriate it is for us to appreciate the mandate 
of this posuk as we prepare for Pesach as well. 

First, Pesach is called Shabbos in the Torah. How? 
Regarding the count of the Omer, the posuk says 
to begin the count “after Shabbos,” which Chazal 
tell us means after Pesach. 

Second, the Aramaic targum of the word Pesach 
as used in the Torah means chesed. 

Third, Tehillim 107 refers to the four ways in 
which we were saved when leaving Mitzrayim. We 
learn the Birchas Hagomel from it. It expresses 
gratitude for being saved from choleh, sickness; 
yam, the sea; yissurim, incarceration; and 
midbar, the desert. The first letters of these four 
words spell the word chaim, life. Saying and 
feeling Tehillim 107 helps create a consciousness 
that life, chaim, is about gratitude. The word 
Pesach hints to these four savings as well, since 
it can be expressed as peh sach, the mouth that 
speaks, and sach, samach ches, has a value of 
68, the same as chaim. 

Fourth, the Torah was given at Har Sinai on 
Shabbos. Torah and Shabbos go hand in hand. 
The value of the spelled-out three letters 
comprising the word Pesach - pey, samach and 
ches - also teaches us about the connection 
between Torah and Pesach. How? Pey (80) and 

hey (5); samach (60), mem (40) and chof (20); 
and ches (8) and sof (400) add up to 613, which 
is the value of the following: baTorah, Moshe 
Rabbeinu, and gemillus chassodim. 

Let’s prepare for the glorious Seder by examining 
chochmah from Rav Shamshon Raphael Hirsch 
zt”l.  

The posuk in Tehillim 37:30 states: “Pi tzaddik 
yehegeh chochmah uleshoni tedaber mishpat - 
The mouth of a righteous man utters wisdom and 
his tongue speaks justice.”  

Rav Hirsch, in his exquisite commentary, writes 
as follows: “True spiritual greatness, the 
understanding and knowledge of all that is right 
and good and true, can only be found in the 
tzaddik. It is only the righteous man who utters 
chochmah, for there actually is only one 
chochmah, and that is not to wish to be a 
chochom, but to be a tzaddik. It is only the word 
of the tzaddik that can speak of that 
righteousness, which should be the changeless 
criterion for all human dealings, situations and 
relationships. Why is this so? Why is a man’s true 
and correct understanding of what is right 
irrefutably dependent upon the life he leads?” 

The answer, says Rav Hirsch, can be found in 
Tehillim 37:31, which states: “Toras Elokav belibo 
lo simad ashurav - He hears the law of his G-d 
within his heart, it will not waver because of his 
steps.” 

Rav Hirsch continues: “Only the tzaddik can be 
truly wise, because to him Hashem is indeed his 
Hashem. Hashem’s word is his law. He takes unto 
himself only Hashem’s word, which is supreme 
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 ‘Practical stories’ - 'סיפורים מעשיים'  
Who does not need money before the Chag? The more a person sets 
aside for his expenses, the more his expenses become, especially if he 
needs clothes and shoes and extra food for the holiday. I have already 
told the three stories of the Rebbe of Kozhnitz that are propitious for 
Pesach since the yahrzeit of the Noam Elimelech. The next day I met 
a friend who told me he was trying to get a couple into the country 
for their son’s wedding, but it is very difficult. Entry is barred to a non-
resident. He told me that this was so important to them, they were 
willing to give a large sum of money to whoever could get them in. 
The amount offered could make Pesach for five families.  
First, I davened to Hashem that if this was for me, He should help me 
find a way and I not try for nothing. Then I called people I knew to find 
out how to get the couple into the country. After a day-and-a-half of 
calls, I knew what had to be done, but I could not connect with the 
right person. Again, I davened to Hashem to help me. About five 
minutes later, I met a friend who whenever we meet, we share divrei 
Torah on the parsha, and I remembered that he is connected and I 
asked for his help. He connected me with someone who connected 
me with someone else and the ball started rolling. I had to connect 
with a certain person. This took another two days. I was frustrated by 
the challenges and not seeing results and on the other hand, I needed 
the money. I went to daven Mincha and stayed after to learn. I 
davened to the Creator and asked, if I am to get the money then let it 
come already and if not, then please help me prepare for Yom Tov 
without much effort. From there I went to wash the car and I began 
to talk to another customer there. His name was the same as the one 
who was supposed to help me. I asked him if he knew him, and he told 
me they are cousins.  
When he heard the issue, he told me his cousin was not the person to 
speak to and he gave me the name of someone who can take care of 
it in one moment. I was amazed at the hashgacha, as I never thought 
I would make a connection at a carwash. He called the man and asked 
him to help me. He approved the permits and everyone was jubilant.  
He asked for nothing in return and would not take anything offered. 
He just wanted to help another Jew. 

      כ.ה.
    
 

When a soul will bring -   ונפש כי תקריב 
There are days and then there are days. There are days when you 
get up easily and joyously run to Tefillah where you are one of the 
first ten to come. The entire davening passes with an elevation of 
thought and feeling, and the whole day you find yourself clear-
headed. But then there are days when you can hardly separate 
yourself from your bed and when you finally move yourself and 
show up for davening, they are already in the middle. You try to 
rush through the words and catch up to the tzibbur, and with great 
difficulty you can barely focus on a few words. The rest of the day 
seems exactly the same to you, and sometimes this situation 
extends for a long time, and not just for a few days. This breaks you 
apart, is this how a Jew is supposed to daven? Is this how a Jew 
keeps mitzvos? Is this how the bond with HaKadosh Baruch Hu? 
Our parsha is filled with all sorts of karbanos, however, by only one 
of them does it say 'ונפש כי תקריב' – ‘when a soul will bring’ (2:1). 
This is written by the donative mincha karban [meal-offering], and 
Rashi explains why:  When a soul will bring – ‘Soul’ was not used 
with reference to any other voluntary offerings except for the 
mincha. Whose practice is it to dedicate a mincha? A poor person. 
HaKadosh Baruch Hu said, “Although his offering is modest, I 
consider it on his behalf as if he offered his soul.” From here we see 
that the poor man’s karban, even though it is poorer than all other 
karbanos, is very acceptable before Hashem Yisbarach. Not only 
this, but the Torah considers it as if he has offered his soul. Why is 
that? Because the poor man exerts himself with the bringing of the 
karban more than anyone else, since by him, the difficulty to bring 
a karban is greater and thus, it is worth more before the 
Omnipresent. 
Chazal say (Nedarim 41a), ‘There is no destitute person except one 
who lacks understanding’. Therefore, on those days when things 
are not going well for you, and you feel empty and your mind is 
cloudy, then these are the days when you are called ‘poor’. Your 
Tefillah is poor, and your learning is poor. But you cannot be broken 
from this, because HaKadosh Baruch Hu loves the karbanos of the 
poor man more than all the other karbanos. HaKadosh Baruch Hu 
sees your offering, the effort you are exerting, the ‘fat and blood’ 
that you bring from the exertion over every ‘shtikel of Torah and 
Tefillah. It is specifically your avodah at these times that is worth 
more and stands up for you, as Chazal expound 'אף תורתי עמדה לי' 
– ‘even my Torah has stood for me’, the Torah that I learned in 
anger has stood for me.                               - Tiv HaTorah - Vayikra 
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”Is Written with a Small “Aleph "ויקרא אל משה"

The Midrash Says: “Were it not for the young children 
learning the details of the korbanos  

the world would not endure”

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Vayikra 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

My breath and your breath, what of them?  (Do they not 
count for anything?)  He (Abayei) said to him: Breath that 
contains the taint of sin cannot be compared to breath 
that does not contain the taint of sin.  

Notwithstanding, the subject deserves further exploration.  
Accepting that the continued existence of the world hinges 
on the Torah utterances of young schoolchildren, but why do 
we begin teaching them Torah specifically with sefer Vayikra, 
the sefer of the korbanos?  And even if we wish to fulfill the 
notion of: Let pure ones come and occupy themselves with 
things that are pure”—in reality, the entire Torah is pure.  In 
fact, David HaMelech lists this as one of the attributes of the 
Torah (Tehillim 19, 10): "יראת ה' טהורה עומדת לעד"—the fear of 
Hashem is pure, enduring forever.  

The Source for This Notion 
 Is Found in the Midrash

We will begin to shed some light on the subject by examining 
the words of Chazal in the Midrash Tanchuma.  This is the 
source for the practice of beginning to teach schoolchildren 
Torah with sefer Vayikra.  Not only does the world endure 
in the merit of their Torah utterances, but without them, the 
world would cease to exist.  Here is the passage from the 
Midrash Tanchuma: (Tzav 14): 

Rabbi Assia said, “Why do the young schoolchildren 
studying with their  masters begin by studying the sefer 

On the upcoming, auspicious Shabbas Kodesh, we will 
read the Torah portion of Vayikra.  Thus, we begin reading 
the Torah portions of the third sefer of the Torah.  In the very 
first word of sefer Vayikra, we find something fascinating; 
according to tradition, the letter “aleph” of "ויקרא" is written 
with a little “aleph.”  

It is fitting, therefore, that we introduce the sacred words 
of the great Rabbi Mordechai HaKohen of Tzefat, ztz”l, a 
disciple of the Arizal.  In his sefer Sifsei Kohen, he discusses 
the significance of the small “aleph”: The “aleph” of Vayikra 
is a small “aleph,” alluding to the practice of starting to 
teach young children Torah with sefer Vayikra, the sefer 
of the korbanos.  Once, the world existed in the merit of 
the korbanos.  Now, however, that there are no korbanos, 
it exists on account of the utterances of the small children 
learning with their teachers.  Those utterances are 
considered like the offering of the korbanos, as it states in 
the Midrash: Let pure ones come and occupy themselves 
with things that are pure.  

It is apparent that he is referring to the teaching in the 
Gemara (Shabbas 119b): ,נשיאה יהודה  רבי  משום  לקיש  ריש   "אמר 

רב פפא ליה  רבן, אמר  בית  תינוקות של   אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל 

 לאביי דידי ודידך מאי. אמר ליה אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו

 Reish Lakish said in the name of Rabbi Yehudah  חטא".
Nesiah: The world continues to exist only in the merit of 
the breath of schoolchildren.  Rav Pappa said to Abayei: 

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    
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FFoooollss  ooff  tthhee  WWoorrlldd  
ואמרת  ““  22::11 ישראל  בני  אל  דבר 
אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן לד',  
הצאן   ומן  הבקר  מן  הבהמה  מן 
  ””תקריבו את קרבנכם 

“Speak to B’nei Yisroel and say to them: When 
a man among you brings an offering to 
Hashem: from animals – from the cattle or 
from the flock you shall bring your offering.” 
The Torah says that Moshe is to tell Klal 
Yisroel about when “you” Klal Yisroel bring 
Korbonos – instead of other nations of the 
world.  Why is bringing Korbonos exclusive to 
Klal Yisroel?   
 At the time that Hakodosh Boruch 
Hu commanded Klal Yisroel about the 
Parshah of Korbonos, all of the nations of the 
world gathered together to Bilam Harasha, 
and said to him: Why did Hakodosh Boruch Hu 
only command Klal Yisroel about the 
Korbonos, and not us?  Bilam responded to 
them: Fools of the world; Yisroel, who were 
Mekabel the Torah, to them He gave the 
Parshah of Korbonos, however to you, who did 
not accept the Torah, He did not give you the 
Parshah of Korbonos. (מדרש תנחומא)   
 The Medrash Tanchuma (see above) 
says that the nations of the world did not 
receive the Parshah of Korbonos for they did 
not accept the Torah.  What is the meaning of 
this Medrash?  What is the connection 
between accepting the Torah and Korbonos?  
Don’t the other nations of the world also need 
Korbonos so that they too can obtain an 
atonement for their sins? This can be 
explained with a Moshol from the Dubno 
Maggid.  A son of a very wealthy man 
purchased for himself a beautiful pouch that 
had sewn into it strings of gold, silver, and 
precious stones, in order for him to hold his 
money.  He brought it to school, and there was 
another child, who was the son of a pauper, 
who saw this magnificent pouch, and was very 
jealous of it.  The pauper’s son decided that he 
needed to have a pouch just like it.  He went 
over to the boy with the pouch and asked him 
where he purchased it, and how much it cost 
him.  The boy told him where he purchased it 
and told him that it cost ten silver coins.  The 
poor boy only had six silver coins, but went to 
the store anyways in an attempt to purchase 
the pouch.  The boy handed the store owner 
the six coins, and told him that for those six 
coins he must give him that precious pouch.  
The store owner explained that to purchase 
the pouch, he must pay ten silver coins.  The 
boy responded that he has no more money; he 
is poor and destitute, and that the store owner 
must give it to him for the six silver coins he 
had.  The store owner laughed and said to the 
child: You fool, if you do not have any more 
coins, then why do you want to purchase this 

at all?  The purpose of having a pouch is for the 
safekeeping of one’s money.  If you have no 
money, there is no purpose for you in having 
this pouch.  The Korbon Beheimah is like the 
pouch, and what is the purpose in the pouch if 
it is not filled with coins?  The Kohanim and 
Klal Yisroel, who they are representing, are all 
compared to the coins in the pouch.  Bilam told 
all the nations of the world; Fools! Yisroel, who 
were Mekabel the Torah, from which they 
learn what the Kavanah the Kohanim must 
have during their service, and the Kavanah 
that Yisroel must have when they bring the 
Korbon, they are the coins – and thus the 
Korbon, the pouch, has a purpose.  However, 
you, who were not Mekabel the Torah, and 
thus don’t know what and how to perform the 
service of the Korbonos, there are no coins, and 
thus the Korbon, the pouch, has no value and 
no purpose for them – for it would be an empty 
pouch. ( בן איש חי)  
 It is known that the choice Korbon 
that one can bring to Hakodosh Boruch Hu is 
the Midah of Anavah, humility.  The Gemara 
in Sotah 5a says on the Posuk in Tehillim 
נשברה“ 51:19 רוח   The sacrifices“ – ”זבחי אלקים 
that Hashem desires are a broken spirit.”  
Hakodosh Boruch Hu only commanded us to 
bring animals as Korbonos so that through the 
sacrifice of that animal, one comes to a broken 
and humbled spirit.  One must know that in 
truth, he is the one who should be sacrificed to 
Hakodosh Boruch Hu, but the animal is in his 
place. These thoughts and the recognition of 
this is to bring one to a humble spirit. (  בן איש
  (חי 
 A Korbon itself is really worthless, 
and it doesn’t really seem to make sense that 
by bringing a Korbon it exempts a sinner from 
being punished for going against the word of 
Hashem.  What really works is the 
Machshavah, the thought, that the person 
brings forth when he brings the Korbon.  The 
person is to feel as if all the things happening 
to the Beheimah are happening to him.  From 
the Shechting, to the sprinkling of the blood, 
he is to see it as if he was Shechted and that 
his blood is being sprinkled on the Mizbe’ach.  
That Machshavah that one has, Hakodosh 
Boruch Hu combines it with a Ma’aseh, to 
make it as if it was actually done, and that is 
what causes him to obtain a Kapparah.  The 
Yerushalmi in Pei’ah 1:1 says that Hakodosh 
Boruch Hu does something very special for 
Klal Yisroel, and that is that He takes their 
good Machshovos, thoughts, and makes it as if 
they performed that Ma’aseh, action, but this 
is not so for any of the other nations of the 
world.  If a non-Jew has thoughts of doing 
something good, he does not receive any 
reward for it, unless he actually performs that 

action.  The reason that only Klal Yisroel are 
Zoche to this is because their Neshomos comes 
from the הברי אהעולם   and that world is one 
which is the Sod of Kavanah.  Thus, they have 
the power to cause an effect through 
Machshavah alone.  However, the other 
nations of the world, their Nefoshos come from 
the עולם המעשה, - the world in which actions 
are what is done, and thus they cannot 
accomplish anything good without action.  It 
says in the Sha’ar Hakavonos, that the Torah 
Hakdosha was given from the הבריאה  ,עולם 
thus the Torah was only given to Klal Yisroel 
whose Neshomos are also from the עולם הבריאה.  
This is the Sod of, “ ברוך אלקינו שבראנו לכבודו” – 
“Blessed is Hashem Who created us, from the 
 ”ונתן לנו תורת אמת“ ,”for His honor ,עולם הבריאה
and gave us the Toras Emes from there, from 
the  עולם הבריאה.  However, the other nations of 
the world do not have a connection to the 
Torah Hakdosha, for they do not come from 
that world. ( בן איש חי) 

 Why is the 'א in the word, “ויקרא” 
small?  The small Aleph alludes to Moshe 
Rabbeinu humbling himself to the utmost, so 
much so that he was Zoche to have the entire 
Torah Hakdosha, which was given to Klal 
Yisroel, to be given through him.  He was the 
one who was Zoche to teach the entire Torah 
to Klal Yisroel. (רבינו זכריה) 

 Now we can understand why 
bringing Korbonos is exclusive to Klal Yisroel.  
Klal Yisroel accepted the Torah Hakdosha, 
and it was only because they have the Torah 
Hakdosha that they also have the Parshah of 
Korbonos.  The main purpose of bringing 
Korbonos is not the actual process of the 
Korbonos, but it is really all about the 
Machshavah, the thought that one has when 
bringing the Korbonos. Kavanah is learned 
from the Torah Hakdosha, and we must 
constantly seek to strengthen our Kavanah in 
all of our Avodas Hashem.  Machshavah is 
very important in the actual performance of 
Mitzvos, and is also important that one always 
remember Who is the Creator of the World, 
and how one must always remain humble.  
The small 'א teaches us that this concept of 
Kavanah is important to help keep one humble 
at all times.  We must always remember that 
we are Yidden, and to act accordingly.  In 
Yiddishkeit, it is very important for us to be 
consistent in our Avodah.  One is not to take 
those parts in Yiddishkeit that he wants, but 
those that don’t suit his desires or lifestyle he 
ignores.  If one wants to have the wonderful 
benefits of being a Jew, one must act like a Jew 
at all times.  May we be Zoche to strengthen 
ourselves in our Avodas Hashem, and be true 
to Hakodosh Boruch Hu at all times.   

Parashas Vayikra א"פשת ארקיותשרפ

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

'דלחוחינחירהשא
A satisfying aroma to Hashem. (1:9)

The service comes to its conclusion as the aroma of the 
offering rises up in smoke to Hashem. This pleases Hashem 
because, as Chazal (Sifra, cited by Rashi) explain, “I have spoken, 
and My will has been carried out.” Hashem certainly is not into 
aroma, nor does He require offerings. We do not understand the 
esoteric rationale behind korbanos, offerings. We do understand, 
however, that when Hashem commands – we respond by 
executing His will. What could be more pleasing than having 
one’s will carried out to perfection. Indeed, the Talmud
(Menachos 110a) teaches: “The term ishei reiach nichoach is 
written concerning the burnt-offering of an animal (cattle), the 
burnt-offering of a fowl and the meal-offering made of flour and 
oil. This is to teach that, regardless of what one brings as an 
offering, be it expensive (cattle) or little (such as the offering of a 
poor man, a Korban Minchah, meal-offering), offerings are all the 
same before Hashem, as long as the donor is mechavein, directs 
his heart, focuses his intention, toward Heaven/Hashem.”

In order to give the reader an understanding and 
appreciation of the meaning of yechavein libo laShomayim, 
“directs his heart Heavenward,” Horav Reuven Karlinstein, zl, 
relates a vignette concerning the saintly Bobover Rebbe, zl, Horav 
Shlomo, zl. When Rav Karlinstein was in America to receive 
treatment for an illness, a Bobover chassid who was himself very 
close to the Rebbe attended to Rav Karlinstein’s needs, which 
included traveling to various medical centres across the country. 
This chassid related that the Rebbe had an interesting daily 
custom. Almost like clockwork, every day, between the hours of 
four and five o’clock in the afternoon, the gabbai, aide, would 
bring in a plate with egg kichel, light biscuits, of which the Rebbe
would partake, make a B’racha Achronah, Al Ha’michyah, and 
continue with his day. The Rebbe insisted specifically on biscuits
– no fruit substitute. Indeed, one day, the gabbai said he had 
always wondered what it was about biscuits that “excited” the 
Rebbe.

Shortly prior to the Rebbe’s passing, a close confidant of 
the Rebbe gathered up the courage to question the Rebbe
concerning his insistence on biscuits for his daily afternoon 
repast. The Rebbe was not into food. He ate very little, and he 
was not finicky concerning his menu, except when it concerned 
his afternoon biscuits. “Why?” he asked. “What is so unique 
about these biscuits that they mean so much to the Rebbe?”

The Bobover explained, “The Bracha Achronah, After 
Blessing, recited for mezonos, biscuits and other such snack-
oriented foodstuffs, is U’nevarechcha alehah bikedushah
u’vtaharah; “and we will bless You in holiness and purity.” It is 
the only brachah of its kind; the only one in which we petition 
Hashem to allow us to bless Him in sanctity and purity. I cannot 
allow a day to pass during which I do not beseech Hashem to 
allow me to be worthy of this opportunity.” [In an addendum to 
this story, my brother-in-law, Reb Moshe Brunner, a staunch 
Bobover chassid, was, for all intents and purposes, a ben bayis, 

frequent guest/visitor at the Rebbe’s home. He observed the 
Rebbe many an afternoon, and eating biscuits at 4:00 p.m. was 
not his usual daily tidbit. In fact, he remembers being with the 
Rebbe at 10:00 p.m. as the Rebbetzin came in to insist that he 
have dinner. The Rebbe responded that there were chassidim still 
waiting to be seen. He would have his egg kichel instead. He had 
not yet blessed Hashem b’kedushah u’be’taharah.

Rav Karlinstein bemoans the fact that Al Ha’michyah is 
one of the most neglected b’rachos. We attend a Kiddush after 
davening; someone has yahrzeit; we grab a danish, eat and run –
no Al Ha’michyah. We make Havdalah, and something comes up 
which requires our attention. The result is that we neglect to say 
Al Ha’gefen. When we stop to think about the implications of this 
brachah and the opportunity it affords us to offer a “satisfying 
aroma to Hashem,” we will think twice before neglecting this 
important brachah.

ונברקםימלשחבזםאו
If his offering is a feast peace-offering. (3:1)

A Korban Shelamim is unique in that it is self-motivated, 
brought voluntarily, because a person has been moved to express 
his gratitude to Hashem for favours granted, and to enhance his 
closeness with Him. Shelamim is derived from shaleim, 
wholeness, perfection and shalom, peace. It increases good will, 
since so many people – the Kohanim, the family and friends of 
the donor – participate in its consumption. Ramban focuses on 
the relationship of the Shelamim with sheleimus, wholeness. He 
observes that the donor who offers a Shelamim is doing so freely, 
not to atone for an infraction on his part. He is a person who 
seeks spiritual growth on a positive trajectory, not because he is 
running away, but because he is surging forward.

In way of explanation, I will digress with a story and 
elaborate afterwards. The Holocaust was a devastating 
cataclysmic tragedy during which six million of our brothers and 
sisters were systematically murdered – their only “offense” being 
their religion – leaving its survivors traumatised for life, some 
physically and others spiritually. The following story, related by 
Rabbi Elimelech Biderman, Shlita, is about one such Yid who was 
observant prior to the war’s outbreak and, although he survived 
physically, he became a victim of the spiritual questions he had 
after the war. 

He arrived in America, a young, broken survivor, seeking 
to distance himself as much as possible from the communities 
that were home to organised Jewish religious observance. After 
his experiences, he sought distance between himself and 
Judaism. He moved to a small village in southern United States, 
married a like-minded third generation biologically Jewish 
American, and together they raised their only child, a wonderful 
young boy, happy, inquisitive and totally oblivious to the religion 
of his ancestors. Despite his father’s antagonistic relationship to 
religious observance, when his son approached his thirteenth 
year, the father told him that, for a Jewish boy, his thirteenth 
birthday holds unique significance as a rite of passage. Thus, his 
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Now You Know! 
The Month of Nisan is a time of 
redemption and freedom. Just as the 
Jews were taken from Egypt in Nisan, so 
will we be redeemed when the Moshiach 
comes and the long exile ends. 
However, the Jewish People did not 
merely leave physical slavery. It is well-
known that people who have become 
accustomed to being in servitude or 
prison change their mindsets and have 
trouble acclimating to freedom. 
Therefore, Hashem needed to free us 
emotionally and intellectually as well. 
Intellectual freedom also means being 
able to think of things in different ways. 
The Torah tells us that if a person 
brings a burnt offering from birds, the 
prescribed ritual includes tearing it open 
near the wings and placing it on the 
altar as a pleasing aroma to Hashem. 
Rashi tells us that when the posuk says 
“wings,” it means the actual feathers 
remain intact. 
The Midrash asks, “No normal individual 
can smell burning feathers and not be 
disgusted by the odor. Why then do we 
burn the bird with its feathers intact? So 
that the altar is beautified by a “full-
looking offering” of the poor man.” 
Though we might find the odor of 
burning feathers offensive, Hashem 
sees it differently. He wants the poor 
man to not be disgraced. He wants him 
to feel that he has offered something of 
substance so we do not pluck the bird. 
That consideration for someone’s 
feelings is the pleasing aroma Hashem 
wants to accept. By freeing our minds, 
we can see things not as they appear to 
be, but as they should be – according 
to Hashem’s will and perspective.  

Thought of the week: 

Everyone thinks of changing 
the world, but no one thinks 
of changing himself. 

(BY:B ARQYW) ‰.XXYN XYRL WLEY AL XBZMH LAW ÂHL OTA WBYRQT TYwAR IBRQ‰   
“As an offering of choice firsts they may be offered to Hashem but to the altar 
they shall not be lifted as a pleasing aroma.” (Vayikra 2:12) 

The previous posuk tells us that neither leaven nor honey may be brought upon the 
mizbeiach. Now, the Torah tells us that there is a time when these items can be offered 
to Hashem, though not as a burnt offering on the altar. 

Leaven is brought as part of the Shtai HaLechem, the two loaves brought on Shavuos, 
and honey refers to sweet fruits brought as Bikkurim, also brought Shavuos-time. What 
is significant about the timing of these two things and what can we learn from it? 

The Klei Yakar discusses this and says that leaven, chometz, is a euphemism for the 
Yetzer Hara. Air in the dough makes it look larger but in actuality it’s just an illusion. 
Similarly, the temptations we face often promise great things that do not materialize. 
This bread is offered, therefore, on the day of Matan Torah, which is a “spice” to 
transform the Yetzer Hara.  

Honey sweetens things, but it, too, merely masks the original flavor instead of 
transforming the item. These two things do not constitute a perfection or completeness 
that should go on the mizbei’ach to be offered to Hashem. Nevertheless, they are 
offered, both on Shavuos. 

This is because these two items which are not perfect on their own can help a person 
become a more perfect version of himself. These breads were not burnt for Hashem; 
they were given to the Kohanim to eat. Recognizing the importance of one’s fellow man 
and loving him as yourself is a fundamental principle of Torah. 

The same thing with Bikkurim, the first fruits. When one brings these delicacies to the 
Bais HaMikdash though they are not used for sacrifices, it ensures that one’s everyday 
life is infused with the sweetness of Torah and holiness. We do not differentiate 
between the divine and the mundane. Rather, everything in our lives, including the 
delicacies and luxuries we enjoy, is treated as holy and spiritual. 

No matter what we have in life, even our Yetzer Hara itself, we can use it to forge a 
better connection to Hashem. If we have a desire for honor, and we therefore push 
ourselves to give charity or study Torah, that’s a way to harness our evil inclination and 
channel those energies for good. 

When we live our lives by Torah, then everything can be uplifted and used for growth. 
We are able to raise the levels of holiness in even the most mundane of items and 
circumstances, and THAT will be the pleasing aroma Hashem enjoys. 

R’ Yisrael Salanter’s wife related that when they got married, they made a deal to 
divide up the decision-making in their home. 

Anything that was related to “ruchnius,” spirituality, would be decided by R’ Yisrael. 
Anything that related to the “gashmius,” the physicality of their home, would be the 
decision of the Rebbetzin. 

A listener asked her how that arrangement worked out. Smiling, she replied, “To be 
perfectly honest, I’ve never made any decisions. To R’ Yisrael, EVERYTHING is a 
matter of ruchnius!” 
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any of us are familiar with the Simanim Chazal 
lay out that point to Mashiach’s imminent arrival: 
 We have also ."בעקבות משיחא חוצפא יסגא, ויקר יאמיר" וכו'

often heard from prominent figures that in our times, 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? 

As we shall see B’ezras Hashem, the key to understanding 
this issue may lay in Yisroel’s response to the travails of 
Shibud Mitzrayim.

V’es Tza’akasam Shamati

One of the fundamental Yesodos Chazal relate to us 
about Yetzi’as Mitzrayim is that it serves as a blueprint 
for the future. The Passuk states: כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
 and so we learn that the nature of the Galus ;”נפלאות"
and Ge’ulah of Mitzrayim foreshadows the Mehalech of 
Galus and Ge’ulah in the future. The סמ"ק (Sefer Mitzvos 
Ha’katzar, one of the Ba’alei Tosfos) says something quite 
interesting which reflects this idea. Chazal tell us that 
one of the items a person is asked about in Shamayim is 
whether he awaited the Ge’ulah: “Tzipisa L’yeshu’ah?” The 
 wonders where in the Torah we find such a Chiyuv סמ"ק
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: "מצרים מארץ  הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה'   . "אנכי 
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. 

So how, indeed, did the Ge’ulah from Galus Mitzrayim 
come about? Parshas Shemos contains a critical turning-
point in the whole episode: ויאנחו בני־ישראל מן־העבדה ויזעקו" 

את־נאקתם" אלקים  וישמע  מן־העבדה,  אל־האלקים  שועתם   All . ותעל 
of these phrases – "נאקתם שועתם...  ויזעקו...   are – "ויאנחו... 
all Leshonos of Tefillah, and 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:במצרים עמי אשר  ראיתי את־עני   "ראה 
 The Rishonim explain that the Passuk . ואת־צעקתם שמעתי"
is 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   And so . "השמיעיני 
it is that He will sometimes 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. 
Interestingly, we find that Moshe had to deal with his 
handicap of K’veidus Peh throughout the whole process of 
Yetzi’as Mitzrayim. Never do we see that he actually prayed 
for its removal. The Ramban (4:10) writes, however, that 
this was a deliberate move; Moshe never really wanted 
to speak with Pharaoh, and so he didn’t Daven for his 
K’veidus Peh to be removed. He only complained that it 
wouldn’t, it couldn’t work. But had he Davened, he would 
have in fact been healed. 

This idea was manifest, as well, from the very beginning 
of Creation. Rashi in Parshas Bereishis tells us that the 
existence of the world is very much dependent on rainfall. 
Nonetheless, Hashem didn’t bring rain to the world until 
Adam Harishon came along and Davened for it. The 
bottom line is that Hakadosh Baruch Hu stands at the 
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 
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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 is the fact that we aren’t 
being Mispallel to Hakadosh Baruch Hu enough to bring 
the Ge’ulah. 

ַוּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך, ַוּיֹאֶמר... ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת 
ֶאת־ַהִּמְצִרי ַוִּייָרא מֶֹׁשה ַוּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר.

And (Moshe) said to the wicked one: “Why do you 
strike your fellow?” And he said: “…Are you saying 
that I should be killed, just as you killed the Mitzri?” 
And Moshe was afraid, and he said: “Alas, the matter is 
known.” (Shemos 2:13,14)

Achein Noda Ha’davar

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 הרגת את־המצרי" . 
Moshe responded to their hostility by declaring: “Achein 
Noda Ha’davar – Behold, the matter is known.” What 
‘matter’ was Moshe referring to? The Pashut Pshat, it 
would seem, is that he was speaking of the Mitzri’s death, 
fearing that his deed had been discovered. And indeed, 
Rashi brings this down as his first Pshat. But in his second 
Pshat, Rashi offers a different interpretation based on the 
Midrash. The “matter”, he explains, 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: 
“Achein Noda Ha’davar.” 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. 

However, writes the Alshich Hakadosh, Lashon Ha’ra 
has the power to sabotage Tefillah; for by speaking 
Lashon Ha’ra, a person pollutes his mouth to the extent 
that his Tefillos will no longer be accepted. And so, the 
Chafetz Chayim understands that this was the very point 
Moshe was making with his statement of “Achein Noda 
Ha’davar.” 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. 

These are some of the vital lessons the Parshah imparts to 
us regarding our state in Galus and the manner through 
which to bring the Ge’ulah. A great Ikkar is to be Mispallel; 
ultimately, that 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, 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 free of Lashon Ha’ra. 

R’ Yehonosan Eibshitz writes in Ya’aros Dvash that 
Hashem will never turn down a truly clean Tefillah. A 
person may not always get exactly what he asks for in 
the way he imagines it. But at the very least, Hashem will 
listen to that Tefillah, and store it away for some time in 
the future when it may be most needed. 

May we all be Zocheh.
Among those that are מצפים לישועה    

-2-
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Trong in all areas.  

559.458 

Vayikra 
5781 

 ‘Practical stories’ - 'סיפורים מעשיים'  
Who does not need money before the Chag? The more a person sets 
aside for his expenses, the more his expenses become, especially if he 
needs clothes and shoes and extra food for the holiday. I have already 
told the three stories of the Rebbe of Kozhnitz that are propitious for 
Pesach since the yahrzeit of the Noam Elimelech. The next day I met 
a friend who told me he was trying to get a couple into the country 
for their son’s wedding, but it is very difficult. Entry is barred to a non-
resident. He told me that this was so important to them, they were 
willing to give a large sum of money to whoever could get them in. 
The amount offered could make Pesach for five families.  
First, I davened to Hashem that if this was for me, He should help me 
find a way and I not try for nothing. Then I called people I knew to find 
out how to get the couple into the country. After a day-and-a-half of 
calls, I knew what had to be done, but I could not connect with the 
right person. Again, I davened to Hashem to help me. About five 
minutes later, I met a friend who whenever we meet, we share divrei 
Torah on the parsha, and I remembered that he is connected and I 
asked for his help. He connected me with someone who connected 
me with someone else and the ball started rolling. I had to connect 
with a certain person. This took another two days. I was frustrated by 
the challenges and not seeing results and on the other hand, I needed 
the money. I went to daven Mincha and stayed after to learn. I 
davened to the Creator and asked, if I am to get the money then let it 
come already and if not, then please help me prepare for Yom Tov 
without much effort. From there I went to wash the car and I began 
to talk to another customer there. His name was the same as the one 
who was supposed to help me. I asked him if he knew him, and he told 
me they are cousins.  
When he heard the issue, he told me his cousin was not the person to 
speak to and he gave me the name of someone who can take care of 
it in one moment. I was amazed at the hashgacha, as I never thought 
I would make a connection at a carwash. He called the man and asked 
him to help me. He approved the permits and everyone was jubilant.  
He asked for nothing in return and would not take anything offered. 
He just wanted to help another Jew. 

      כ.ה.
    
 

When a soul will bring -   ונפש כי תקריב 
There are days and then there are days. There are days when you 
get up easily and joyously run to Tefillah where you are one of the 
first ten to come. The entire davening passes with an elevation of 
thought and feeling, and the whole day you find yourself clear-
headed. But then there are days when you can hardly separate 
yourself from your bed and when you finally move yourself and 
show up for davening, they are already in the middle. You try to 
rush through the words and catch up to the tzibbur, and with great 
difficulty you can barely focus on a few words. The rest of the day 
seems exactly the same to you, and sometimes this situation 
extends for a long time, and not just for a few days. This breaks you 
apart, is this how a Jew is supposed to daven? Is this how a Jew 
keeps mitzvos? Is this how the bond with HaKadosh Baruch Hu? 
Our parsha is filled with all sorts of karbanos, however, by only one 
of them does it say 'ונפש כי תקריב' – ‘when a soul will bring’ (2:1). 
This is written by the donative mincha karban [meal-offering], and 
Rashi explains why:  When a soul will bring – ‘Soul’ was not used 
with reference to any other voluntary offerings except for the 
mincha. Whose practice is it to dedicate a mincha? A poor person. 
HaKadosh Baruch Hu said, “Although his offering is modest, I 
consider it on his behalf as if he offered his soul.” From here we see 
that the poor man’s karban, even though it is poorer than all other 
karbanos, is very acceptable before Hashem Yisbarach. Not only 
this, but the Torah considers it as if he has offered his soul. Why is 
that? Because the poor man exerts himself with the bringing of the 
karban more than anyone else, since by him, the difficulty to bring 
a karban is greater and thus, it is worth more before the 
Omnipresent. 
Chazal say (Nedarim 41a), ‘There is no destitute person except one 
who lacks understanding’. Therefore, on those days when things 
are not going well for you, and you feel empty and your mind is 
cloudy, then these are the days when you are called ‘poor’. Your 
Tefillah is poor, and your learning is poor. But you cannot be broken 
from this, because HaKadosh Baruch Hu loves the karbanos of the 
poor man more than all the other karbanos. HaKadosh Baruch Hu 
sees your offering, the effort you are exerting, the ‘fat and blood’ 
that you bring from the exertion over every ‘shtikel of Torah and 
Tefillah. It is specifically your avodah at these times that is worth 
more and stands up for you, as Chazal expound 'אף תורתי עמדה לי' 
– ‘even my Torah has stood for me’, the Torah that I learned in 
anger has stood for me.                               - Tiv HaTorah - Vayikra 
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 ‘And where was Dina? Yaakov put her in a chest and closed it over 
her, so that Eisav should not set his eyes upon her.’ Without a doubt 
Yaakov had good intentions, for though Dina was righteous, it was a 
given that Eisav would influence her, and she would stray from the 
religion. At that time, Dina was no older than six years old and Eisav 
was 97. However, this was not the view of HaKadosh Baruch Hu and 
Yaakov was punished for this as Rashi explains that because of this 
incident Dina fell into the hands of Shechem. This was a flaw in 
Yaakov that through this he held back Eisav from coming close. 
Nowadays it is quite difficult to teach anyone to go out in public and 
bring close those who are distant from their Creator. Not everyone 
is trained for this. There is a great concern that instead of doing good 
he can find himself ruined Rachmana litzlan. It is impossible to teach 
this except to those whose souls are very broad and have strong 
understanding that those distant will not influence them. This too is 
only after consulting with a Rav who is great in Torah. 
However, the truth of the matter is that there is an aspect of bringing 
close those who are distant even among those who are close, this is 
one of the things that anyone can do. That is, when you see a young 
person who is having difficulty spiritually and needs encouragement, 
and you tell him words of encouragement, then you are able to lift 
him from his situation and bring him close to avodah. When he sees 
that you value him and love him, he will understand from this 
gesture that his place is in the tent of Torah. He will be encouraged 
from this to study Torah and avodah until he merits that his face will 
glow from Heaven and he will join others of his age in the lap of 
Torah. His Judaism and that of his descendants will hang on the merit 
of that young man who saw his worth in his difficult time. 
Bringing one close with a good word we find can be helpful even with 
the wicked who are outside the camp, as we see with the wicked and 
sinful people of Sodom. When they found out that there were guests 
in Lot’s house, they surrounded the house, both young and old. Lot 
refused to give in to them, wanted to soften their hearts and when 
he went out to speak to them, he said (19:7), 'אל נא אחי תרעו' – ‘I 
beg you, my brothers, do not act wickedly’. He tried to get them to 
see his view wit a good word, even though they were steeped in 
wickedness. Still, he hoped he could persuade them with a good 
word of closeness. 
In light of what we have said, it is fitting to apply it to ‘sipur yetzias 
Mitzrayim’. We find the Torah speaks of four sons, each of whom we 
relate the story of the Exodus according to his understanding. By the 
wicked son, the Torah says (Shemos 13:8)   והגדת לבנך... בעבור זה'
 You shall tell your son… “It is because of‘ – עשה ה' לי בצאתי ממצרים'
this that Hashem did for me when I left Egypt”’. Rashi: ‘Me, not you, 
had you been there, you would not have been redeemed.’ 
With a cursory glance, the words are as harsh to the wicked son as 
arrows. We tell him that Hashem does not want him and had he 
been there, he would not have been redeemed. But is this not the 
opposite of the narrative? We are supposed arouse emunah in the 
hearts of the children and through the retelling, they understand 
there is a G-d in heaven and earth and Pharaoh sent us out against 
his will, since it was the will of Hashem Yisbarach. The child learns to 
serve Hashem. At the same time, are we turning off the wicked son? 
We must say that these are words of closeness to the wicked son. 
The truth of the matter is that we could have spoken softly to him 
explaining the great miracles HaKadosh Baruch Hu did for us and all 
the good He did for us, just so we should serve Him. Then he will be 
aroused to change his ways, and he will understand on his own that 
he cannot continue the way he is, for if he were there he would not 
have been redeemed. This is a wakeup call.   

 לקרב כל אדם מישראל
To bring near every one of Israel 

כי יקריב מכם קרבן לה' מן  דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם 
מן הצאן תקריבו את קרבנכם: )א:ב( מן הבקר והבהמה    

Speak to the Children of Israel and say to them, “When a person 
from among you will bring an offering to Hashem; from the 

animals, from the cattle, and from the flocks you shall bring your 
offering.” (1:2) 

We learn in the Gemara (Chullin 5a) ‘Min habeheima’ – ‘From the 
animals’ – to include people who are similar to animals and can 
donate offerings. From here Chazal said, “We accept offerings from 
the sinners of Israel, so that they should return in repentance. Except 
for a renegade, one who pours libations of wine to idols, and one who 
publicly desecrates the Shabbos.” 
We learn from their words that HaKadosh Baruch Hu very much 
wants Israel to be close to Him, even those who are steeped in the 
mundane and are now categorized as ‘beheimos’ – ‘animals’, Hashem 
Yisbarach wants them close as well. Therefore, HaKadosh Baruch 
commands that they try to be close to Him. The Torah only pushes 
away those who are categorized as ‘kofrim b’ikar’ – ‘deniers of the 
basic religion’, those whose actions are so evil which shows that they 
are so base, HaKadosh Baruch Hu does not want these people at all. 
For example, the renegades who pour libations to idols or one who 
desecrates Shabbos, for they demonstrate that they do not believe in 
the Creator at all, therefore, they deny Shabbos observance which is 
a sign of faith [emunah], and they also have no qualms about pouring 
libations to idols. This is not so with those who stumble because 
something draws them to do something bad, they are not denying 
their religion, rather, it is their yetzer hara that overpowers them, and 
because of limited ability they are not able to withstand it. We can be 
sure that their hearts are forlorn in that they are not able to 
withstand it. Therefore, they are not detested by Hashem Yisbarach, 
and Hashem wants to show them love and He accepts their donations 
and from this they see that Hashem still wants them, and they are 
aroused to get close to Him again and change their bad conduct. 
Hashem Yisbarach always demands this from those able to find value 
in another, that is, to save these holy souls who have been caught in 
a net of impurity [tumah] and the other side and guide them and lead 
them on the path to the House of Hashem and return them to the lap 
of Judaism. As we see, the righteous who held themselves back from 
this were held accountable, even though these wicked ones were not 
part of Bnei Yisrael at all. For example, see what R’ Yochanan said 
(Nedarim 32a), ‘Why was Avraham Avinu punished and his children 
were enslaved in Egypt for 210 years? Because he stopped people 
from entering under the wings of the Shechina as it says (Bereishis 
קח לך'וש  כ והרש  פ'ויאמר מלך סדום אל אברם תן לי הנ  (14:21  – ‘The king 
of Sodom said to Avram, “Give me the people and take the 
possessions for yourself.”’ That is, Avraham acceded to the king of 
Sodom and left him the people and he did not take them for himself 
as captives to be under a good influence. Although the people of 
Sodom were a very base people as their evil deeds are described in 
the Midrash, and it is almost impossible to fathom their wickedness, 
and there is room to consider that even if Avraham Avinu had taken 
possession of them he would not have been able to set them on the 
right path, and as we see shortly after this that HaKadosh Baruch Hu 
wanted to destroy the people of Sodom, knowing that there was no 
hope for Teshuva, still, Avraham was held accountable for not doing 
what he could, and he was severely punished for this, that his 
offspring would be enslaved in Egypt for 210 years. 
You see something similar by Yaakov Avinu as the Torah relates 
(32:23) that he took his two wives, two maids and eleven children and 
they crossed ‘ma’avor yabok’ – ‘the ford of Yabok’ and Rashi asks,    
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”Is Written with a Small “Aleph "ויקרא אל משה"

The Midrash Says: “Were it not for the young children 
learning the details of the korbanos  

the world would not endure”

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Vayikra 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

My breath and your breath, what of them?  (Do they not 
count for anything?)  He (Abayei) said to him: Breath that 
contains the taint of sin cannot be compared to breath 
that does not contain the taint of sin.  

Notwithstanding, the subject deserves further exploration.  
Accepting that the continued existence of the world hinges 
on the Torah utterances of young schoolchildren, but why do 
we begin teaching them Torah specifically with sefer Vayikra, 
the sefer of the korbanos?  And even if we wish to fulfill the 
notion of: Let pure ones come and occupy themselves with 
things that are pure”—in reality, the entire Torah is pure.  In 
fact, David HaMelech lists this as one of the attributes of the 
Torah (Tehillim 19, 10): "יראת ה' טהורה עומדת לעד"—the fear of 
Hashem is pure, enduring forever.  

The Source for This Notion 
 Is Found in the Midrash

We will begin to shed some light on the subject by examining 
the words of Chazal in the Midrash Tanchuma.  This is the 
source for the practice of beginning to teach schoolchildren 
Torah with sefer Vayikra.  Not only does the world endure 
in the merit of their Torah utterances, but without them, the 
world would cease to exist.  Here is the passage from the 
Midrash Tanchuma: (Tzav 14): 

Rabbi Assia said, “Why do the young schoolchildren 
studying with their  masters begin by studying the sefer 

On the upcoming, auspicious Shabbas Kodesh, we will 
read the Torah portion of Vayikra.  Thus, we begin reading 
the Torah portions of the third sefer of the Torah.  In the very 
first word of sefer Vayikra, we find something fascinating; 
according to tradition, the letter “aleph” of "ויקרא" is written 
with a little “aleph.”  

It is fitting, therefore, that we introduce the sacred words 
of the great Rabbi Mordechai HaKohen of Tzefat, ztz”l, a 
disciple of the Arizal.  In his sefer Sifsei Kohen, he discusses 
the significance of the small “aleph”: The “aleph” of Vayikra 
is a small “aleph,” alluding to the practice of starting to 
teach young children Torah with sefer Vayikra, the sefer 
of the korbanos.  Once, the world existed in the merit of 
the korbanos.  Now, however, that there are no korbanos, 
it exists on account of the utterances of the small children 
learning with their teachers.  Those utterances are 
considered like the offering of the korbanos, as it states in 
the Midrash: Let pure ones come and occupy themselves 
with things that are pure.  

It is apparent that he is referring to the teaching in the 
Gemara (Shabbas 119b): ,נשיאה יהודה  רבי  משום  לקיש  ריש   "אמר 

רב פפא ליה  רבן, אמר  בית  תינוקות של   אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל 

 לאביי דידי ודידך מאי. אמר ליה אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו

 Reish Lakish said in the name of Rabbi Yehudah  חטא".
Nesiah: The world continues to exist only in the merit of 
the breath of schoolchildren.  Rav Pappa said to Abayei: 
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Vayikra? Rather, it is because all the korbanos are written 
in it; and because they are pure until now and are not 
familiar with the taste of sin and iniquity. Hence, HKB”H 
said, ‘Let them begin first with the order of the korbanos, 
so that pure ones will come and occupy themselves with 
the acts of purity. Therefore, I view them, as if they were 
standing and offering korbanos before Me.’ And He is 
informing you that even though the Beis HaMikdash is 
destroyed and korbanos are not practiced, were it not for 
the young children reading the order of the korbanos, the 
world would not remain in existence.”  

Nevertheless, the Midrash goes on to say that although 
the world continues to exist primarily on account of the 
schoolchildren studying with their teachers, in actuality, the 
Torah-study of every Jew is significant and beneficial:

Therefore, HKB”H said to Yisrael, “My children, 
even though the Beis HaMikdash is destroyed, and the 
korbanos have been abolished, and the ‘korban olah’ is not 
practiced, if you occupy yourselves and read the passage 
of the ‘olah’ and study the passage of the korbanos, I count 
it for you as if you are offering a ‘korban olah’ before Me, 
as it is stated (Vayikra 6, 2), ‘This is the Torah of an olah.’”  
In other words, one who occupies himself with the Torah 
of the “olah” merits life in the Olam HaBa. 

Notwithstanding, the words of the Midrash deserve 
further clarification.  Since the Midrash concludes by saying 
that every Jew can offer korbanos by reading and studying 
the passages of the korbanos, why is it necessary to teach 
young schoolchildren embarking on their study of Torah sefer 
Vayikra?  Why is it essential that it be considered as if they 
actually offered a korban?  Even more perplexing is the fact 
that young schoolchildren studying with their teachers and 
Rabbis are pure and without sin; hence, they don’t require the 
atonement afforded by korbanos.  So, why is it necessary for 
them to study the order of the korbanos so much so that the 
continued existence of the world depends on it?  

The Torah Study of Schoolchildren 
 Releases Them from the Obligation  
Placed upon Them at Matan Torah

I had a wonderful thought concerning this matter!  Chazal 
state that at the time of Matan Torah, HKB”H requested that 

Yisrael designate a group to be held responsible for upholding 
the precepts of the Torah.  They offered Him the young children 
studying with their masters.  And if, chas v’shalom, Yisrael 
fail to uphold the precepts of the Torah, the children  will be 
punished in their place, G-d help us!  Here is the pertinent 
passage in the Midrash Rabbah (Shir HaShirim 1, 23) related 
to the passuk (Shir HaShirim 1, 4):

“Draw me near, we will run after You.”  Rabbi Meir 
said: When Yisrael stood before Har Sinai to receive the 
Torah, HKB”H said to them, “What? Am I supposed to give 
you the Torah without any security?  Bring Me some good 
(reliable) guarantors that you will observe her properly, 
and I will give her to you.” . . . They said, “Our Avos are our 
guarantors.”  HKB”H said to them, “I have issues with your 
Avos.  I can find fault with Avraham for inquiring (Bereishis 
15, 8): ‘How will I know (that I will inherit it)’?  With Yitzchak, 
I can find fault, because he loved Eisav, and I hated him, as 
it states (Malachi 1, 3): ‘But Eisav, I hated him.’ With Yaakov 
(thinking I mistreated him) who said (Yeshayah 40, 27): ‘My 
path was hidden from Hashem.’  Rather, bring me reliable 
guarantors, and I will give her to them . . .”  

They said, “But our children will be our guarantors.”  
HKB”H said, “They are certainly good guarantors.  On 
their account, I will give her to you.”  That is the meaning 
of that which is written (Tehillim 8, 3): “Out of the mouths 
of babes and sucklings, You have established strength.”  
There is no strength other than Torah, as it states (ibid. 
29, 11): “Hashem will give might to his nation.”  When the 
borrower is demanded to pay, and he does not have with 
what to pay, who is taken?  Is it not the guarantor?  That 
is the implication of that which is stated (Hoshea 4, 6): 
“And as you have forgotten the Torah of your G-d, I, too, 
will forget your children.”  Rav Acha said: I, too, as it were, 
I, too, am forgetful.  Who will say words of Torah before 
saying “Bless Hashem, the blessed One”? . . . Therefore, a 
person must introduce his child to Torah and teach him to 
study, so that he will live a long life in this world.   

We can now begin to appreciate HKB”H’s incredible mercy 
and kindness; He provided the remedy ahead of the ailment to 
spare the young schoolchildren of Yisrael; so that they would 
not have to be victims as the guarantors for their parents’ 
iniquities.  This is accomplished by initiating them into Torah-
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study with sefer Vayikra, the book of the korbanos.  To better 
comprehend the matter, let us refer to the commentary of the 
Ramban on this week’s parsha (Vayikra 1, 10).  He explains 
magnificently how a korban atones for a sinner.  Rabeinu 
Bachayei, the Recanati and most of the Rishonim concur with 
him.  Here is his explanation: 

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

Thus, when young schoolchildren studying with their 
Rabbis begin learning the protocols of the korbanos, HKB”H 
views it as if they offered themselves to Him.  He, in His infinite 
mercy, however, accepts the korban in their stead, in keeping 
with the principle: “Anyone who studies the Torah of the 
‘chatas,’ it is as if he offered a ‘chatas.’”  In this manner, they 
are released from their obligation as guarantors and are able 
to live long lives.  

This explains the conclusion of the Midrash very nicely: 
“If not for the young children reading the order of the 
korbanos, the world would not exist.”  For, otherwise, they 
would be the sacrifices, chas v’shalom, paying with their 
lives as their parents’ guarantors.  Then, the world could not 
continue to exist, as we learned from Rabbi Yehudah Nesiah: 
The world continues to exist only in the merit of the breath 
of schoolchildren.  However, by studying the protocols of 
the korbanos, and having it considered by HKB”H as if they 
themselves were sacrificed as korbanos, they are released 
from their obligations as guarantors.  As a result, they are able 
to live long lives and study Torah with breath that is untainted 
by sin that sustains the world.  

At this point, we can also appreciate why the Midrash adds 
afterwards that every Jew must study the laws and protocols 
of the korbanos in the Torah, so that it is considered as if 
they actually offered a korban.  For, the utterances of the 
schoolchildren related to the korbanos releases them from 
their obligation, but that means that the parents themselves 
still need to atone for their sins.  Therefore, the Midrash 
concludes by saying that the parents and adults must also 
study the protocols of the korbanos; thus, they will be 
afforded atonement.  

The Amazing Connection between  
the Small Aleph  and the Two Keruvim 

 that Resemble Young Children

It now gives me great pleasure to present to our royal 
audience an explanation from the holy Admor, Rabbi Aharon 
of Belz, zy”a, explaining the connection between the small 
“aleph” in the word "ויקרא" and the continuation of the 
passuk: "ה' אליו מאהל מועד לאמר וידבר   He refers  ."ויקרא אל משה 
to an explanation from his father, the holy Admor, Rabbi 
Yischar Dov of Belz, zy”a, related to the passuk in parshas 
Terumah concerning the two keruvim that stood atop the 
Aron (Shemos 25, 18): 

“You shall make two keruvim of gold . . . The keruvim 
shall be with wings spread upward . . . You shall place the 
lid (Kapores) of the Aron from above, and into the Aron 
you shall put the Testimony that I shall give you.  It is 
there that I shall arrange audience with you, and I shall 
speak with you from atop the lid, from between the two 
keruvim that are on the Aron of the Testimony, and it is 
all that I shall command you pertaining to Bnei Yisrael.  
Rashi comments: “Keruvim”—they each had the image of 
a child’s face.  The source for this comment is found in the 
Gemara (Succah 5b): מאי כרוב, אמר רבי אבהו כרביא, שכן בבבל קורין" 

 what is a “keruv”?  Rabbi Abahu said: It is “like—לינוקא רביא"
a child.”  For indeed in Bavel, they call a child “ravya.”  

He explains in his sacred words that this design teaches 
us a valuable lesson concerning the education of our children 
that is the vital foundation of the eternal survival of the 
congregation of Yisrael.  The Aron itself housed the two luchos 
of the covenant—the source of the entire Torah.  However, the 
Torah only endures when the two keruvim resembling two 
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schoolchildren under the tutelage of their Rabbis are attached 
to the Aron of the covenant; they must be trained to engage in 
Torah-study.  For this reason, HKB”H chose to communicate 
to Moshe all the commands to be transmitted to Yisrael with 
a voice emanating from between the two keruvim.  This 
symbolized that the dwelling of the Shechinah depends on the 
Torah-study of the young schoolchildren.  

This then is the interpretation of the passuk: אל  "ויקרא 

 The miniature “aleph” alludes to the Torah-study  .משה"
of the young schoolchildren under the tutelage of their 
Rabbis—utterances of Torah untainted by sin.  To emphasize 
the importance of their Torah-study to HKB”H, the passuk 
continues: “Hashem spoke to him from Ohel Mo’ed, saying.”  
Here Rashi comments: One might posit that the voice came 
from the entire House (the Mishkan).  Hence, the Torah 
specifies: “From above the lid (Kapores).”  One might 
posit that the voice came from the entire lid .  Hence, the 
Torah specifies: “From between the two keruvim.”  Thus, 
we see that HKB”H chose to rest His Shechinah between the 
two keruvim in the merit of the Torah-study of the young 
schoolchildren under the tutelage of their Rabbis.  This 
concludes his sacred insight.  

The Consummation of the Mitzvah of  
Torah Study Is Studying with One’s Children

As a loyal servant in the presence of his masters, it appears 
that we can embellish their sacred insight.  The passuk 
says: “The keruvim shall be with wings spread upward.”  
As explained, the keruvim were fashioned in the image of 
children.  Do children have wings?  So, what is the significance 
and symbolism of the wings spread upward?  

We will explain the matter based on a wonderful chiddush 
from the holy Admor, Rabbi Yischar Dov of Belz, zy”a.  If we 
examine the teachings of the Rambam closely, we find that he 
counts an individual’s personal mitzvah of learning Torah and 
the mitzvah of learning Torah with one’s children as a single 
mitzvah.  He writes in Sefer HaMitzvos: The 11th mitzvah is 
that we are commanded to study and to teach the wisdom 
of Torah. This is called Talmud Torah.  The source of this 
commandment is G-d’s statement, “Teach them to your 
children.”  Rabbi Yischar Dov explains that thus HKB”H 
teaches us that even if a person studies Torah diligently day 

and night, but he neglects to also study Torah with his children, 
in essence, he has only performed half of the mitzvah.  

Now, the Tikunei Zohar states (Tikun 10): אורייתא בלא דחילו" 

לעילא" פרחת  לא   Torah without reverence and love—ורחימו 
does not ascend upwards.  It teaches us that Torah study 
requires fear and love—“yirah” and “ahavah”; they function 
as two wings that carry the Torah we study upwards.  Thus, it 
is evident that if a person only fulfills half the mitzvah by only 
studying himself but not teaching it to his children, his Torah 
remains down below until he completes the mitzvah by also 
teaching it to his children.

We can now comprehend the implication of the passuk: 
“The keruvim shall be with wings spread upward.”  The 
keruvim which were fastened to the Aron symbolize the 
schoolchildren who study the Torah and cherish it.  They 
spread their wings upwards to elevate their parents’ Torah 
upwards to the heavens.  For, as explained, to fulfill the 
mitzvah of Torah-study completely—symbolized by the 
Aron—the children—the keruvim—must also be involved in 
Torah-study.  

The Berachah Recited over the Torah Includes 
 a Tefilah for the Children’s Torah Study

Based on this amazing principle that we learned from 
the sacred teachings of the holy Maharid, zy”a, we can begin 
to comprehend the formula of the berachah recited over 
the Torah instituted by Chazal: לעסוק וצונו  במצוותיו  קדשנו   "אשר 

תורה"  Who sanctified us with His mitzvos and—בדברי 
commanded us to engage in words of Torah.  

Immediately after reciting this berachah, we add a special 
tefilah pertaining to the pleasure we and our offspring derive 
from the study of Torah: בפינו תורתך  דברי  את  אלקינו  ה'  נא   "והערב 

 ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך

 בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה ה' המלמד תורה

 Please, Hashem, our G-d, sweeten the words of  לעמו ישראל".
Your Torah in our mouths and in the mouths of Your people 
Yisrael.  So that we, our descendants and the descendants 
of Your people, the house of Yisrael, all know Your name 
and study Your Torah for its own sake.  Blessed are You, 
Hashem, Who teaches Torah to His people, Yisrael.  What 
prompted them to insert this special tefilah pertaining to the 
children in the berachah of the Torah.  
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In truth, according to the explanation of the Maharid, zy”a, 
it makes perfect sense.  Seeing as it is imperative to teach the 
children, as well, in order to perform the mitzvah of learning 
Torah fully, therefore they instituted a tefilah related to the 
successful Torah-study of the children within the formula of 
the berachah of the Torah.  This emphasizes the fact that we 
do not intend to merely study Torah ourselves—which would 
only constitute a partial mitzvah—but we also intend to teach 
our children Torah—thereby performing the full mitzvah.  

This explains very nicely the concluding berachah of this 
tefilah: "ישראל לעמו  תורה  המלמד  ה'  אתה   ,blessed are You—"ברוך 
Hashem, Who teaches Torah to His people Yisrael.  In the 
Tur (O.C. 115), Rabeinu Yaakov, the Ba’al HaTurim, explains 
why Chazal describe HKB”H in two places in Shemoneh Esrei 
as "אבינו"—our Father.  The first is in the berachah: 'השיבנו 'אבינו" 

 bring us back our Father to Your Torah; the second—לתורתך"
is in the berachah: "חטאנו כי  'אבינו'  לנו   forgive us our—"סלח 
Father, for we have sinned.  Here are his sacred words:

The reason they instituted reciting the term “our 
Father” in the Berachos of “Bring us back” and “Forgive 
us,” which is not the case in any of the other Berachos, is 
because we are reminding Him that a father is obligated 
to teach his son.  Hence, we say: “Bring us back our Father 
to Your Torah” and “Forgive us,” because of that which is 
written (Yeshayah 55, 7): “Let him return to Hashem, and 
He will show him mercy; to our G-d, for He is abundantly 
forgiving.”  (This passuk points out that HKB”H forgives 
and pardons iniquity with the midah of “rachamim”—divine 
mercy.)  Therefore, we invoke the mercy of a father (Tehillim 
103, 13): “As a father is merciful toward his children”; so 
that He will be merciful toward us and forgive us.  

This teaches us the proper kavanah every Jew should 
have—and in particular, those who study Torah—thrice daily 
when they recite these two Berachos in Shemoneh Esrei.  
When we recite the berachah: "לתורתך אבינו   we our ,"השיבנו 
beseeching “our Father” to fulfill His parental duties and 
teach us Torah.  In fact, we can add a tantalizing thought based 
on a teaching in the Yerushalmi (R.H. 7a): בנוהג שבעולם מלך בשר" 

 ודם גוזר גזירה, רצה מקיימה, רצה אחרים מקיימים אותה, אבל הקב"ה אינו כן

 אלא גוזר גזירה ומקיימה תחילה, מאי טעמא )ויקרא כב-ט( ושמרו את משמרתי

תחילה". תורה  של  מצוותיה  ששמרתי  הוא  אני  ה',   ,HKB”H Himself  אני 

so to speak, observes all the mitzvos of the Torah.  This is in 
stark contrast to human kings; they are capricious; they may 
or may not comply with their own edicts.  Not so HKB”H; He 
observes His own edicts before requiring others to do so.  

Now, we have learned in the Gemara (Kiddushin 29a) that a 
father is obliged to teach his son Torah.  The Gemara (ibid. 29b) 
derives this fact from the passuk (Devarim 11, 19): ולמדתם אותם" 

 you shall teach them to your children.  Seeing as—את בניכם"
HKB”H observes all of the precepts of the Torah, He is obliged 
to teach His children Torah.  This coincides very nicely with 
the explanation of the Taz (O.C. 47, 5) apropos the formula 
of the berachah: "התורה נותן  ה'  אתה   Blessed are You—"ברוך 
Hashem, the Giver of the Torah.  The berachah specifically 
employs the term "נותן" in the present tense rather than the 
past tense "נתן".  The Taz explains that this is because the 
Almighty gives us His Torah constantly, on a daily basis.  
That is, we study it and He, the Blessed One, provides us 
with novel interpretations.  Thus, we see that HKB”H fulfills 
the mitzvah of teaching His children Torah.  

We have now explained satisfactorily why they instituted 
a tefilah in the middle of the berachah of the Torah for our 
children to succeed in Torah-study.  We are expressing our 
desire to fulfill the mitzvah completely—to study Torah 
ourselves and to also study Torah with our children.  For this 
reason, we conclude the berachah: “Blessed are You, Hashem, 
Who teaches Torah to His people Yisrael,” since HKB”H is our 
Father, and He, too, fulfills the mitzvah of teaching His children, 
Yisrael, Torah.  Therefore, it is our desire to follow His example 
and to also study Torah with our children and grandchildren to 
perform the mitzvah fully and ideally.  

“And he will turn back the hearts  
of fathers with their sons”

It gives me great pleasure and delight to conclude this 
essay with the stirring words of the navi (Malachi 3, 23): הנה" 

לב והשיב  והנורא,  הגדול  ה'  יום  בוא  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח   אנכי 

אבותם". על  בנים  ולב  בנים  על   Behold, I send you Eliyahu“  אבות 
HaNavi before the coming of the great and awesome day 
of Hashem.  And he will turn back the hearts of fathers 
with their sons and the hearts of sons with their fathers.”  
The Ohr HaChaim hakadosh (Tetzaveh) states in the name of 
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the Zohar Chadash (Bereishis 12b) that the future geulah will 
come in the merit of Torah-study.  Based on this premise, he 
writes: This is the reason for the lengthy galus; so long as 
Yisrael do not occupy themselves with Torah and mitzvos, 
Moshe is unwilling to redeem a people who are remiss in 
Torah study.

Now, we have already introduced the Gemara’s statement: 
“The world continues to exist only in the merit of the breath 
of schoolchildren,” because their utterances are untainted 
by sin.  Nevertheless, the Torah-study of adults possesses 
an advantage that is lacking in the Torah-study of young 
schoolchildren.  As per the Zohar hakadosh cited above: Torah 
without reverence and love does not ascend upward.  Most 
certainly, young schoolchildren do not yet have the capacity to 
study Torah with loving devotion and reverence.  

We can suggest that it is for this reason that the Torah 
included a father’s mitzvah of Torah-study with the mitzvah 
to study Torah with his children in a single mitzvah.  It is 

meant to teach us that the mitzvah of Torah-study is only 
performed properly and fully when a father also learns Torah 
with his children.  Only then are both aspects and desired 
qualities of Torah-study present—the reverence and loving 
devotion of the father and the utterances untainted by sin of 
the children.  

This then is the interpretation of the words of the navi: 
“Behold, I send you Eliyahu HaNavi before the coming of 
the great and awesome day of Hashem.  And he will turn 
back the hearts of fathers with their sons and the hearts 
of sons with their fathers.”  He will take the beneficial 
quality of the father’s Torah-study—reverence and loving 
devotion—and inculcate it in our children.  Additionally: 
“And the hearts of sons with their fathers.”  He will take the 
admirable quality of the children studying Torah—utterances 
untainted by sin—and impress it upon their fathers, that they, 
too, should merit studying Torah with this quality.  Surely, 
in this merit, we will be privileged to witness the complete 
geulah, swiftly, in our times!  Amen.

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandchildren
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 ’hanoseres Min Hamincha L’Aharon U’levonov 
Kodesh Kodoshim Me’ishei Hashem. Whatever is left 
over from the Korban Mincha should be eaten by the 

Kohanim and, by doing so, the owner of the Korban will get 
a Kaparah. This is an example of a mundane activity, eating, 
which when done in a specific circumstance, becomes a 
Mitzvah. But, unaware that you are fulfilling a Mitzvah leaves 
the action mundane and of little value.
 
A Shabbos meal, when appreciated as a part of Kavod 
Shabbos (and understanding what Kavod Shabbos means) 
and approached properly, is more than a good meal. But, to 
be elevated, it has to be appreciated. The same is true at a 
Bris Milah.
 

Schmoozing with someone for an hour is generally a waste 
of time but not if the person really needs someone to listen 
to him. It can be an act of Chesed. When a person calls me 
for the first time, I consider whether I need to listen for 
10-20 minutes before I offer any advice.
 
Many people think too much in the box, as if everything is 
always good or always bad. It’s never that simple. Everything 
can be used to serve Hashem. This is not only true on a 
case-by-case basis but some people may find that they 
have a calming personality. Their mission may be to be a 
“Schmoozer”. Some people may love cooking and can take 
their mundane passion for food and help others as well. 
Consider what you do well and elevate it beyond personal 
pleasure. Turn it into something great.
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By Rabbi Shmuel Gluck

V

his message of this article may not seem Pesach-related 
because it is relevant for the entire year. Nevertheless, 
it is very necessary to be heard before Pesach. During 

the Yomim Tovim period, we place an emphasis on a few 
Mitzvohs to such a degree that we lose our balance and 
overlook the “bread and butter” Mitzvohs. My hope is that 
it will remind people to also be mindful of this message as 
we prepare for and during the entire Yom Tov.
 
I had an epiphany last week, the result of incidents involving 
two different friends. I realized that those incidents offer a 
common reason for many of our conflicts, whether verbal or 
the unspoken grudge-holding version. Instead of describing 
my theory, I would prefer offering some crisp examples.
 
I have a friend who participates in any meeting to discuss 
a new project. Yet, when it comes to following through, he 
hardly does. To him, I assume, joining the meeting is essential 
as it shows he “belongs”. But, following through is nothing 
more than incidental because the project has already gotten 
off the ground. To others, being a motivator is incidental but 

keeping your word, when given, is essential. This debate is 
between what is incidental and what is essential. Because 
the small, daily conflicts often go undiscussed, grudges form.
 
One can ask, “Who is correct?”.  The answer should be 
that it doesn’t matter. What matters is whether there’s a 
relationship between the two parties or not. If there is, then 
mattering to one side is enough to give it importance to the 
other. If there is no relationship, then, in most people’s lives, 
all that matters is whether someone can be sued or not.
 
Some people are Nosei B’ol Im Chaveiro. They carry their 
friend's burdens on themselves. They help when they can 
and share the suffering when they can’t. Nothing is incidental 
if the other person considers it important. We are already 
accustomed to living lives surrounded by people who care 
about us more than they care for anyone else but still not 
enough to be a Nosei B’ol. 
 
Feeling their burden requires people to get inside other 
people’s heads, not to understand, but to feel why, and to 

T
It May Not Be As Incidental As It Seems By Rabbi Shmuel Gluck
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what extent something is pleasurable, or aggravating, to the 
other person. While we do not do this all year, we manage 
in our relationships with others since they don’t do it to us. 
We are all in the same boat. But, throughout the entire 
month of Nissan, the stakes are higher. Without 
increased awareness and sensitivity for our family 
members, it has to get worse. Status quo doesn’t 
exist during Nissan.
 
Continuing with my theme on whether an action is 
incidental or not, I would like to offer a more complex 
example. In many homes, one of the parents becomes 
easily stressed. In one family I know, the mother becomes 
stressed which frustrates the husband. His response to her 
is, “Only undertake what you can without stressing. I will 
handle everything else.” The wife sees her responsibilities as 
a priority and chooses to undertake chores even if it causes 
her stress.
 
The husband sees the help as incidental 
to the more important need for an 
absence of household stress. The wife 
sees the stress as incidental to feeling 
like she is doing what is expected 
of her. In her mind, the stress isn’t 
significant; it is “friendly fire” and is 
part of “life”. The husband sees an 
extra Kugel as nice and a calm home 
as a basic necessity. The debate of 
what is incidental and what is integral 
is the cause of many family problems.
 
Observing our Gedolim, their understanding of what’s 
essential and incidental is so different than ours that they 
often come across as less meticulous about Mitzvohs than 
we are. In truth, they just know which Mitzvah is more 
important than others. And they know what isn’t important 
at all.
 
As we get closer to Pesach, the number of conflicts caused 
by a disagreement of what is essential and what is incidental 
increases. One person can’t imagine using plastic plates for 
the Sedorim and the other one can’t imagine a stressful 
home.
 
How clean should the house be for Pesach? Once again it 
depends on whether stress in the home is considered to 
be nothing more than an incidental challenge or not. It also 
depends upon whether hurting people’s feelings is incidental 
or not. According to our Chachamim, Shalom is 

never incidental. And almost everything else is.
 
Sadly, it has become unimaginable in many houses with 
children that the Pesach preparation would not become 
a feeding ground for arguments. In too many houses, the 
family sits down to the Sedorim and the stress ruins the 
experience.
 
The differences between what is essential and what is 
incidental forms people’s values, including their Torah values. 
One person can’t imagine a Seder without the children 
being expected to participate the entire time. Others can’t 
imagine the children not enjoying the experience even if 
they aren’t participating as much as was expected of them.
 
What I hope to achieve is for people to first take the other 
person's view seriously. Then, if it’s important to the other 
person, it should be important to you as well. In most 
cases, you should just adopt what’s important to them. 

Even if you will still disagree, at least 
the disagreement will be done with 
respect which often leads to some level 
of compromise. More importantly, the 
disagreement will be a logical, not an 
emotional, disagreement.
 
With an understanding of why two 
people see something differently, it will 
be easier to discuss the differences 
of beliefs instead of being upset why 
someone did “X” instead of “Y”. It 

also allows them to go to the source, which sometimes 
means being able to intelligently ask their Rebbi to tell the 
family what should be their priority.
 
The real hope is that each person will appreciate how the 
other person is thinking (Nosei B’ol Im Chaveiro) The 
husband will think a little like a wife preparing for Pesach. 
The wife will consider how the husband thinks.
 
The thoughts of this article should be considered to be 
practical although most readers consider it to be elusive. 
Why can’t spouses agree more often? Why can’t they give in 
more often? Why can’t they just look away graciously more 
often? Such a life should be considered essential and 
not incidental.
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"Such a life should
be considered 

essential and not 
incidental."
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A Study of Shabbos #25 
Pesach: Rav Hirsch on the Chochom  

By David Gurwitz 
 

Our Shabbos study for most of this year has been 
based on the last posuk of Tehillim 107: “Mi 
chochom veyishmar eileh veyisbonenu chasdei 
Hashem - Whoever is wise, let him note these 
things and they will understand the kindnesses of 
Hashem.”  

There are several reasons to see just how 
appropriate it is for us to appreciate the mandate 
of this posuk as we prepare for Pesach as well. 

First, Pesach is called Shabbos in the Torah. How? 
Regarding the count of the Omer, the posuk says 
to begin the count “after Shabbos,” which Chazal 
tell us means after Pesach. 

Second, the Aramaic targum of the word Pesach 
as used in the Torah means chesed. 

Third, Tehillim 107 refers to the four ways in 
which we were saved when leaving Mitzrayim. We 
learn the Birchas Hagomel from it. It expresses 
gratitude for being saved from choleh, sickness; 
yam, the sea; yissurim, incarceration; and 
midbar, the desert. The first letters of these four 
words spell the word chaim, life. Saying and 
feeling Tehillim 107 helps create a consciousness 
that life, chaim, is about gratitude. The word 
Pesach hints to these four savings as well, since 
it can be expressed as peh sach, the mouth that 
speaks, and sach, samach ches, has a value of 
68, the same as chaim. 

Fourth, the Torah was given at Har Sinai on 
Shabbos. Torah and Shabbos go hand in hand. 
The value of the spelled-out three letters 
comprising the word Pesach - pey, samach and 
ches - also teaches us about the connection 
between Torah and Pesach. How? Pey (80) and 

hey (5); samach (60), mem (40) and chof (20); 
and ches (8) and sof (400) add up to 613, which 
is the value of the following: baTorah, Moshe 
Rabbeinu, and gemillus chassodim. 

Let’s prepare for the glorious Seder by examining 
chochmah from Rav Shamshon Raphael Hirsch 
zt”l.  

The posuk in Tehillim 37:30 states: “Pi tzaddik 
yehegeh chochmah uleshoni tedaber mishpat - 
The mouth of a righteous man utters wisdom and 
his tongue speaks justice.”  

Rav Hirsch, in his exquisite commentary, writes 
as follows: “True spiritual greatness, the 
understanding and knowledge of all that is right 
and good and true, can only be found in the 
tzaddik. It is only the righteous man who utters 
chochmah, for there actually is only one 
chochmah, and that is not to wish to be a 
chochom, but to be a tzaddik. It is only the word 
of the tzaddik that can speak of that 
righteousness, which should be the changeless 
criterion for all human dealings, situations and 
relationships. Why is this so? Why is a man’s true 
and correct understanding of what is right 
irrefutably dependent upon the life he leads?” 

The answer, says Rav Hirsch, can be found in 
Tehillim 37:31, which states: “Toras Elokav belibo 
lo simad ashurav - He hears the law of his G-d 
within his heart, it will not waver because of his 
steps.” 

Rav Hirsch continues: “Only the tzaddik can be 
truly wise, because to him Hashem is indeed his 
Hashem. Hashem’s word is his law. He takes unto 
himself only Hashem’s word, which is supreme 
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wisdom, because it is the wisdom of the Supreme 
Being. The righteous man lets this greatest of all 
wisdoms, whole and pure, remain the object of all 
of his conscious life and of his endeavors. He shall 
not refute Hashem's doctrine by the way of life 
that he himself leads. Because the knowledge of 
Hashem’s law is the science of practical life, it is 
not sufficient to merely accept it in theory. It will 
reveal itself in all its truth, uprightness and 
profundity only to him who will make it a real part 
of his life.” 

Rav Hirsch also explains regarding the Seder 
that the Four Sons express the development of 
a child, as well as an allegory to the fact that 
Hashem has foreseen everything and prepared 
His law for every eventuality: 

“The wise son is first. He has recognized and 
calls Hashem his G-d. He knows that he must 
distinguish - binah - among eidos, chukim and 
mishpatim. He knows that these laws 
accompany us on our journey through life, keep 
our strivings and senses within the boundaries 
of purity and sanctity, and regulate our social 
life according to the requirements of justice. 
Moreover, the chochom knows the source that 
can supply him with comprehensive information 
about these laws. He turns not only to 
manuscripts or books for his answers, but to his 
elders for their tradition. He asks his father 
about the precepts that Hashem - his Hashem - 
as well as his father’s has commanded to be 
transmitted to him and to all future generations. 

“His question, however, includes no reference 
whatsoever to Pesach and its commandments. 
The word Pesach is not mentioned once. He is 
asking to learn chochmah - koach mah - the 
power of a question. He would like to know the 
three categories that Hashem gave to his father, 
which is to be passed on to sons. He wants 
Torah. However, by the reply that we were 
slaves, the Torah teaches us the key to the 
correct attitude to the study of Mishnah and 
Talmud. There is no point in sitting at the feet 
of one’s father and teachers unless one shares 
with them the common premise, the experience 
of Yetzias Mitrayim. 

“This reply means that it is useless to pore over 
volumes unless one is infused with the spirit for 
the study and understanding of the laws…” 

Rav Hirsch continues that in Tehillim 110: 10 it 
says that seichel tov, recognizing what is good, 
only comes lechol oseihem, to those who fulfill 
the commandment. 

There is another great lesson to be learned 
about Pesach representing the marriage of 
Hashem and Clal Yisrael. 

We can see this in considering the words of the 
first son in the hagadah - chochom ma hu omer. 
The Rosh hateva of these four words are 
Ches(8) Mem(40) Hei(5) and Aleph(1), which 
add to 54. This is the number of parshas in the 
Torah. It is also interesting that the last letters 
of eidus, chukim and mishpatim - sof, mem and 
mem – the three types of laws that he discusses 
- also add up to 480, which is the same value as 
that of the word Talmud. 

There is another set of three words that we say 
often: bayis ne’eman b’Yisroel. Here, too, the 
first letters add up to 54 and the last letters add 
up to 480. 

What chochom ma hu omer and bayis ne’eman 
bayis b’Yisroel  have in common is the following: 
Torah is hinted up front - and Talmud is hinted 
in the rear.  

Those are the hallmarks of a marriage - and also 
the relationship between Klal Yisroel and 
Hashem – Torah and Talmud. As Rabbi Yonasan 
Zweig so beautifully explains, that is why the 
Haggadah only mentions Moshe Rabbeinu once 
in passing. It is a document and a guide book 
for a marriage with no intermediary. 

In fact, there is a tremendous hint to this in the 
word Haggadah, which has a gematria of 17, the 
same as that of the word tov. We say, “Matza 
ishah matza tov – A man who finds a wife finds 
good.” Also, the Torah says, “It is not good for 
a man to be alone.” 

The Haggadah, while clearly focusing on four 
sons, also suggests marriage with the number 
of words in the four questions, 100, which is the 
gematria of chupah with the kollel. 

To be continued… 

David  
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'דלחוחינחירהשא
A satisfying aroma to Hashem. (1:9)

The service comes to its conclusion as the aroma of the 
offering rises up in smoke to Hashem. This pleases Hashem 
because, as Chazal (Sifra, cited by Rashi) explain, “I have spoken, 
and My will has been carried out.” Hashem certainly is not into 
aroma, nor does He require offerings. We do not understand the 
esoteric rationale behind korbanos, offerings. We do understand, 
however, that when Hashem commands – we respond by 
executing His will. What could be more pleasing than having 
one’s will carried out to perfection. Indeed, the Talmud
(Menachos 110a) teaches: “The term ishei reiach nichoach is 
written concerning the burnt-offering of an animal (cattle), the 
burnt-offering of a fowl and the meal-offering made of flour and 
oil. This is to teach that, regardless of what one brings as an 
offering, be it expensive (cattle) or little (such as the offering of a 
poor man, a Korban Minchah, meal-offering), offerings are all the 
same before Hashem, as long as the donor is mechavein, directs 
his heart, focuses his intention, toward Heaven/Hashem.”

In order to give the reader an understanding and 
appreciation of the meaning of yechavein libo laShomayim, 
“directs his heart Heavenward,” Horav Reuven Karlinstein, zl, 
relates a vignette concerning the saintly Bobover Rebbe, zl, Horav 
Shlomo, zl. When Rav Karlinstein was in America to receive 
treatment for an illness, a Bobover chassid who was himself very 
close to the Rebbe attended to Rav Karlinstein’s needs, which 
included traveling to various medical centres across the country. 
This chassid related that the Rebbe had an interesting daily 
custom. Almost like clockwork, every day, between the hours of 
four and five o’clock in the afternoon, the gabbai, aide, would 
bring in a plate with egg kichel, light biscuits, of which the Rebbe
would partake, make a B’racha Achronah, Al Ha’michyah, and 
continue with his day. The Rebbe insisted specifically on biscuits
– no fruit substitute. Indeed, one day, the gabbai said he had 
always wondered what it was about biscuits that “excited” the 
Rebbe.

Shortly prior to the Rebbe’s passing, a close confidant of 
the Rebbe gathered up the courage to question the Rebbe
concerning his insistence on biscuits for his daily afternoon 
repast. The Rebbe was not into food. He ate very little, and he 
was not finicky concerning his menu, except when it concerned 
his afternoon biscuits. “Why?” he asked. “What is so unique 
about these biscuits that they mean so much to the Rebbe?”

The Bobover explained, “The Bracha Achronah, After 
Blessing, recited for mezonos, biscuits and other such snack-
oriented foodstuffs, is U’nevarechcha alehah bikedushah
u’vtaharah; “and we will bless You in holiness and purity.” It is 
the only brachah of its kind; the only one in which we petition 
Hashem to allow us to bless Him in sanctity and purity. I cannot 
allow a day to pass during which I do not beseech Hashem to 
allow me to be worthy of this opportunity.” [In an addendum to 
this story, my brother-in-law, Reb Moshe Brunner, a staunch 
Bobover chassid, was, for all intents and purposes, a ben bayis, 

frequent guest/visitor at the Rebbe’s home. He observed the 
Rebbe many an afternoon, and eating biscuits at 4:00 p.m. was 
not his usual daily tidbit. In fact, he remembers being with the 
Rebbe at 10:00 p.m. as the Rebbetzin came in to insist that he 
have dinner. The Rebbe responded that there were chassidim still 
waiting to be seen. He would have his egg kichel instead. He had 
not yet blessed Hashem b’kedushah u’be’taharah.

Rav Karlinstein bemoans the fact that Al Ha’michyah is 
one of the most neglected b’rachos. We attend a Kiddush after 
davening; someone has yahrzeit; we grab a danish, eat and run –
no Al Ha’michyah. We make Havdalah, and something comes up 
which requires our attention. The result is that we neglect to say 
Al Ha’gefen. When we stop to think about the implications of this 
brachah and the opportunity it affords us to offer a “satisfying 
aroma to Hashem,” we will think twice before neglecting this 
important brachah.

ונברקםימלשחבזםאו
If his offering is a feast peace-offering. (3:1)

A Korban Shelamim is unique in that it is self-motivated, 
brought voluntarily, because a person has been moved to express 
his gratitude to Hashem for favours granted, and to enhance his 
closeness with Him. Shelamim is derived from shaleim, 
wholeness, perfection and shalom, peace. It increases good will, 
since so many people – the Kohanim, the family and friends of 
the donor – participate in its consumption. Ramban focuses on 
the relationship of the Shelamim with sheleimus, wholeness. He 
observes that the donor who offers a Shelamim is doing so freely, 
not to atone for an infraction on his part. He is a person who 
seeks spiritual growth on a positive trajectory, not because he is 
running away, but because he is surging forward.

In way of explanation, I will digress with a story and 
elaborate afterwards. The Holocaust was a devastating 
cataclysmic tragedy during which six million of our brothers and 
sisters were systematically murdered – their only “offense” being 
their religion – leaving its survivors traumatised for life, some 
physically and others spiritually. The following story, related by 
Rabbi Elimelech Biderman, Shlita, is about one such Yid who was 
observant prior to the war’s outbreak and, although he survived 
physically, he became a victim of the spiritual questions he had 
after the war. 

He arrived in America, a young, broken survivor, seeking 
to distance himself as much as possible from the communities 
that were home to organised Jewish religious observance. After 
his experiences, he sought distance between himself and 
Judaism. He moved to a small village in southern United States, 
married a like-minded third generation biologically Jewish 
American, and together they raised their only child, a wonderful 
young boy, happy, inquisitive and totally oblivious to the religion 
of his ancestors. Despite his father’s antagonistic relationship to 
religious observance, when his son approached his thirteenth 
year, the father told him that, for a Jewish boy, his thirteenth 
birthday holds unique significance as a rite of passage. Thus, his 
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father, who was by now a prosperous businessman, wanted him 
to pick out a present of his liking; money was no object. The 
problem was that the village where they lived was so far off the 
beaten path that they did not even have a “dollar store.”

Father and son drove to the closest city, where they 
could visit its shops and select a suitable gift of his son’s liking. 
Money was not an issue, but the boy was not the usual spoiled, 
American boy who only sought electronic diversions which lack 
substance. He was a child whose emotions went beyond the 
puerile, shallow games and toys that excite the unsophisticated 
mind. When they passed a Judaica store, the boy suddenly 
became enthusiastic and wanted to go in.  He could not see 
enough. He had questions about everything – from books to 
Judaica. He was curious concerning the tradition beyond the 
religious objects that he saw. His father made every attempt to 
convince him to leave the store that sold religious “antiques,” 
tributes to a no longer vibrant religion. The father was ill at ease, 
anxious that his son was expressing an interest in Judaism.

Suddenly, his son feasted his eyes on a clay Chanukah
menorah. It was old, but, by the intricate artwork, it was evident 
that its creator had put his heart and soul into its conception. 
“This is what I want!” the boy excitedly informed his father. “I will 
buy you anything but that,” the father countered. His son 
pleaded with him, “I did not ask for anything from the previous 
stores. I finally found something that I like and want. Please, let 
me have it.”

The father asked the storekeeper to tell them the 
menorah’s history. “This precious menorah,” the man began, 
“was discovered in a concentration camp. Apparently, it was 
made by an inmate, concealed from the eyes of the SS guards. 
This menorah was to illuminate the darkened lives of the Jewish 
inmates.” When the boy heard the story, he wanted the menorah
even more. His father relented and purchased it. The boy spent 
hours staring at the menorah, going over its intricacies, imagining 
the danger and sacrifice experienced by the inmate who risked 
his life to make it. As Chanukah loomed closer on the Jewish 
calendar, the son told his father that he would like to light the 
menorah in memory of its creator. Unfortunately, as he was 
carrying the menorah to its honoured place on the table, it 
slipped from his hands, fell on the ground and broke into many 
pieces. 

When the father saw how distraught his son was, he 
offered to help him glue it back together. As they worked on the 
menorah, a small yellow piece of paper fell out of one of the 
hollow branches which the father picked up, read it and promptly 
fainted. When he was revived he explained, “This paper has a 
message written in Yiddish that related the story of its creator 
and his purpose in making the menorah. He wrote, ‘I am forced 
to work fourteen hours a day. The work is backbreaking, but, at 
the end of the day, rather than go to sleep, I abstain from sleep 
and instead devote myself to my labour of love – to make this 
little menorah. In a few months it will be Chanukah, and, if I am 
still alive, I will light the menorah. If Heaven-forbid, I do not 
survive this misery, I ask that whoever finds it light the candles 
on Chanukah, and this way my neshamah, soul, will have an 
aliyah, spiritual elevation. The letter is signed…” and the father 
read the name. It was his name! He had made the menorah years 
earlier during the Holocaust. With Hashgachah Pratis, Divine 
Providence, it had returned home.

The story ends on a bittersweet note. The father never 
ended up doing teshuvah. Nonetheless, the story produced an 
emotional tug on the son’s heart which became stronger until he 
eventually did teshuvah, became fully observant, and raised a 

beautiful, frum, observant family, a credit to Klal Yisrael. I 
digressed from the original dvar Torah, because I was troubled 
about the story’s ending: Why did the father not return? He saw 
clear, unequivocal Hashgachah Pratis. For what more could he 
ask? Indeed, the story had a good ending in the fact that his 
legacy was preserved through his son, but I wonder what 
prevented him from returning. I think the answer may well be 
gleaned from the Ramban’s understanding of the Korban 
Shelamim. There seem to be two variant approaches towards 
serving Hashem: the positive, wholesome approach employed by 
the one who offers a Korban Shlelamim and the guilt-ridden 
manner in which one brings a Korban Chatas, sin-offering.

I think that these variant approaches, likewise, break 
down into the manner and reason one does teshuvah and 
continues on to become a fully observant member of Klal Yisrael. 
Part of the baal teshuvah’s struggle is to erase the past, to see to 
it that his previous life does not come to haunt him. Teshuvah, 
return, gives new and exciting positive meaning to life, but it also 
casts a shadow of disapproval, a harsh light, on the past. The 
residue of the past often surfaces, unless one breaks his ties, not 
out of anger, but out of a positive change of direction. Penitence 
leads to atonement and absolution, which, in effect, is the 
expunging of one’s sin, allowing the baal teshuvah to sort of 
become reborn. Teshuvah, thus, has two essential phases: 
disengagement from the past, followed by rebirth. The process 
takes as long as the baal teshuvah allows it to be drawn out. As 
long as he hides in shame, anger, weakness, the process will 
remain negative; the joy of rebirth will not begin. Some people, 
like the father who made the menorah, cannot make that break 
with the past. This man experienced unspeakable suffering, 
which left him superficially angry at his religion, but essentially 
angry at himself. This emotional negativity did not allow him to 
turn the corner, to act positively, to alter his life’s trajectory. He 
feared his son’s gravitation to observance, because he knew it 
would awaken within him feelings that would haunt him. He 
loathed himself for what he had become, but he was not 
sufficiently at peace with himself to extricate himself from these 
feelings. Without shalom, peace of mind, he could have no 
shleimus. The Korban Shelamim is the product of positive energy, 
positive emotions, gratitude emanating from a wholesome 
feeling of knowing that everything we have is good, because it 
comes from Hashem.

אטחיאישנרשא
When a ruler sins. (4:22)

Rashi explains the word asher, as related to ashrei, 
fortunate: “Praised/fortunate is the generation whose leader is
bold/courageous enough to offer penance/korban/offering for 
his shegagah, inadvertent sin; kal v’chomer, how much more so, 
if he is prepared to show remorse / regret over his wilful sin.” It is 
a rare leader who does not conceal his error, who does not hide 
behind his exalted office, often denying that he committed an 
error in judgment or had a lapse in his spiritual relationship with 
Hashem, one who proclaims, Chatasi, “I have sinned.” This is 
unfortunately a rare phenomenon, but this alone is reason to 
underscore the good fortune of a generation which has such a 
leader. This leader is not arrogant or pompous, does not blame 
his mistakes on everyone else but himself, the perpetrator of the 
misdeed. He is a human being – and human beings occasionally 
err. 

Horav A. Henach Leibowitz, zl, observes that one would 
expect such laudatory/recognition in a corrupt generation whose 
leadership is selected, not on the basis of their Torah erudition or 
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fear of G-d, but on “connections” and “pull.” One might suspect 
that a leader whose Torah and yiraas Shomayim is, at best, 
elementary, and, for the most part, lacking, to be one who would 
camouflage his misdeeds. This is not unexpected when one’s 
character is far from praiseworthy. Thus, one who breaks from 
the pack, acts remorseful and seeks penance, should be 
commended. The Rosh Yeshivah, notes, however, that Rashi
implies that arrogance and cover-up are not unknown in a 
generation whose congregants are impeccable in their yiraas 
Shomayim and whose leadership are the products of an 
exhaustive search for one whose erudition matches his 
unsurpassed yiraas Shomayim. Would such a person be the 
victim of arrogance? Could he fall prey to concealing his spiritual 
deficiency? Apparently, even the best of the best are human, 
and, as such, fear humiliation. Thus, a generation whose 
leadership declares his guilt is truly fortunate.

Hashem selected Shaul Ha’Melech to be our people’s 
first king. This appointment was indicative of his spiritual 
excellence. Yet, his extraordinary humility was insufficient to 
protect him from his own human nature, which did not allow him 
to confess to his shortcomings. The Rosh Yeshivah cites Eliyahu 
Rabbah (31:13) who refers to Shaul as being guilty of gasus 
ruach, thickness of spirit (arrogance), a deep desire to be 
someone of significance. On the other hand, we find the Navi
excoriating Shaul for his misplaced humility, referring to him as 
nechba el ha’keilim, hiding behind the vessels (Shmuel I, 10:22). 
Clearly, Shaul was righteous and humble but this, explains the 
Rosh Yeshivah, does not necessarily obviate him from declaring, 
“I listened to the voice of Hashem,” when, in fact, he did not 
(Shmuel I, 15:20). Clearly, on Shaul’s exalted spiritual level, the 
slight tinge of impropriety was viewed as a sin, thus we see the 
reference to him being guilty of gasus ha’ruach. This shows us 
that, regardless of a person’s stature, confessing to a wrong, 
however slight, takes much spiritual and emotional character.

Perhaps we might be able to explain Shaul’s actions by 
distinguishing between gaavah, haughtiness, and gasus 
ha’ruach, thickness of spirit. The fellow who is plagued by gasus 
ha’ruach seeks significance, wants to be relevant, independent of 
Hashem. Arrogance, on the other hand, is the feeling that one 
has actually made it; he has achieved significance. Thus, the one 
who is plagued with gasus ha’ruach, passions for what he has 
convinced himself he must have, while the baal gaavah has what 
he thinks is important. He thrives on being relevant and being 
the object of public adulation – regardless of whether it is all 
external. He is convinced that he is special. This is all that counts. 

Let us address the opposite side of the coin. One who is 
humble neither ignores his fine attributes, nor negates his 
achievements and potential. He knows what he is and what he is 
capable of doing. It just does not mean that much to him. “So 
what?” he will reply to those who laud his accomplishments. In 
Chabad Chassidus, this feeling is called a lack of hargashas 
atzmo, feeling of self. He is neither absorbed in, nor conscious of,
himself. He acts, does what he is supposed to do – and moves on 
with life. He neither stops to pat himself on the back, nor pines 
for adulation.

Gasus ha’ruach leads one to depression and 
disillusionment when he does not obtain what he is seeking. A 
person who has developed his middas ha’anavah, attribute of 
humility, does not allow for extraneous issues that pull so many 
people down to affect him. He remains b’simchah, filled with joy, 
because what he might not have, the accolades that mean so 
much to his counterpart, mean nothing to him.

Shaul Ha’Melech’s humility was contrived of melancholy 
and despair resulting from the gasus ha’ruach that affected him. 

(We must underscore that the use of these terms about a tzaddik
of the level of Shaul Ha’Melech are used only relative to his 
exalted spiritual stature.) Shaul sought significance and, when he 
felt it was not forthcoming, he fell into despair which, for all 
outward appearances, manifested itself as humility. One who is 
truly humble is filled with simchah, because he has no cares to 
bring him down. One whose anavah is the result of gasus ruach
is plagued by atzvus, despondency, because he feels that what 
he is seeking eludes him. Shaul Ha’Melech was not guilty of 
arrogance. As the Eliyahu Rabbah teaches, he was plagued with 
gasus ha’ruach. Regardless of his achievements, he was 
dissatisfied, because he wanted more.

Some people live for attention – because they not only 
thrive on it, but they need it to live. Without a feeling of 
relevance and significance, they become despondent. Sad, but 
that is the human nature of those who are plagued with a 
thickness of spirit. We should focus and learn from those who 
truly would do anything not to garner public adulation and 
fanfare. No dearth of stories describes the sincere modesty 
manifest by our Torah leaders. It seems as if the greater they 
were, the greater their demureness. Their unpretentiousness 
was real. The Rachmastrivka Rebbe, zl, was unique in his 
saintliness. At one point, he was in excruciating pain in his arm. It 
had become infected, and his doctors were concerned that the 
infection would spread. He exercised his arm as per his doctor’s 
orders in order to loosen up the muscles and increase blood flow. 
He was informed that chamei Teveryah, the hot springs at 
Teveryah, would heal him. The Rebbe absolutely refused to travel 
to Teveryah for therapeutic purposes. 

When asked why he was so reluctant to take the trip, he 
explained, “When I announce that I am leaving, a crowd of 
chassidim will gather on the day of my journey to gezegen zich, 
to say goodbye to me. When I return, they will come again, 
gather and wait in line to welcome me home. It is not worth it for 
me to take leave of my chassidim if this is what is involved. I 
cannot put my chassidim through such an “ordeal.” When they 
convinced the Rebbe that they would see to it that no one would 
“alter his schedule,” he acquiesced to go.

Va’ani Tefillah

דחאכונלוכוניבאונכרב
Barcheinu Avinu kulanu k’echad. 

Bless us, our Father, all of us as one.

Easier said than done. 

We pray to Hashem to bless all of Klal Yisrael, each and 
every solitary Jew, regardless of his background and preference 
of religious observance. We ask that everyone be blessed as we 
want to be blessed ourselves. Horav Avigdor Miller, zl, quotes a 
powerful statement from Horav Yitzchak Aizik Sher, zl, “We draw 
out the echad of Shema Yisrael (Brachos 13b). We should, 
likewise, draw out this echad. Rav Miller observes that we have a 
weakness of mind concerning the definition of prosperity and 
blessing: “I am prosperous only when I have more than my 
fellow;” “I am blessed only when I have that which others do not 
have.” Rav Miller refers to this as weakness of mind. I would like 
to suggest that this attitude indicates a weakness of heart. One 
who lacks the ability to empathise with others, who feels that he 
must have more than his fellow, has a “failing” heart. 
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FFoooollss  ooff  tthhee  WWoorrlldd  
ואמרת  ““  22::11 ישראל  בני  אל  דבר 
אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן לד',  
הצאן   ומן  הבקר  מן  הבהמה  מן 
  ””תקריבו את קרבנכם 

“Speak to B’nei Yisroel and say to them: When 
a man among you brings an offering to 
Hashem: from animals – from the cattle or 
from the flock you shall bring your offering.” 
The Torah says that Moshe is to tell Klal 
Yisroel about when “you” Klal Yisroel bring 
Korbonos – instead of other nations of the 
world.  Why is bringing Korbonos exclusive to 
Klal Yisroel?   
 At the time that Hakodosh Boruch 
Hu commanded Klal Yisroel about the 
Parshah of Korbonos, all of the nations of the 
world gathered together to Bilam Harasha, 
and said to him: Why did Hakodosh Boruch Hu 
only command Klal Yisroel about the 
Korbonos, and not us?  Bilam responded to 
them: Fools of the world; Yisroel, who were 
Mekabel the Torah, to them He gave the 
Parshah of Korbonos, however to you, who did 
not accept the Torah, He did not give you the 
Parshah of Korbonos. (מדרש תנחומא)   
 The Medrash Tanchuma (see above) 
says that the nations of the world did not 
receive the Parshah of Korbonos for they did 
not accept the Torah.  What is the meaning of 
this Medrash?  What is the connection 
between accepting the Torah and Korbonos?  
Don’t the other nations of the world also need 
Korbonos so that they too can obtain an 
atonement for their sins? This can be 
explained with a Moshol from the Dubno 
Maggid.  A son of a very wealthy man 
purchased for himself a beautiful pouch that 
had sewn into it strings of gold, silver, and 
precious stones, in order for him to hold his 
money.  He brought it to school, and there was 
another child, who was the son of a pauper, 
who saw this magnificent pouch, and was very 
jealous of it.  The pauper’s son decided that he 
needed to have a pouch just like it.  He went 
over to the boy with the pouch and asked him 
where he purchased it, and how much it cost 
him.  The boy told him where he purchased it 
and told him that it cost ten silver coins.  The 
poor boy only had six silver coins, but went to 
the store anyways in an attempt to purchase 
the pouch.  The boy handed the store owner 
the six coins, and told him that for those six 
coins he must give him that precious pouch.  
The store owner explained that to purchase 
the pouch, he must pay ten silver coins.  The 
boy responded that he has no more money; he 
is poor and destitute, and that the store owner 
must give it to him for the six silver coins he 
had.  The store owner laughed and said to the 
child: You fool, if you do not have any more 
coins, then why do you want to purchase this 

at all?  The purpose of having a pouch is for the 
safekeeping of one’s money.  If you have no 
money, there is no purpose for you in having 
this pouch.  The Korbon Beheimah is like the 
pouch, and what is the purpose in the pouch if 
it is not filled with coins?  The Kohanim and 
Klal Yisroel, who they are representing, are all 
compared to the coins in the pouch.  Bilam told 
all the nations of the world; Fools! Yisroel, who 
were Mekabel the Torah, from which they 
learn what the Kavanah the Kohanim must 
have during their service, and the Kavanah 
that Yisroel must have when they bring the 
Korbon, they are the coins – and thus the 
Korbon, the pouch, has a purpose.  However, 
you, who were not Mekabel the Torah, and 
thus don’t know what and how to perform the 
service of the Korbonos, there are no coins, and 
thus the Korbon, the pouch, has no value and 
no purpose for them – for it would be an empty 
pouch. ( בן איש חי)  
 It is known that the choice Korbon 
that one can bring to Hakodosh Boruch Hu is 
the Midah of Anavah, humility.  The Gemara 
in Sotah 5a says on the Posuk in Tehillim 
נשברה“ 51:19 רוח   The sacrifices“ – ”זבחי אלקים 
that Hashem desires are a broken spirit.”  
Hakodosh Boruch Hu only commanded us to 
bring animals as Korbonos so that through the 
sacrifice of that animal, one comes to a broken 
and humbled spirit.  One must know that in 
truth, he is the one who should be sacrificed to 
Hakodosh Boruch Hu, but the animal is in his 
place. These thoughts and the recognition of 
this is to bring one to a humble spirit. (  בן איש
  (חי 
 A Korbon itself is really worthless, 
and it doesn’t really seem to make sense that 
by bringing a Korbon it exempts a sinner from 
being punished for going against the word of 
Hashem.  What really works is the 
Machshavah, the thought, that the person 
brings forth when he brings the Korbon.  The 
person is to feel as if all the things happening 
to the Beheimah are happening to him.  From 
the Shechting, to the sprinkling of the blood, 
he is to see it as if he was Shechted and that 
his blood is being sprinkled on the Mizbe’ach.  
That Machshavah that one has, Hakodosh 
Boruch Hu combines it with a Ma’aseh, to 
make it as if it was actually done, and that is 
what causes him to obtain a Kapparah.  The 
Yerushalmi in Pei’ah 1:1 says that Hakodosh 
Boruch Hu does something very special for 
Klal Yisroel, and that is that He takes their 
good Machshovos, thoughts, and makes it as if 
they performed that Ma’aseh, action, but this 
is not so for any of the other nations of the 
world.  If a non-Jew has thoughts of doing 
something good, he does not receive any 
reward for it, unless he actually performs that 

action.  The reason that only Klal Yisroel are 
Zoche to this is because their Neshomos comes 
from the הברי אהעולם   and that world is one 
which is the Sod of Kavanah.  Thus, they have 
the power to cause an effect through 
Machshavah alone.  However, the other 
nations of the world, their Nefoshos come from 
the עולם המעשה, - the world in which actions 
are what is done, and thus they cannot 
accomplish anything good without action.  It 
says in the Sha’ar Hakavonos, that the Torah 
Hakdosha was given from the הבריאה  ,עולם 
thus the Torah was only given to Klal Yisroel 
whose Neshomos are also from the עולם הבריאה.  
This is the Sod of, “ ברוך אלקינו שבראנו לכבודו” – 
“Blessed is Hashem Who created us, from the 
 ”ונתן לנו תורת אמת“ ,”for His honor ,עולם הבריאה
and gave us the Toras Emes from there, from 
the  עולם הבריאה.  However, the other nations of 
the world do not have a connection to the 
Torah Hakdosha, for they do not come from 
that world. ( בן איש חי) 

 Why is the 'א in the word, “ויקרא” 
small?  The small Aleph alludes to Moshe 
Rabbeinu humbling himself to the utmost, so 
much so that he was Zoche to have the entire 
Torah Hakdosha, which was given to Klal 
Yisroel, to be given through him.  He was the 
one who was Zoche to teach the entire Torah 
to Klal Yisroel. (רבינו זכריה) 

 Now we can understand why 
bringing Korbonos is exclusive to Klal Yisroel.  
Klal Yisroel accepted the Torah Hakdosha, 
and it was only because they have the Torah 
Hakdosha that they also have the Parshah of 
Korbonos.  The main purpose of bringing 
Korbonos is not the actual process of the 
Korbonos, but it is really all about the 
Machshavah, the thought that one has when 
bringing the Korbonos. Kavanah is learned 
from the Torah Hakdosha, and we must 
constantly seek to strengthen our Kavanah in 
all of our Avodas Hashem.  Machshavah is 
very important in the actual performance of 
Mitzvos, and is also important that one always 
remember Who is the Creator of the World, 
and how one must always remain humble.  
The small 'א teaches us that this concept of 
Kavanah is important to help keep one humble 
at all times.  We must always remember that 
we are Yidden, and to act accordingly.  In 
Yiddishkeit, it is very important for us to be 
consistent in our Avodah.  One is not to take 
those parts in Yiddishkeit that he wants, but 
those that don’t suit his desires or lifestyle he 
ignores.  If one wants to have the wonderful 
benefits of being a Jew, one must act like a Jew 
at all times.  May we be Zoche to strengthen 
ourselves in our Avodas Hashem, and be true 
to Hakodosh Boruch Hu at all times.   
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Now You Know! 
The Month of Nisan is a time of 
redemption and freedom. Just as the 
Jews were taken from Egypt in Nisan, so 
will we be redeemed when the Moshiach 
comes and the long exile ends. 
However, the Jewish People did not 
merely leave physical slavery. It is well-
known that people who have become 
accustomed to being in servitude or 
prison change their mindsets and have 
trouble acclimating to freedom. 
Therefore, Hashem needed to free us 
emotionally and intellectually as well. 
Intellectual freedom also means being 
able to think of things in different ways. 
The Torah tells us that if a person 
brings a burnt offering from birds, the 
prescribed ritual includes tearing it open 
near the wings and placing it on the 
altar as a pleasing aroma to Hashem. 
Rashi tells us that when the posuk says 
“wings,” it means the actual feathers 
remain intact. 
The Midrash asks, “No normal individual 
can smell burning feathers and not be 
disgusted by the odor. Why then do we 
burn the bird with its feathers intact? So 
that the altar is beautified by a “full-
looking offering” of the poor man.” 
Though we might find the odor of 
burning feathers offensive, Hashem 
sees it differently. He wants the poor 
man to not be disgraced. He wants him 
to feel that he has offered something of 
substance so we do not pluck the bird. 
That consideration for someone’s 
feelings is the pleasing aroma Hashem 
wants to accept. By freeing our minds, 
we can see things not as they appear to 
be, but as they should be – according 
to Hashem’s will and perspective.  

Thought of the week: 

Everyone thinks of changing 
the world, but no one thinks 
of changing himself. 

(BY:B ARQYW) ‰.XXYN XYRL WLEY AL XBZMH LAW ÂHL OTA WBYRQT TYwAR IBRQ‰   
“As an offering of choice firsts they may be offered to Hashem but to the altar 
they shall not be lifted as a pleasing aroma.” (Vayikra 2:12) 

The previous posuk tells us that neither leaven nor honey may be brought upon the 
mizbeiach. Now, the Torah tells us that there is a time when these items can be offered 
to Hashem, though not as a burnt offering on the altar. 

Leaven is brought as part of the Shtai HaLechem, the two loaves brought on Shavuos, 
and honey refers to sweet fruits brought as Bikkurim, also brought Shavuos-time. What 
is significant about the timing of these two things and what can we learn from it? 

The Klei Yakar discusses this and says that leaven, chometz, is a euphemism for the 
Yetzer Hara. Air in the dough makes it look larger but in actuality it’s just an illusion. 
Similarly, the temptations we face often promise great things that do not materialize. 
This bread is offered, therefore, on the day of Matan Torah, which is a “spice” to 
transform the Yetzer Hara.  

Honey sweetens things, but it, too, merely masks the original flavor instead of 
transforming the item. These two things do not constitute a perfection or completeness 
that should go on the mizbei’ach to be offered to Hashem. Nevertheless, they are 
offered, both on Shavuos. 

This is because these two items which are not perfect on their own can help a person 
become a more perfect version of himself. These breads were not burnt for Hashem; 
they were given to the Kohanim to eat. Recognizing the importance of one’s fellow man 
and loving him as yourself is a fundamental principle of Torah. 

The same thing with Bikkurim, the first fruits. When one brings these delicacies to the 
Bais HaMikdash though they are not used for sacrifices, it ensures that one’s everyday 
life is infused with the sweetness of Torah and holiness. We do not differentiate 
between the divine and the mundane. Rather, everything in our lives, including the 
delicacies and luxuries we enjoy, is treated as holy and spiritual. 

No matter what we have in life, even our Yetzer Hara itself, we can use it to forge a 
better connection to Hashem. If we have a desire for honor, and we therefore push 
ourselves to give charity or study Torah, that’s a way to harness our evil inclination and 
channel those energies for good. 

When we live our lives by Torah, then everything can be uplifted and used for growth. 
We are able to raise the levels of holiness in even the most mundane of items and 
circumstances, and THAT will be the pleasing aroma Hashem enjoys. 

R’ Yisrael Salanter’s wife related that when they got married, they made a deal to 
divide up the decision-making in their home. 

Anything that was related to “ruchnius,” spirituality, would be decided by R’ Yisrael. 
Anything that related to the “gashmius,” the physicality of their home, would be the 
decision of the Rebbetzin. 

A listener asked her how that arrangement worked out. Smiling, she replied, “To be 
perfectly honest, I’ve never made any decisions. To R’ Yisrael, EVERYTHING is a 
matter of ruchnius!” 
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Mrs. Miriam Kantor a”h 

A woman who began, lived, and ended each 

day with a conversation with Hashem - 

Tehillim and Tefilos always on her lips.  

ISYN ÂZISYN ÂZISYN ÂZISYN ÂZ    UYYCRAYUYYCRAYUYYCRAYUYYCRAY        ----    By her grandson  

Yehuda Grabie and family. 
 

Please learn and share these Divrei 

Torah as a merit for a Refuah 

Shelaima for  

Ahuva Devorah bas Chana Rivka  

a young mother of two undergoing a stem 

cell transplant this week.  

May she and all Klal Yisrael experience 

yeshuos and refuos b’mheira! 
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ני אין לו שום קשר איתך. אתה תלמד לעצמך, א
לא עוזר לעם ישראל? תמשיך להסתתר, 'ואני לא 

 אראנו'.
 צא לעם ישראל! תפיץ להם!ת

עוד דיבור נפלא ששמעתי בשם ה'אור החיים' 
 – הקדוש

 40שמשה  רבנו אמר לעם ישראל 'תראו, אני 
לילה אני בוכה בשבילכם ומתפלל  40יום ו

בודו, הלוואי בשבילכם!'. אמרו לו עם ישראל 'כ
לילה!  40יום ו 40עלינו שנהיה ליד הקב"ה 

 הלוואי עלינו! זכית!'
דקות  5להם משה רבנו 'תדעו לכם, טוב לי אמר 

הזה, בתוך החושך, שפה אני אעבוד אותו,  בעולם
 יום שאני רואה את השם'. 40מאשר 

 אור החיים הקדוש.
בעולם הזה, שעובדים את ה', בתוך החושך, פה 

 עות, והצרות, זה התענוג האמיתי.בתוך המני
כמו שאמרתי לכם שעל ימות המשיח כתוב 'ימים 
שאין בהם חפץ', למי אין בהם חפץ? גם לקב"ה. 

הקב"ה אומר 'שיבוא משיח כבר לא למה? כי 
יהיה לי תענוג, כי אז יש חושך, וקשיים, ומניעות, 
ואנשים מתגברים, ויש להם נסיונות, והם אח"כ 

להם נפילות, ואח"כ הם מתגברים. ויש 
מתעוררים, ועוד פעם מתחזקים, ואח"כ נופלים 
לעצבות, ועוד פעם מתחזקים! יש לי תענוג מכל 
זה. אבל כשיבוא משיח, כל התענוג הזה כבר לא 

 יהיה לי".
אם כן, השאלה המתבקשת, אם אלו ימים שאין 
 בהם חפץ, אז בשביל מה מבקשים שיבוא משיח?

באמת כמו שצריך באמת מי שעובד את השם 
לעבוד את השם, יבוא משיח יהיה לו תענוג אותו 

  דבר, והוא יעשה לקב"ה תענוג אותו דבר.
מצווה לצפות לישועה, לאיזו ישועה? ויש 

לישועת ה'! שתתגלה מלכותו, ותתגלה אמונתו. 
ומי שעובד את ה' באמת, עכשיו הוא עובד את ה' 

 ושיבוא משיח הוא יעבוד את ה'.
ץ, לאותם מסכנים שהם רחוקים, בהם חפאין 

שפתאום יעוף מהם היצר הרע, והם יבינו איפה 
 הם היו, וכמה הם הפסידו.

יבואו אליכם בטענות, תכינו את עצמכם לצעקות: 
"למה לא באתם אלינו?! למה לא הפצתם לנו! 

 היינו יכולים להנצל!".

אומר שפורים זו הכנה לפסח, לכן אנחנו  רבנו
ך את האורות של פורים עכשיו צריכים להמשי

עד הפסח. למחות את קליפת המן עמלק, זה 
החמץ, שהוא העצבות, והדיכאון והיאושים, 
למחות את זכר עמלק לגמרי, רק להיות בשמחה 
כל הזמן, שנזכה לחירות אמיתית, קדושת מרדכי 

 ואסתר, שלא יהיה משהו חמץ בלב שלנו.
יהיה רצון שנזכה להתחזק, בעזרת ה'. אשרינו, 

 באמת אשרינו בגדול.
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אוהב אותי! ומה שאתה רוצה! לא רצית, ואם 
 עדיין לא תרצה, מה שתרצה! מה שאתה רוצה!".

לא נבהל מאף אחד, הוא יודע, יש לו  "ההקב
הביא אותך לאמונה. אז מה עכשיו? אם תכלית ל

 שלו איתך? תבכה הוא יעזוב את התכלית
אותו אחד, אחרי שהוא בכה כל כך הרבה, נתן אז 

 –לי קצת לדבר, אמרתי לו 
 לא עושה אף פעם רע! אבא עושה רק טוב!אבא 
עזבתי אותו. אני מבין אותו, אני מתפלל עליו לא 

 הרבה. אבל צריך לכוון אותו לתכלית.
באמת לאמיתה שאדם יגיע לדעת, לאמונה, כי 

שצריך, גמרנו! מיד תהיה לו ויגיד תודה כמו 
 ישועה!

לכן אני מתפלל עליו גם שה' יתן לו דעת ואמונה, 
שה' אוהב אותו, ואבא לא עושה אף פעם רע 

 לילדים שלו, אבא עושה רק טוב לילדים שלו.
אז אמרתי לו: "נכון, לפי השכל שלנו זה רע מאוד 
מה שעובר עליך, נכון! וגם כואב. אבל לפי הדעת 

מצוין! אדם צריך שיהיה לו הכל  –שיש בעולם 
ברצון שלו שהוא לא רוצה כלום, הוא רוצה רק 
לדעת את ה'! הוא רוצה זיווג? הוא לא רוצה 

 זיווג, הוא רוצה לדעת את השם!
רוצה  –רוצה ילדים? הוא לא רוצה ילדים הוא 

לדעת את ה'! זה מה שאני רוצה! חולה? אני רוצה 
 ה!לדעת את ה'! לא רוצה כלום חוץ מז

אם אדם יזכה ללכת בדרך הזו, שהוא לא רוצה 
רוצה לדעת את השם! שאתה אוהב אותי,  –כלום 

ושמה שאתה עושה איתי זה הכי טוב! ואם אתה 
לא רוצה גם אני לא רוצה, ואין לו שום מחשבה 
רעה, אפילו הכי קטנה, מחשבה רעה עליך אין 

 לי!
-מחשבה רעה קטנה אני לא רוצה! אפילו לא טיפ

 טיפה.
עוד פעם, תבינו טוב, אתה בתור אבא רוצה שהבן 
שלך יתחתן? אז גם אבא בשמיים רוצה 
שתתחתן! אבא אוהב אותך! אבא רוצה לתת לך! 
אל תחשוב אחרת! הוא לא שכח אותך! אבל הוא 
רוצה שתתעסק בתכלית שלך, שתגיע לאמונה! 
להגיד לו תודה מכל הלב על הייסורים שלך, הוא 

 זה!לא רוצה שתפספס את 
לכן אדם צריך להתפלל: "רבונו של עולם תן לי 
לדעת שאתה אבא, ואבא עושה רק טוב לבן שלו! 

אבא אף פעם לא עושה רע לבן שלו...", מה אתה 
"...אבא רוצה שלבן שלו יהיו  –צריך? ילדים? 

ילדים...", וכו', כל מה שאתה צריך, תדע שאבא 
 רוצה לתת לך!

צריך לדעת  זה מה שכתוב בזוהר הקדוש, שאדם
ולהכיר את הקב"ה! לא כתוב 'להאמין בו', כי 
אמונה זה מעל השכל. אבל פה אנחנו מדברים על 
להכיר אותו ולדעת אותו יתברך, בשכל! שהוא 

 אבא, שאוהב אותך, ועושה איתך רק טוב!
, שעם הנקודה הזו אפשר להבין חנן אותי ה'

 שהכל טוב בשכל וככה לחיות עם ה'.
שאדם בשמחה הוא יוצא מכל ורבי נתן מסביר 

הצרות, וזוכה לכל התיקונים, רבי נתן מסביר 
 הכל בהרחבה, בליקוטי הלכות.

נתן כותב שאם אדם היה הולך תמיד עם רבי 
תודות והודיות לא היה נכנס לשום צרה. כל 
הצרות באות שרואים משמיים שאדם לא אומר 
מספיק תודה, אז מכניסים אותו לצרה כדי 

 הצרה הוא יתחיל להגיד תודה.שכשהוא יצא מ
 תגיד תודה! כבר מעכשיו תגיד תודה! תשמח!אז 

הזו צריכים לעשות ממנה התבודדות: השיחה 
"רבונו של עולם אני לא רוצה כלום! רוצה רק 
לדעת אותך! רק להכיר אותך! חוץ מזה אני לא 
רוצה כלום! רק לדעת שאני בידיים שלך, שאתה 

רק טוב ולכן מה  אוהב אותי, ובטוח תעשה איתי
 שאתה רוצה גם אני רוצה".

אז יש מישהו שאולי יגיד לקב"ה 'מה שאתה 
רוצה אני רוצה', והוא חושב שה' יתברך יעשה 

 דברים שהם לא טובים בשבילו... ה' ירחם!
לא נכון! מה שאתה עושה זה הכי טוב זה 

 בשבילי! אתה עושה הכי טוב בשבילי!
 להתחזק!

 חיזוק.בדור שלנו צריכים הרבה 
 לנו אבא טוב! ישתבח שמו!יש 

לא צריכים להתבלבל משום דבר, רק להמשיך 
 להפיץ ולקרב.

דיבור שפעם דיברתי אותו, על מה שכתוב יש 
'אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו', כתוב 
בספרים שאם אדם יסתר במסתרים, ועובד את ה' 
יום ולילה ועושה התבודדות, מה הקב"ה אומר? 
'ואני לא אראנו'. תסתתר, לתמשיך להסתתר, גם 

אני לא רואה אותך בכלל,  �😊�ממני אתה מוסתר 
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הקב"ה לא עזר לך זה בשביל שתתעורר ותמשיך 
 לצעוק.

מה': "רבונו של עולם תזכה אותי תבקש 
התפלל! אני מבקש ממך שתעזור לי!". בסדר, ל

 תתעורר!
ויש בחירה  יש בחירה על מה שהיה עד הרגע הזה

 לעתיד.
אדם עצוב? לא על העתיד, עצוב בגלל מה למה 

 שקרה עד הרגע הזה. 
על מה שהיה עד הרגע הזה  היא להאמין הבחירה 

שכל מה שה' עושה איתי בגשמיות וברוחניות 
 הכל לטובה.

ות, הרי אתה לא יכול להתגבר על ברוחניגם 
היצר הרע בלי שהקב"ה יעזור לך. כל אחד יש 
לו יצר הרע, ומה זה יצר הטוב? זה הקב"ה 
בעצמו! כמ שהגמרא אומרת 'אלמלא הקב"ה 
עוזרו אין יכול לו'. והיינו שאם יש לך יצר הרע 
והקב"ה לא יעזור לך אתה לא יכול להגתבר 

 עליו. 
יש יסודות של אמונה שאסור לשכוח אותם שניה 

 אחת. 
היצר הטוב שלך זה הקב"ה, ומה זה הקב"ה אז 

 זה תפילה. ומה זה תפילה? זה הקב"ה.
אדם שאין לו תפילה אין לו יצר הטוב. ואין לכן 

 לו בחירה.
יכול לראות, כל העולם, לא מדבר על מי אתה 

שרחוק, על אותם שנקראים ... אין להם תפילה 
אין להם יצר הטוב! לא יכולים להתגבר על מה 
שצריכים להתגבר, לא מצליחים לעשות תשובה 
על מה שצריכים לעשות תשובה, לא מצליחים 
לצאת מהמידות הרעות, מהתאוות הרעות, אין 
להם יצר הטוב. והקב"ה ישתבח שמו, שאוהב 
אותך תמיד. הקב"ה אוהב אותך, ועושה הכל 

 לטובתך. 
 .�😊�קנה? תן חיוך כן, מהי המסאם 

ה שהיה עד עכשיו, עד הרגע הזה, הכי טוב מ
 בשבילך.

הבחירה לעתיד, זה הרצונות והכיסופים 
 והתפילות.

לא תבחר נכון על העבר, היינו להאמין שכל ואם 
מה שהיה עד הרגע הזה הכל לטובה, גם לא תהיה 

לך התעוררות לבחור נכון על העתיד, להתפלל 
 ולהתבודד בהתלהבות.

חי בשקר! שאתה אשם כי אתה חי בכפירה, אתה 
שלא הולך לך. בקיצור אין לך קשר עם הקב"ה, 
כי אתה עסוק בעצמך. אתה צריך להגיד בתפילות 

 'ברוך אתה אני', לא 'ברוך אתה השם'.
 הזמן 'אני' ו'אני' ו'אני'.כל 
אני! אין! תמחקו אותו! יש רק בורא עולם! אין 

מצא, גם ה'אני' שלך אין עוד מלבדו! גם אתה לא נ
 לא נמצא! אין עוד מלבדו!

מלמד אותכם שוב ושוב את הדיבורים הכי אני 
 פשוטים! לחיות את האמונה!

פה מדבר על שמחה, אבל איך אדם תהיה רבנו 
 לו שמחה? רק על ידי אמונה.

לא עושה אף פעם רע! אבא עושה רק שאבא 
טוב! אבא אוהב אותי! לא הלך לי? אם אבא לא 

, זה בטח לטובתי! בא אני אגיד תודה ואז עזר לי
 אני יכול לצעוק: "תעזור לי אבא!".

בלי שאתה חי קודם באמונה אתה לא יכול כי 
 להתפלל נכון, כי אתה חי עם ה'אני' שלך.

מה, למי תתפלל? ל'אני'? תתפלל ל'אני' אז 
 שיעזור לך...

באנו לעולם הזה להכיר את הקב"ה! בשביל זה 
 ככה כתוב בזוהר הקדוש!באנו לעולם הזה! 

בשביל לדעת את השם! אלו השיחות שאני כל 
תדעו את השם! זה התכלית של כל  –הזמן מדבר 

 התורה ומצוות, שאדם ידע שיש בורא לעולם!
איך אדם יצא מהעצבות? על ידי מחשבות 

 נכונות!
דיברתי עם מישהו שמתעכב לו הזיווג, ממש, 

ו, באמת והוא בכה בדמעות שליש. אני מבין אות
 ייסורים קשים.

הייסורים היותר קשים שאדם לא אמונה, אבל 
 אין לו דעת.

"ה לא מפחד מאף אחד, זה שאדם בוכה אתם הקב
חושבים שהקב"ה מפחד? הקב"ה לא מפחד מאף 

 אחד.
כך אכפת לו שאתה תגיע לאמונה, לכן זה לא כל 

מעניין אותו, הוא רוצה שקודם כל תגיע לאמונה! 
שתגיע לאמונה, תגיד לו: "תודה  הוא יחכה לך עד

שאין לי זיווג! אין לי שום שאלות עליך! אתה 
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אומר רבנו הקדוש, שכל אחד, יהיה האדם הכי 
פשוט בעולם, אם הוא עושה מצווה בשמחה הוא 
מעלה את השכינה מהגלות שלה, עד שעולים 
 מעלה מעלה, עד שזוכים להשיג אור האין סוף. 

על ידי עשיית זה רבנו כותב בפשיטות, וכל 
 המצווה בשמחה.

אומר רבי נתן: "וצריך אתה המעיין, שתדע ו
ותאמין, שכל מה שנאמר שם נעשה על ידי כל 
אחד מישראל שזוכה להתגבר לעשות המצווה 

 בשמחה".
לפעמים שלומדים תורה של רבנו חושבים 'טוב, 

. אומר ר' נתן שזה התורה הזו היא לא בשבילנו'
היא, שלא נאמרה התורה לא נכון, כי לא בשמיים 

כאילו הצדיקים שיכולים לעלות  לעולי שמיים.
לשמיים כמו רבנו, שיש להם שם 'חופשי חודשי', 
עולים למעלה מתי שרוצים. אז רק בשבילם 

 נאמרה התורה הזו.
קרוב אלינו הדבר  -לא! רבי נתן כותב בעצמו 

 מאוד!
אומר רבי נתן 'כי כל הצרות, רחמנא לצלן הן 

ת השכינה, כי בכל צרתם לו צר, בחינת גלו
 כידוע'.

לך צער, צרה? השכינה יורדת איתך ביחד יש 
 לגלות.
רבי נתן: "ועיקר גלות השכינה הוא מה אומר 

 שהעצבות מתגבר על לב ישראל".
ל זמן שהבנאדם בשמחה, אפילו לא לגמרי כ

בשמחה אבל לפחות לא בעצבות, מצב נורמלי, 
 הוא נמצא במצב טוב.

בעצבות זה עיקר גלות השכינה, שאדם ל כאב
 כשיהודי הוא עצוב.

י, ואנחנו מדברים שוב ושוב, כל הזמן אני דיברת
אומר 'או אמונה או גהינום', שצריכים להלחם על 

 האמונה, שאדם צריך שתהיה לו דעת.

בזמן האחרון אני מדבר לא על אמונה, אני מדבר 
 על דעת.

ה אבא? את אמא? כל מה שהקב"ה עשה את
ן ונביא ילדים, כדי שנדע כמה הקב"ה שנתחת

אוהב אותנו, בכל מצב ובכל זמן. וגם כדי שנוכל 
 לדעת מה באמת ה' רוצה מאתנו!

 אתה אבא, מה היית רוצה בשביל הבן שלך?
יש פה חבר'ה  אוהב תמיד את הבן שלו! אבא

שירדו לאיפה שירדו ועשו מה שעשו, וציערו את 
ההורים שלהם, אז מה? ההורים שלהם שונאים 

 אותם? חס ושלום! 
אוהב אותך תמיד! ואבא אף פעם לא עושה אבא 

 רע לבן שלו! אבא עושה רק טוב לבן שלו!
השלשה מחשבות האלו, אפשר לגרש איתם  רק

 את כל היצר הרע.
בא לך פחד? תגיד לו 'מה את כל הפחדים. 

פתאום! אבא לא עושה רע לילדים שלו! אבא 
 עושה רק טוב לבן שלו!'.

סוג של יצר הרע, בא לך עצבות? תחשוב כל 
 'כשאבא רואה את הבן שלו עצוב כמה עצוב לו'.

 כל הזמן לקחת את התיאורים האלו ולהתחזק.
או כמו שאמרתי לכם שילד יעמוד ליד אבא שלו 

והאבא לא יבין, ישאל אותו: 'בני, וירעד מפחד. 
ממה אתה מפחד?!'. יגיד לו הילד: 'אבא, אני 

 מפחד ממך, שאתה רוצה להזיק לי...'
האבא הזה ירגיש? מסכן האבא... 'ככה הבן איך 

 שלי חושב עליי?...'
המחשבות שלך, של הפחדים, תחשוב כל 

שהקב"ה עומד מולך והוא אוהב אותך אהבת 
 יזיק לך. עולם ואתה פוחד שהוא

 אבא עושה רק טוב! והבחירה זה רק הידיעה!
למה אדם עצוב? כי הוא חושב 'לא הלך לי...', זו 
בכלל לא הבחירה שלך! מה שאתה צריך לעבור 
אתה תעבור! הבחירה שלך זה לדעת שאם עדיין 
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דינים השייכים לערב פסח שחל בשבת

ביעור חמץ ומכירת חמץ

ביום שישי עושים ביעור חמץ בשריפה, ואף שמותר  א. 
עדיין לאכול חמץ עד למחרת בבוקר בכל זאת 

ישתדל לעשות את שריפת חמץ בבוקר כדי 
שלא יבוא לטעות בשנה הבאה לבער את 

החמץ אחר חצות היום.

אם לא שרף את החמץ בבוקר,  ב. 
יכול לשרוף את החמץ במשך 

כל יום שישי עד סמוך לשבת.

את נוסח ביטול חמץ שרגילים לעשות  ג. 
כל שנה בשריפת חמץ עושים בשבת 

בבוקר לפני שמגיע זמן איסורו ולא ביום שישי.

גם אם אמר את נוסח הביטול ביום שישי חוזר  ד. 
ומבטל שוב בשבת את החמץ שברשותו. (משנ“ב 

סימן תמ“ד ס“ק כ“ב).

משאירים לחם שמספיק לשתי סעודות – ליל  ה. 
שבת, ושבת בבוקר.

צריך לבשל את כל הבישולים שיהיו כשרים לפסח,  ו. 
כי אם יבשל חמץ יצטרכו להדיח את הכלים בשבת 

אחר הסעודה ואסור להדיח כלים שלא לצורך השבת.

את החמץ שנאכל בסעודות שבת יש לאכול בזהירות  ז. 
רבה שלא יתפורר ויתפזר בבית, ויש נוהגים לאכול 
פת בתוך שקית ניילון ואחר כך לאכול סעודה כשרה 

לפסח בכלים כשרים וראוי לנהוג כך.

טוב למכור את החמץ לפני יום  ח. 
שישי בבוקר, ואם לא הספיק למכור 
את החמץ לפני כן יכול למכור את 
החמץ עד כניסת השבת. (ילקוט יוסף 

דיני ערב פסח שחל בשבת עמ‘ קצ“ד).

שבת בבוקר

מקדימים להתפלל בשבת זו עם הנץ החמה, כדי  א. 
שיספיקו לסיים סעודת שחרית לפני זמן איסור חמץ.

את סעודת שחרית אוכלים מוקדם בבוקר כדי להספיק  ב. 
ולאכול לפני שמגיע זמן האיסור (סוף זמן אכילת חמץ - ירושלים 

10:10 תל אביב 10:12 טבריה 10:09 באר שבע 10:12).

לאחר הסעודה מנערים את המפה מפירורי החמץ  ג. 
שעליה לפח האשפה ואם נשארו פרוסות שלימות 
של חמץ יפררם עד שלא יהיה בכל חתיכה כזית 

ויזרקם לפח האשפה, וירחץ ידיו היטב וכן ישטוף 
פיו במים היטב, וטוב לנקות עם קיסם אבל יעשה 

כן בזהירות שלא יחבל בעצמו ויוציא דם.

לאחר הסעודה אומרים את נוסח הביטול שיש  ד. 
בסידורים ואם אינו יודע ארמית יאמר ג‘ פעמים 
”כל חמץ ושאור שיש ברשותי, בין שראיתיו ובין 
שלא ראיתיו, בין שביערתיו ובין שלא ביערתיו, 

יתבטל ויהיה כעפר הארץ“.

סעודה שלישית אנו מקיימים במצה מבושלת או  ה. 
מטוגנת, כי מותר לאכול בערב פסח מצה מבושלת, 
שלא אסרו לאכול אלא רק מצה רגילה שיוצאים 
בה ידי חובה בליל הסדר, אבל מצה מבושלת או 
מטוגנת אין יוצאים בה ידי חובה בליל הסדר ולכן 

מותר לאוכלה בערב פסח.

אם רוצה לעשות סעודה שלישית עם עוגיות מצה  ו. 
עשירה יכול לעשות כן, ויברך עליה מזונות ועל המחיה.

עצה טובה

מכיון שאפשר לצאת ידי חובה במצה מטוגנת או 
מבושלת, על כן העצה הראויה היא לטגן או לבשל כמה 
מצות מערב שבת (וצריך להקפיד שיישארו שלימות כדי 
שיוכל לבצוע עליהן בסעודות), ואז יוכל לסלק לגמרי את 
החמץ מביתו ולעשות את הביטול ביום שישי בשריפת 
חמץ, וכך את שלשת סעודות השבת יקיים במצה מטוגנת.

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

קרבנות ענוה
בשבת קודש הבאה עלינו לטובה, השבת הראשונה 
בחודש, אנו מתחילים לקרוא בתורה הקדושה את הספר 
השלישי מתוך חמשה חומשי תורה "ספר ויקרא", אשר 
חלק גדול ממנו עוסק בדיני הקרבנות. ולכן צריכים אנו 
להתבונן במה שבחר הקב"ה לפתוח ספר ויקרא עם 
אל"ף זעירא בפסוק "ויקרא אל משה" וביאר "בעל 
הטורים" הענין בזה, כי משה רבינו מפאת גודל ענוותנותו 
כתב א' קטנה, משה רצה לכתוב רק "ויקר" כאילו נגלה 
אליו ה' רק בדרך מקרה, ואמר לו הקב"ה לכתוב גם 
האל"ף, ושוב אמר לו משה מחמת רוב ענוה, שלא יכתבנה 
אלא קטנה יותר משאר אלפי"ן שבתורה וכתבה קטנה".

ומובא במדרש (ויק"ר א-טו): "ויקרא אל משה. מיכן 
אמרו כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבילה טובה הימנו, 
תדע לך שכן, צא ולמד ממשה אבי החכמה אבי הנביאים, 
שהוציא ישראל ממצרים, ועל ידו נעשו כמה ניסים 
במצרים ונוראות על ים סוף, ועלה לשמי מרום והוריד 
תורה מן השמים, ונתעסק במלאכת המשכן, ולא נכנס 
לפני ולפנים עד שקרא לו, שנאמר ויקרא אל משה וידבר".

ובמדרש זה אנו למדים את ענוותנותו של משה רבנו, 
ומובן גם למה נכתב גם אלף זעירא. אלא שעדיין נשאר 
לנו לבאר, מה הקשר בין גילוי ענוותנותו של משה לספר 
ויקרא שהוא ספר הקרבנות, אם חפץ ה' לגלות לנו עניין 
ענוותנותו של משה בהקשר למשכן היה צריך לגלות 

זאת בחומש שמות שם מתואר בניית המשכן, ולא היה 
צריך לחכות עד ויקרא?

ואפשר להסביר ע"פ הגמרא  (סוטה ה:): "אמר רבי 
יהושע בן לוי, בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני 
הקב"ה, שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב 
עולה, שכר עולה בידו, מנחה, שכר מנחה בידו, אבל 
מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב 
כל הקרבנות כולם, שנאמר זבחי אלקים רוח נשברה". 

ולכן הקב"ה פתח את ספר הקרבנות במדת ענוותנותו 
של משה, כדי ללמדנו בכך שאם ילכו ישראל בדרכו 
של משה להתנהג בענוה, הרי זה נחשב כאילו הקריבו 
את כל הקרבנות, ומזה נלמד ונשכיל שאפילו בזמן הזה 
שאי אפשר להקריב קרבנות בפועל, אם נלך בדרכו של 
משה רבינו להתנהג במדת הענוה, מעלה עלינו הכתוב 

כאילו הקרבנו את כל הקרבנות. 

ועוד אפשר לומר ולהסביר ע"פ דברי מהרח"ו זי"ע 
ב"שער היחודים" (סוף פרק ו מענף הג') בשם רבינו 
האריז"ל, כי כל מי שיש בו מדת הענוה אין היצר הרע 
(שהוא סמא"ל כידוע) שולט בו ואין יכול לקטרג עליו, 
שכן ענו"ה בגימטריא סמא"ל שהוא שמו של היצר הרע.

מעתה יאירו עינינו בהבנה בהירה להבין מה שפתח 
מחמת  משה,  של  בענוותנותו  ויקרא  ספר  הקב"ה 

שהקרבנות באים כדי לכפר על החטאים והעוונות, 
אשר שורשם במדת הגאוה הגורמת שיסלק הקב"ה 
שכינתו מן האדם, ועל ידי זה אין לו סיוע להתגבר 
על היצר הרע, לכן פתח הקב"ה במדת הענוה כדי 
ללמדנו דעת, כי שורש התיקון על כל החטאים הוא 
מדת ענוה, אשר אז זוכים להשראת השכינה המסייעת 
לאדם להתגבר על יצרו, ועל ידי זה אינו צריך להביא 

קרבן על חטאיו.

 ָהַל ַּפַעם ַאַחת ָהְיָתה ְׂשֵרָפה ִּבְּבֶרְסֶלב, ַאַחר-ָּכ
מֹוַהְרַנ"ְּת ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה ִעם עֹוד ֵאיֶזה ֲאָנִׁשים ְלַהִּביט 
ַעל ְמקֹום ַהְּׂשֵרָפה, ְוָרָאה, ֶׁשַהַּבַעל-ַהַּבִית ּבֹוֶכה 
ְמֹאד ּוְמַחֵּפׂש ַאַחר ֵאיֶזה ֲחִתיַכת ֵעץ אֹו ַּבְרֶזל, 
ֶׁשִּיְצָטֵר לֹו עֹוד, ְּבֵעת ֶׁשִּיְבֶנה ֵּביתֹו ֵמָחָדׁש, ְוִלֵּקט 
אֹוָתם ֶאָחד ֶאָחד. ָעָנה ְוָאַמר ַלֲאָנָׁשיו: "ַהְרִאיֶתם 
ֵאי ֶׁשֶּזה ַהַּבַעל-ַהַּבִית ֶׁשִּנְׂשַרף ֵּביתֹו, ִעם-ָּכל-ֶזה 
ֵאינֹו ְמָיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו ִמַּלֲחזֹר ּוְלַחֵּפׂש ָּכל ַהְּדָבִרים 
ֶׁשִּיְצָטְרכּו לֹו ְּבֵעת ַהִּבְנָין?! ֵּכן ַהָּדָבר ְּברּוָחִנּיּות ַּגם-
ֵּכן! - ַאף ֶׁשַהַּבַעל-ָּדָבר ִמְתַּגֵּבר ְמאֹד ַעל ָהָאָדם 
ְוִכְמַעט ֶׁשּׂשֹוֵרף אֹותֹו ְלַגְמֵרי, ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ָאסּור 
לֹו ְלָיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו! ַרק ָצִרי ְלַלֵּקט ּוְלַחֵּפׂש ֵאיֶזה 
ְנֻקּדֹות טֹובֹות ִמּתֹו ִרּבּוי ַהֲחָטִאים ֲאֶׁשר ִנְכַׁשל 
ָּבֶהם, ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ִיְזֶּכה ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶּבֱאֶמת, 
ַּכְמֹבָאר ְּבַהּתֹוָרה "ֲאַזְּמָרה" ְוכּו' " ב"ִלּקּוֵטי-מֹוֲהַר"ן" 

רפ"ב (שיש"ק א-תא)
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סיפור שהוא סגולה
זיע"א  מליזנסק  אלימלך  מרבי  סיפורים  שלושה 
המסוגלים להכניס את חג הפסח מתוך הרחבה ויישוב 

הדעת.

מכתב למלך

יהודי כפרי מצא את עצמו לפני חג הפסח ללא פרוטה. 
בעצת אשתו כתב העני מכתב למלך מלכי המלכים 
הקב"ה, במכתבו פירט את מצבו הכלכלי הקשה ועל 
כך שאין בידו פרוטה להוצאות הפסח. הניח העני את 
המכתב ביער על ידי גזע עץ וחזר לביתו.  למחרת, 
הופיע המלך של המדינה עם חבורת ציידו לערוך ציד, 
תוך כדי מסעו הבחין המלך במכתב. כשראה שהמכתב 
מופנה לכבוד המלך, כתוב בלשון יפה ומכובדת, חשב 
שהפניה היא אליו. עוד באותו יום שלח המלך שליח 
לכתובת היהודי שהיתה רשומה על המכתב, מעטפה 
עם סכום גדול של כסף. העני הודה לשליח ולשולחו. 
כך זכה העני לחגוג את החג מתוך הרחבה ויישוב דעת 

בזכות האמונה התמימה. 

"מים שרף"

היה  שלא  אחד  יהודי  חי  אלימלך  רבי  בתקופת 
באפשרותו לקיים את חג הפסח, בעקבות מצבו הכללי, 
עלתה בלבו החלטה להעביר חביות עם יין שרף לארץ 
השכנה ושם יוכל למכרם במחיר גבוה ותהייה לו פרנסה 
בכדי שיוכל לקיים את חג הפסח. אלא, שהשלטונות 
סירבו להעביר את יין השרף דרך הגבול. ביקש היהודי 
את ברכתו של רבי אלימלך. ברכו הרבי בשמחה שכל 
הברכה  התקיימה  היה,  כך  ואכן  מים.  יהיו  החביות 
וכשהיהודי עבר דרך המכס, צחקו הגויים ממנו שהוא 
מוביל לארץ השכנה חביות עם מים. לאחר שעבר את 
הגבול שוב פנה אל הרבי לבקשו ששוב יהפכו המים 
ליין שרף. ואכן ברכו הרבי והנס קרה. המים הפכו שוב 
ליין שרף. מכר  היהודי את כל סחורתו וחזר עם  כסף 

רב לכבוד חג הפסח. 

בזכותה של אמונה

באחד הכפרים חי יהודי ושמו משה, במקצועו היה חייט, 
מידי שבוע היה יוצא רגלי מביתו, נודד ממקום למקום 
ועושה תיקונים לקראת שבת היה חוזר הביתה ונותן את 
מעט הפרוטות שהרוויח לאשתו שיהיה לה במה להחיות 
את נפשה עד שבוע הבא. סובב בורא העולם  והחייט 
החל לעבוד בביתו של הפריץ, ומאז מצבו הכלכלי של 
היהודי שפר עליו. כך שבחסדי שמים החל מכסה את כל 
חובותיו . יום אחד החל הפריץ נכנס עם משה בשיחה 
ושאלו: " אמור לי מושק'ה איך הפרנסה "? ענה משה 
"בחסדי ה' וברוך השם יש לי פרנסה בחסד". כעס הפריץ 
מאוד ואמר: "הפרנסה מהפריץ שהוא מפרנס אותך מדי 
שבוע, לכן אמור : ברוך הפריץ". ניסה משה להסביר לו 

בעדינות כי הקב"ה 
המפרנס,  הוא 

הוא  והפריץ 
השליח, ובכל 
א  ו ה את  ז

בה  טו ר  מכי
שהוא  לפריץ  גם 

השליח. אך הפריץ לא 
גדול קיבל את ההסברים ובזעם 

הסמוכים גרשו מהארמון . הימים היו ימים 
לחג הפסח, משה החייט חזר הביתה בידיים ריקות ובלי 
תקווה שיחזור לעבוד אצל הפריץ. אבל הוא היה בעל 
בטחון גדול וידע שבורא עולם לא יעזוב אותו אפילו 

שנראה כי חלילה אין תקוה.

מנהג היה לו לפריץ מידי ללילה לספור את מטבעות 
הזהב שהיו לו, ולבדוק בשיניו את אמיתותן של המטבעות 
לוודא שהמטבע מזהב אמיתי, לצידו היה יושב קופו 
האישי. כן, כן, קוף חביב וידיד היה לו לפריץ והקוף 
הסתכל על תנועותיו של הפריץ ועקב אחר מעשיו.
ברגע שהפריץ יצא מהחדר, הקוף חיקה את תנועותיו 
של הפריץ , במקום לנגוע במטבע ,הקוף בלע את 
המטבע, וכך המשיך לבלוע את כל המטבעות שהיו על 
השולחן , הבטן התמלאה והקוף נפל על הרצפה ללא 
רוח חיים. כשחזר הפריץ לחדרו ראה פגר על הרצפה 
ובאותו רגע צץ לו רעיון לצחוק ממשה החייט. הפריץ 
החליט ללכת באמצע הלילה אל ביתו של משה החייט, 
ולזרוק את גוויתו של הקוף בביתו של משה. חשב ועשה. 
בביתו של משה החייט נשמע לפתע רעש גדול מאוד 
באמצע הלילה , כל בני הבית ניגשו לראות מה קרה , 
ונבהלו עד מאוד למראה גווית  הקוף על הרצפה  צעקה 
נפלטה מפיהם של ישבי הבית. אלא שלפתע פתאום 
ראה משה כי מהקוף יוצאים מטבעות זהב, התעשת 
מייד משה הרים ידיים לשמיים בהודיה גדולה לבורא 
עולם , שלא עוזב אותו ושלח לו כסף בכדי שיוכל 
להכין את חג הפסח. באותה השנה, ערך משה שולחן 
סדר מפואר שלא ערך מימיו והזמין אורחים אל ביתו.

באמצע הסדר החליט הפריץ להציץ אל ביתו של 
משה החייט ולראות את דלותו  ואביונותו, גם החליט 

להוכיח אותו כי הוא המפרנס בלבד.

אלא, משהתקרב הפריץ וראה את האור  ושמע את 
קולות השמחה לא יכול היה להתאפק, הוא נכנס אל 
הבית ולאחר שהוזמן להיכנס ביקש לברר את אשר 
אירע ואיך הגיע לידיו פרנסה. סיפר לו משה על גוויית 
הקוף שהושלכה אל ביתו וממנה הושלכו מטבעות זהב 
לרב. או אז הבין הפריץ את אשר אירע והודה גם הוא 

בפה מלא כי אכן הקב"ה  הוא זן ומפרנס לכל.

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

את הבן שלך שוכב במיטתו רועד ומפוחד. אתה ניגש 
אליו בדאגה ושואל 'מה קרה בני היקר?' והוא עונה 
לך 'אבא, אני מפחד ממך שתרביץ לי או שתתעלל 
בי או שתהרוג אותי' – איך תרגיש במציאות כזאת? 
זה צער נורא! איך עֹוָלה על דעת הילד מחשבה 
כזאת, הרי כבר שנים אתה דואג לכל מחסורו בגוף 
ובנפש ומפנק ואוהב וטורח ורץ לכל מקום עבורו. 
הלא כן? אז מדוע הוא מפחד שתעולל לו דברים 

רעים חלילה?

"ואם זה מצער אותך כך, כל שכן שזה צער נורא 
לבורא עולם שמנשים אותך בכל רגע ומפעיל את כל 
מערכות גופך ומרפא אותך בכל שנייה, וזן ומפרנס 
אותך ודואג לכל מחסורך – כל שכן שמחשבות כאלה 
של פחד וחרדות מצערות אותו מאוד. זה מצער 
אותו שאתה לא רואה את כל טובותיו ולא מרגיש 
את אהבתו הגדולה ועוד חושד בו וחושש שירע לך 
חס וחלילה." הצער הגדול ביותר לאבא הוא לראות 

שהבן שלו לא יודע עד כמה הוא אוהב אותו.

משמח ומעורר

וישנו  כלל שמידה טובה מרובה פי חמש מאות 
ממידת פורענות. כלומר, שכל מה שנכון בצד החיובי 
נכון פי כמה וכמה בצד השלילי, ומכאן אנחנו יכולים 
להבין שגם האושר הגדול ביותר לאבא הוא שהבן 
מרגיש את אהבתו ומתענג ממנה, והוא רק אומר 
לאביו: "אבא, איזה כיף לי שיש לי אותך. כמה אני 
מעריך את כל האהבה שאתה מרעיף עלי, את כל 
הדאגה שאתה דואג לי, את כל הפינוקים שאתה 
מפנק אותי..." אין מילים שמשמחות יותר כל הורה 

שבעולם.

וזה לא רק משמח את האבא אלא מילים כאלה 
יוצרות ומעוררות אצל ההורה רצון עמוק לתת 
ולהעניק ולהשפיע פי כמה וכמה. וכך גם כלפי 
בורא עולם. הנחת הגדולה ביותר שיש לבורא היא 
שהאדם הפשוט יודע כמה שה' אוהב אותו. וככל 
שיהודי מתענג על אהבת ה' – כך בורא עולם רוצה 

לתת לו להשפיע לו יותר ויותר.

נמצא שהידיעה שה' אוהב אותך גם מצילה מחרדות 
ומעצבויות, גם גורמת לאושר עצום בחיים, גם עושה 
נחת רוח אדיר לה' יתברך, וגם משפיעה עליך שפע 

של ברכה וישועה. 

החירות להיות אהובים

עיקר מטרת המצווה לזכור ולחגוג את יציאת 
מצריים ולספר ביציאת מצריים – היא כדי להרגיש 
את אהבת ה' אלינו, להיות מוכנים ללכת אחריו 
במדבר בארץ לא זרועה בלי שום פקפוק ודאגה, 
ופשוט להתענג מאהבתו. ולכן השבח של יציאת 
מצריים הוא השבח הגדול ביותר בעולם שכל פמליה 
של מעלה באים לבתי ישראל לשמוע אותו מפינו.

יהי רצון שנזכה בחודש הגאולה ובחג הגאולה 
והאמונה – להיגאל מכל הגלויות וייסורי הנפש, וגם 
לחיות חיי חירות ואושר, ובזה אנחנו מקיימים את 
יתברך  בוראנו  את  ומשמחים  וייעודנו  שליחותנו 
ויתעלה ומקרבים את הגאולה השלימה במהרה 

בימינו אמן.
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רבי חיים אבולעפיה זצוק"ל זיע"א נקרא בשם זה ע"ש סבי 
סבו ר' חיים אבועלפיה הראשון. ר' חיים נולד בחברון ולמד 
בישיבת בית יעקב-ויגה של ר' יעקב חאגיז בה שימש ר' משה 
גאלנטי כראש הישיבה. הוא למד עם הרב חזקיהו דה-סילווה 
(פרי חדש). ומפיו של ר' יצחק מאיזמיר, ור' אברהם אמיגו. מובא 
שאליהו הנביא נגלה אליו ולמדו את סודות התורה וצפוניה וגילה 

לו את השליחות שהועידו לו משמים בעולם. 

לימים, נתבקש על ידי יהודי חברון לצאת כשד"ר, למסע גיוס 
תרומות בטורקיה וביוון עבור הקהילה היהודית בחברון 

שעמדה לקרוס תחת הנטל הכבד של המיסים שהוטלו 
עליה חדשים לבקרים. והוא מילא את שליחותו על 

הצד הטוב ביותר. משהגיע לאיזמיר שבטורקיה 
ראוהו כי הוא תלמיד חכם, ביקשוהו לשמש 
כרבה של העיר. וכך הוא נשאר בטורקיה 
וכיהן באיזמיר ושמו נודע בכל הארץ. עד כי 
נאמר עליו על ידי בני דורו כי "אין דומה לו 

בכל הארץ וגם הישמעאלים והערבים נוהגים 
בו כבוד כי הם יודעים שגדול הדור הוא". במשך 

כשש שנים כיהן כרבה של איזמיר ושמו הטוב של 
הגאון הצעיר נודע למרחקים. 

אחרי שובו משליחות העיר חברון, נקרא רבנו לשמש כרבה 
של צפת. שם נזדמן לעיתים קרובות לעיר טבריה שהיתה חרבה 
ושוממה כדי להשתטח על קברי צדיקים. אחרי פטירתו של ר' 
ישראל בנבנישתי ז"ל שכהן כרב באיזמיר, שמו ראשי קהילת 
איזמיר עיניהם בר' חיים אבולעפיה ושלחו לו כתב רבנות והזמינו 
אותו לכהן כרב בקהילה מפוארת זו. ר' חיים נענה לבקשתם. 
אחת הסיבות הייתה האפשרות להדפיס את ספריו הקדושים, 
דבר שנבצר ממנו בצפת. ניסים גדולים נעשו בתקופת כהונתו 
באיזמיר. נשים עקרות נפקדו, עלילת דם  בוטלה ע"י הרב שהציל 
את היהודים ממנה ועוד.  אך משנה לשנה גברו וחזקו עליו 
געגועיו לארץ ישראל ובמיוחד אל עיר אבותיו טבריה החריבה 
אשר "משם עתידין להגאל". עד שאליהו הנביא נגלה לו בחלום 
וזרז אותו לחזור לארץ ישראל.  לבסוף כשהגיע אגרת ההזמנה 

של מושל הגליל דאהיר אל עומאר, הצדיק לא התמהמה ומיד 
כיוון את עצמו לדרך.

כשהגיע ר' חיים אבולעפיה מאיזמיר לטבריה בראש שיירה של 
עשרות אנשים, קיבל אותו דהאיר בכבוד ויקר, "הלבישו לבוש 
יקר הערך כלבוש מלכות. וכל אשר שאל ממנו הרב לא חסר 
דבר. מטרה עמדה בראש מעייניהם והיא להקים מחדש  את 
העיר טבריה אשר במשך כשבעים שנה  עמדה העיר בחורבנה. 
משמיים סובבו שבשנת ה'ת"כ באה שעת הכושר לחדש את 
הישוב היהודי בטבריה. לפי דברי ר' משה ירושלמי חלם 
שר טבריה דאהיר אל עומאר שלושה לילות רצופים 
שעליו להושיב יהודים בטבריה. השר התייעץ עם 
חכמי צפת והם הפנו אותו ליהודי קונשטנדינא 
אשר שם ישבו נשיאי הארץ וכך הגיע לרבי 
חיים אבולעפיה ונתן לו את הסכמתו לבנות 

את העיר טבריה.

על אף גילו המופלג אזר הרב כוחותיו 
ובמלוא המרץ עשה את הדרך מעיר לעיר. 
מספרים שהיה שוכן עמוד של אש מעל לראשו. 
בכ' בסיוון דרכו רגלי איש הא-לקים בטבריה. ובמשך 
שנתיים בנה בה בתים וחצרות ליהודים, ובנה בית כנסת 
מפואר מאין כמוהו בכל ארץ ישראל. כמו כן בנה בית מרחץ 
נאה וחנויות ליום השוק. חידוש היישוב היהודי בטבריה עשה 
רושם רב בגולה ורבים ראו בזה סימן לגאולה הקרובה ובתקופתו 
התגברה העלייה לארץ. בית הכנסת שבנה הוקם על חורבות 

בית הכנסת העתיק שבו התפלל האר"י. 

ביום כ"א באדר ב' ה'תק"ב ביקר ר' חיים בן עטר זיע"א (אור 
החיים) את ר' חיים אבולעפיה בטבריה. סודות גדולים ונוראים 
קשורים בפגישתם של שני מאורי הדור. האור החיים כתב 
בפרשת ראה על הפסוק "אפס כי יהיה בך וכו'  ומסיים: 'משיח 
ה' חיים שמו וכוונת האור החיים באותו פירוש היא לרבי חיים 
אבולעפיה שהוחזק בדורו כמשיח בן דוד'.  ביום שבת קודש ו' 
בניסן שנת ה'תק"ד נסתלק לבית עולמו, זכותו תגן עלינו אכי"ר.

תמימות 

אמר רבי נחמן מברסלב: מקטן ועד גדול אי אפשר 
להיות איש כשר בלי שעה התבודדות! ועוד אמר: 
התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל! עוד 
אמר, שעל ידי תפילה אפשר לזכות לכל המעלות 
ולכל טוב וכו'. כי אי אפשר לטעות ולחשוב שכל אותן 

נשים צדקניות הגיעו למעלות גבוהות אלו בלא 
ריבוי תפילה והתבודדות, הלא העיד רבינו שכל 

הצדיקים הגיעו למעלתם אך ורק על ידי 
ובתחינות  בתפילה  הרבה  שעסקו 
ובקשות, והכל בפשיטות גמורה מתוך 
אמונה פשוטה ותמימה. אומנם, הן היו 

נשים ככל הנשים, ובוודאי עסקו בעבודות 
המיועדות להן בנאמנות ובאחריות: טיפלו 

בבית ובילדים באהבה, ובוודאי לא הזניחו אותם, 
אבל בזכות הכוונה הטהורה והרצון האמיתי לעשות 

רצון ה’, הן מצאו את הזמן ואת הכוח לעסוק הרבה גם 
בתפילה והתבודדות ולימוד וכד', וכך הגיעו למעלתן 

הגדולה.

האשה,  צריכה  ה',  עם  לדבר  להתרגל  בשביל 
שאר  לכל  ובראשונה  בראש  תהיה  שההתבודדות 
עיסוקיה. כי כמו שכאשר מדברים אל הגברים לחזקם 
בהתבודדות, צריכים להזהירם, שאף שמחובתם ללמד 

תורה ללא ספק, וכן לעסוק בשאר המצוות והחובות 
המוטלות עליהם, אבל על כל פנים צריכים הם לקבוע 
בכל יום זמן קבוע לעשות שעה התבודדות, לא פחות 
- כמו כן צריכות גם כל הנשים לדעת, שאף שמוטלות 
עליהן מטלות לא קטנות, והן עסוקות מאד בעבודתן 
החשובה בבית, על כל פנים חייבות הן לקבוע להן שעה 

של התבודדות בכל יום, חוק ולא יעבור.

נשים ששמעו שיעורים על התבודדות וקיבלו 
על עצמן לעשות בכל יום שעה התבודדות, 
ראו נסים ונפלאות, וזכו לשנות את כל 
ביתן עקב כך, כמובן שאפשר יותר, 
אך צריכה האישה לתת תשומת לב 
יתרה שזה לא יפגע בעבודת ה' שלה 
שזה הטיפול בבית ובגידול וחינוך הילדים.

בתים שלא היו שומרי תורה ומצוות, שנשותיהם 
קיבלו על עצמם להתפלל כל יום שעה שלמה ולבקש 
מהבורא שיקרב אותן ואת בעליהן ואת ילדיהן אל אור 
התורה והמצוות, ראו עין בעין את ישועת ה’ ואת הכוח 
של תפלתן, כאשר לאחר זמן לא ארוך הפכו את ביתן 
לבית אמונה – הבעל נהיה עובד ה’, והילדים הולכים 
בתלם כראוי, וזכו לשם טוב וחיתנו את ילדיהם עם כלות 
וחתנים טובים ממשפחות חשובות, והם הקימו בעצמם 

בתים טובים המיוסדים על אדני האמונה והתורה.

עניין  על  גדולה  הסתרה  שישנה  לדעת,  צריכים 
ההתבודדות, וכמו שאצל הגברים דוחקים הרבה פעמים 
עניין זה של תפילה והתבודדות לקרן זווית, כמו שכבר 
העידו חז"ל: איזהו דבר העומד ברומו של עולם ובני 
אדם מזלזלים בו – זו התפילה, ומתעסקים יותר במצוות 
אחרות, ותמיד חושבים, שאין פנאי לחשבון נפש והודיה 
ותפילה, כך זה משפיע על הנשים, לחשוב שכל עיקר 
עבודתן הוא לעסוק בעבודות הבית וכד', בלי לתת 
מקום לעיקר, שהוא הקשר עם ה', על ידי התפילה 

וההתבודדות.

כי בוודאי אין ספק שצריכים לעסוק הרבה מאד 
בתורה ובמצוות ובחסד וכד', ואין להשתמש בטענה 
שההתבודדות היא מעלה עליונה על מנת להזניח 
אותם חלילה, וכמו כן אין ספק שצריכות הנשים היקרות 
להקדיש זמן ותשומת לב רבה לתפקידים הקדושים 

שניתנו להן, שלא תהיה שום הזנחה לאותם עניינים.

אולם על השעה התבודדות אין לוותר לעולם, מאחר 
ורק על ידי שעה התבודדות אפשר לבוא לקיים באמת 
את התורה והמצוות כראוי, כי לא המדרש עיקר אלא 
המעשה, ורק כאשר יש לאדם שעה שבה הוא מתבונן 
על חייו, מודה על חסדיו של הבורא עמו, עושה חשבון 
נפש, מתוודה על חטאיו, עושה תשובה, ומתפלל על 
חסרונותיו וחסרונות העולם, רק כך מובטח לו שיקיים 
את מה שלומד ושיהיה ערך אמיתי לתורתו ולמצוותיו.

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבי חיים אבולעפיה 
זצוק"ל זיע"א
ו' ניסן

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א
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מה עושים כשהקשיים מציפים?

כשלא מוצאים פרנסה? והאם מותר לומר מזמור לתודה בתחילת הלילה?

מאוד  הרבה  שלי  בחיים  עובר  אני  שאלה: 
התמודדויות, יש לי חובות, יש לי הרבה קשיים. 
אני מנסה להתחזק למרות כל הקשיים, ומנסה 
לתקן, אני מרגיש שקשה לי מאוד ושואל - איך 

אני אדע מה עליי לתקן?

תשובה: רבנו הקדוש אמר בתורה רס''א: " כשנופל 
אדם ממדרגתו ...עצתו שיתחיל מחדש לכנס בעבודת 
ה'. כאלו לא התחיל עדין כלל מעולם. וזה כלל גדול 

בעבודת ה' שצריכין ממש בכל יום להתחיל מחדש:"

לכן כדאי שתלך לחפש איזה מקום שאתה יכול להיות 
בו לבד, ושם תשכח את כל החושך שאתה חי בו, תדבר 
עם הקב"ה ותגיד לו תודה. תודה לה' על כל הדברים 
הטובים שיש לך, תגיד תודה רבה שאתה רואה, ושאתה 
בריא וכל על כל דבר טוב שיש לך בגשמיות וברוחניות, 
תגיד תודה לה' על המצוות שאתה זוכה לעשות בכל 
יום, ועל הרצון הטוב שלך להתקרב אליו, וככה תודה 

במשך רבע שעה.

אח"כ תבקש מה' שיתן לך אמונה שלמה ושמחה, 
גם כן רבע שעה.

אם אתה רואה שאתה כבר שמח, מה טוב, ואם לא, 
זו העבודה שלך עכשיו, אל תתעסק עם כל מה שלא 
הולך לך. אתה צריך לעשות תשובה ולבקש רק על 
דבר אחד, על האמונה שה' הוא טוב ועל שמחה. וככה 
תעשה מידי יום, תשכח את כל הצרות שלך ורק תגיד 
תודה על הטוב שכבר יש לך, ורק תבקש על אמונה 
ושמחה. כי הבעיה שלך העיקרית שאתה בעצבות, 
שאתה מאשים את עצמך ורודף את עצמך. לכן תעשה 
ככה, יום יום תעשה כמו שאמרתי לך, עד שתפעל 
ישועה ותהיה שמח, ורק אח"כ תוכל לגשת ולהתפלל 

על דברים אחרים.

עצתו של היצר הרע היא להכביד את העבודה על 
האדם. שהוא מראה לך שיש לך מיליון דברים לתקן 
ושאין לך סיכוי ולהראות לך את הכל שחור, וממילא 
להכניס בך ייאוש שלא תעשה כלום ורק תדרדר ותדרדר. 
לכן בא רבנו הקדוש ואמר: "תשכח את הכל! ותחשוב 

שהרגע נולדת!"

מאחל לך רפואה שלמה והצלחה גדולה.

שאלה: אני עובדת במקום רחוק מתורה ומצוות, 
ומרגישה שאין לי ברכה בפרנסה. עשיתי כבר שלוש 
פעמים שש שעות וביקשתי מה' יתברך שאזכה 
לעבוד במקום צנוע. כרגע אני לא מוצאת עבודה 
אחרת, ושאלתי היא, איך אזכה לפעול סוף כל 

סוף ישועה, לזכות לעבוד במקום צנוע?

תשובה: קודם כל, ולפני הכל, חשוב מאוד שתודי בכל 
יום לה' יתברך שיש לך פרנסה ומקום עבודה. 

במקביל תעשי את החוק של התודה על הייסורים 
שיש לך מכל העניין שאת לא מצליחה למצוא מקום 
עבודה צנוע. אחרי שתעשי את חוק התודה, תעשי 
עוד כמה דקות התבודדות, ותבקשי מה' שיזכה אותך 

לעבוד במקום צנוע.

בנוגע לחוק של התודה, ישנה טעות נפוצה אצל אנשים, 
שהם לא מגיעים עם החוק של התודה לנקודה שהם 
אומרים לה': "אני יודע שאתה אוהב אותי, ועושה איתי 
רק טוב, ולכן מה שתרצה גם אני רוצה!", וזו הסיבה 

שהם גם לא פועלים ישועות. 

תנסי להגיע לנקודה הזו. 

תלמדי את החוברת 'חוק התודה' ובעזרת ה' תזכי 
ותצליחי להגיד את התודה עם הידיעה הזו שה' אוהב 

אותך ועשה, עושה ויעשה איתך רק טוב תמיד. 

אחרי שאמרת תודה, תבקשי מהקב"ה: "תעזור לי, 
מתי שתרצה, אני שמחה בחלקי, אבל אני מתחננת 

תזכה אותי שתהיה לי עבודה במקום צנוע".

ובעזרת ה' יהי רצון שבקרוב תבשרי לנו בשורות טובות.

בינתיים אסור לך לעזוב את מקום העבודה שלך 
הנוכחי, רק להמשיך עם החוק של התודה והתפילות, 

והכל בסבלנות.

שאלה: בנוגע לחוק התודה, האם ניתן לומר את 
השמונה פעמים מזמור לתודה, גם בחצי הראשון 

של הלילה?

תשובה: מותר. וכמו שאנחנו נוהגים לומר 'שיר למעלות' 
וכל הפסוקים שאומרים בקריאת שמע שעל המיטה. 
דבר שהוא קשור לאיזו עבודה מסוימת מותר לומר אותו.

שו"ת אקטואלי
השאלות שלכם, התשובות של הרב

שידור חי
על ידי הרב שלום ארוש שליט"א
בכל יום שלישי, בשעה 20:00

שאלות ותשובות

ניתן לשלוח שאלות במייל
me5812210@gmail.com
או כמסרון לנייד:
052-6672221
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לזכות פעמיים

שלום, שמי נועה.מ. אני בת 11 וגרה במודיעין

בחודש חשון תש"פ זכיתי בהגרלה מסויימת 
שאותה רציתי מכל שאר הפרסים, כשקראו 

את שמי ברמקול ממש התרגשתי, עליתי 
לבמה וקיבלתי כרטיס שאיתו אני אמורה 

לקבל את הפרס.

כך-  אחר  שקרה  מה  אבל 
התחילה הקורונה, והבנתי שבלי 

קהל, לא יהיה לי פרס, אז הכרטיס 
נשאר לי במגירה, ולבינתיים חלק 

מהזמן הלימודים התקיימו במרחב הקולי.

הצטערתי מאוד, אני לא טיפוס שזוכה הרבה, 
וגם עד שזכיתי, זה לא מתממש.

אבל אז החלטתי לומר תודה לה', אמרתי 
לו תודה על זה שזכיתי אפילו שהזכיה חסרת 
תועלת, ואמרתי תודה גם אם אני לא יקבל את 
הפרס לעולם. ואז הבטתי סביבי, וראיתי את 
כל הטוב שה' נותן לי וכמה דברים טובים יש לי 
שאני יכולה להשתמש בהם, אמרתי תודה על 

ההורים המדהימים שלי ועל המשפחה שלי וגם 
על הקורונה שעיכבה את הפרס שלי מלהגיע.

לאחר כמה חודשים שאנחנו לומדות ע"י 
למידה מרחוק, המורה הודיעה על תכנית 
חדשה במרחב הקולי, שגם היא בסופה 

מובילה להגרלה עם זכיה.

רציתי מאוד לזכות אבל ידעתי 
שה' יעשה הכל לטובתי, והתודה 

שאמרתי חיזקה אותי מאוד.

אבל אז קרה הדבר המופלא, אתם 
מנחשים נכון,

המורה ביצעה את ההגרלה- והשם שלי הוגרל 
שוב, אבל הפעם, הפרס הגיע אלי.

שמחתי מאוד על הפרס

אבל הכי שמחתי- שהתחזקתי בתודה, וזה 
גדול יותר מהכל

אמרתי תודה וזכיתי שוב.

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה
ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

בפרשתינו קרבן המכפר על מס' חטאים מיוחדים, לפעמים 
מגיע גם על אי ודאות והוא קרבן בפני עצמו. בכל יום אנו 

מזכירים ששה. ובפרשתנו רק שלושה מוזכרים.

תשובה פרשת תצוה: על עם ישראל שבתקופת נבוכנדצר ועם ישראל 
בתקופת אחשורוש, והכוונה שעם ישראל בתקופת נבוכדנצר השתחוו לפסל 
נבוכנדצר רק מתוך יראה אך לא מתוך ליבם, גם בתקופת אחשוורוש עשה 

להם הקב"ה כליה רק למראית העין כדי שיפחדו ויעשו תשובה.

זוכה: יסכה קריספין, אלעד

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת תצוה: משפ' חזני, בית שמש. 

מדור ילדים
שעשועון מגוון
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סמכות הורית ומשמעת בגיל הרך פרק ו'

מספרים שאמא אחת לקחה את הבן שלה בן החמש 
לקנות בסופרמרקט גדול. בכניסה, הילד ראה נדנדה 
בצורת סוס, מיד הוא ביקש לשחק עם הנדנדה, האימא 
שמחה מאוד, מה רע? הילד ישחק בנדנדה ובינתיים 
היא יכולה לקנות בלי הפרעות. וכך הסתובבה האם 

בסופר עד שסיימה את הקניות. 

כשרצתה ללכת קראה לבנה ואמרה לו: "בא בני 
הולכים הביתה", הילד לא רצה ללכת ולא הסכים לרדת 

מהסוס ואמר: "אמא תקני לי את הסוס הזה". 
האימא אמרה לו: "אני לא יכולה זה עולה 

הרבה כסף"...

 "אז אני נשאר כאן" אמר הבן. והחל 
להתנהל ויכוח ביניהם. הילד מתעקש, 

נשאר בשלו ולא מוכן לרדת מהסוס והאם 
מתחננת ומושכת אותו. בינתיים האנשים 

מסביב התאספו וצפו בהצגה. 

התקשרה האם לבעלה, סיפרה לו את העניין וביקשה 
שיבוא מיד מהעבודה, אך גם האב לא ידע מה לעשות. 
לבסוף הם החליטו להתקשר לפסיכולוג מפורסם ש"מבין 

בחינוך" אולי הוא יכול לעזור להם. 

הפסיכולוג אמר, שהוא לא יכול לעזור להם דרך 
הטלפון ושהוא צריך לבוא וזה כמובן כרוך בתשלום. 

כשהגיע הפסיכולוג לסופרמרקט, התחיל לשאול 
אותה כל מיני שאלות ופרטים: מתי הילד נולד, כיצד 
הוא בד"כ מתנהג, על האחים שלו כשהוא רושם את 
כל הפרטים. בינתיים התקהלו אנשים, לראות מה יהיה 

הסוף ואיך ייגמר העניין. 

הפסיכולוג ביקש מהציבור שיתרחקו ויעמדו בצד. 
הוא ניגש לילד שהיה עדיין יושב על הסוס ושמח מכל 
העניין, הרכין את ראשו אליו ולחש משהוא באוזנו והנה 

פלא הילד ירד, רץ לאימו והיה מוכן ללכת הביתה.

מקצועיות של פסיכולוג

של  הצלחתו וגדולתו  על  ביניהם  התלחשו  כולם 
הפסיכולוג. הוא ניגש אל האם הוציא את פנקס הקבלות 
רשם קבלה על סך 1000 ₪, הרי הוא בא במיוחד, והזמין 

את ההורים להמשך טיפול בקליניקה שלו.

לאחר זמן מה כשהמקרה כמעט נשכח, אחד מקרובי 
המשפחה רצה לדעת מה אמר "המומחה", ובאחד 
ההזדמנויות תפס את הילד ושאל אותו "מה אמר לך 
הפסיכולוג?" אבל הילד לא רצה לומר, ואחר שלחץ עליו 
הוא הסמיק קצת ואחר כך הוא אמר: "הפסיכולוג אמר 
לי, שאם אני לא ארד מיד, הוא ייתן לי שתי סטירות"!

העיקר שאפשר לחגוג

הסיפור על הילד והסוס, מספר לנו על אמא שמתקשה 
להתמודד, היא "לא יכולה על הילד" היא לא מצליחה 
להשתלט עליו לבד ולכן היא זקוקה לעזרת האב, 

הפסיכולוג וכדו'.

כלל חשוב מאוד בחינוך: אפילו שאנו 
מתקשים "להשתלט" על הילד, אסור 
לנו לעולם להראות לו סימני חולשה. 
לילד ישנם חיישנים מיוחדים, שכאשר 
הוא שומע את המשפט: "דודי, חכה בערב 
אני אספר לאבא מה עשית" או כשהוא שומע 
את אמו אומרת לאביו "הוא משגע אותי, אני כבר 

לא יכולה עליו"...

 הוא הילד הכי מאושר בעולם. כי הוא יודע, שעכשיו 
נתנו לו את האפשרות לחגוג על אמא עד הערב. מה 
יקרה בערב?! כבר לא מעניין אותו. העיקר שעכשיו 
אפשר לחגוג.  בדרך כלל כאשר האם אומרת משפטים 
מעין אלו, היא גם מתייאשת מהתנהגות הילד ומאפשרת 
לו להתנהג כרצונו. ובערב?! כשהאב מגיע הביתה בערב, 
הוא רוצה לנוח לאחר יום עבודה/לימודים מפרך, וקשה 
להכניסו בשעה זו לאולם הדיונים להיות מתווך, חוקר, 
שופט או עורך דין.  ולכן מה שקורה בדרך כלל- שטיפול 
חינוכי לא ניתן לילד (כי טיפול "לא חינוכי" יכול להיות 
שיתנו לו).  וכך יום רודף יום והחיים עוברים עם חוסר 
פתרון לבעיית הילד שמשתלט על אמו. הגדול מלמד 
את הקטן את "תורת החגיגה" עד... שערב אחד האמא 
מתמוטטת וכשהאב מגיע הוא מוריד על הילד את 

תסכולו בגלל תלונות אשתו.

לוקחים פיקוד- בעזרת ה'

מה עושים? דבר ראשון אמא יקרה, את חייבת ללמוד 
"לקחת פיקוד". 

עליך להפנים ולשדר לילדים ש: אני המפקדת כאן! 

אני מחליטה- מה, כיצד, איפה ומתי עושים וכו'. 

שנני לעצמך: "נכון קשה לי, אבל אני חזקה, לעולם 
לא אכנע, יש לי דעה כי ה' שם אותי בבית הזה בתפקיד 
של "אמא". אני צריכה בהחלט להתייעץ עם בעלי בכל 
נושא. אבל בנחת, בלי תלונות. הילד לעולם לא יראה 
אותי מובסת. מותר לי לרמות את הילדים ולא להראות 
להם שנשברתי ושאני לא יכולה עליהם".וגם אתה אב 
יקר, עליך להיות פעיל קבוע בחינוך הילדים אך לא 
להיהפך לפקיד סעד, לשופט או תליין.   גידול ילדים 
זו באמת עבודה קשה שה' יתברך נתן לנו, אף אחד 
לא יושב רגל על רגל והילדים שלו גדלים בנחת בבית 
לבד. צריך להתאמץ, לעמול, לטרוח ולהתפלל הרבה.

גיבוי וסמכות

כשלאשה קשה, תפקיד הבעל לגבות את אשתו. לומר 
לילדים בבית: "אמא מחליטה תשאלו אותה". במידה 
ועדיין קשה לעמוד בתפקיד הזה- נוועץ באנשי חינוך, 
נשמע דיסקים, נקרא ספרי חינוך והכי חשוב נתפלל, 

נספר ונתייעץ עם השותף השלישי - ה' יתברך. 

נשתף את ה' יתברך במשימת החינוך, כך יהיה לנו 
הרבה יותר קל להתמודד עם הילדים. נאמין בתפקידנו 
כהורים ונבקש מה' יתברך, כי רק הוא יכול לעזור לנו 
גם בשעות הצהריים ולא נצטרך לחכות עד הערב 

כשאבא יחזור. בהצלחה!!!

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ב"סדר"  שנייה  כוס  כשמזגו  הקמצן  בבית 
של פסח, פתח הבן ושאל: אבא, מה נשתנה 
הלילה הזה מכל הלילות, כשבכל הלילות אין 
אתה פותח דלת לעני, הלילה הזה אתה עומד 
וקורא: "כל דכפין ייתי וייכול"? קם האב על 
רגליו והשיב: "עבדים היינו לפרעה במצרים" 
ודרכיו דרכי – מה פרעה גוזר ואינו מקיים, אף 

אני קורא ואיני מקיים.

העלון מוקדש
לרפואתו השלמה של

חיים דוד ישראל בן רבקה

להקדשת העלון: 02-5308000

בדיחות הדעת
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יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
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עם מי אתה נוסע?
השמחה מהלא־נודע

הדפיקות על הדלת הפתיעו מאוד את גברת לוי. היא 
לא ציפתה לראות את בעלה עומד בפתח באמצע 
היום כשבידו זר פרחים ענק והוא מזמין אותה לרדת 
אתו לרכב ולהצטרף אליו לנסיעה. היא כמעט שכחה 

בעצמה שהיום זה יום נישואיהם השלושים.

היא שאלה את בעלה: "לאן נוסעים?" אבל הוא רק 
אמר: "אל תשאלי שאלות. בואי לאוטו וניסע..."

בדרך כלל דברים לא ידועים ובלתי צפויים מפחידים 
אותנו. אבל את גברת לוי זה לא הפחיד, והיא עלתה 
לרכב בשמחה למרות שלא ידעה לאן פניהם מועדות. 
אפילו חשש קל שבקלים לא היה לה. וגם לאורך כל 
הנסיעה היא שמחה והתענגה, למרות שלא היה לה 

מושג מהו היעד של הנסיעה.

מדוע גברת לוי לא פחדה מהלא־נודע? כי גברת לוי 
ידעה נאמנה שבעלה האוהב רוצה לפנק אותה לכבוד 
יום הנישואין. לא היה לה ֵצל ִצּלֹו של ספק שרק טוב 

יהיה מנת חלקה.

אתם בוודאי לא מבינים ממה אני כל כך מתפעל. זה 
לא מפתיע אתכם שגברת לוי לא פחדה ולא חששה. 

למה שתפחד? הרי זה בעלה.

אך באותה מידה ברור לכם שאותה סיטואציה בדיוק 
הייתה יכולה להפוך לטראומה מפחידה ולצלקת נפשית, 
אם היה מדובר באדם זר חלילה... עצם הנסיעה עם 
אדם זר שכוונותיו לא ידועות – עלולה להיות סיוט 

מקפיא דם...

ברוך הגבר אשר יבטח

ולמה אני מספר לכם את זה?

ניגש אלי ָּברּו, יהודי שומר תורה ומצוות המנהל אורח 
חיים חרדי, וסיפר לי שהוא סובל מחרדות. אין לו יום 
ואין לו לילה. הוא לא יכול לתפקד בלי תרופות. הוא 
מפחד כל הזמן שיקרה משהו רע לו או למשפחתו. הוא 
תמיד רואה באופק סכנות ואסונות שמתרגשים לבוא 
עליו ר"ל. כל כאב קטן גורם לו להרגיש את הסכין של 
מלאך המוות, וחמור מכך, הוא כבר מתחיל לדמיין שהוא 

סובל מכאבים דמיוניים.

מה הבעיה של ברוך? הבעיה היחידה שלו היא שהוא 
חושב שהוא נוסע אל הלא־נודע עם אדם שכוונותיו 
מפוקפקות. אם הוא היה יודע ומרגיש שה"נהג" אוהב 
אותו, כמו אותה אישה שנוסעת עם בעלה לחגוג את 
יום נישואיהם – לא זו בלבד שלא הייתה עוברת במוחו 
שום חרדה, אלא הוא היה נהנה ומתענג מכל רגע בחיים. 
אבל בגלל שהוא לא יודע ולא מרגיש שה"נהג" שלו 

אוהב אותו ורוצה בטובתו – הוא חי בסיוט מתמשך...

זהו משל שממש ממחיש את המפתח לכל האושר 
בחיים. כשאתה יודע שהאוהב הגדול ביותר שלך הוא 
זה שלוקח אותך, מוביל אותך, שומר עליך, דואג לך, 
רוצה לפנק אותך – אתה נהנה מכל רגע בחיים. אבל 
כשלא ברור לך שאוהבים אותך, וכל שכן שאתה חושב 
ששונאים אותך ורוצים להזיק לך או להתנקם בך – אז 
החיים שלך אינם חיים וזה השורש של כל החרדות 

וייסורי הנפש.

מתרפאים מחרדות. לגמרי.

שאלתי את ברוך: "יש לך בן?" והוא ענה לי בחיוב. 
"אתה אוהב את הבן שלך?" "בוודאי". "הייתה רוצה 
לעשות טוב לבן שלך?" "בוודאי". "האם היה עולה על 

דעתך להזיק לבן שלך?" "חס וחלילה".

ואז אמרתי לו: "אם אתה אוהב את הבן שלך – אז 

אבא שלך שבשמיים אוהב אותך פי מיליון. אין לך דרך 
להעריך כמה. ואם אתה רוצה להיטיב לבן שלך – אז 
בורא עולם רוצה לתת ולהיטיב ולהשפיע ולפנק פי 
אלפי אלפים. ואם אתה לא מעלה על דעתך להזיק 
לבן שלך – כל שכן שהבורא שכל כך אוהב אותך לא 
יזיק לך ולא ייתן שיזיקו לך, וצר לו בכל צער שלך ולו 

הקטן ביותר...

"אם אתה רוצה לצאת לגמרי מכל החרדות שלך, 
זכור זאת היטב: אבא אוהב תמיד את הילדים שלו. 
אבא רק רוצה להיטיב לילדים שלו. ואבא לא עושה 

ולא יעשה שום רע לילדים שלו!"

זו לא אמונה – זו ידיעה פשוטה

זו אפילו לא אמונה. אלא זו ידיעה פשוטה. כמו שגברת 
לוי יודעת שבעלה אוהב אותה ולכן אין לה כל חשש, 
וכמו שהילדים שלך ישנים על מיטותיהם רגועים ואין 
להם שום חשש שתרביץ להם באמצע הלילה – כך 
מי שיודע את הידיעה הפשוטה שה' אוהב אותו וברא 
אותו רק לגלות את אהבתו ורחמנותו ורק כדי להיטיב 

אתו – חי חיים רגועים ומאושרים.

ייעצתי לברוך לחזור בינו לבין עצמו שוב ושוב על 
המשפטים הפשוטים האלה: "כמו שאני אוהב את הילדים 
שלי, כך אבא שבשמיים אוהב אותי. כמו שאני רוצה 
להיטיב לילדים שלי, כך אבא שבשמיים רוצה רק להעניק 
ולהשפיע ולהיטיב אתי. כמו שאני לא אעשה רע לילדים 
שלי, כך אבא שבשמיים לא יעשה לי כל רע..." ובפרט 
ישנן את זה בזמן שהוא חֹוֶוה התקפי חרדה, שאז יתפוס 
לעצמו פינה, ינשום עמוק, ויחזור שוב ושוב ללא הפסק, 
עד שהדיבורים יחדרו ללבו וירפאו אותו מכל החרדות.

אגב, זו גם עצה טובה למקרים של עצבות ומרה 
שחורה, כי גם העצבות נובעת בדיוק מאותה סיבה.

ממי אתה מפחד?

ויותר מזה אמרתי לברוך: "תאר לעצמך שאתה רואה 
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פרשת ויקרא  ז' ניסן תשפ"א  גליון 714

המשך בעמ' 3

ר"תיציאהכניסה

17:1418:2619:07ירושלים

17:3118:2819:04תל אביב

17:2318:2819:06חיפה

17:3218:2819:06באר שבע

בס"ד בר"ה

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א
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הברכה  "אבינו",  בתואר  ברכות  בשתי  עשרה 

הראשונה היא ברכת: "השיבנו 'אבינו' לתורתך", 

כי  'אבינו'  לנו  "סלח  ברכת:  היא  השניה  והברכה 

חטאנו", הנה הדברים בלשון קדשו:

השיבנו  בברכת  'אבינו'  לומר  שתיקנו  "ומה 

היינו  הברכות,  בשאר  כן  שאין  מה  לנו,  ובסלח 

ללמד  חייב  שהאב  לפניו  מזכירין  שאנו  טעמא 

לבנו, על כן אנו אומרים השיבנו 'אבינו' לתורתך, 

ובסלח לנו משום הא דכתיב )ישעיה נה-ז( וישוב אל 

]מבואר  לסלוח  ירבה  כי  אלקינו  ואל  וירחמהו  ה' 

על  הרחמים[,  במדת  העוונות  סולח  הקב"ה  כי 

קג-יג(  )תהלים  כדכתיב  האב,  רחמי  מזכירין  אנו  כן 

כרחם אב על בנים, שירחם עלינו ויסלח לנו".

לכל  שראוי  נפלאה  כוונה  מזה  למדים  נמצינו 

ביום  פעמים  ג'  לכוון  תורה  ללומדי  ובפרט  אחד 

אבינו  "השיבנו  בברכת:  עשרה  שמונה  בתפלת 

לתורתך", כי היות שהקב"ה הוא "אבינו" מן הראוי 

)קידושין  שילמד אותנו תורה, כמו שלמדו בגמרא 

כט.( שהאב חייב ללמד את בנו תורה, ממה שכתוב 

)דברים יא-יט(: "ולמדתם אותם את בניכם". 

המבואר  פי  על  יותר  זה  ענין  לבאר  ויש 

"בנוהג  ג(:  הלכה  א  פרק  )ר"ה  ירושלמי  בתלמוד 

שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה, רצה מקיימה, 

אינו  הקב"ה  אבל  אותה,  מקיימים  אחרים  רצה 

ומקיימה תחילה, מאי טעמא  גזירה  גוזר  כן אלא 

)ויקרא כב-ט( ושמרו את משמרתי אני ה', אני הוא 

ששמרתי מצוותיה של תורה תחילה". הנה כי כן 

מאחר שהקב"ה מקיים את התורה הרי הוא צריך 

ללמד את בניו תורה.

דבר זה מתאים להפליא עם מה שביאר הט"ז 

)או"ח סימן מז ס"ק ה( הטעם שתיקנו לברך בברכת 

"נותן"   - התורה"  נותן  ה'  אתה  "ברוך  התורה: 

בגלות זו[, אמר ליה ]רבי יצחק[ לא אתאריך אלא 

המנונא  מרב  שמענא  דהכי  אורייתא,  ביטול  על 

בזכותהון  וחזרו  ישראל  גלו  גלויות  תלתא  סבא, 

דמשה  בזכותא  רביעאה  וגלות  אבות,  דתלתא 

ונגאלו  וחזרו  ישראל  גלו  גלויות  ]שלש  יתחזרון 

מהן בזכות ג' אבות, אבל בגלות הרביעית בזכותו 

של משה יחזרו[.

אתגלו  דלא  לך[,  ואראה  ]בא  לך  ואחזי  תא 

]שלא גלו[ ישראל אלא על ביטול תורה, שנאמר 

אמר  תורתי.  את  עזבם  על  ה'  ויאמר  ט-יב(  )ירמיה 

אברהם  בזכות  חזרו  הראשונות  בגלויות  הקב"ה, 

שנתתי  בתורה  חטאו  הם  עכשיו  ויעקב,  יצחק 

ישובו  ]כאשר  ויתעסקון  יתובון  כד  למשה, 

ויתעסקו[ בתורתו, בזכות משה אני גואלם".

"ולזה  הקדוש:  החיים"  ה"אור  אומר  זה  לפי 

בתורה  עוסקים  שאין  עוד  כל  כי  הגלות,  נתארך 

מן  בטלנים  עם  לגאול  חפץ  משה  אין  ובמצוות 

התורה". אולם לפי מה שנתבאר שהשלימות של 

מצות לימוד התורה היא רק כשהאבות לומדים 

גם עם הבנים, נמצא שהגאולה העתידה תבוא רק 

בזכות לימוד התורה של האבות עם הבנים.

"הנה אנכי  הנה כי כן זהו ביאור דברי הנביא: 

ה'  יום  בוא  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח 

הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים", שיקח 

שעוסקים  האבות  של  הגדולה  המעלה  את 

מעלה  וישיב  השכל,  בהבנת  מחודדים  בתורה 

"ולב  זו,  בנים שגם תורתם תהיה במדרגה  על  זו 

בנים על אבותם", שיקח את המעלה הגדולה של 

הבנים שתורתם היא "הבל שאין בו חטא", וישיב 

מעלה זו על אבותם שגם הם יזכו לעסוק בתורה 

בבחינה זו, ובצירוף שניהם יבוא משה ויגאל עם 

העוסקים בתורה, במהרה בימינו אמן.

בלשון הווה ולא "נתן" בלשון עבר: "אלא הכוונה, 

תורתו,  יום  בכל  תמיד  לנו  נותן  יתברך  שהוא 

דהיינו שאנו עוסקים בה וממציא לנו הוא יתברך 

בה טעמים חדשים". ולפי המבואר מקיים הקב"ה 

בכך המצוה ללמד את בניו תורה.

חכמינו  שתיקנו  מה  היטב  יתבאר  מעתה 

צאצאינו  על  להתפלל  התורה  ברכת  בתוך  ז"ל 

אנו  שאין  בכך  להראות  כדי  בתורה,  שיצליחו 

בתורה  לעסוק  מצוה  חצי  רק  לקיים  רוצים 

המצוה  לקיים  רוצים  אנו  אלא  לבד,  לעצמנו 

בשלימות ללמד תורה גם לצאצאינו, ועל כך אנו 

תורה  המלמד  ה'  אתה  "ברוך  הברכה:  מסיימים 

לעמו ישראל", שגם הקב"ה מקיים מצוה זו ללמד 

תורה לעמו ישראל שהם בניו של הקב"ה, לכן אנו 

רוצים ללכת בדרכו ללמד תורה גם לצאצאינו.

ר התאב לב אב   על בנאםר

ניסן  בחודש  בהיותנו  טוב,  מה  בעתו  דבר 

ששנינו  כמו  העתידה,  לגאולה  מסוגל  שהוא 

עתידין  ובניסן  נגאלו  "בניסן  יא.(:  )ר"ה  בגמרא 

)מלאכי  ליגאל", לסיים את המאמר בדברי הנביא 

ג-כג(: "הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני 

על  אבות  לב  והשיב  והנורא,  הגדול  ה'  יום  בוא 

בנים ולב בנים על אבותם".

הקדוש  החיים"  ה"אור  שהביא  מה  נקדים 

)פרשת  חדש  הזוהר  בשם  תצוה(  פרשת  )תחילת 

האחרונה  שהגלות  ויקרא(,  ד"ה  ד  טור  ח  דף  בראשית 

תבוא  העתידה  והגאולה  תורה,  ביטול  בעון  היא 

בזכות עסק התורה:

יושב[  ]היה  יתיב  הוה  חלפתא  בן  יוסי  "רבי 

קמיה דרבי יצחק, אמר ליה ]רבי יוסי[ מידי שמיע 

ליה למר על מה אתארך יומא דמשיחא מן גלותא 

דא ]האם שמע מר על מה נתארך יומו של משיח 

 הר"ר יוסף דוב קאר הי"ו - לרגל שמחת הבר מצווה של נכדו

הבחור החשוב מאיר אליקים בן ר' אהרון צבי קאר - קליבלנד הייטס
 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת

 אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה
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ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שאמר כ"ק 

חידוש  זי"ע  מבעלזא  דוב  ישכר  רבי  מרן  אדמו"ר 

הרמב"ם  כי  הבנים,  עם  התורה  עסק  בענין  נפלא 

עם  בתורה  האדם  שיעסוק  המצוה  את  מונה 

כמו  אחת,  למצוה  בניו  עם  תורה  שילמד  המצוה 

שכתב בספר המצות: "מצוה י"א היא שצונו ללמוד 

והוא  תורה  תלמוד  הנקרא  וזהו  וללמדה,  תורה 

אמרו ושננתם לבניך". וביאר הענין שרצה הקב"ה 

ללמדנו בכך, שאפילו אם אדם עוסק בתורה יומם 

ולילה, אינו מקיים מצות לימוד התורה בשלימות 

רק אחרי שלמד גם עם בניו, אבל כל זמן שלא למד 

עם בניו הרי זה רק חצי מצוה.

לבאר  הקדושים  לדבריו  תבלין  להוסיף  ויש 

הבנים,  עם  האבות  של  התורה  לימוד  בין  הקשר 

מיוחדת  מעלה  יש  אחד  שלכל  נתבונן  כאשר  כי 

תינוקות  של  התורה  לימוד  כי  התורה,  בלימוד 

בו  שאין  "הבל  שהוא  מעלה  לו  יש  רבן  בית  של 

חטא" שמקיים את העולם, אבל לימוד התורה של 

ידיעת  מצות  בו  שמקיימים  מעלה  לו  יש  האבות 

לבניך",  "ושננתם  ו-ז(:  )דברים  שכתוב  כמו  התורה, 

ודרשו בגמרא )קידושין ל.(: "תנו רבנן ושננתם, שיהו 

אדם  לך  ישאל  שאם  בפיך,  מחודדים  תורה  דברי 

דבר אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד".

התורה  כללה  זה  מטעם  כי  לומר  יש  זה  לפי 

לימוד  מצות  עם  האב  של  התורה  לימוד  מצות 

כפי  אשר  אחת,  במצוה  הבנים  עם  התורה 

ששלימות  להורות  כדי  בזה  הכוונה  המבואר 

מצות לימוד התורה היא רק כשהאב לומד תורה 

המעלות  שתי  מתחברות  אז  כי  הבנים,  עם  גם 

חטא  בו  שאין  הבל  התורה,  לימוד  של  הגדולות 

דברי  שיהיו  התורה  ידיעת  ומצות  הבנים,  מצד 

תורה מחודדים מצד האב.

 לאמ ד ה  קה תל האב   עם הבנאם
בבחאנ  התר  מאם במאם

חשבתי דרכי לבאר ענין זה ביתר שאת, על פי 

מה ששנינו בגמרא )ב"ק יז.(: "אין מים אלא תורה 

שנאמר )ישעיה נה-א( הוי כל צמא לכו למים". והנה 

נפסק להלכה )יו"ד סימן רא( בבריכת מים העומדת 

על חוף הים, אם היא מחוברת עם המים שבים יש 

לה דין השקה ונחשבת כים עצמו, וכל הטובל בה 

טהור אפילו אם אין בה מ' סאה, אבל אם אין לה 

דין השקה שאינה מחוברת עם הים, דינה כמקוה 

שאינה מטהרת רק אם יש בה מ' סאה. וכן הדין 

לענין מים שאובים שאינם מטהרים כמקוה, אבל 

אם עשו להם השקה עם מקוה כשר, יש להם דין 

מקוה כשר לטהר כל מי שטובל בהם.

הקב"ה  קישר  זה  מטעם  כי  לומר  יש  זה  לפי 

מצות  עם  האבות  של  התורה  לימוד  מצות  את 

לימוד התורה עם הבנים שהן מצוה אחת, כי על 

בעודם  הבנים  עם  בתורה  עוסקים  שהאבות  ידי 

במים  מים  כי  השקה  דין  בזה  נעשה  קטנים, 

מחודדים  שהם  הגדולים  של  התורה  מימי  נגעו, 

של  התורה  מימי  עם  השכל,  בהבנת  וברורים 

הקטנים שהם הבל שאין בו חטא, והכל מצטרף 

בתכלית  שהיא  התורה  לימוד  של  אחת  למצוה 

השלימות עם כל המעלות.

לנו  שרמז  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

צורת  להם  שהיתה  הכרובים  שני  בענין  הקב"ה 

"והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה", על  תינוק: 

שיפרחו  היא  המצוות  קיום  שתכלית  הידוע  פי 

למעלה לפני הקב"ה ולא ישארו בארץ, כמבואר 

דחילו  בלא  "אורייתא  כה:(:  י  )תיקון  זוהר  בתיקוני 

בלא  "תורה  פירוש:  לעילא".  פרחת  לא  ורחימו 

)שם(:  ועוד  למעלה".  עולה  אינה  ואהבה  יראה 

"תורה ומצוה בלא דחילו ורחימו לא יכילת לסלקא 

ולמיקם קדם ה'". פירוש: "תורה ומצוה בלא יראה 

ואהבה אינה יכולה לעלות ולעמוד לפני ה'".

יכולות  מבואר מזה כי התורה והמצוות אינן 

אותן  מקיים  האדם  אם  רק  לשמים  לעלות 

אם  כי  להבין  נשכיל  ומזה  השלימות,  בתכלית 

המצוה,  חצי  רק  התורה  בעסק  מקיים  האדם 

אינו  אבל  בתורה  עוסק  עצמו  שהוא  דהיינו 

מלמדה לבניו, נשארת התורה למטה עד שישלים 

את המצוה ללמדה גם לבניו, כי אין ראוי להקריב 

לפני המלך העליון הקב"ה חצי מצוה.

בשני  שכתוב  מה  להבין  יומתק  כן  כי  הנה 

פורשי  "והיו הכרובים  הכרובים הצמודים לארון: 

על  רמז  שהם  הכרובים  כי  למעלה",  כנפים 

ועוסקים  לארון  הצמודים  רבן  בית  של  תינוקות 

בתורה, הם פורשי כנפים למעלה להעלות התורה 

של האבות למעלה בשמים, כי הם משלימים את 

מצות לימוד התורה של האבות.

  שלה על ה  קה תל צאצאאנ 
 ב  ך בקכ   ה  קה

פי  על  ליישב  הקודש  במסע  נמשיך  הבה 

כ"ק  של  קדשו  מדברות  שלמדנו  הנשגב  היסוד 

איננה  התורה  לימוד  שמצות  זי"ע,  מהרי"ד  מרן 

הבנים,  עם  גם  תורה  לומדים  אם  רק  בשלימות 

בברכות  ז"ל  חכמינו  שתיקנו  במה  פלא  דבר 

התורה בכל בוקר, לברך תחילה על מצות לימוד 

לעסוק  וצונו  במצוותיו  קדשנו  "אשר  התורה: 

בדברי תורה".

תפלה  להוסיף  תיקנו  אחריה  מיד  והנה 

ולצאצאינו:  לנו  התורה  מתיקות  על  מיוחדת 

בפינו  תורתך  דברי  את  אלקינו  ה'  נא  "והערב 

וצאצאינו  אנחנו  ונהיה  ישראל,  בית  עמך  ובפיות 

וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו 

ה'  אתה  ברוך  לשמה,  תורתך  ולומדי  שמך  יודעי 

מה  ביאור  וצריך  ישראל".  לעמו  תורה  המלמד 

לימוד התורה של הבנים  ראו להכניס תפלה על 

בתוך ברכת התורה.

מבואר  זי"ע  מהרי"ד  מרן  דברי  לפי  אמנם 

כי מאחר ששלימות המצוה של  הדבר להפליא, 

תורה  לומדים  אנו  כאשר  רק  היא  התורה  לימוד 

הצלחת  על  להתפלל  תיקנו  לכן  הבנים,  עם  גם 

כדי  התורה,  ברכת  בתוך  הבנים  של  התורה 

מצות  לקיים  מתכוונים  אנו  שאין  בכך  להראות 

מצוה,  חצי  רק  שהיא  לעצמנו  רק  התורה  לימוד 

ללמד  בשלימות  המצוה  לקיים  כוונתנו  אלא 

אנו מתפללים עליהם שגם  לכן  לבנים,  גם  תורה 

הם יעסקו בתורה לשמה.

יומתק להבין בזה מה שאנו מסיימים תפלה 

לעמו  תורה  המלמד  ה'  אתה  "ברוך  בברכה:  זו 

"בעל  יעקב  רבינו  שביאר  מה  פי  על  ישראל". 

שבחרו  הטעם  קטו(,  סימן  )או"ח  ב"טור"  הטורים" 

שמונה  בתפלת  הקב"ה  את  לתאר  ז"ל  חכמינו 

 כרר מקן מהקארד מבעלזא זארע: הקמברם מנה
א  המצ ה תל לאמ ד ה  קה לעצמ   לבנא  למצ ה אח 

 תאל ב לאמ ד ה  קה תל  אנ ר   תה א הבל תאאן ב  חטא
עם דבקא   קה תל האב   תהם מח דדאם  בק קאם

 ר הא  הכק באם ש קתא כנשאם למעלהר - לאמ ד ה  קה
תל  אנ ר   תל בא  קבן מעלה גם ה  קה תל האב  

 ר התאב לב אב   על בנאם  לב בנאם על אב  םר
אלאה  הנבאא אחבק א  ב' מעל   ה  קה תל האב    הבנאם
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)ישעיה מ-כז( נסתרה דרכי מה', אלא  יעקב שאמר 

הביאו לי ערבים טובים ואני נותנה לכם...

הקב"ה  אמר  אותנו,  עורבים  בנינו  הרי  אמרו 

לכם,  אתננה  ידיהם  על  טובים,  ערבים  ודאי  הא 

ויונקים  )תהלים ח-ג( מפי עוללים  הדא הוא דכתיב 

כט- )שם  שנאמר  תורה  אלא  עוז  ואין  עוז,  יסדת 

יא( ה' עוז לעמו יתן, בשעה שהלוה נתבע ואין לו 

לשלם, מי נתפש, לא הערב, הוי מה שנאמר )הושע 

ד-ו( ותשכח תורת אלקיך אשכח בניך גם אני. אמר 

רב אחא גם אני כביכול אף אני בשכחה, מי יאמר 

צריך  לפיכך  המבורך...  ה'  את  ברכו  לפני  בתורה 

שיאריך  בלימוד  ולחנכו  לתורה  בנו  להכניס  אדם 

ימים בעולם".

גודל  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

רחמיו וחסדיו של הקב"ה, שהקדים רפואה למכה 

רבן,  בית  של  תינוקות  ישראל  ילדי  את  להציל 

שלא יצטרכו ח"ו להיות קרבנות בתור ערבים על 

ללמוד  שיתחילו  ידי  על  אבותיהם,  של  העוונות 

ספר ויקרא סדר הקרבנות. והענין בזה על פי מה 

נפלא  טעם  א-י(  )ויקרא  בפרשתנו  הרמב"ן  שגילה 

על מה שהקרבן מכפר על החוטא, והסכימו עמו 

הנה  הראשונים,  ורוב  והרקאנאטי  בחיי  רבינו 

הדברים בלשון קדשו:

"כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה 

ובדבור ובמעשה, צוה השם כי כאשר יחטא יביא 

ויתוודה  המעשה,  כנגד  עליו  ידיו  ויסמוך  קרבן 

והכליות  הקרב  באש  וישרוף  הדיבור,  כנגד  בפיו 

ידיו  כנגד  והכרעים  והתאוה,  כלי המחשבה  שהם 

ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם 

אדם  שיחשוב  כדי  בנפשו,  דמו  כנגד  המזבח  על 

בעשותו כל אלה, כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו, 

חסד  לולא  גופו,  וישרף  דמו  שישפך  לו  וראוי 

שיהא  הקרבן  וכפר  תמורה,  ממנו  שלקח  הבורא 

איברי  וראשי  נפש,  תחת  נפש  דמו  תחת  דמו 

הקרבן כנגד ראשי איבריו".

של  שהתינוקות  ידי  על  כי  זה  לפי  נמצא 

בית רבן מתחילים ללמוד סדר הקרבנות, מעלה 

הקב"ה עליהם כאילו הקריבו עצמם לפניו, אלא 

הקרבן  את  תמורתם  לקח  רחמיו  ברוב  שהקב"ה 

בבחינת: "כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב 

והם  מהערבות  נפטרים  הם  זה  ידי  ועל  חטאת", 

יכולים להאריך ימים.

הנה כי כן יתבאר היטב מה שמסיים המדרש: 

לא  הקרבנות  בסדר  שקורין  התינוקות  "אילולי 

לומדים  היו  לא  אם  שהרי  עומד",  העולם  היה 

את סדר הקרבנות, היו צריכים הם עצמם להיות 

הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות 

את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל". ופירש 

רש"י: "כרובים, דמות פרצוף תינוק להם". ומקור 

הדבר בגמרא )סוכה ה:(: "מאי כרוב, אמר רבי אבהו 

כרביא, שכן בבבל קורין לינוקא רביא".

על  גדול  רמז  כאן  שיש  קדשו  בדברי  וביאר 

חינוך הבנים שהוא יסוד היסודות בקיום הנצחי של 

כלל ישראל, כי הארון שהיו בו שני לוחות הברית 

הוא שורש כל התורה, אבל קיום התורה הוא רק 

כאשר שני הכרובים שהם בצורת תינוקות של בית 

רבן צמודים לארון הברית, שמחנכים אותם לעסוק 

כל  את  משה  עם  לדבר  הקב"ה  בחר  לכן  בתורה, 

הציוויים לישראל בקול היוצא מבין שני הכרובים, 

בזכות  רק  הוא  השכינה  השראת  שעיקר  לרמז 

לימוד התורה של תינוקות של בית רבן.

אל  "ויקרא  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

משה" עם "אלף זעירא", לרמז על לימוד התורה 

לתינוקות של בית רבן שהוא הבל שאין בו חטא, 

תורתם  שלימוד  לכך  הוכחה  הכתוב  ומביא 

אליו מאהל מועד  ה'  "וידבר  הקב"ה,  אצל  חשוב 

יכול  לאמר,  מועד  "מאהל  רש"י:  ופירש  לאמר", 

מכל הבית, תלמוד לומר מעל הכפורת, יכול מעל 

הכפורת כולה, תלמוד לומר מבין שני הכרובים". 

שני  בין  שכינתו  להשרות  הקב"ה  שבחר  הרי 

של  תינוקות  של  התורה  לימוד  בזכות  הכרובים 

בית רבן, אלו דבריו הקדושים.

 תלאמ   מצ   לאמ ד ה  קה
לאמ ד ה  קה עם הבנאם

תבלין  להוסיף  נראה  מארייהו  קמיה  כעבדא 

שכתוב:  מה  זה  לפי  לפרש  הקדושים,  לדבריהם 

מה  ולפי  למעלה",  כנפים  פורשי  הכרובים  "והיו 

תינוק  בצורת  שהיו  הכרובים  שני  כי  שנתבאר 

בית  של  תינוקות  של  התורה  לימוד  על  רמז  הם 

וכי  למעלה",  כנפים  "פורשי  של  הענין  מהו  רבן, 

תינוקות של בית רבן יש להם כנפים.

 מדקת  נח מא: מ חאלאם ללמ ד סדק הרקבנ  
עם ה אנ ר    על אדא זה נחתב כאאל  הרקאב  כל הרקבנ  

 בזכ   ת אנ ר   תל בא  קבן מ חאלאם ללמ ד
סדק הרקבנ   הם נשטקאם מע נת העקב   תראבל  אתקאל

 כרר מקן מהקארד מבעלזא זארע: תנא הכק באם
הצמ דאם לאק ן קמז על לאמ ד ה  קה תל  אנ ר   תל בא  קבן

 הרברה בחק לדבק עם מתה מבאן תנא הכק באם
תהם קמז על לאמ ד ה  קה תל  אנ ר   תל בא  קבן

של  הערבות  על  בחייהם  ח"ו  לשלם  קרבנות 

להתקיים,  יכול  העולם  היה  לא  ואז  אבותיהם, 

"אין  הנשיא:  יהודה  רבי  מדברי  שלמדנו  כמו 

של  תינוקות  הבל  בשביל  אלא  מתקיים  העולם 

סדר  את  קוראים  שהם  ידי  על  אולם  רבן",  בית 

עלו  והקב"ה מחשב כאילו הם עצמם  הקרבנות, 

לקרבן הרי הם נפטרים מהערבות, ועל ידי זה הם 

יכולים להאריך ימים ולעסוק בתורה בהבל שאין 

בו חטא שמקיים את העולם. 

מה  להבין  לנו  ירווח  כך  לידי  שבאנו  כיון 

צריכים  ישראל  שכל  כך,  אחר  המדרש  שמוסיף 

כאילו  שיחשב  כדי  הקרבנות  בתורת  לעסוק 

ידי הקריאה של  כי הן אמת שעל  הקריבו קרבן, 

הם  נפטרו  קרבנות  בסדר  רבן  בית  של  תינוקות 

עצמם  שההורים  ברור  אבל  מהערבות,  עצמם 

מסיים  לכן  שחטאו,  מה  על  כפרה  צריכים  עדיין 

המדרש שגם הם יקראו בסדר הקרבנות ועל ידי 

זה יזכו גם הם לכפרה.

 הרתק הנשלא באן א' זעאקא
לתנא הכק באם בצ ק   אנ ר  

שלחן  על  להעלות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

רבי  מרן  אדמו"ר  כ"ק  שפירש  מה  מלכים, 

במילת  זעירא  א'  בין  הקשר  זי"ע  מבעלזא  אהרן 

בשם  לומר  לשונם  על  רגיל  שהיה  "ויקרא", 

על  רמז  שהיא  זי"ע,  מקוריץ  פנחס  רבי  הרה"ק 

מה שפותחים ללמוד תורה עם תינוקות של בית 

רבן, עם המשך הכתוב: "ויקרא אל משה וידבר ה' 

אליו מאהל מועד לאמר", על פי מה שפירש אביו 

כ"ק אדמו"ר מרן רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע, מה 

שכתוב בפרשת תרומה בענין שני הכרובים שהיו 

על הארון )שמות כה-יח(:

הכרובים  והיו  זהב...  כרובים  שנים  "ועשית 

על  הכפורת  את  ונתת  למעלה...  כנפים  פורשי 

הארון מלמעלה ואל הארון תתן את העדות אשר 

מעל  אתך  ודברתי  שם  לך  ונועדתי  אליך,  אתן 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ויקרא תשפ"א

שהוא  מי  כלומר  העולה,  תורת  וזאת  ו-ב(  )ויקרא 

עוסק בתורת העולה זוכה לחיי העולם הבא".

אמנם דברי המדרש צריכים ביאור, כי מאחר 

שהמדרש מסיים שכל אחד מישראל יכול להקריב 

קרבנות על ידי הקריאה בפרשת הקרבנות, לשם 

מה צריך ללמוד ספר ויקרא עם תינוקות של בית 

יותר  רבן כדי שיחשב כאילו הקריבו בפועל. אך 

רבן  בית  של  שתינוקות  מאחר  לתמוה,  יש  מכך 

טהורים הם ואין בהם חטא, לשם מה הם צריכים 

שהמדרש  כך  כדי  עד  הקרבנות,  בסדר  לקרוא 

מעיד: "אילולי התינוקות שקורין בסדר הקרבנות 

לא היה העולם עומד".

 הלאמ ד תל  תברק בח מת  ארקא
מצאל א  ם מהעקב   בתע  מ ן   קה

פי  על  בזה,  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

ביקש  תורה  מתן  בשעת  כי  ז"ל  חכמינו  מאמר 

את  שיקיימו  ערבים  לו  שיתנו  מישראל  הקב"ה 

התורה, ונתנו לו את תינוקות של בית רבן שהם 

יהיו ערבים, ואם ח"ו אין ישראל מקיימים התורה, 

ליצלן.  רחמנא  במקומם  נענשים  הערבים  הרי 

על  א-כג(  השירים  )שיר  רבה  במדרש  המאמר  והנה 

הפסוק )שם א-ד(:

"משכני אחריך נרוצה. אמר רבי מאיר בשעה 

שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל התורה, אמר 

להם הקב"ה אלעיקי ]בשבועה[ אני נותן לכם את 

לי ערבים טובים שתשמרוה  הביאו  התורה, אלא 

אותנו,  עורבים  אבותינו  אמרו  לכם...  נותנה  ואני 

אמר להם הקב"ה אבותיכם יש לי עליהם, אברהם 

]כי  אדע  במה  טו(  )בראשית  שאמר  עליו  לי  יש 

אירשנה[, יצחק יש לי עליו שהיה אוהב לעשו ואני 

שנאתי.  עשו  ואת  א-ג(  )מלאכי  שנאמר  שנאתיו, 

התורה  ממעלות  באחת  המלך  דוד  שהזכיר   כמו 

)תהלים יט-י(: "יראת ה' טהורה עומדת לעד".

 מר ק המדקת תמ חאלאם ללמ ד
סשק  ארקא עם  אנ ר   תל בא  קבן

מה  פי  על  זה,  ענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

בדברי  הדברים  במקור  להתבונן  לב  שנשים 

חכמינו ז"ל, שגילו לנו ענין נפלא זה שמתחילים 

ללמוד עם תינוקות של בית רבן ספר ויקרא בסדר 

עד  קיים,  העולם  קריאתם  בזכות  כי  הקרבנות, 

כדי כך שאם לא היו קוראים בסדר הקרבנות לא 

היה העולם עומד, הנה המאמר במדרש תנחומא 

)פרשת צו אות יד(:

"אמר רבי אסיא, למה הם מתחילים התינוקות 

ויקרא, אלא מפני שכל  של בית רבן ללמוד בספר 

עד  טהורים  שהם  ומפני  בו,  כתובים  הקרבנות 

לפיכך  ועון,  חטא  טעם  מהו  יודעים  ואינם  עכשיו 

אמר הקב"ה שיהו מתחילין תחילה בסדר הקרבנות, 

לפיכך  טהורים,  במעשה  ויתעסקו  טהורים  יבואו 

ומקריבים  עומדים  הם  כאילו  עליהם  מעלה  אני 

בית  שחרב  פי  על  שאף  והודיעך  הקרבנות,  לפני 

המקדש ואין קרבן נוהג, אילולי התינוקות שקורין 

בסדר הקרבנות לא היה העולם עומד".

אמנם  כי  המדרש,  מבאר  הדברים  בהמשך 

עיקר קיום העולם הוא בשביל תינוקות של בית 

למעשה  אבל  הקרבנות,  בסדר  שקוראים  רבן 

מועילה סגולה זו לכל אחד מישראל:

פי  על  אף  בני  לישראל,  הקב"ה  אמר  "לפיכך 

קרבן  ואין  הקרבנות  ובטלו  המקדש  בית  שחרב 

בפרשת  וקורים  עוסקים  אתם  אם  נוהג,  עולה 

עליכם  אני  מעלה  קרבנות,  בפרשת  ושונין  עולה 

שנאמר  לפני,  עולה  קרבן  מקריבים  אתם  כאילו 

פרשת  לטובה  עלינו  הבאה  קודש  בשבת 

בספר  בתורה  הקריאה  את  פותחים  אנו  ויקרא, 

ספר  שהוא  תורה  חומשי  חמשה  של  השלישי 

במילה  כבר  גדול  בחידוש  נפגשים  אנו  ויקרא. 

הראשונה של הספר בפסוק )ויקרא א-א(: "ויקרא אל 

בפסוק  לאמר".  מועד  מאהל  אליו  ה'  וידבר  משה 

זה נמסר לנו במסורה לכתוב מילת "ויקרא" עם א' 

זעירא, פירוש שהאות א' תהיה קטנה.

המאמר  את  לפתוח  טוב  מה  בעתו  דבר 

בדברות קדשו של הרה"ק רבי מרדכי הכהן זצ"ל 

הא'  ענין  שמבאר  האריז"ל,  מגורי  שהיה  מצפת 

זעירא ב"שפתי כהן" )בגימטריאות שבסוף הפרשה(:

להתחלת  רמז  זעירא,  ויקרא  של  א'  "ויקרא. 

והיה  הקרבנות,  ספר  שהוא  ויקרא  מספר  הקטנים 

העולם עומד בזכות הקרבנות, עכשיו שאין קרבנות 

רבן,  בית  של  תינוקות  של  פיהם  בהבל  עומד  הוא 

שאמר  כמו  הקרבנות,  כמעשה  הוא  הבל  ואותו 

במדרש יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים".

עומד  הוא  קרבנות  שאין  "עכשיו  שכתב:  מה 

בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן", ברור שכוונתו 

על מה ששנינו בגמרא )שבת קיט:(: "אמר ריש לקיש 

משום רבי יהודה נשיאה, אין העולם מתקיים אלא 

בשביל הבל תינוקות של בית רבן, אמר ליה רב פפא 

הבל  דומה  אינו  ליה  אמר  מאי.  ודידך  דידי  לאביי 

שיש בו חטא להבל שאין בו חטא".

ההתבוננות,  חובת  עלינו  מוטלת  עדיין  אמנם 

התורה  לימוד  כל  בזכות  קיים  שהעולם  מאחר  כי 

של תינוקות של בית רבן שהוא הבל שאין בו חטא, 

מהו הענין להתחיל ללמוד עמהם דוקא ספר ויקרא 

בסדר הקרבנות, ואם כדי שיבואו טהורים ויתעסקו 

היא,  טהורה  כולה  התורה  כל  הלא  בטהורים, 

ר ארקא אל מתהר א' זעאקא

 באא ק המדקת מ חאלאם ללמ ד עם אלד ח מת  ארקא:
ראאל לא ה אנ ר   תר קאן בסדק הרקבנ   לא האה הע לם ע מדר
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

האחים היקרים העומדים תמיד לימין רבינו  הרב יהודה בן שרה שיינדל והרב שאול יחזקאל בן שרה שיינדל וכל משפחתם - להצלחה בכל העניינים   •  יוסף בן טילה רוזא  לרפו"ש • שרה שיינדל בת טילה רוזה להצלחה בכל העניינים

וכוללים  בישיבות  התורה  עולם  פריחת  בטרם   – זמנים  באותם 
הן  חכם,  לתלמיד  להינשא  מאוד  קשה  היה   – כבימינו  רבים 
בחיק  ספון  להישאר  חפצה  שנפשו  טובים  בן  בחור  במציאת 
כשעיקר  הבית  וכלכלת  הפרנסה  עול  בהחזקת  והן  תורתו, 
אומנותו היא תורתו. מעמדו של בחור בן תורה בימים ההם לא 
היה נעלה ונערץ כלל, ובעיני ההמון נראה כלא יוצלח... – אך היא 
לא וויתרה על הזכות שהעניקה תורה לבת ישראל קודש, להקים 
בית של תורה, בית שמגדלים בו תורה ויראת שמים, ועמדה על 

כך בציפייה ובסבלנות רבה, ואף בעקשנות דקדושה.
רבות מחברותיה רמזו לה לא אחת, שלפי מעמדה בחכמה ובמדע 
ובכל מלאכה יכולה בשופי להינשא לבעל עשיר עם מעמד נכבד, 
בכבוד  להתפרנס  שתוכל  כדי  וכיוצא,  רופא  או  דין  עורך  אולי 
ובריווח. – אך היא בתום לבבה דחתה את דבריהן בקש, מה יתן 
לי ומה יוסיף לי הרבה ממון וכסף כשהבית עצמו מלא בריקנות 
כך  בשביל  וכי  טוב.  אלקים  קרבת  ובלא  תורה  בלא  רוחנית... 

באתי לעולם, כדי לרדוף אחר הכסף עד זיבולא בתרייתא?...
כך עמדה בעוז רוחה ודחתה הצעה אחר הצעה, אף ממשפחות 
טובות ונעלות, בעקשנותה להינשא אך ורק לתלמיד חכם. – ואכן 
עמדו לה זכויותיה והתקבלו תפילותיה, וזכתה לבסוף להינשא 
לבעלה הגאון הצדיק, שאף כי מתחילה היה נראה כיתום וגלמוד 
נודע כאחד מגדולי עמודי  שאין פרוטה בכיסו... אך עד מהרה 
ההוראה ומרביצי תורה בישראל, כשספריו הנפלאים נפוצו בכל 

היכלי התורה. 
כשנשאלה לימים, כיצד זכתה לבנות בית כזה של גדולי תורה 
צדקה  בהן  והעידה  קשים,  ימים  מאותם  מעט  סיפרה  ויראה, 
כנגד  איתן  לעמוד  ועקשנות  עזות  הרבה  כך  בשביל  שצריך 
הניסיונות וכנגד רוחות העולם, ובעיקר הרבה תחינות ותפילות 

בלב הומה.
ע"ה,  מלכה  ברכה  מרת  אמי,  של  שסבתה  אציין,  אגב  ובדרך 
היתה אומרת לה בהיותה ילדה צעירה: באם תתפללי טוב, תוכלי 
לזכות בבעל כהן ותלמיד חכם! והיא אכן קיבלה את דבריה, ולא 
הפסיקה להתפלל ולבקש על כך. וזכתה שהתקיימה בה ברכתה 
גאון  כהן  חכם  תלמיד  לבעל  כשנישאה  במלואה,  הסבתא  של 
עבורה  פעלה  וכנראה  שהתארסה,  לפני  שנים  כמה  נפטרה  ע"ה  סבתא  ]אותה  וצדיק. 

בתפילותיה מן השמים[.

ולאחר שכבר זכתה בזכות הגדולה שתינשא לכתרה של תורה, 
הרי כל ימיה היתה מכבדת בכל ליבה את בעלה הגדול, עומדת 
לצידו ומסייעת בעדו בלימוד תורתו, והשתדלה במסירות נפש 
השתדלה  גם  שבעולם.  אופן  בשום  מתורתו  להפריעו  שלא 
לסייע בעול החזקת הבית, כשעסקה במלאכת התפירה ותיקוני 

הבגדים, כשיצא שמה כתופרת מומחית בתחומה.
עבודה  ישנה  בהם  הפסח,  חג  שלפני  אלו  קשים  בימים  אף 
זצוק"ל מספר  היו לאבא מארי  רבה מעל הראש בהכנות החג, 
תפקידים קבועים שנעשו על ידו בבית, וליותר מכך לא הניחה 
החג  לקראת  המרובות  בהכנות  לה  לסייע  ע"ה  מורתי  אמי  לו 
כדי  הכל  גדולים,  במאמצים  לה  עלה  שהדבר  למרות  הקדוש, 

שלא להפריעו מתורתו.
באותה הזדמנות כשהבנים והבנות נרתמו בכל כוחותיהם לעזרה 
ליבם.  בפנימיות  אב'  'כיבוד  בילדיה  החדירה  החג,  בהכנות 
כשמשמשת היא להם 'דוגמא אישית' כיצד מכבדת את בעלה 
בכל לב, כמ"ש ז"ל )ילקוט שופטים שלהי רמז מב(: "אין לך אשה כשרה 
בנשים, אלא אשה שהיא עושה רצון בעלה". ומסבירה בפניהם 

תדיר כמה צריך להיזהר שלא להפריע לאבא מתלמוד תורתו, 
שהתורה הקדושה חשובה יותר מכל, וכד"א )ירמיה לג, כה( 

"אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי".
בערב פסח היתה אמי ע"ה אומרת לילדיה בבת שחוק, שבתור 
כהנים עלינו להתרגל להסתדר בהאי יומא עילאה מבלי עזרתו 
של אבא... שהרי מהרה יבנה המקדש, ואז יצטרך אבא לעבוד 
ביום גדול זה בבית המקדש, שיש ביום זה עבודה מרובה מאוד 
'כהן  שהרי  ישראל,  כל  של  וחגיגה  פסח  קרבנות  כל  בהקרבת 
מיוחס' הוא מגזע הש"ך כנודע. ולכן עלינו להתרגל כבר מעתה 
לעשות את הכל בעצמינו. ]כעין שמצינו כמה תקנות שהתקינו חז"ל הנוהגים גם 

בגלות, כדי שיתרגלו בכך לזמן הבית, משום מהרה יבנה המקדש וכו'[.

גם היתה מחדירה תדיר בילדיה אמונה תמימה זכה וטהורה, ואף 
על כך היתה מנצלת את האי יומא עילאה של ערבי פסחים, כפי 
שהיתה אומרת שעל אף שהבית שלנו קטן וצפוף... עוד תראו 
ושני  מטבחים  שני  לנו  יהיו  במהרה,  המשיח  מלך  שכשיבוא 
קדשים.  יאכל  הרי  והוא  כהן,  שלנו  שהאבא  בהיות  מקררים! 
ואם הבנות יינשאו לישראלים, הרי יהיו אסורים לאכול מבשר 
הקדשים, וממילא ננהל אז שני מטבחים נפרדים, אחד לקדשים 
בעוז  האמונה  את  בילדיה  מחדירה  היתה  כך   – לחולין...  ואחד 
ובתוקף, ולימדה אותנו לחיות עם אמונת הגאולה וביאת משיח 

צדקנו.
שיכולה  הגדולות  המדרגות  מלבד  המעשה,  זה  מטיב  ולמדנו 
לזכות בת ישראל בהעמדת בית נכון ונישא לה' ולתורתו. – שאין 
לך דבר העומד בפני הרצון! וכאשר רוצים ומשתוקקים וכוספים 
בכל לב, הרי עושים הכל במסירות מופלאה, כדי לזכות להעמיד 
לבורא  רוח  נחת  ולעשות  וקדושה,  תורה  של  בית  ונפש  בלב 

יתברך שמו.
 ]טיב הזיכרונות, אמא של מלכות[

 •  § • §  •
בפשטות  לכת  בהצנע  זצוק"ל  מורי  אבי  של  בקודש  כדרכו 
מורתי  אמי  גם  היתה  הענווה,  מידת  בתפארת  ובתמימות 
מחברתו בקודש, נזהרת ונשמרת מן הגאווה עד קצה האחרון. 
היא היתה פשוט בורחת מן הכבוד, ולא רצתה ללכת למקומות 
שידעה שיכבדו אותה שם. היא ברחה מזה כמו שבורחים מסם 

המוות! ואף לא נתנה שיקראו לה בתואר "הרבנית".
בטוב טעם,  לנו  והסבירה  דרכה  נימקה את  בהזדמנויות שונות 
שכשמכבדים את האדם בעולם הזה הרי מנכים לו בכך ומורידים 
לקבל  מעדיפה  והיא  טוב.  עולם שכולו  האמת,  בעולם  משכרו 
נצחים,  לנצח  העומד  אמת  של  בעולם  למעלה  שם  שכרה  את 

ולא בהנאת זמנית של עולם הזה והבליו, שהוא עולם חולף!
העיירות  הידוע, שבאחת  היתה מספרת את המעשה  זה  בענין 
התגורר יהודי עשיר גדול, אך כגודל עושרו כן גודל קמצנותו... 
ומעולם לא נתן פרוטה לעני! מובן מאליו שכל בני העיר מאוד 
לא אהבוהו, ואף חירפו וגידפו אותו בכל הזדמנות על רוע ליבו, 
ועל שאוטם את אוזנו משמוע זעקת הדל. ונקרא שמו בפי כל 

"העשיר הקמצן"! 
להם  נפתחו  מרובים  שמים  וברחמי  ישראל,  אלמן  לא  אולם 
ברחבי העיר כמה קופות צדקה גדולות, שדאגו בכל לב לצרכי 
מי  על  הצדקה  קופות  להם  התנהלו  ובכך  והנזקקים,  העניים 

מנוחות, ולעניים והמסכנים היתה הרווחה. 
ויהי היום, והנה נפטר לו אותו עשיר קמצן לבית עולמו, מלווים 
רבים כמובן לא הגיעו אל הלוויה, רק אנשי החברא קדישא ערכו 
את הלוויה בחיפזון מחמת הבושה, ועד מהרה נשכח זיכרונו מכל 

בני העיר,
החלו  שבעיר  הצדקה  קופות  והנה  ארוכה,  תקופה  עברה  לא 
לפתע להיסגר בזו אחר זו, מחמת חוסר אמצעים כספיים. שלח 
וגבאי הצדקה: מה  על הקופות  רב העיר לשאול את הממונים 
יום מיומיים? ומה קרה לפתע פתאום שכל קופות הצדקה יחדיו 
וארגוני החסד פשטו את הרגל, כולן  התדלדלו עד כדי סגירה, 

בבת אחת? 
הכסף  כל  שאת  לגלות  כבר  ניתן  שעתה  ואמרו,  הגבאים  ענו 
שחילקו ונתנו לעניים ולנצרכים הם קיבלו מידו של אותו עשיר 
הנקרא "העשיר הקמצן", בתנאי כפול ומכופל שלא יספרו לשום 
נברא בעולם מי נתן להם הכסף. ועכשיו שנסתלק אותו צדיק, 

אין מי שיתן להם את הממון הנצרך לפרנסת העניים.
גודל צדקתו של אותו עשיר, שקיבל  על  השתומם הרב מאוד 
כל ימי חייו ביזיונות וחירופים וגידופים על 'קמצנותו'... בה בעת 

שהיה מפרנס ומכלכל במתן בסתר את כל עניי ונצרכי העיר. 
על  גדול  הספד  מעמד  לערוך  הראוי  שמן  הרב,  אפוא  החליט 
את  שלח  ולכן  לו.  כראוי  נספד  ולא  נקבר  שלא  עשיר,  אותו 
בית  בהיכל  לומר  עומד  שהרב  העיר,  בחוצות  להכריז  השמש 

הכנסת הגדול דברי הספר על "העשיר הקמצן".
שאלו התלמידים את הרב, מדוע משאיר הוא את התואר של 
אותו צדיק בשם: העשיר הקמצן? הלא עתה כבר נתגלה למפרע 
שלא היה קמצן כלל וכלל, וברוחב נדיבות לבו היה מפרנס את 

כל עניי העיר. 
זה  שעשיר  נתוודע  עכשיו  ואדרבה!  אדרבה  הרב,  להם  ענה 
היה 'קמצן' גדול על "העולם הבא שלו" שלא רצה לבזבז ממנו 
כלום בזה העולם, בכבוד הגדול שירחשו לו על תרומותיו... הוא 
ולהשאיר  ועובר,  חולף  בעולם  ובושות  ביזיונות  לסבול  העדיף 
את הכל לעולם הנצחי, ולכן שפיר נשאר בשמו הקבוע "העשיר 
נודע שקמצנותו התהפכה מקצה לקצה...  הקמצן", רק שעתה 
]ראה ספר "טיב הקהילה – תשע"ד", מדור 'טיב המעשיות' פרשת תזריע, עי"ש[. 

ומכאן למדנו, סיימה אמי מורתי את לימוד 'תורת אמך', שלא 
בהנאות של  לנשמה הטהורה,  'לאכול' את השכר הצפון  כדאי 

כבוד מדומה, שאין בו כי אם 'דמיון' פורח בעלמא...
]קובץ 'פרטיות', מתוך שיחה מיוחדת אודות הרבנית ע"ה[

ת. נ. צ. ב. ה

◄ לעילוי                 נשמת ►

האשה הצדקנית מרת מיכלא איטא ע"ה
בת הרה"ח ר' יחיאל מאיר זצ"ל
נלב"ע י"א ניסן תשנ"ז - ת.נ.צ.ב.ה.

• - • - •
נודב ע"י בנה מורנו ורבנו שליט"א
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◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

סיפורים מעשיים
מי לא צריך כסף לקראת החג? כמה שיש ליהודי 
ובפרט  יותר  החג  את  מכבדים  כך  מזומנים  יותר 
הרב  לאוכל  בנוסף  והנעלה  ביגוד  גם  שצריך 

שקונים לכבוד חג הגאולה.
את שלושת הסיפורים הסגוליים לשפע לקראת חג 
הפסח של הרבי מקוז'ניץ סיפרתי כבר מהיארצייט 
שסיפר  חבר  פגשתי  למחרת  אלימלך  הנועם  של 
אמצעים  בעלי  זוג  לארץ  להכניס  מנסה  הוא  כי  לי 
המעוניינים להגיע ארצה לקראת חתונת בנם ואינם 
הקשרים  כל  אף  על  ואופן  פנים  בשום  מצליחים 
אזרח  שאינו  למי  חסומה  הכניסה  שהופעלו. 
הנחיצות  מחמת  כי  אוזני  את  גילה  הוא  ישראלי. 
שלהם להגיע לחתונה הם מוכנים לשלם סכום הגון 
למי שיצליח לסדר את כניסתם ארצה... מששמעתי 
את הסכום התלהבתי שהרי זה סכום שמסדר ברווח 

ובנקל חמישה משפחות ברוכות לפסח.
לי  זה עבורי שיעזור  לה' שאם  ראשית התפללתי 
למצוא את הקשרים הנכונים ושלא אתייגע לריק, 
מכרים  מיני  לכל  להתקשר  התחלתי  מכן  לאחר 
שונים כדי ללמוד את הסוגיה לעומק ולהבין מי נגד 

מי וכיצד למצוא פרצה בגדר ולהכניס את הזוג .
אחרי יום וחצי של טלפונים הבנתי מה צריך לעשות 
אך לא מצאתי את האדם המתאים בעל הקשרים 
לה'  תפילה  ונשאתי  המתח  גבר  שוב  הנכונים.  
שירחם עלי ויעזור לי למצוא את הקשרים הנכונים.
יהודי  השכם  על  לי  תופח  דקות  חמש  כעבור 
ומשמחים אחד את  נפגשים  אנו  יקר שמדי פעם 
על  נחמדים  ורעיונות  יפים  תורה  בחידושי  השני 
נזכר שמדובר  ואגדות חז"ל, לפתע אני  הפרשיות 
עזרתו,  את  ובקשתי  מאוד  מאוד  מקושר  באדם 
והקודקוד  הקודקוד  של  המספר  את  לי  נתן  הוא 
וכך  ישירות  הפנה אותי למי שמטפל בנושא הזה 
והוא מפנה  לזה  אני מתקשר  לנוע  הגלגל  התחיל 

אותי לאחר ובתוך כך חלפו יומיים נוספים.
כבר הייתי מתוסכל מכל הניסיונות שלי שבינתיים 

לא הניבו פרי ומאידך אני זקוק לכסף. 
אחרי  ללמוד  ונשארתי  מנחה  להתפלל  הלכתי 
עולם  לבורא  בתחנונים  תפילה  ונשאתי  התפילה, 
ובקשתי שאם זה שלי שיבוא כבר עד אלי ואם זה 

לא שלי שייתן לי את זה ללא השתדלות נוספת.
משם נסעתי לשטוף את הרכב  בתחנת שטיפה שוחחתי 
עם  לקוח שהגיע לשטיפה ושמעתי כי שם משפחתו 
הינה כמו השם של זה שאמור לעזור לי, שאלתי אותו 

אם הוא קשור אליו והוא השיב כי הם בני דודים.
מששמע באיזה עניין אני מתעניין הוא עשה תנועת 
ביטול ואמר זה לא האיש שיכול לעזור לך יש לי 
מישהו אחר שעוקף את כל המשוחות ברגע אחד.

התרגשתי נורא מעצם ההשגחה שבמקום הכי לא 
הוא  הישועה,  הגיע  לחלוטין  אקראי  ובדרך  צפוי 
התקשר וביקש מהבן אדם שלו לעזור והוא נרתם 

למשימה וליהודים הייתה אורה ושמחה.
הוא לא ביקש שום תמלוג לא ביקש דבר כי אם 

לעזור לעוד יהודי.
בעל המעשה: כ. ה.

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל |  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים הרבנית הצדקנית מרת מיכלא איטא רבינוביץ ע"ה

מרת  מלכות,  של  אמא  הצדקנית,  הרבנית  של  היארצייט  לרגל 
מיכלא איטא רבינוביץ ע"ה, בת מוהר"ר יחיאל מאיר זצ"ל. אשת 
זצוק"ל, בעל  לוי הכהן רבינוביץ  חבר של מורנו הגאון הצדיק רבי 

ורבינו  ואימו של מורנו  "מעדני השולחן", 
י"א  )נלב"ע  השבוע  שחל  שליט"א,  הרה"צ 
ניסן תשנ"ז לפ"ק(. – הננו בזה במילים אחדות 

עטרת  חיל'  'אשת  אותה  של  בשבחה 
בעלה ותפארת משפחתה.

זה  קצר  בטור  לתמצת  ניתן  לא  הן אמנם 
אשר  מורשתה  ואת  חייה,  אורחות  את 
הנחילה לדורות עולם. אך פטור בלא כלום 
במעט,  ולו  להתלמד  וחובתנו  אפשר,  אי 

נשתדלה   – קדומים.  ההוד של צדקת מדורות  רבת  דמותה  מטיב 
בהם  שיש  המעשיות'  'טיב  בסדרי  להתמקד  זו  זעירא  ביריעה  נא 
של  וניחוחים  מטעמים  לדלות  במדורנו  כדרכנו  נאה,  מוסר  לקח 
דרכי תורה ויראת שמים המשתרגים ועולים מן הסיפורים היפים. 
שסיפר  מה  מתוך  שושנים,  וללקוט  בגנים  לרעות  נצא  נא  הבה   –
ובכך  ע"ה.  אימו  אודות  שונות  בהזדמנויות  שליט"א  רבינו  לפנינו 
תהיה למליצת יושר, לעורר רחמי אם על בניה ועל צאצאיה ועל כל 

כנסת ישראל, אמן.
 •  § • §  •

"שמע בני מוסר אביך, ואל תטוש תורת אמך" )משלי א, ח(.
את  לשמוע  ומזהירו  הבן,  אל  בחכמתו  מדבר  ע"ה  המלך  שלמה 

"מוסר אביך", ואילו לגבי האם אמר: "אל תטוש תורת אמך".
מלמדו  האב  שהרי  לומר,  לו  היה  איפכא  שלכאורה  לדקדק,  ויש 
תורה ולא האם )קידושין כט:(, והיא רק מחנכתו להתנהג בדרכי מוסר 

ודרך ארץ, ואם כן עדיפא למימר 'תורת אביך ומוסר אמך'.
ברי  "שמע  תירגם:  ולכן  בזה,  הרגיש  כנראה  אתר  על  ובתרגום 
מרדותא דאבוך, ולא תטעי מנימוסא דאמך". – פירש כוונת 'תורת 
לשון  בפשיטות  זה  אין  ועדיין  אותך,  שמלמדת  לנימוסים  אמך' 

הכתוב שהזכיר כאן תורה. 
ורש"י ז"ל על אתר פירש על פי מדרשו עי"ש, ]ועיין ביאור הגר"א שביאר 
דבריו בפשט הכתובים[. ובאבן עזרא פירש: "תורת אמך. כי האישה חכמה, 

מורה הדרך הישרה לבנה וכו'" עי"ש. – וגם זה דחוק קצת לכאורה, 
שפשטות הכתוב מדבר מלימוד התורה. 

אך אפשר לבאר חכמת הרמז בזה, הנה דרכו של עולם שהאב לומד 
עם בנו תורה, כאשר חובתו ללמדו תורה, ואילו האם מלמדתו דברי 
שישמע  לומר,  צריך  ואין  פשיטא  הא  כן  ואם  נימוס.  ודרכי  מוסר 
ללמד  האדם  מכל  החכם  בא  רק   – אימו.  ולמוסר  אביו  לתורת 
מלמדך  שאביך  וההלכה  התורה  שזו  לך,  תדע  הבן,  את  ולהדריך 
להועיל, אין זו רק 'תורה' בלבד, אלא בתוך התורה שמלמדך שזורים 
כשתאזין  בני",  "שמע  כן  ועל  מוסר.  דברי  הרבה  גם  ומעורבים 

ותקשיב היטב תמצא גם את "מוסר אביך". 
מוסר  בדברי  תדיר  אותך  להדריך  היא  שרגילה  הגם  'אמך',  ואילו 
ודרכי נימוס ]כלשון התרגום הנ"ל[. – מכל מקום תדע נאמנה שיש באותו 
מוסר תורה שלימה. ולכן "אל תיטוש תורת אמך", כשתתבונן אל 
נכון במוסר שמלמדת לך תראה שיש בו הרבה תורה, ואל תטוש 

תורת אמך, ודו"ק.
כמה מתאימים דברים הללו והולמים את אמי מורתי עליה השלום, 
והנהגות דרך  וכל דברי מוסר  נפלאה בתורה,  שהיתה לה בקיאות 
וכל  תורה.  בדברי  תדיר  שזורים  היו  הרבה  עימנו  שדיברה  ארץ 
מהרגשי  או  אנושי,  ושכל  עצמית  מסברא  היה  לא  שלה  המוסר 
הנפש שלה. רק הכל היה בנוי ומבוסס מתוך התורה הקדושה. וכל 
ומתובלים  מלאים  היו  מאיתנו  ודרשה  שהדריכה  ומוסר  הדרכות 

בדברי חז"ל מפורשים. 
היו דבריה  "אל תיטוש תורת אמך", שלא  לומר:  נאה  וודאי  עליה 
המשפחה  בני  לכל  כידוע  ממש.  תורה  אם  כי  גרידא  מוסר  בגדר 
צאצאיה הרבים, זרע ברך ה', היתה אומרת תדיר הרבה חידושים, 
היו  ותדיר  ועל סדרי התפילה,  ועל המועדים  על התורה  פירושים 
בפיה ציצים ופרחים נאים ומתוקנים. ]חלק מהם אף העלתה על הכתב, ובחורף 
בקונטרס  מוהרה"ג רבי אלחנן הכהן שליט"א  האחרון לימי חייה הדפיסם אחי 

מיוחד בשם "דברי תורה" יעו"ש[.

]"טיב הזכרונות", שער הרבנית רבינוביץ ע"ה, פתיחה[

 •  § • §  •
כד הוינא טליא, שמעתי מאמי מורתי ע"ה 

מעשה יקר. 
אדם  פעם  נתפס  אחת  רחוקה  בארץ 
הנפש,  את  והרג  נפשע  מעשה  שעשה 
בימים ההם היו חורצים השופטים גזר דין 
וגם על  רוצח שהרג את האדם,  מוות על 
בתלייה.  למיתה  משפטו  נפסק  זה  איש 
כיכר  אל  גדולה  תרועה  בקול  הובל  הוא 
כל  ונקראו  הכן,  הגרדום  עמד  שם  העיר, 

בני העיר לחזות בהוצאתו להורג של הרוצח, למען ישמעו ויראו!
לפני שניגש התליין לביצוע גזר הדין, אחר שחבל התלייה כבר נכרך 
סביב צווארו, נשאל הנידון מפי השופטים כמקובל בכל העולם: מה 
היא בקשתך האחרונה לפני המוות? אמר האיש: יש לי אמא זקנה 
שעדיין בחיים, ברצוני לנשק את ידיה, בטרם אמצא את מותי כאן 

על הגרדום.
מיד יצאה הפקודה, והביאו אליו את אימו הזקנה, כדי שיוכל לנשק 
את ידה כבקשתו. – ברם משהתקרבה אליו אימו ועמדה סמוך אליו, 
ונשך  עליה  נשיקת פרידה, התנפל האיש  לנשקה באהבה  במקום 
לה את האוזן בנשיכה חזקה וכואבת... – משראתה אימו כך שאלה 

אותו: מה עשיתי לך בני, שהנך מתנהג אלי כך?
פתח האיש את פיו, וכה אמר לאימו: דעי לך אמי היקרה, שאת זו 
שגרמת לי את מיתתי עתה, בצורה מבישה שכזו! שכן בהיותי ילד 
קטן, הבאתי פעם מטבע קטנה הביתה, ואמרתי לך שמצאתי אותה 
ברחוב... אבל את ידעת היטב שלא כך היה המעשה, אלא בגנבה 
באה מטבע זו לידי! – ואף על פי כן חייכת אלי חיוך צופן סוד... לא 
והתעלמת  עין  כך, פשוט העלמת  על  אותי  הוכחת  ולא  בי,  גערת 
פי  על  אף  כלום,  לי  הערת  שלא  משראיתי  אני  והנה  הענין.  מכל 
המשכתי  מעללי,  ורוע  פשעי  את  היטב  יודעת  שאת  שהרגשתי 
הלאה עוד ועוד במעשים מבישים שכאלו, עד שהפכתי לליסטים 

מזוין... והתחייבתי עתה מיתה על כך.
בזאת לימדה אותנו אמא ע"ה מטיב זה המעשה, עד כמה הזלזול 
מחמת  והכל  ביותר!  חמורים  לעניינים  להביא  יכול  הבנים  בחינוך 
'טיב החינוך'  ולא קיבל את  לילד כראוי כשהיה קטן,  שלא העירו 

בהיותו תחת רשות הוריו.
חוששים  מדי,  היתרה  החיובית  בגישה  הגזמה  מעט  יש  בדורנו 
הנכון  במקומו  ולהעמידו  לייסרו  פניו,  על  להוכיחו  בילד,  מלגעור 
– זו טעות גדולה! פעמים רבות הילד זקוק פשוט לתוכחה טובה, 
שתעמידנו על מקומו. ומי לנו חכם מן החכם הגדול באדם, שכבר 
יג, כד(: "חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו  )משלי  לימדנו בספר החכמה 

שחרו מוסר". 
יש ליצוק יסודות איתנים של 'ענישה', שאין פירושה דוקא במכות 
להחזיק  החינוך  היא  הענישה  שורש  עיקר  רק  קשים.  ועונשים 
שלא  החינוך,  בעקרונות  הנאמנה  והעמידה  נאמנה.  במשמעת 
להתקפל תחת כל ילד קטן... ולהחדיר לתודעת החניך ידיעה ברורה 

שלא הכל מותר.
בעולם  מושג  שיש  חייו,  עתיד  לטובת  וללמוד,  להבין  חייב  הילד 
הנקרא "לא!" ]ניין![. הרבה ילדים בימינו כלל לא מודעים לזה... כל 
שמתחשק...  דבר  כל  מקבלים!  הם  מיד  ומבקשים  שרוצים  דבר 

באין שום מגבלה וגדר! והרי זו אם כל חטאת, רחמנא ליצלן.
התוצאה הישירה של גידול ילדים מפונקים שכאלו, שכשהם גדלים 
ויוצאים אל מרחבי החיים, אין להם שום כח להתמודד עם קשיי 
החיים, הם כבר התרגלו לקבל הכל כרצונם וכמאוויים, כאן ועכשיו! 

ואחריתה מי ישורנו. 
]"טיב הנישואים" שער הבית, פ"ו חינוך הילדים, אות ב' חנוך לנער על פי דרכו[

 •  § • §  •
כאשר הגיעה אמי מורתי ע"ה לעונת השידוכים, הרבתה בתפילות 
ותחינות רבות קדם מלכא עילאה מזווג כל הזיווגים, שיחון אותה 

ברחמיו המרובים בבעל תלמיד חכם.

ג

מוסר  בני  "שמע 
תטוש  ואל  אביך, 

תורת אמך" משלי א, ח
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

סעודות השבת
א.  אין מבשלין על שבת זו שום מין תבשיל של 
קמח חמץ או גריסין של חטים, לפי שהן נדבקין 
תמ"ד  )סי'  היטב  בשבת  לנקותן  אפשר  ואי  בכלי 
להטמין  שלא  נוהגין  יש  עה"ק  ובירושלים  ס"ג(, 

השבת,  יום  לצורך  חמץ  של  תבשילין  כלל  אז 
זו אוכלים שאר  אלא בסעודת שחרית של שבת 
בלי  או  בישול  בלי  להאכל  שיכולים  מאכלים 

הטמנה )הגרי"ח זוננפלד(.
גם לסעודת שחרית  ולהטמין  נוהגין לבשל  יש  ב. 
תבשילין של פסח בתוך כלי פסח, ואח"כ בשבת 
שופכין אותו לתוך כלי חמץ, אמנם בזה צריך ליזהר 
מאד לשפוך בנחת שלא יתיז מן הרוטב שכבר בא 
לא  הכלי פסח, אם  לתוך  ויחזור  הכלי חמץ  לתוך 
שרוצה שלא לשמש בקדרה זו שעירה מתוכה עד 
לאחר פסח, וכן יש חשש ניצוק, ובזה צריך ליזהר 
שלא יהיה רותח )שעה"צ סק"ד(, ובמאכלים אחרים יש 
או  והתיז  נזהר  לא  ואם  כידוע,  ג"כ  לנגיעה  לחוש 
נגע צריך שאלת חכם על הכלי של פסח אם להתיר 

אותו לפסח )הגרי"ח זוננפלד(.
ויכול לערות תחילה לכלי פסח אחר, ואז יערה  ג. 
מהכלי שני לתוך כלי החמץ, ואם הכלי חמץ אינו 
בן יומו, יכול לערות עליו גם מכלי ראשון של פסח, 
)אבן  בערב פסח  לדידן  גם  לפגם דשרי  נו"ט  דהוה 

ישראל ח"ט סי' ס"ג(.

התפלה  שאחר  מקומות,  בכמה  נהגו  כהיום  ד. 
היום  ואחר חצי  אוכלים מאכלים קרים של חמץ, 
אוכלים תבשילים חמים שעמדו בתנור ושנתבשלו 
בכלים של פסח, ויוצאים בזה סעודה שלישית )מ"ב 

סקי"ד(.

ה. יש להעיר, שאלו שנוהגין שאוכלים את הבשר 
ביחד  לאכול  אפשר  אי  אשר  פסח  בכלי  והדגים 
עם החמץ, אז בודאי מסתבר שכל הבשר והדגים 
טפל  מקרי  לא  בכה"ג  אז  פת  בלא  שאוכלן  כיון 
להפת דנימא שא"צ לברך על הבשר והדגים, דהרי 
וצריך  הפת,  את  בהן  ילפת  שלא  מכוון  מתחילה 
פסח(,  בשם  קנה  דבליצקי,  הגר"ש  ס"ג,  סי'  ח"ט  ישראל  )אבן  לברך 
ולכן יחזור לברך במקום הראשון, ויאכל קצת פת 

ויברך.
יכול לצרף ללחם משנה בשבת ערב פסח מצה  ו. 
אשר לא יוכל לאכלה רק בליל ט"ו, ואין דין מוקצה 
בער"פ  גם  לאכול  שמותרין  לתינוקות  חזי  דהא 
מצה )אבן ישראל ח"ט סי' מ', קובץ אגרות חזון איש ח"א סי' קפ"ח(, 
אולם יכניס את המצה לשקית נילון כך שלא תגע 
משנה  לחם  יד"ח  יוצאים  ג"כ  כזה  ובאופן  בחלה, 

)אורחות רבנו(.

ז. אבל מצות מצוה אסור לטלטל בשבת ערב פסח 
)פמ"ג א"א סק"א(.

ח. יכול לאכול סעודות שבת במקום שמכר לנכרי, 
ואחר זמן הביעור יסגרנו עד לאחר הפסח )וישב משה 

דינים לער"פ(.

אף  סעודתו,  באמצע  חמץ  איסור  זמן  הגיע  ט. 
שפוסק מלאכול פת אין צריך לברך ברכה שלפניה 
על שאר מאכלים, שהרי זה המשך סעודתו )הלי"ש 

פ"ח סי"ד, מבית לוי(. 

הכנה לסדר
י. צריך לצלות הזרוע לליל פסח מערב שבת, לפי 
שאינה נאכלת בליל פסח, ושמא תשאר עד לאחר 

יו"ט ראשון, לפי שאין רגילין בצלי )הגרי"ח זוננפלד(.
פסח,  בליל  לאכלה  רוצה  אינו  אם  הביצה  וכן  יא. 
יו"ט  בליל  יצלם  שכח  ואם  שבת,  מערב  יצלנה 

ויאכלם עכ"פ למחר ביו"ט ראשון )הגרי"ח זוננפלד(.
יכין מערב שבת שולחן מיוחד  מי שאפשר לו  יב. 
לסדר של פסח, ומיטות מוצעות להסבה, ומקערה 

בבית  פסח  ליל  לסדר  שצריך  מה  וכל  מלח,  ומי 
מיוחד, כדי שלא ימשך בליל מוצאי שבת בהכנת 
הסדר, או יאכל במקום אחר בשבת, ויכין בביתו כל 

זה מערב שבת )הגרי"ח זוננפלד(.
יג. אסור להכין מיטות ומצעות של הסבה והקערה 
ושום דבר של הסדר קודם הלילה, שאין שבת מכין 
ליו"ט )פמ"ג א"א סק"א, ועי' סי' תרס"ז מ"ב סק"ה(, וכן לא יוציא 

מוצרים קפואים מהמקפיא לצורך הלילה )מבית לוי(.
אוסר  במהרי"ל  וגם  לערב,  יין  להביא  אסור  יד. 
לחפש הס"ת משבת ליום טוב משום הכנה )מ"א סי' 

תרס"ז סק"ג(.

טו. היוצא מביתו בשבת מבעוד יום לחוג את ליל 
ה'קיטל'  את  עמו  יטול  לא  אחרים,  בבית  הסדר 
המיוחד ללילה זה, מפני איסור הכנה )הלי"ש פ"ח סי"ט(.
טז. וצריך כל אדם לישן ביום שבת זו אחר סעודת 
שחרית, כדי שיוכל להיות ניעור היטב בלילה, והוא 
הדין הנשים והקטנים יזהרו בכך, ]אמנם לא יאמר 
בפיו שישן עבור הלילה[ )בא"ח א' פ' צו הל' ערב פסח בשבת 

ס"ז(.

ליל הסדר
יז. בליל מוצאי שבת שהוא ליל א' של פסח אחר 
שם  בלא  אומרות  הנשים  הכוכבים,  צאת  שהגיע 
אור  בין  לחול  קודש  בין  המבדיל  ברוך  ומלכות 
לקודש,  קודש  בין  המבדיל  ברוך  ומסיימות  וכו' 
ומדליקות הנרות של יו"ט עם הברכות, ומתחילין 

לבשל התבשילין של יו"ט )סי' רצ"ט ס"י מ"ב סקל"ט(.
יח. בתפילת ערבית אומרים ותודיענו, אם טעה ולא 
אמרו אין מחזירין אותו שיכול לומר אח"כ קידוש 

על הכוס ושם נזכר הבדלה )סי' תצ"א ס"ב מ"ב סק"ד(.
ומסדרין  לבתיהם  הולכין  התפילה  גמר  לאחר  יט. 
המטות של הסבה והקערה וכל מה שצריך לסדר 
אם לא הכין מערב שבת, ומקדשין יקנה"ז על כוס 

ראשון כנרשם בסידורים למו"ש.
התבשילין  שיגמרו  בכדי  מעט  בסדר  מאריכין  כ. 
אכילת  שיהיה  ובלבד  גאלנו,  אשר  ברכת  אחר 

אפיקומן קודם חצי הלילה )הגרי"ח זוננפלד(.
י"א  בעצמן,  הקידוש  סדר  האומרות  הנשים  כא. 
דלא יאמרו ברכת הבדלה וישמעו מבעל הבית )קנה 
מאורי  בורא  ברכת  לומר  דיכולות  וי"א  פסח(,  בשם 

שהבדילו  מהכוס  ולשתות  המבדיל  וברכת  האש 
עליו )מבית לוי(, וי"א שלא יאמרו ברכת הבדלה אולם 
יכולה לברך ברכת מאורי האש )מרא דשמעתתא להגאב"ד 

הרמ"א פריינד(.

כב. ברכת שהחיינו, אם ברכה בהדלקת נרות, לא 
וברכה  טעתה  ואם  בקידוש,  שהחיינו  לברך  יחזרו 

שהחיינו יצאה ידי חובת קידוש )מבית לוי(.
הזבחים  מן  לומר  צריך  גאלנו  אשר  בברכת  כג. 
החגיגה  היא  שהזבח  לפי  הפסחים  מן  ואח"כ 
הנאכלת בלילה זה קודם אכילת הפסח כדי שיהיה 
במוצאי  פסח  וכשחל  השובע,  על  נאכל  הפסח 
שבת יש מדקדקין לומר מן הפסחים ומן הזבחים 
שנתבאר  כמו  זה  בלילה  נאכלת  חגיגה  אין  שהרי 
שמחה  ושלמי  החגיגה  הם  והזבחים  למעלה 
שמקריבין למחר ביום )סי' תע"ג שו"ע הרב סמ"ט, מ"ב סקע"ב 

שעה"צ סק"פ(.

נוסח  הכל  ואומרים  בכך  מדקדקין  שאין  ויש  כד. 
למועדים  ה'  שיגיענו  מבקשים  אנו  שהרי  אחד 
הבאה  לשנה  נאכל  ושם  בעבודתו  ששים  הבאים 
הזבחים  מן  שבת  במוצאי  פסח  יהיה  כשלא 
מתחילה דהיינו מחגיגה שנאכלת בלילה זה ואח"כ 
הקביעות  חשבון  פי  על  אם  ואפילו  הפסחים  מן 
המסור בידינו יהיה פסח הבא במוצאי שבת מכל 
מקום כשיבנה בית המקדש יקדשו על פי הראייה 
ואפשר שלא יהיה במוצאי שבת )שו"ע הרב ושעה"צ שם(. 

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

ערב פסח שחל בשבת -ב'

ב
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■ אל"ף זעירא ■
והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה

אצל משה רבינו אנו מוצאים שני עניינים שנראים מנוגדים מן הקצה אל הקצה, 
מצד אחד זכה משה רבינו למדרגות עליונות ונשגבות שלא זכה שום בריה שבעולם, 
התורה עצמה מעידה עליו )דברים לד, י( "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו 
לא  לאחריו  וגם  כמוהו  לפניו  היה  ומפרשים המפרשים שלא  פנים",  אל  פנים  ה' 
יהיה, ואילו מאידך גיסא אנו רואים שלצד מדרגותיו והשגותיו הנוראים לא החזיק 
מעצמו מאומה, בעיני רוחו היה חשוב כפשוט מכל הנבראים, כמו שנאמר )במדבר יב, ג(, 

"והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה", פלא פלאות.
השבוע אנו מוצאים שוב את ענוותנותו של משה רבינו, הקב"ה מתגלה למשה רבינו בגילוי 
נורא הוד ואף פונה אליו בקריאה של חיבה – 'ויקרא', אולם משה רבינו העניו מכל האדם 
אינו רוצה לכתוב בתורה בגלוי ולספר לכל על עוצם הגילויים וגודל החביבות אליהם הוא 
זוכה מאת הקב"ה, לפיכך, תחת שיכתוב 'ויקרא' בלשון של גילוי וחבה, הוא כותב את הא' 
של ויקרא בקטנות, 'אל"ף זעירא', שיהיה דומה כאילו כתוב כאן 'ויקר', לשון של פחיתות 

ומקרה בלבד, כדרך שהיה נראה ה' אל נביאי אומות העולם, בעראי ולא בהזמנה תחילה.
אולם לאמיתו של דבר, ענוותנותו של משה רבינו היא זאת שעמדה לו, כי רק על ידי עניוות 
ושפלות הרוח יכולים להגיע ולהאפיל גבוה מעל גבוה, וכדרך שאמרו חז"ל שאין התורה 
נקנית אלא במי שמשים עצמו כמדבר, רק מי שאוחז עצמו כמדבר ומפקיר עצמו לכל, 
רק הוא יכול לזכות ולהשיג השגות בתורה ולעלות מעלה מעלה, אולם אותם שמתגאים 
ויש להם רוח גבוהה, אלו אינם יכולים להגיע לשום השגה ומדרגה, ודבר זה מרומז באלף 

זעירא: 'אלף' – הדבר הראשון והעיקרי בחיים – 'זעירא' – ענוה ושפלות רוח.
הענוה היא סולם לעלות לדרכי הקדוש ברוך הוא

גדולי ישראל האמתיים נבחנים בענוותנותם, כל כמה שהם גדולים יותר כך הם גם 
יותר שפלים בעיני רוחם ועושים את עצמם כאסקופה הנדרסת לכל, בלי זה הם 
גם לא היו מגיעים להיכן שהגיעו, וכדיבורים הנפלאים שכתב ב'אורחות צדיקים' 
)שער הענוה(: "הענוה היא סולם לעלות לדרכי הקדוש ברוך הוא, שנאמר )תהלים כה, ט(: 

'ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו', וממנו יגיע להשיג יראת השם, ברוך הוא, 
שנאמר )משלי כב, ד(: 'עקב ענוה יראת ה''. השכינה שורה על הענוים, שנאמר )ישעיה נז 
טו(: 'אשכון ואת דכא ושפל רוח' - שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות 

והיטה שכינתו על הר סיני וירד למטה", עד כאן לשונו.
ואפשר לומר שלכן כתבה התורה על משה רבינו דווקא את זו המעלה, שהיה 'עניו מאד 
מכל האדם אשר על פני האדמה' )במדבר יב, ג(, מכיון שמשה זכה להגיע למדרגה הנעלית 
ביותר, כמו שכתוב )שם שם, ח(: 'פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה' יביט', 

לכן מדגישה התורה דווקא את מעלתו בזה שהיה עניו מכל האדם.
מורנו הגה"צ שליט"א סח סיפור נפלא אשר הוא עצמו היה חלק ממנה, ובו נראה גודל 
וכה מספר מורנו  נוצר,  יצור  כל  ומצוקי ארץ כלפי  ישראל  גדולי  וההכנעה של  השפלות 
ורבנו שליט"א: היה זה בימי ילדותי כאשר נתעוררה בבתינו שאלה על כשרות של עוף, 
אמי ע"ה שלחה אותי לביתו של מרן הגאון רבי דוד יונגרייז זצ"ל שיחווה את דעתו דעת 
בגודל  אך  השאלה,  את  לפניו  והצגתי  העוף  עם  לביתו  הלכתי  העוף,  כשרות  על  תורה 
ענוותנותו אמר לי שאינו יכול לפסוק לבדו בשאלה זו אלא צריך לשמוע את חוות דעתו 

של מרן הגאון רבי ישראל יצחק רייזמן זצ"ל.
הוא לא השתהה כלל ואף לא חס על כבודו ומעמדו, אלא אחז בידי הקטנה והחל לצעוד 
הגיעו החלו שני  יצחק שעמד בשכונה אחרת, עם  ישראל  רבי  ביתו של  יחד עמי לעבר 
גדולי עולם אלו שוקלים ודנים בפרטי השאלה, עד שבמהלך הדיון נוצר צורך לברר אצל 
השוחט פרט מסוים שלפי זה ידעו לפסוק את ההלכה הנכונה, רבי דוד יונגרייז זצ"ל לא 
חשב פעמיים וכבר פנה אל הדלת לצאת, הפעם אל ביתו של השוחט, סופו של דבר היה 
שאבי זצ"ל הלך לחפש אחרי היכן אני מתעכב כל כך הרבה זמן, עד שהצליח לעלות על 
עקבותי בביתו של רבי ישראל יצחק, ועדיין עלה בידו להניא את רבי דוד ממש רגע לפני 

שיצא מן הבית, אבי בעצמו כבר פנה לבית השוחט...
נוכחים לראות את גודל הענוה של גדול בישראל, קודם כל בזה שהיה  ממעשה זה אנו 
סבור שהוא אינו ראוי להורות את ההלכה לבדו, אף על פי שהיה מגדולי ההוראה בדורו, 
כמו שמצאנו ברש"י הק', ראש הפרשנים, שבכמה וכמה מקומות כתב 'לא ידעתי פירושו'. 
ושנית, הוא לא ראה שום פחיתות כבוד לצעוד ברחובות העיר יד ביד עם ילד קטן כאשר 

עוף אחוז בידי הילד, העניוות והפשטות מתגלם כאן במלוא יפעתם והדרתם.
כל מה שלומדים יותר הם יותר קטנים בעצמם

דברים נפלאים בענין זה מצאנו בספר הק' דגל מחנה אפרים בתחילת הפרשה דידן, שם 
כותב כי לימוד התורה צריך להיות באופן שיביא לידי שפלות הרוח וענוה ולא ח"ו להיפך, 
וזה לשונו: "עוד ירמוז א' זעירא, על דרך ששמעתי אומרים בשם ר' יוסף מגיד מישרים 
דק"ק פולנאה זללה"ה, שאמר על מה שאומרים העולם ש'הלומדים לערנן יא והחסידים 
ויחשב  בעיניהם  גדולים  הם  יותר  שלומדים  מה  כל  שהלומדים  שהאמת  ניט'.  לערנין 
בעיניהם שכבר למדו הרבה כל הצורך, והחסידים כל מה שלומדים יותר הם יותר קטנים 
בעצמם, וזהו כל מגמתם שלומדים את עצמם להיות קטנים ושפלים בעצמם, והוא שרימז 

א' זעירא א' לשון לימוד זעירא להקטין עצמם, והבן.

<התחזקו<ת <הלכה
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 • ונפש כי תקריב •
אתה  שבהם  ימים  יש  ימים,  ויש  ימים  יש 
בבית  לתפילה,  בשמחה  ורץ  בקלות  מתעורר 
וכל  ראשונים,  מעשרה  כבר  אתה  הכנסת 
הדעת  בהתרוממות  עליך  עוברת  התפילה 
במוחין  נמצא  אתה  היום  ובכל  ובהתרגשות, 
מצליח  בקושי  שאתה  ימים  יש  אבל  דגדלות, 
להתנתק מהמיטה, ועד שאתה זז ומגיע לבית 
נמצאת  כבר  שהתפילה  מגלה  אתה  הכנסת 
בעיצומה, אתה מנסה להספיק 'לדחוס' מילים 
ובקושי  הציבור,  עם  התפילה  את  ולהספיק 
וכך בדיוק  מספיק לכוון כמה מילים בתפילה, 
המצב  ולפעמים  שלך,  היום  המשך  גם  נראה 
הזה יכול להימשך על פני תקופות ארוכות ולא 
רק כמה ימים, והדבר הזה שובר אותך, כך יהודי 
נראה  כך  מצוות?  מקיים  יהודי  כך  מתפלל? 

הקשר שלי עם השי"ת?
אצל  אבל  קרבנות,  מיני  בכל  מלאה  פרשתנו 
כתוב  זה  תקריב',  כי  'ונפש  כתוב  מהם  אחד 
מסביר  במקום  ורש"י  נדבה,  מנחת  בקרבן 
בכל  נפש  נאמר  לא   – כי תקריב  'ונפש  מדוע: 
להתנדב  דרכו  מי  במנחה,  אלא  נדבה  קרבנות 
מנחה, עני, אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאילו 
הקריב נפשו', מכאן אנו רואים שקרבן העני אף 
שהוא קרבן דל יותר מכל הקרבנות, הוא מרוצה 
מאוד לפני השי"ת, ולא זו בלבד אלא שמעלה 
עליו הכתוב כאילו הקריב נפשו, וכל כך למה? 
יותר מכל אדם  טורח בהבאת הקרבן  העני  כי 
אחר, שהרי אצלו הקושי להביא קרבן הוא יותר 

גדול ולכן הוא נחשב ביותר לפני המקום.
ולכן  בדעת',  אלא  עני  'אין  אומרים  חז"ל 
באותם ימים שלא הולך לך, אותם ימים שאתה 
זה  דקטנות,  במוחין  נמצא  ואתה  ריק  מרגיש 
'עני', התפילה שלך  הימים שבהם אתה נקרא 
לך  אל  אבל  עני,  שלך  הלימוד  בעניות,  היא 
להישבר מכך, שהרי הקב"ה אוהב את קרבנות 
את  רואה  הקב"ה  הקרבנות,  מכל  יותר  העני 
עושה,  שאתה  המאמצים  את  שלך,  ההקרבה 
בהתאמצות  מקריב  שאתה  ודמי'  ה'חלבי  את 
על כל 'שטיקל' תורה ותפילה, ודווקא העבודה 
והיא  ביותר  הנחשבת  היא  אלו  בזמנים  שלך 
הפסוק  על  חז"ל  שדרשו  כמו  לך,  שתעמוד 
'אף תורתי עמדה לי', תורה שלמדתי באף היא 

שעמדה לי.
)ע"פ טיב התורה-ויקרא(

<המערכ<<ת

ַיְקִריב  י  ּכִ ָאָדם  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרּתָ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאל  ר  ּבֵ ּדַ
אן  ַהּצֹ ּוִמן  ָקר  ַהּבָ ִמן  ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  ַלה'  ן  ָקְרּבָ ם  ִמּכֶ

ְנֶכם: )א, ב( ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ּתַ
שנינו בגמרא )חולין ה.(: 'מן הבהמה' - להביא בני אדם שדומים לבהמה. מכאן 
אמרו:  מקבלים קרבנות מפושעי ישראל, כדי שיחזרו בהן בתשובה, חוץ 

מן המומר, ומנסך את היין, ומחלל שבתות בפרהסיא, עכ"ל.
מדבריהם למדנו שחפץ הקב"ה מאוד בקרבת בני ישראל, ואפילו אלו שהם 
השי"ת  חפץ  בהם  גם  כ'בהמות'  מוגדרים  שהינם  עד  בחומריות  שטופין 
שיתקרבו אליו, לכן מצוה הקב"ה שישתדלו לקרבם אליו, ולא דחתה התורה 
כי אם אלו שהינם בגדר 'כופרים בעיקר' אלו שמעשיהם הרעים באים מצד 
לנסך לעבודה  כגון המומרים  כלל,  אין הקב"ה חפץ  דעתם העקומה, באלו 
שיש  כלל  מאמינים  שאינן  מוכיחים  הם  בזה  כי  השבת  את  לחלל  או  זרה 
בורא עולם, ועל כן כופרים הם בשבת שהינו אות לאמונה, וגם אינם בוחלים 
לנסך לעבודה זרה. לא כן באלו שמכשולותיהם נובעות מצד נטייתם החומרי 
אל הרע, הללו אינם כופרים בדיעותיהם, אלא שיצרם הרע מתגבר עליהם, 
ומחמת קוצר דעתם אינם יכולים לו, ויש לתלות שלבם דוי עליהם על אשר 
אין ביכולתם להתחמק ממשאלותיו, על כן אין הם נמאסים מהשי"ת, וחפץ 
ה' שיגלו להם חיבה ויקבלו את נדבותיהם, ומתוך כך יראו שעדיין חפץ ה' 

בהם, ויתעוררו גם הם להתקרב אליו שוב, ולהתנער מהרגלם הרע.
דבר זה דורש השי"ת תמיד מאלו שביכולתם להוציא יקר מזולל, היינו להוציא 
ולדרבנם  אחרא,  והסיטרא  הטומאה  רשת  אל  שנתפסו  קדושות  נפשות 
ולשלבם בדרך העולה בית א-ל, ולהחזירם בכך אל חיק היהדות. וכפי שרואים, 
שהצדיקים שנמנעו מזה נתבעו על כך, על אף שאלו הרשעים לא היו כלל מבני 
ישראל, ותא חזי )נדרים לב.( מה שאמר רבי יוחנן: 'מפני מה נענש אברהם אבינו 
ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים? מפני שהפריש בני אדם מלהכנס 
תחת כנפי השכינה, שנאמר: 'ויאמר מלך סדום אל אברם תן לי הנפש והרכוש 
קח לך', עכ"ל. כלומר שהסכים אברהם אל מלך סדום להשיבו את הנפש, ולא 
החזיקם לעצמו כשבויים כדי להחזירם למוטב. ואע"פ שהסדומיים היו אנשים 
פחותים מאוד, כפי שמעשיהם הרעים מתוארים במדרשי חז"ל, וכמעט שאי 
אברהם  היה  אילו  שגם  לשער  ויש  הדעת,  על  רשעותם  את  להעלות  אפשר 
אבינו מחזיקם ברשותו לא היה ביכולתו להרגילם לטוב, וכפי שרואים שתקופה 
קצרה אחר כך כבר ביקש הקב"ה לכלות את הסדומיים, בידעו שאין להם תקוה 
לתשובה, בכל זאת נתבע אברהם על שלא עשה מה שביכולתו, ונענש על כך 

בעונש כבד, שזרעו נשתעבדו במצרים משך 'מאתיים ועשר שנים'. 
כג(  לב,  )בראשית  מספר  שהכתוב  אבינו,  יעקב  אצל  רואה  אתה  בדבר  כיוצא 
שלקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו והעבירם 
'נתנה  ותירץ:  היתה'?   היכן  'ודינה  הקשה:  שם  וברש"י  יבוק',  ב'מעבר 
וללא ספק שיעקב התכוון  עיניו'.  יתן בה עשיו  ונעל בפניה שלא  בתיבה 
לטובה, כי על אף שדינה צדקת היתה, היתה הדעת נותנת שעשיו ישפיע 
עליה ויעבירה מן הדת, שהרי באותה שעה היתה דינה לא יותר מבת שש, 
ויעקב  ועשיו כבר היה אז כבן צ"ז. אולם לא כן היתה דעתו של הקב"ה, 
נענש על כך כפי שמביא רש"י שם בהמשך, שבגין זה המעשה נפלה דינה 

בידי שכם. כי בדקות היה זה פגם ביעקב שמיאן לקרב עי"ז את עשיו. 

והנה בימינו אנו קשה להורות לכל אדם שייצא בשווקין כדי לקרב רחוקים 
שיתקן  שבמקום  גדול  חשש  ויש  לכך,  מוכשר  אדם  כל  לא  כי  לבוראם, 
על אלו  כי אם  כזאת  להורות  ואי אפשר  ר"ל,  ימצא את עצמו מתקלקל 
שנפשם רחבה מאוד ומבינים בדעתם שאלו הרחוקים לא ישפיעו עליו, וגם 

זאת רק אחר שיוועץ עם רב גדול בתורה. 
ה'קרובים',  בין  גם  רחוקים  קירוב  של  מושג  ישנו  דבר  של  לאמיתו  אולם 
צעיר  עלם  כשרואים  והוא  ואחד.  אחד  כל  ביכולתו של  ואלו מהדברים שהם 
המתמודד בקשיים רוחניים והינו זקוק לחיזוק, ואומרים לפניו מילה של ערכה, 
יכולים בכך להרימו ממצבו המדוכא ולקרבו אל העבודה, כי בראותו שמעריכים 
כך  ומתוך  תורה,  של  באהלה  הוא  שמקומו  מכך  מבין  אותו  ומחבבים  אותו 
מתחזק להגות בתורה ובעבודה עד שזוכה להארת פנים מן השמים, ומשתלב 
לזכותו של  נזקף  דורותיו  ויהדות  ויהדותו  גילו בחיקה של תורה.  בני  יתר  עם 

אותו בחור או אברך שראה לנכון לעודדו בשעתו הקשה. 
הקירבה ע"י מילה טובה שאודותיה אנו מדברים מצאנו אפילו ברשעים 
והחטאים  הרשעים  סדום  באנשי  שרואים  כמו  למחנה,  מחוץ  שהינם 
ועד  מנער  הבית  על  נסבו  אורחים  נמצאים  לוט  להם שבבית  שכשנודע 
וכשיצא לדבר על לבם  ולוט שמיאן לרצותם ביקש לרכך את לבם  זקן, 
התחיל ואמר )בראשית יט, ז(: 'אל נא אחי תרעו', הוא ראה לקרבם אל דעתו 
על ידי מילה טובה, על אף שכבר היו מורגלים מאוד ברשעותם, בכל זאת 

ראה תקוה להטות לבבם אל הטוב  על ידי מילה של קירוב. 
לאור האמור מן הראוי שנעיין בענין מצוות 'סיפור יציאת מצרים', בה 
עלינו  מהם  אחד  לכל  אשר  בנים,  ארבעה  כנגד  תורה  שדברה  מצאנו 
לספר את הסיפור של יציאת מצרים לפי דרכו, והנה בבן הרשע אמרה 
תורה )שמות יג, ח(: 'והגדת לבנך וגו' בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים'. 

וברש"י שם: 'לי ולא לך, שאילו היית שם לא היית נגאל'. עכ"ל. 
והנה, בראיה שטחית נראה לעין הלומד כי מדברים אל הרשע דברים קשים 
כגידים, ומכלימים אותו על היותו רשע, ואומרים לו: לא בך ובכמותך חפץ 
אקרא,  תימא  ותימא  נגאל.  היית  לא  במצרים  שם  היית  אילו  כן  ועל  ה', 
הלוא בכך אנו עושים את ההפך מתכלית מצוות 'סיפור יציאת מצרים', כי 
תכלית הסיפור הוא לעורר את האמונה בלבות הבנים ולהמשיך את לבבם 
והוא  ובארץ,  בשמים  אלקים  שיש  הבן  יבין  הסיפור  מתוך  כי  לעבודתו, 
הגוזר והמקיים, וכפי שרואים ששידד את מערכות הטבע במצרים, ובעל 
השי"ת,  רצון  זה  שהיה  מאחר  מארצו,  ישראל  בני  את  פרעה  שלח  כרחו 
ומתוך כך יבין הבן שעלינו לעבדו בכל נפשינו ומאודנו. ואם ידברו כדברים 
האלו אל הרשע הרי עלולים לגרום בכך את ההיפך, כי בשמעו שמואס בו 
ה' יסיר גם הוא מאחריו ויתן דרור לנפשו מעול תורה ומצוות לגמרי חלילה.
של  בנימה  הדברים  את  לומר  יש  הרשע  אל  שגם  לומר  יש  ובהכרח 
קירוב, כי לאמיתו של דבר יכולים הדברים להאמר באמירה רכה, כי 
יתארו לפניו את הנסים הגדולים שעשה הקב"ה עם אבותינו וכתוצאה 
מכך גם עמנו, ויאמרו לפניו שכל הטובות שהטיב ה' עמנו היה רק כדי 
שנעבוד לפניו ונהיה לו לעבדים, ומתוך כך יתעורר רצונו לשפר מעשיו 
כדי לעשות נח"ר למי שהטיב לו ולאבותיו, כי מעצמו יבין שאינו מן 
הראוי שימשיך הלאה בהנהגתו האוילית, שהרי אילו היה שם לא היה 

נגאל כי אין הקב"ה רואה בו את התכלית הנרצה, והבן.

לקרב כל אדם מישראל
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לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

P:  845-371-9800

Emanuel Haas, Esq. Ari J. Zaltz, Esq.
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Chevra L’Bitachon
of Rockland County

Chevra L'Bitachon is a community security 
organization which trains and manages 

members of the community to become guards 
for their own shuls and mosdos as well as

other security related resources.
For more info, please contact us at info@clbrc.org

or call/whatsapp 845.704.1205
(add us to whatsapp to see our regular security related updates)

Free Estimates
347.760.3600
HippoClosets@gmail.com

Contact us for your dream
custom closet
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ARE YOU PURCHASING OR REFINANCING?

CALL US FOR A QUOTE!
845.362.3863 •  ORDERTITLE@GIBRALTARNY.COM

As an independent agency we shop several companies to find 
you the right coverage and the right price.  

Wise Men Insurance Services
support@wisemeninsurance.com

Ph 845-579-2978  Fax 845-231-6224

To inquire about placing your free ad here, please email mitzvos@ramapost.com

FREE AD SPACE
To inquire about placing your free ad here, 

please email mitzvos@ramapost.com
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

פרשת ויקרא

דברי תורה
עברית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
אומר רבנו הקדוש, שכל אחד, יהיה האדם הכי 
פשוט בעולם, אם הוא עושה מצווה בשמחה הוא 
מעלה את השכינה מהגלות שלה, עד שעולים 
 מעלה מעלה, עד שזוכים להשיג אור האין סוף. 

על ידי עשיית זה רבנו כותב בפשיטות, וכל 
 המצווה בשמחה.

אומר רבי נתן: "וצריך אתה המעיין, שתדע ו
ותאמין, שכל מה שנאמר שם נעשה על ידי כל 
אחד מישראל שזוכה להתגבר לעשות המצווה 

 בשמחה".
לפעמים שלומדים תורה של רבנו חושבים 'טוב, 

. אומר ר' נתן שזה התורה הזו היא לא בשבילנו'
היא, שלא נאמרה התורה לא נכון, כי לא בשמיים 

כאילו הצדיקים שיכולים לעלות  לעולי שמיים.
לשמיים כמו רבנו, שיש להם שם 'חופשי חודשי', 
עולים למעלה מתי שרוצים. אז רק בשבילם 

 נאמרה התורה הזו.
קרוב אלינו הדבר  -לא! רבי נתן כותב בעצמו 

 מאוד!
אומר רבי נתן 'כי כל הצרות, רחמנא לצלן הן 

ת השכינה, כי בכל צרתם לו צר, בחינת גלו
 כידוע'.

לך צער, צרה? השכינה יורדת איתך ביחד יש 
 לגלות.
רבי נתן: "ועיקר גלות השכינה הוא מה אומר 

 שהעצבות מתגבר על לב ישראל".
ל זמן שהבנאדם בשמחה, אפילו לא לגמרי כ

בשמחה אבל לפחות לא בעצבות, מצב נורמלי, 
 הוא נמצא במצב טוב.

בעצבות זה עיקר גלות השכינה, שאדם ל כאב
 כשיהודי הוא עצוב.

י, ואנחנו מדברים שוב ושוב, כל הזמן אני דיברת
אומר 'או אמונה או גהינום', שצריכים להלחם על 

 האמונה, שאדם צריך שתהיה לו דעת.

בזמן האחרון אני מדבר לא על אמונה, אני מדבר 
 על דעת.

ה אבא? את אמא? כל מה שהקב"ה עשה את
ן ונביא ילדים, כדי שנדע כמה הקב"ה שנתחת

אוהב אותנו, בכל מצב ובכל זמן. וגם כדי שנוכל 
 לדעת מה באמת ה' רוצה מאתנו!

 אתה אבא, מה היית רוצה בשביל הבן שלך?
יש פה חבר'ה  אוהב תמיד את הבן שלו! אבא

שירדו לאיפה שירדו ועשו מה שעשו, וציערו את 
ההורים שלהם, אז מה? ההורים שלהם שונאים 

 אותם? חס ושלום! 
אוהב אותך תמיד! ואבא אף פעם לא עושה אבא 

 רע לבן שלו! אבא עושה רק טוב לבן שלו!
השלשה מחשבות האלו, אפשר לגרש איתם  רק

 את כל היצר הרע.
בא לך פחד? תגיד לו 'מה את כל הפחדים. 

פתאום! אבא לא עושה רע לילדים שלו! אבא 
 עושה רק טוב לבן שלו!'.

סוג של יצר הרע, בא לך עצבות? תחשוב כל 
 'כשאבא רואה את הבן שלו עצוב כמה עצוב לו'.

 כל הזמן לקחת את התיאורים האלו ולהתחזק.
או כמו שאמרתי לכם שילד יעמוד ליד אבא שלו 

והאבא לא יבין, ישאל אותו: 'בני, וירעד מפחד. 
ממה אתה מפחד?!'. יגיד לו הילד: 'אבא, אני 

 מפחד ממך, שאתה רוצה להזיק לי...'
האבא הזה ירגיש? מסכן האבא... 'ככה הבן איך 

 שלי חושב עליי?...'
המחשבות שלך, של הפחדים, תחשוב כל 

שהקב"ה עומד מולך והוא אוהב אותך אהבת 
 יזיק לך. עולם ואתה פוחד שהוא

 אבא עושה רק טוב! והבחירה זה רק הידיעה!
למה אדם עצוב? כי הוא חושב 'לא הלך לי...', זו 
בכלל לא הבחירה שלך! מה שאתה צריך לעבור 
אתה תעבור! הבחירה שלך זה לדעת שאם עדיין 

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

עם מי אתה נוסע?
השמחה מהלא־נודע

הדפיקות על הדלת הפתיעו מאוד את גברת לוי. היא 
לא ציפתה לראות את בעלה עומד בפתח באמצע 
היום כשבידו זר פרחים ענק והוא מזמין אותה לרדת 
אתו לרכב ולהצטרף אליו לנסיעה. היא כמעט שכחה 

בעצמה שהיום זה יום נישואיהם השלושים.

היא שאלה את בעלה: "לאן נוסעים?" אבל הוא רק 
אמר: "אל תשאלי שאלות. בואי לאוטו וניסע..."

בדרך כלל דברים לא ידועים ובלתי צפויים מפחידים 
אותנו. אבל את גברת לוי זה לא הפחיד, והיא עלתה 
לרכב בשמחה למרות שלא ידעה לאן פניהם מועדות. 
אפילו חשש קל שבקלים לא היה לה. וגם לאורך כל 
הנסיעה היא שמחה והתענגה, למרות שלא היה לה 

מושג מהו היעד של הנסיעה.

מדוע גברת לוי לא פחדה מהלא־נודע? כי גברת לוי 
ידעה נאמנה שבעלה האוהב רוצה לפנק אותה לכבוד 
יום הנישואין. לא היה לה ֵצל ִצּלֹו של ספק שרק טוב 

יהיה מנת חלקה.

אתם בוודאי לא מבינים ממה אני כל כך מתפעל. זה 
לא מפתיע אתכם שגברת לוי לא פחדה ולא חששה. 

למה שתפחד? הרי זה בעלה.

אך באותה מידה ברור לכם שאותה סיטואציה בדיוק 
הייתה יכולה להפוך לטראומה מפחידה ולצלקת נפשית, 
אם היה מדובר באדם זר חלילה... עצם הנסיעה עם 
אדם זר שכוונותיו לא ידועות – עלולה להיות סיוט 

מקפיא דם...

ברוך הגבר אשר יבטח

ולמה אני מספר לכם את זה?

ניגש אלי ָּברּו, יהודי שומר תורה ומצוות המנהל אורח 
חיים חרדי, וסיפר לי שהוא סובל מחרדות. אין לו יום 
ואין לו לילה. הוא לא יכול לתפקד בלי תרופות. הוא 
מפחד כל הזמן שיקרה משהו רע לו או למשפחתו. הוא 
תמיד רואה באופק סכנות ואסונות שמתרגשים לבוא 
עליו ר"ל. כל כאב קטן גורם לו להרגיש את הסכין של 
מלאך המוות, וחמור מכך, הוא כבר מתחיל לדמיין שהוא 

סובל מכאבים דמיוניים.

מה הבעיה של ברוך? הבעיה היחידה שלו היא שהוא 
חושב שהוא נוסע אל הלא־נודע עם אדם שכוונותיו 
מפוקפקות. אם הוא היה יודע ומרגיש שה"נהג" אוהב 
אותו, כמו אותה אישה שנוסעת עם בעלה לחגוג את 
יום נישואיהם – לא זו בלבד שלא הייתה עוברת במוחו 
שום חרדה, אלא הוא היה נהנה ומתענג מכל רגע בחיים. 
אבל בגלל שהוא לא יודע ולא מרגיש שה"נהג" שלו 

אוהב אותו ורוצה בטובתו – הוא חי בסיוט מתמשך...

זהו משל שממש ממחיש את המפתח לכל האושר 
בחיים. כשאתה יודע שהאוהב הגדול ביותר שלך הוא 
זה שלוקח אותך, מוביל אותך, שומר עליך, דואג לך, 
רוצה לפנק אותך – אתה נהנה מכל רגע בחיים. אבל 
כשלא ברור לך שאוהבים אותך, וכל שכן שאתה חושב 
ששונאים אותך ורוצים להזיק לך או להתנקם בך – אז 
החיים שלך אינם חיים וזה השורש של כל החרדות 

וייסורי הנפש.

מתרפאים מחרדות. לגמרי.

שאלתי את ברוך: "יש לך בן?" והוא ענה לי בחיוב. 
"אתה אוהב את הבן שלך?" "בוודאי". "הייתה רוצה 
לעשות טוב לבן שלך?" "בוודאי". "האם היה עולה על 

דעתך להזיק לבן שלך?" "חס וחלילה".

ואז אמרתי לו: "אם אתה אוהב את הבן שלך – אז 

אבא שלך שבשמיים אוהב אותך פי מיליון. אין לך דרך 
להעריך כמה. ואם אתה רוצה להיטיב לבן שלך – אז 
בורא עולם רוצה לתת ולהיטיב ולהשפיע ולפנק פי 
אלפי אלפים. ואם אתה לא מעלה על דעתך להזיק 
לבן שלך – כל שכן שהבורא שכל כך אוהב אותך לא 
יזיק לך ולא ייתן שיזיקו לך, וצר לו בכל צער שלך ולו 

הקטן ביותר...

"אם אתה רוצה לצאת לגמרי מכל החרדות שלך, 
זכור זאת היטב: אבא אוהב תמיד את הילדים שלו. 
אבא רק רוצה להיטיב לילדים שלו. ואבא לא עושה 

ולא יעשה שום רע לילדים שלו!"

זו לא אמונה – זו ידיעה פשוטה

זו אפילו לא אמונה. אלא זו ידיעה פשוטה. כמו שגברת 
לוי יודעת שבעלה אוהב אותה ולכן אין לה כל חשש, 
וכמו שהילדים שלך ישנים על מיטותיהם רגועים ואין 
להם שום חשש שתרביץ להם באמצע הלילה – כך 
מי שיודע את הידיעה הפשוטה שה' אוהב אותו וברא 
אותו רק לגלות את אהבתו ורחמנותו ורק כדי להיטיב 

אתו – חי חיים רגועים ומאושרים.

ייעצתי לברוך לחזור בינו לבין עצמו שוב ושוב על 
המשפטים הפשוטים האלה: "כמו שאני אוהב את הילדים 
שלי, כך אבא שבשמיים אוהב אותי. כמו שאני רוצה 
להיטיב לילדים שלי, כך אבא שבשמיים רוצה רק להעניק 
ולהשפיע ולהיטיב אתי. כמו שאני לא אעשה רע לילדים 
שלי, כך אבא שבשמיים לא יעשה לי כל רע..." ובפרט 
ישנן את זה בזמן שהוא חֹוֶוה התקפי חרדה, שאז יתפוס 
לעצמו פינה, ינשום עמוק, ויחזור שוב ושוב ללא הפסק, 
עד שהדיבורים יחדרו ללבו וירפאו אותו מכל החרדות.

אגב, זו גם עצה טובה למקרים של עצבות ומרה 
שחורה, כי גם העצבות נובעת בדיוק מאותה סיבה.

ממי אתה מפחד?

ויותר מזה אמרתי לברוך: "תאר לעצמך שאתה רואה 
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 • ונפש כי תקריב •
אתה  שבהם  ימים  יש  ימים,  ויש  ימים  יש 
בבית  לתפילה,  בשמחה  ורץ  בקלות  מתעורר 
וכל  ראשונים,  מעשרה  כבר  אתה  הכנסת 
הדעת  בהתרוממות  עליך  עוברת  התפילה 
במוחין  נמצא  אתה  היום  ובכל  ובהתרגשות, 
מצליח  בקושי  שאתה  ימים  יש  אבל  דגדלות, 
להתנתק מהמיטה, ועד שאתה זז ומגיע לבית 
נמצאת  כבר  שהתפילה  מגלה  אתה  הכנסת 
בעיצומה, אתה מנסה להספיק 'לדחוס' מילים 
ובקושי  הציבור,  עם  התפילה  את  ולהספיק 
וכך בדיוק  מספיק לכוון כמה מילים בתפילה, 
המצב  ולפעמים  שלך,  היום  המשך  גם  נראה 
הזה יכול להימשך על פני תקופות ארוכות ולא 
רק כמה ימים, והדבר הזה שובר אותך, כך יהודי 
נראה  כך  מצוות?  מקיים  יהודי  כך  מתפלל? 

הקשר שלי עם השי"ת?
אצל  אבל  קרבנות,  מיני  בכל  מלאה  פרשתנו 
כתוב  זה  תקריב',  כי  'ונפש  כתוב  מהם  אחד 
מסביר  במקום  ורש"י  נדבה,  מנחת  בקרבן 
בכל  נפש  נאמר  לא   – כי תקריב  'ונפש  מדוע: 
להתנדב  דרכו  מי  במנחה,  אלא  נדבה  קרבנות 
מנחה, עני, אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאילו 
הקריב נפשו', מכאן אנו רואים שקרבן העני אף 
שהוא קרבן דל יותר מכל הקרבנות, הוא מרוצה 
מאוד לפני השי"ת, ולא זו בלבד אלא שמעלה 
עליו הכתוב כאילו הקריב נפשו, וכל כך למה? 
יותר מכל אדם  טורח בהבאת הקרבן  העני  כי 
אחר, שהרי אצלו הקושי להביא קרבן הוא יותר 

גדול ולכן הוא נחשב ביותר לפני המקום.
ולכן  בדעת',  אלא  עני  'אין  אומרים  חז"ל 
באותם ימים שלא הולך לך, אותם ימים שאתה 
זה  דקטנות,  במוחין  נמצא  ואתה  ריק  מרגיש 
'עני', התפילה שלך  הימים שבהם אתה נקרא 
לך  אל  אבל  עני,  שלך  הלימוד  בעניות,  היא 
להישבר מכך, שהרי הקב"ה אוהב את קרבנות 
את  רואה  הקב"ה  הקרבנות,  מכל  יותר  העני 
עושה,  שאתה  המאמצים  את  שלך,  ההקרבה 
בהתאמצות  מקריב  שאתה  ודמי'  ה'חלבי  את 
על כל 'שטיקל' תורה ותפילה, ודווקא העבודה 
והיא  ביותר  הנחשבת  היא  אלו  בזמנים  שלך 
הפסוק  על  חז"ל  שדרשו  כמו  לך,  שתעמוד 
'אף תורתי עמדה לי', תורה שלמדתי באף היא 

שעמדה לי.
)ע"פ טיב התורה-ויקרא(

<המערכ<<ת

ַיְקִריב  י  ּכִ ָאָדם  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרּתָ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאל  ר  ּבֵ ּדַ
אן  ַהּצֹ ּוִמן  ָקר  ַהּבָ ִמן  ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  ַלה'  ן  ָקְרּבָ ם  ִמּכֶ

ְנֶכם: )א, ב( ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ּתַ
שנינו בגמרא )חולין ה.(: 'מן הבהמה' - להביא בני אדם שדומים לבהמה. מכאן 
אמרו:  מקבלים קרבנות מפושעי ישראל, כדי שיחזרו בהן בתשובה, חוץ 

מן המומר, ומנסך את היין, ומחלל שבתות בפרהסיא, עכ"ל.
מדבריהם למדנו שחפץ הקב"ה מאוד בקרבת בני ישראל, ואפילו אלו שהם 
השי"ת  חפץ  בהם  גם  כ'בהמות'  מוגדרים  שהינם  עד  בחומריות  שטופין 
שיתקרבו אליו, לכן מצוה הקב"ה שישתדלו לקרבם אליו, ולא דחתה התורה 
כי אם אלו שהינם בגדר 'כופרים בעיקר' אלו שמעשיהם הרעים באים מצד 
לנסך לעבודה  כגון המומרים  כלל,  אין הקב"ה חפץ  דעתם העקומה, באלו 
שיש  כלל  מאמינים  שאינן  מוכיחים  הם  בזה  כי  השבת  את  לחלל  או  זרה 
בורא עולם, ועל כן כופרים הם בשבת שהינו אות לאמונה, וגם אינם בוחלים 
לנסך לעבודה זרה. לא כן באלו שמכשולותיהם נובעות מצד נטייתם החומרי 
אל הרע, הללו אינם כופרים בדיעותיהם, אלא שיצרם הרע מתגבר עליהם, 
ומחמת קוצר דעתם אינם יכולים לו, ויש לתלות שלבם דוי עליהם על אשר 
אין ביכולתם להתחמק ממשאלותיו, על כן אין הם נמאסים מהשי"ת, וחפץ 
ה' שיגלו להם חיבה ויקבלו את נדבותיהם, ומתוך כך יראו שעדיין חפץ ה' 

בהם, ויתעוררו גם הם להתקרב אליו שוב, ולהתנער מהרגלם הרע.
דבר זה דורש השי"ת תמיד מאלו שביכולתם להוציא יקר מזולל, היינו להוציא 
ולדרבנם  אחרא,  והסיטרא  הטומאה  רשת  אל  שנתפסו  קדושות  נפשות 
ולשלבם בדרך העולה בית א-ל, ולהחזירם בכך אל חיק היהדות. וכפי שרואים, 
שהצדיקים שנמנעו מזה נתבעו על כך, על אף שאלו הרשעים לא היו כלל מבני 
ישראל, ותא חזי )נדרים לב.( מה שאמר רבי יוחנן: 'מפני מה נענש אברהם אבינו 
ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים? מפני שהפריש בני אדם מלהכנס 
תחת כנפי השכינה, שנאמר: 'ויאמר מלך סדום אל אברם תן לי הנפש והרכוש 
קח לך', עכ"ל. כלומר שהסכים אברהם אל מלך סדום להשיבו את הנפש, ולא 
החזיקם לעצמו כשבויים כדי להחזירם למוטב. ואע"פ שהסדומיים היו אנשים 
פחותים מאוד, כפי שמעשיהם הרעים מתוארים במדרשי חז"ל, וכמעט שאי 
אברהם  היה  אילו  שגם  לשער  ויש  הדעת,  על  רשעותם  את  להעלות  אפשר 
אבינו מחזיקם ברשותו לא היה ביכולתו להרגילם לטוב, וכפי שרואים שתקופה 
קצרה אחר כך כבר ביקש הקב"ה לכלות את הסדומיים, בידעו שאין להם תקוה 
לתשובה, בכל זאת נתבע אברהם על שלא עשה מה שביכולתו, ונענש על כך 

בעונש כבד, שזרעו נשתעבדו במצרים משך 'מאתיים ועשר שנים'. 
כג(  לב,  )בראשית  מספר  שהכתוב  אבינו,  יעקב  אצל  רואה  אתה  בדבר  כיוצא 
שלקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו והעבירם 
'נתנה  ותירץ:  היתה'?   היכן  'ודינה  הקשה:  שם  וברש"י  יבוק',  ב'מעבר 
וללא ספק שיעקב התכוון  עיניו'.  יתן בה עשיו  ונעל בפניה שלא  בתיבה 
לטובה, כי על אף שדינה צדקת היתה, היתה הדעת נותנת שעשיו ישפיע 
עליה ויעבירה מן הדת, שהרי באותה שעה היתה דינה לא יותר מבת שש, 
ויעקב  ועשיו כבר היה אז כבן צ"ז. אולם לא כן היתה דעתו של הקב"ה, 
נענש על כך כפי שמביא רש"י שם בהמשך, שבגין זה המעשה נפלה דינה 

בידי שכם. כי בדקות היה זה פגם ביעקב שמיאן לקרב עי"ז את עשיו. 

והנה בימינו אנו קשה להורות לכל אדם שייצא בשווקין כדי לקרב רחוקים 
שיתקן  שבמקום  גדול  חשש  ויש  לכך,  מוכשר  אדם  כל  לא  כי  לבוראם, 
על אלו  כי אם  כזאת  להורות  ואי אפשר  ר"ל,  ימצא את עצמו מתקלקל 
שנפשם רחבה מאוד ומבינים בדעתם שאלו הרחוקים לא ישפיעו עליו, וגם 

זאת רק אחר שיוועץ עם רב גדול בתורה. 
ה'קרובים',  בין  גם  רחוקים  קירוב  של  מושג  ישנו  דבר  של  לאמיתו  אולם 
צעיר  עלם  כשרואים  והוא  ואחד.  אחד  כל  ביכולתו של  ואלו מהדברים שהם 
המתמודד בקשיים רוחניים והינו זקוק לחיזוק, ואומרים לפניו מילה של ערכה, 
יכולים בכך להרימו ממצבו המדוכא ולקרבו אל העבודה, כי בראותו שמעריכים 
כך  ומתוך  תורה,  של  באהלה  הוא  שמקומו  מכך  מבין  אותו  ומחבבים  אותו 
מתחזק להגות בתורה ובעבודה עד שזוכה להארת פנים מן השמים, ומשתלב 
לזכותו של  נזקף  דורותיו  ויהדות  ויהדותו  גילו בחיקה של תורה.  בני  יתר  עם 

אותו בחור או אברך שראה לנכון לעודדו בשעתו הקשה. 
הקירבה ע"י מילה טובה שאודותיה אנו מדברים מצאנו אפילו ברשעים 
והחטאים  הרשעים  סדום  באנשי  שרואים  כמו  למחנה,  מחוץ  שהינם 
ועד  מנער  הבית  על  נסבו  אורחים  נמצאים  לוט  להם שבבית  שכשנודע 
וכשיצא לדבר על לבם  ולוט שמיאן לרצותם ביקש לרכך את לבם  זקן, 
התחיל ואמר )בראשית יט, ז(: 'אל נא אחי תרעו', הוא ראה לקרבם אל דעתו 
על ידי מילה טובה, על אף שכבר היו מורגלים מאוד ברשעותם, בכל זאת 

ראה תקוה להטות לבבם אל הטוב  על ידי מילה של קירוב. 
לאור האמור מן הראוי שנעיין בענין מצוות 'סיפור יציאת מצרים', בה 
עלינו  מהם  אחד  לכל  אשר  בנים,  ארבעה  כנגד  תורה  שדברה  מצאנו 
לספר את הסיפור של יציאת מצרים לפי דרכו, והנה בבן הרשע אמרה 
תורה )שמות יג, ח(: 'והגדת לבנך וגו' בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים'. 

וברש"י שם: 'לי ולא לך, שאילו היית שם לא היית נגאל'. עכ"ל. 
והנה, בראיה שטחית נראה לעין הלומד כי מדברים אל הרשע דברים קשים 
כגידים, ומכלימים אותו על היותו רשע, ואומרים לו: לא בך ובכמותך חפץ 
אקרא,  תימא  ותימא  נגאל.  היית  לא  במצרים  שם  היית  אילו  כן  ועל  ה', 
הלוא בכך אנו עושים את ההפך מתכלית מצוות 'סיפור יציאת מצרים', כי 
תכלית הסיפור הוא לעורר את האמונה בלבות הבנים ולהמשיך את לבבם 
והוא  ובארץ,  בשמים  אלקים  שיש  הבן  יבין  הסיפור  מתוך  כי  לעבודתו, 
הגוזר והמקיים, וכפי שרואים ששידד את מערכות הטבע במצרים, ובעל 
השי"ת,  רצון  זה  שהיה  מאחר  מארצו,  ישראל  בני  את  פרעה  שלח  כרחו 
ומתוך כך יבין הבן שעלינו לעבדו בכל נפשינו ומאודנו. ואם ידברו כדברים 
האלו אל הרשע הרי עלולים לגרום בכך את ההיפך, כי בשמעו שמואס בו 
ה' יסיר גם הוא מאחריו ויתן דרור לנפשו מעול תורה ומצוות לגמרי חלילה.
של  בנימה  הדברים  את  לומר  יש  הרשע  אל  שגם  לומר  יש  ובהכרח 
קירוב, כי לאמיתו של דבר יכולים הדברים להאמר באמירה רכה, כי 
יתארו לפניו את הנסים הגדולים שעשה הקב"ה עם אבותינו וכתוצאה 
מכך גם עמנו, ויאמרו לפניו שכל הטובות שהטיב ה' עמנו היה רק כדי 
שנעבוד לפניו ונהיה לו לעבדים, ומתוך כך יתעורר רצונו לשפר מעשיו 
כדי לעשות נח"ר למי שהטיב לו ולאבותיו, כי מעצמו יבין שאינו מן 
הראוי שימשיך הלאה בהנהגתו האוילית, שהרי אילו היה שם לא היה 

נגאל כי אין הקב"ה רואה בו את התכלית הנרצה, והבן.

לקרב כל אדם מישראל
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שקת   ארקא  תשרא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ויקרא תשפ"א

שהוא  מי  כלומר  העולה,  תורת  וזאת  ו-ב(  )ויקרא 

עוסק בתורת העולה זוכה לחיי העולם הבא".

אמנם דברי המדרש צריכים ביאור, כי מאחר 

שהמדרש מסיים שכל אחד מישראל יכול להקריב 

קרבנות על ידי הקריאה בפרשת הקרבנות, לשם 

מה צריך ללמוד ספר ויקרא עם תינוקות של בית 

יותר  רבן כדי שיחשב כאילו הקריבו בפועל. אך 

רבן  בית  של  שתינוקות  מאחר  לתמוה,  יש  מכך 

טהורים הם ואין בהם חטא, לשם מה הם צריכים 

שהמדרש  כך  כדי  עד  הקרבנות,  בסדר  לקרוא 

מעיד: "אילולי התינוקות שקורין בסדר הקרבנות 

לא היה העולם עומד".

 הלאמ ד תל  תברק בח מת  ארקא
מצאל א  ם מהעקב   בתע  מ ן   קה

פי  על  בזה,  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

ביקש  תורה  מתן  בשעת  כי  ז"ל  חכמינו  מאמר 

את  שיקיימו  ערבים  לו  שיתנו  מישראל  הקב"ה 

התורה, ונתנו לו את תינוקות של בית רבן שהם 

יהיו ערבים, ואם ח"ו אין ישראל מקיימים התורה, 

ליצלן.  רחמנא  במקומם  נענשים  הערבים  הרי 

על  א-כג(  השירים  )שיר  רבה  במדרש  המאמר  והנה 

הפסוק )שם א-ד(:

"משכני אחריך נרוצה. אמר רבי מאיר בשעה 

שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל התורה, אמר 

להם הקב"ה אלעיקי ]בשבועה[ אני נותן לכם את 

לי ערבים טובים שתשמרוה  הביאו  התורה, אלא 

אותנו,  עורבים  אבותינו  אמרו  לכם...  נותנה  ואני 

אמר להם הקב"ה אבותיכם יש לי עליהם, אברהם 

]כי  אדע  במה  טו(  )בראשית  שאמר  עליו  לי  יש 

אירשנה[, יצחק יש לי עליו שהיה אוהב לעשו ואני 

שנאתי.  עשו  ואת  א-ג(  )מלאכי  שנאמר  שנאתיו, 

התורה  ממעלות  באחת  המלך  דוד  שהזכיר   כמו 

)תהלים יט-י(: "יראת ה' טהורה עומדת לעד".

 מר ק המדקת תמ חאלאם ללמ ד
סשק  ארקא עם  אנ ר   תל בא  קבן

מה  פי  על  זה,  ענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

בדברי  הדברים  במקור  להתבונן  לב  שנשים 

חכמינו ז"ל, שגילו לנו ענין נפלא זה שמתחילים 

ללמוד עם תינוקות של בית רבן ספר ויקרא בסדר 

עד  קיים,  העולם  קריאתם  בזכות  כי  הקרבנות, 

כדי כך שאם לא היו קוראים בסדר הקרבנות לא 

היה העולם עומד, הנה המאמר במדרש תנחומא 

)פרשת צו אות יד(:

"אמר רבי אסיא, למה הם מתחילים התינוקות 

ויקרא, אלא מפני שכל  של בית רבן ללמוד בספר 

עד  טהורים  שהם  ומפני  בו,  כתובים  הקרבנות 

לפיכך  ועון,  חטא  טעם  מהו  יודעים  ואינם  עכשיו 

אמר הקב"ה שיהו מתחילין תחילה בסדר הקרבנות, 

לפיכך  טהורים,  במעשה  ויתעסקו  טהורים  יבואו 

ומקריבים  עומדים  הם  כאילו  עליהם  מעלה  אני 

בית  שחרב  פי  על  שאף  והודיעך  הקרבנות,  לפני 

המקדש ואין קרבן נוהג, אילולי התינוקות שקורין 

בסדר הקרבנות לא היה העולם עומד".

אמנם  כי  המדרש,  מבאר  הדברים  בהמשך 

עיקר קיום העולם הוא בשביל תינוקות של בית 

למעשה  אבל  הקרבנות,  בסדר  שקוראים  רבן 

מועילה סגולה זו לכל אחד מישראל:

פי  על  אף  בני  לישראל,  הקב"ה  אמר  "לפיכך 

קרבן  ואין  הקרבנות  ובטלו  המקדש  בית  שחרב 

בפרשת  וקורים  עוסקים  אתם  אם  נוהג,  עולה 

עליכם  אני  מעלה  קרבנות,  בפרשת  ושונין  עולה 

שנאמר  לפני,  עולה  קרבן  מקריבים  אתם  כאילו 

פרשת  לטובה  עלינו  הבאה  קודש  בשבת 

בספר  בתורה  הקריאה  את  פותחים  אנו  ויקרא, 

ספר  שהוא  תורה  חומשי  חמשה  של  השלישי 

במילה  כבר  גדול  בחידוש  נפגשים  אנו  ויקרא. 

הראשונה של הספר בפסוק )ויקרא א-א(: "ויקרא אל 

בפסוק  לאמר".  מועד  מאהל  אליו  ה'  וידבר  משה 

זה נמסר לנו במסורה לכתוב מילת "ויקרא" עם א' 

זעירא, פירוש שהאות א' תהיה קטנה.

המאמר  את  לפתוח  טוב  מה  בעתו  דבר 

בדברות קדשו של הרה"ק רבי מרדכי הכהן זצ"ל 

הא'  ענין  שמבאר  האריז"ל,  מגורי  שהיה  מצפת 

זעירא ב"שפתי כהן" )בגימטריאות שבסוף הפרשה(:

להתחלת  רמז  זעירא,  ויקרא  של  א'  "ויקרא. 

והיה  הקרבנות,  ספר  שהוא  ויקרא  מספר  הקטנים 

העולם עומד בזכות הקרבנות, עכשיו שאין קרבנות 

רבן,  בית  של  תינוקות  של  פיהם  בהבל  עומד  הוא 

שאמר  כמו  הקרבנות,  כמעשה  הוא  הבל  ואותו 

במדרש יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים".

עומד  הוא  קרבנות  שאין  "עכשיו  שכתב:  מה 

בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן", ברור שכוונתו 

על מה ששנינו בגמרא )שבת קיט:(: "אמר ריש לקיש 

משום רבי יהודה נשיאה, אין העולם מתקיים אלא 

בשביל הבל תינוקות של בית רבן, אמר ליה רב פפא 

הבל  דומה  אינו  ליה  אמר  מאי.  ודידך  דידי  לאביי 

שיש בו חטא להבל שאין בו חטא".

ההתבוננות,  חובת  עלינו  מוטלת  עדיין  אמנם 

התורה  לימוד  כל  בזכות  קיים  שהעולם  מאחר  כי 

של תינוקות של בית רבן שהוא הבל שאין בו חטא, 

מהו הענין להתחיל ללמוד עמהם דוקא ספר ויקרא 

בסדר הקרבנות, ואם כדי שיבואו טהורים ויתעסקו 

היא,  טהורה  כולה  התורה  כל  הלא  בטהורים, 

ר ארקא אל מתהר א' זעאקא

 באא ק המדקת מ חאלאם ללמ ד עם אלד ח מת  ארקא:
ראאל לא ה אנ ר   תר קאן בסדק הרקבנ   לא האה הע לם ע מדר
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