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“Please speak in the ears of the people” 
The Secret that Moshe Rabeinu Whispered in the Ears of Yisrael

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

everything.  He grants wealth to whom He desires, then 
takes from him and gives to another.  This is not wrong, 
since everything belongs to Him.  

It appears that due to this scriptural difficulty, many 
of the Rishonim chose to interpret the terms "וישאלו" and 
 ,not as borrowing but as requesting.  For instance "ושאלה"
Rabeinu Bachayei writes: This is not borrowing as applies 
to vessels, which implies borrowing in order to return; 
rather, He commanded that they request from them as 
gifts; and HKB”H would grant them favor in the eyes of 
the Egyptians, so that they would give to them.  

A similar interpretation appears in the commentary 
of the Rashbam.  He writes that "וישאלו" implies a gift and 
request, as in the passuk (Tehillim 2, 8): ואתנה ממני   "שאל 

נחלתך"  request of Me and I will make nations—גוים 
your inheritance.  He interprets the passuk cited above 
(Shemos 3, 22) in a similar fashion: “Each woman shall 
request from her neighbor,” as a complete and absolute 
gift; for He said, “I shall grant this people favor” . . . This 
is the essential and plain meaning (of the passuk) and 
the answer to the skeptics.   

Nevertheless, the author of Ma’asei Hashem questions 
this interpretation in light of the passuk (ibid. 12, 36): 'וה" 

וישאילום" מצרים  בעיני  העם  חן  את   Hashem granted the—נתן 
people favor in the eyes of the Egyptians, and they lent 
them.”  Even if we interpret "וישאלו" as a form of request, 
the word "וישאילום" in the passuk just cited cannot be 
interpreted this way; it suggests that the Egyptians lent 
them the items requested.  Apparently, the Rashbam (ibid.) 
sensed this difficulty.  Hence, he explains that the text is 

In this week’s parsha, parshas Bo, it is fitting that we 
examine the following command issued by HKB”H to Moshe 
Rabeinu (Shemos 11, 2): דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו" 

 please speak in the ears of—ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב"
the people: Let each man request of his fellow and each 
woman from her fellow silver vessels and gold vessels.  
In truth, this divine directive was already mentioned when 
HKB”H appeared to Moshe at the phenomenon of the 
burning bush (ibid. 3, 21): מצרים בעיני  הזה  העם  חן  את   "ונתתי 

 והיה כי תלכון לא תלכו ריקם, ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף

זהב"  I shall grant this people favor in the eyes of—וכלי 
Mitzrayim, so that it will happen that when you go, you 
will not go empty-handed.  Each woman shall request 
from her neighbor and from the one who lives in her 
house silver vessels, golden vessels . . .”  According to the 
Radak (ibid.), the term "ושאלה" implies borrowing, i.e. they 
requested the vessels with the intent of returning them.  

The commentaries are perplexed by this divine 
command.  HKB”H represents the ultimate truth—“emes.”  
So, how could He direct Yisrael: “Let each man request of 
his fellow and each woman from her fellow,” when they 
had no intention of returning the silver and gold vessels?  
After all, the Torah specifically states (ibid. 14, 13): כי אשר" 

עולם" עד  עוד  לראותם  תוסיפו  לא  היום  מצרים  את   for that—ראיתם 
which you have seen in Mitzrayim today, you shall not 
see them ever again.  

Sensing this difficulty, the Ibn Ezra comments (ibid. 
3, 22): There are those who complain and contend 
that our forefathers were thieves.  These people will 
ultimately realize that a great mitzvah was performed.  
It is unnecessary to ask why, seeing as Hashem created 
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

his week’s thought is more of a ramble than usual but it has 
served me well and I hope it can also help others. When I was 
younger, I used to tell people that, if they have the option, 

“Marry young, have children young, marry them off young, and retire 
young.” I have been fortunate enough to follow my own advice and, in 
hindsight, can discuss the advantages not so much of marrying young 
but for the philosophy behind it.
 
Some people disagree with me, advocating that people should enjoy 
life now and worry later. A young working friend, in his low 20’s, told 
me that he earns more money than he needs to live and he doesn’t 
believe in saving it for later. He will worry then. Instead, he uses it 
to enjoy life, happy to drop $250 to eat out 
with friends. For now, he insists, there is nothing 
wrong with enjoying life.
 
So, here is a question to consider. Which of the 
following two options would you choose? Would 
you choose to live your first 50 years wealthy 
and happy and then live out your remaining 
years financially strapped, generally difficult, 
disappointing, and unfulfilling? Or would you 
prefer to have 50 difficult years and have the 
remaining 15 years be comfortable ones? It is not as simple as deciding 
based on the number of years. What is more important is the order.  
 
Our Chachomim tell us (Medrash in the beginning of Parshas Vayechi) 
that the nature of people is that the quality of a person's life depends 
on how it ends, not on the number of years it lasts.
 
A person whose day begins with an unexpected $1,000 sale or 
gift will be in a good mood. But, if the day ended poorly even if the 
losses didn’t approach the $1,000 he gained, he would arrive home 

in the evening in a bad mood. If his day was difficult but he made 
an unexpected sale right before he came home, he would be in a 
good mood or, at least, in a better mood than when the order was 
reversed.
 
That is because people see their past from the perspective of their 
present. If they are doing well, they will remember the difficulties, 
but not in an emotional way. They will revisit it as an “out of body” 
experience, possibly only as a life lesson to share with others.
 
Many of those that had an easy life until their later years view 
those earlier years with resentment, searching for the person or 

circumstance to blame. They long for those 
days and feel bad that they are not only in an 
uncomfortable situation but that their difficulties 
are compounded with the memories of their 
youthful years without being able to enjoy those 
privileges.  
 
Therefore, I believe, that people should be willing 
to push to the side their present pleasures to 
increase the chances that their future will be a 
happy one. They should be willing to work hard, 

save money, make the effort to build meaningful relationships, so that 
as they become older, they will be able to enjoy life. I am not naïve to 
believe we have as much control of our future as this article presents. 
Nevertheless, we are all responsible to have a vision, a goal, and to 
work towards that goal, increasing our chances of happiness.
 
I believe everyone who would think about this would agree with 
this, except for one reason. We are impatient, often impulsive, 
and undisciplined to think so far ahead. I have had the following 
conversation with many teenagers and I suspect that, while most 
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he Torah tells us that, Vayikod Ho’om Vayishtachavu, the 
people kneeled and bowed to Hashem. Why? Rashi explains 
that they were grateful upon hearing the news that they 

would have children. Reb Moshe questions why they were so 
appreciative. They certainly knew that they would have children, so 
the assumption is that they were appreciative because they were told 
that they would have children who would be Tzadikim. However, the 
Posuk is describing the child who is a Rosho.
 
Rav Moshe explains that having difficult children, even Reshoim, is 
not a permanent problem as long as there is the infrastructure of 

Torah in the community. The message is that the burden is not on the 
child to be good or to change for the good. It is upon us, the parents, 
Rabbonim, and community at large, to create an environment in 
which they will rejoin us.
 
Therefore, if someone finds that his child, chas v'shalom, is not 
religious, his next move is to run to his Rav, one experienced in this 
challenge, and find out how to replicate a true Torah home. In doing 
so, people can, and should, be thankful for each of their children, 
regardless of how they are acting at this moment. 

T

"Most people don’t decide to 
live in the now as much 
as they lack the ability, 
or desire, to think about 

tomorrow."

 
 

Parshas Bo - Hachodesh Hazeh Lochem - You Can Always Start Anew 
David Gurwitz 

   
The Torah says in Devorim 4:34, “Hashem came to take for Himself a nation from the midst of 
a nation (goy mikerev goy) by trials, by signs, and by wonders…” 
  
The expression goy (19) mikerev (342) goy (19) has a gematria of 380, the same as the value 
of the word Mitzrayim. 
  
We were more entrenched than we could possibly realize. However, Chazal tell us that 
the Shechinah (385) came with us to Mitzrayma, which also has agematria of 385.  
  
The Tehillim that is associated with Parshas Bo is kappitel 77, “Lamnatzeiach al yedusan 
l’Asaf mizmor.” Posuk 3 states, “Beyom tzarasi…doroshti yodi laylah nigrah - On the day of my 
distress I sought Hashem, and my hand melted away in the night.” 
  
Mitzrayim is lashon tzarasi, my restriction. Posuk 21 ends as follows: “You led your people like 
a flock by the hand of Moshe and Aharon.” 
  
This echoes how Parshas Bo starts: “Vayomer Hashem el Moshe ve’el Aharon b’eretz Mitzrayim 
leimor.” Then, the first mitzvah, hachodesh hazeh lochem, was given to Klal Yisroel. 
  
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l explains that Hashem gave Moshe and Aharon a new mission. 
Up until then, Moshe and Aharon had been the messengers of Hashem to Paroh. Now, they are 
to be Hashem’s messengers to Klal Yisroel. 
  
Rav Hirsch, in his endless ability to encourage growth, discusses tzarasi in Tehillim as indicating 
a fascinating positive nuance: Tzarasi provides conditions that make us fall back on our own 
resources. The effect is to force us to activate our latent spiritual and moral energy which has 
been neglected deep within us. 
  
In fact, Rav Hirsch describes the psychological underpinning of why Hashem began the 
construction of this “inner life” of His people through an ois, a sign.  
  
This regular, periodically recurring sign served to refocus and rejuvenate from the darkness of 
the depravity of Mitzrayim, and to ensure a constant rebirth to truth and purity which would 
serve as a protection from Mitzri spiritual and moral insensibility, as seen in Paroh’s hardened 
heart.  
  
Just as Hashem showed Noach a sign for the future of humanity in the rainbow, Hashem called 
Moshe and Aharon into the open, showed them the silver crescent of the moon, and 
said, “Hachodesh hazeh lochem rosh chodoshim rishon hu lochem lechodshei Hashanah - This 

arshas Bo has the final blow, the Makeh B’Patish to the 
 The .עבדות and the long awaited Geulah from the מצריים
Makkas Bechoros brought Pharaoh to his knees and 

he finally, at first, agreed to Moshe and his long kneeling 
countrymen, to let us leave. Many Mefarshim discuss the 
seeming contradiction in the Pesukim – who actually carried 
out the Makkas Bechoros. In (11:4) Hashem is quoted as 
saying אני יוצא בתוך מצרים, as well as in (12:12) והכיתי כל בכור, and 
in (12:29) as well וה' הכה כל בכור (see Rashi there that 'וה-with 
a ואוו – always connotes Hashem and His Beis Din). Whereas 
the Pesukim (12:13 and 12:23) warns us not to leave our 
blood-protected homes lest “the משחית” harm us, because he 
can’t distinguish the Tzadik from the Rasha. 

The  אור החיים הקדוש has a spectacular Pshat of which I am sadly 
a distant spectator. The אור החיים takes us into areas of סודות way 
beyond my pay scale and despite all that I’d like to share – לפי 
 what I think I understand. His understanding is based -ערכנו
on (11:5) where the Pasuk describes the result –ומת כל בכור – 
they died rather than I will smite them. He compares this to 
incidents we find numerous times in Chazal (Shabbos 34A) 
about  יהודה בן גרים who was responsible for Rebbe Shimon Bar 
Yochai’s need to hide in the cave and in (Sanhedrin 100A) 
about the Talmid who only believed Rav Yochanan when he 
saw the precious stones himself and גל של ונעשה  עיניה  ביה   יהיב 
 he looked at him and he was turned into a pile of just עצמות
bones. We find the חכמים with the power of “looking at them” 
were able to exact the punishment of death. Here he explains 
it - as I understand it. There is nothing that is so, so evil that 
it does not have something good in it. Pure evil cannot exist. 
Even רשעים, being humans are still a hybrid of גוף and a holy 
 (.even Goyim have some kind of soul, at least) .נשמה

What these "צדיקים העצומים" –his words- were able to do was to 
focus, laser like, on what good was in that person and draw 
it out, leaving him lifeless. So too was the Makkas Bechoros, 
because any soul, any נשמה that has an affinity for Ruchnius, is 
drawn to קדושה “like a magnet”. This seems especially so when 
the soul, the נשמה is parched, is denied access to anything 
holy, the magnetic pull is so much more powerful. Hakadosh 
Baruch Hu said “I will pass through   ופסחתי -מצרים I will pass 
over them and their souls will be drawn out of them – I won’t 

have to kill them – the end will be ומת- they will die. 

The החיים החיים  titled דרשות in his Sefer of אור   writes מאור 
that this is the reason why the dogs did not bark that night, 
because they bark at the מלאך המות and he was not involved 
in their deaths. (From the Sefer ישמח משה, Pirush on the אור 
 This may be why the Bnei Yisroel had to be given .(החיים
their Mitzvos of מילה דם פסח and דם   to give their Neshamos 
something to remain and accomplish so as not to be drawn, 
pressured to couple with the שכינה that passed over them. That 
is as much as I understand from the  אור החיים – I sincerely 
hope that is what he meant – וה' הטוב יכפר. 

But the אור החיים did open up some doors for us to try and 
understand. His formula, of a parched soul, overdosing on 
Ruchnius to which it is unaccustomed to, may explain how 
Moshe killed the Mitzri with the שם המפורש. Hashem’s name 
is only lethal to that kind of unsatisfied soul, famished for the 
ultimate spirituality. 

This also may explain why in the Halachos of dealing with 
a Sotah, a suspected adulterous wife, we make her drink a 
potion that has in it the Shem Hashem as a test of her fidelity. 
If she is in fact guilty, the potion puts her through a torturous 
death. It is because if she is guilty she violated an oath, a pledge 
for her to be מקודשת-holy to her husband exclusively. What 
she did was put a brutal end to the קדושה that was supposed 
to be. For some who violates that kind of קדושה raw, intense, 
internal exposure to holiness will create the “magnet effect” 
that קדושה has for each other and bring about her demise.

Chazal tell us that Kadosh Baruch Hu wanted to be מזכה us so 
He gave us an abundance of תורה ומצות to keep our Neshamos 
satisfied and finally create שלום in our lives, to serve Hashem 
with שמחה רבה. 

May we all be Zocheh.
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‘Abundantly able to save’ – ''רב להושיע  
R’ Yeshaya ben R’ Moshe of Kerestir. Who has not heard the name of this 
Tzaddik, lover of Israel, worker of salvations? I too have heard his name 
by I have never addressed it. I beg forgiveness from the readers who 
might be bothered by my writing, I was not raised in the presence of 
Rebbes and salvations, but rather, among the Litvish. Although, 
nowadays we are intermingled and the Litvish rabbis have become 
admorim and work salvations, still, I received an issue with a story about 
salvation that was brought to a girl who suffered from the dreaded 
disease through the Tzaddik R’ Yeshayale. I read the story at length and I 
began to cry, my three-year-old daughter was sick with the same disease 
and there is no cure for it in the medical books, but there is salvation in 
the middle of the country with a relatively small investment of a flight 
and plea by the Tzaddik?! But my heart refused to believe these words… 
I discussed this with a friend, and he said: “What do you have to lose? At 
most you will see that you were right… isn’t it worth the trip?!” 
I emotionally left my house weighing all the options. I bought a ticket 
from Canada to Kerestir, Hungary for the yahrzeit of the Tzaddik. My 
family and friends raised their eyebrows in disbelief knowing that I was 
the doubtful type, and I was actually preparing for the flight. But as I 
said, all options were exhausted and the look on my daughter’s face said, 
“Help me Daddy!!!” I reached his holy grave and I poured out my heart in 
heated and emotional prayer as I had never done before and I just asked 
for salvation for my little daughter. I went home filled with renewed 
hope for Hashem’s salvation not knowing where my help will come from. 
A week later I went with my daughter to a renowned specialist to see if 
there was a treatment for my daughter and cure the disease. The doctor 
examined my daughter and said in amazement: “Who is the fool who 
told you that your daughter is ill with this disease? She has another 
disease that she will outgrow when she is nine years old and it will leave 
by itself!!! The symptoms are similar, but this is a totally different 
illness!!!” I asked him to re-examine her since the original doctor was an 
expert in the field. He examined her again and said the other doctor was 
mistaken, there was no doubt!!! 
Tears flowed from my eyes. I knew for certain that the other doctor was 
not mistaken. Rather, it was the work of the Tzaddik. I accepted the 
salvation of the doctor, but I knew the truth. In the merit of the holy and 
awesome R’ Yeshaya ben R’ Moshe of Kerestir.                   

 מ.א.                                                               
 

One more – עוד אחד 
HaKadosh Baruch Hu sent Moshe Rabeinu to Pharaoh over 
and over again with the request that he send the Children of 
Israel out of Egypt, and when Pharaoh refused the trusted 
shepherd was sent to warn him of the upcoming plague. 
Between every plague, Moshe Rabeinu came to Pharaoh’s 
palace every day to warn him about the upcoming plague 
that will occur if he does not send the Children of Israel out of 
his land. The plague comes and it seems as if Pharaoh is 
ready to surrender, but sadly, as soon as the storm calms and 
the wounds have not yet healed, Pharaoh hardens his heart. 
How does Moshe Rabeinu feel? What does he think to 
himself every time this happens? We have no way of knowing 
this since the great leader, the trusted servant, does not 
follow normal feelings, rather, he follows the teachings of the 
Almighty… Then the news arrives: HaKadosh Baruch Hu tells 
Moshe Rabeinu (11:1),  עוד נגע אחד אביא על פרעה ואחרי כן'

ח אתכם מזה'ישל  – ‘I shall bring one more plague upon 
Pharaoh and Egypt, after that he will send you forth from 
here’, what joy! Is it possible to say that all the preceding 
plagues had no effect at all, and only the tenth and last 
plague is the convincing one?! 
The clear answer is that every time Moshe and Aharon came 
to Pharaoh they broke away another piece of his shell, they 
subdued another part of this evil heart, until the plague of 
the firstborn when they reached the destination when 
Pharaoh simply threw the Children of Israel out of Egypt. 

The 500th Issue – 500 גליונות 
B’Siyata d’Shmaya this is the 500th edition of Tiv Hakehila. 
During this time the columns have been put into book form, 
and even more so, 500 issues represents 500 Shabbosos and 
Yomim Tovim that Am Yisrael has been able to enjoy, 
whether in Hebrew or in English. We are sure that this is not 
a natural occurrence, it is only through Siyata d’Shmaya that 
has accompanied us. Today, just as in Egypt we are sure that 
every issue brings us a little closer to the permanent 
redemption and we anticipate hearing the announcement: 
“One more issue and we will be redeemed”. We do not know 
when this will happen, but until it does we continue in the 
holy work, with the prayer that no downfall comes about 
because of us and we merit to benefit the masses, and with 
Siyata d’Shmaya we continue until the final redemption, 
coming soon. 
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The Perfect Plan 
ויאמר ד' אל משה בא אל  “ 10:1
פרעה, כי אני הכבדתי את לבו  
ואת לב עבדיו למען שתי אתתי  
 ”אלה בקרבו 

“Hashem said to Moshe: Come to Paroah, for I 
have made his heart and the heart of his 
servants stubborn so that I shall place these 
signs of Mine in his midst.”  Rashi says that 
Moshe was to go to Paroah to warn him.  Why 
did Hakodosh Boruch Hu create this entire 
situation where He afflicts Paroah and the 
Mitzriyim with Makkos, warns Paroah, and 
brings more and more Makkos?  Why not just 
bring one extremely severe Makkah which 
leaves Paroah with no choice but to free Klal 
Yisroel?  
 How was Paroah able to remain 
steadfast in his obstinance after being 
bombarded with so many harsh Makkos, 
despite Hakodosh Boruch Hu hardening his 
heart?  Hakodosh Boruch Hu didn’t take away 
his choice, He just hardened his heart.  
Hakodosh Boruch Hu caused the Makkos to 
occur in a way that could potentially be seen 
as nature.  One Makkah brought the next one.  
For example, after the Makkah of blood, which 
caused all of the waters in Mitzrayim to turn 
to blood, the frogs left the blood and went onto 
the land.  The Makkah after the blood was the 
frogs, which was a natural consequence of the 
waters turning to blood.  After the frogs died, 
the Makkah of Kinim hit, lice, which is the 
natural outcome of having all the dead frogs.  
In each of the Makkos, there was a way that 
one could potentially say that they were 
natural events, and that it was not from 
Hashem.  When the Torah says that Hakodosh 
Boruch Hu hardened the hearts of Paroah and 
his servants, it means that Hakodosh Boruch 
Hu specifically made the miracle occur in such 
a way that they could say that it was nature 
and not the Hand of G-d.  Had there been no 
question that it was G-d, then they would have 
let Klal Yisroel go immediately.  Being that 
they chose to place their belief in nature and 
not Hashem, they therefore had no impetus to 
allow Klal Yisroel to leave.  Moshe was able to 
foresee the order of the Makkos that Hakodosh 
Boruch Hu was going to bring upon Mitzrayim 
based on the natural order of the world.   With 
this understanding it answers the famous 
question of how Hakodosh Boruch Hu could 
have hardened Paroah’s heart – for that would 
mean that He took away his Bechirah, his 
opportunity to choose, and that would not 
seem to be fair? If Paroah indeed had no 
choice, then why was he punished for it?  The 
answer is that Paroah certainly had a choice.  
Hakodosh Boruch Hu cloaked these amazing 
miracles in nature, perhaps extreme nature, 
nonetheless with the opportunity for one to say 
that it was not Hakodosh Boruch Hu 
performing the miracles, but nothing more 

than nature.  Paroah could have opened his 
eyes, and seen the obvious Hand of Hashem, 
but instead he chose to discard Hakodosh 
Boruch Hu’s involvement in this world, and 
say that it was all nature.  The outcome of this 
choice was the continued punishment which 
came upon him. (מהר"י שטייף) 

 Klal Yisroel needed to be in 
Mitzrayim in order to bring forth Nitzotzos 
Shel Kedusha, sparks of holiness, and there 
were many in Mitzrayim.  Klal Yisroel were 
successful in doing so, as it says in the Posuk 
 They emptied“ – ”וינצלו את מצרים“ 12:36
Mitzrayim (from all of the Nitzotzos Shel 
Kedusha).”  There are various ways to bring 
forth those Nitzotzos Shel Kedusha and one of 
those ways is through Yisurin, affliction.  Klal 
Yisroel had great Yisurin in Mitzrayim 
through the intense work that they were 
forced to do.  Another way to bring forth 
Nitzotzos Shel Kedusha is through Tefilah, 
which Klal Yisroel did a lot of in Mitzrayim, as 
the Posuk says, “ עקו  זויאנחו בני ישראל מן העבודה וי
 and in 3:9 ”ותעל שואתם אל האלקים מן העבודה 
where Hakodosh Boruch Hu speaks of the 
Tefilos of Klal Yisroel, “  ועתה הנה צעקת בני ישראל
 crying out, is a ,צעקה  the Loshon of – ”באה אלי
Loshon of Tefilah.  A third way is through 
Limud Hatorah, and Klal Yisroel had that in 
Mitzrayim through Shevet Levi, as they did 
not work at all in Mitzrayim, rather they set 
up Yeshivos in Mitzrayim to study and toil in 
Torah full time.  A fourth way is through the 
fulfillment of Mitzvos, which Klal Yisroel 
performed many in Mitzrayim.  Chazal tell us 
that even Shabbos Kodesh, which had not yet 
been given to them, they heeded.  When Moshe 
Rabbeinu came on the scene in Mitzrayim to 
redeem them, they still had not brought forth 
all of the Nitzotzos Shel Kedusha that they 
needed to.  When the Makkos began, Klal 
Yisroel no longer needed to work in Mitzrayim, 
so that caused them to stop bringing forth 
Nitzotzos Shel Kedusha through Yisurin.  No 
longer working also caused them to stop 
bringing forth Nitzotzos Shel Kedusha from 
Tefilah, for they were no longer crying out to 
Hakodosh Boruch Hu. Thus, Hakodosh 
Boruch Hu needed to harden Paroah’s heart so 
that there would be more Makkos.  In order for 
every Makkah to be removed from the 
Mitzriyim, Moshe Rabbeinu needed to Daven 
to Hashem that it be removed.  Those Tefilos 
of Moshe Rabbeinu took the place of the Tefilos 
of Klal Yisroel, and brought forth many 
Nitzotzos Shel Kedusha, specifically through 
the intense Tefilos of Moshe Rabbeinu that 
Hakodosh Boruch Hu miraculously remove 
the Makkos.  The removal of the Makkos 
brought great Kiddush Hashem, which caused 
Moshe’s Tefilos to be particularly potent in 
bringing forth Nitzotzos Shel Kedusha.  This 

was done until all of the Nitzotzos Shel 
Kedusha were brought forth, and Klal Yisroel 
were then ready to leave Mitzrayim. (בן איש חי) 

 This Posuk can be explained with a 
Moshol.  There was a man travelling in the 
desert and he found ten thousand gold coins. 
He was ecstatic about his find.  There was 
another man also travelling in the desert who 
found one thousand gold coins, and was very 
excited about his find.  He continued 
travelling, and kept on finding bags of one 
thousand gold coins.  By the time he reached 
his destination, he had found a total of ten 
thousand gold coins.  Although both of these 
people ended up with ten thousand gold coins, 
the one who found one thousand at a time had 
greater joy.  The one who found the ten 
thousand was very happy once, however, the 
second person became happy ten times, for 
each time he found another thousand gold 
coins, he was happy all over again.  So too with 
Klal Yisroel, had there been only one severe 
extended Makkah, or right away Makkas 
Bechoros, Klal Yisroel would have had one 
great Simcha for the great miracle that 
occurred for them.  However, now that there 
were ten Makkos, they had joy ten times, for 
each miracle that was performed on their 
behalf – and this was greater joy than had 
there been only one. (עוד יוסף חי) 

 Now we can understand why 
Hakodosh Boruch Hu freed Klal Yisroel the 
way He did.  Hakodosh Boruch Hu has a plan 
for everything, and nothing is happenstance.  
Hakodosh Boruch Hu acts Midah K’neged 
Midah, and while one does not see all of the 
details of every situation, all must know that 
everything is perfectly calculated so that 
everything is done to the liking of Hakodosh 
Boruch Hu.  Paroah needed to be afflicted by 
ten Makkos for the sake of Klal Yisroel, Klal 
Yisroel needed to remain in Mitzrayim during 
that time, to create a Tikun.  Both sides of the 
coin, Paroah and Klal Yisroel, received exactly 
as they deserved.  Hakodosh Boruch Hu 
wanted to give Klal Yisroel more joy, so He 
inflicted the Mitzriyim with ten Makkos, 
instead of one, which still would have been 
joyous for Klal Yisroel, but not as joyous as 
having the Mitzriyim afflicted with ten 
Makkos.  The Torah is teaching us here that 
everything that Hakodosh Boruch Hu does is 
exact, and we must never question anything 
He does.  Emunah is not something we can 
clearly see – for that would not be called 
Emunah.  Emunah is believing even when we 
can say and convince ourselves that it is 
nature and not Hakodosh Boruch Hu.  There 
is really no such thing as nature, rather nature 
is just the clearly revealed part of the Ribbono 
Shel Olam.  May we be Zoche to have true 
Emunah in Hakodosh Boruch Hu.   

Parashas Bo פ"שת אבתשרפ

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

ובלתאיתדבכהינאיכ
For I have made his heart stubborn. (10:1)

Kveidus ha’lev, translated as “a hardening of the heart,” 
making it stubborn, is derived from the word, kaveid, heavy; a 
hardened heart is a heavy heart. Why is the heart the reference 
point, as opposed to any other organ? Horav Baruch Dov Povarsky, 
Shlita, explains that a human being is comprised of 248 eivarim, 
organs, which coincide with 248 mitzvos asei, positive 
commandments. Each individual organ is designated for a specific 
mitzvah. Thus, if a specific organ is flawed or defective, the mitzvah
with which it coincides will likely be compromised. In other words, 
organs matter because of their relationship with mitzvos. As an 
infant, Moshe Rabbeinu did not nurse from an Egyptian woman 
because his mouth, the organ of speech, would one day speak with 
the Almighty. Likewise, when Yosef demurred from entering an 
immoral relationship with Potifar’s wife, all of the “involved” organs 
were rewarded/blessed.

Horav Yeruchem Levovitz, zl, explains that the lev, heart, is 
the eivar ha’ratzon, organ of will, the organ through which one 
decides if he will or will not act, go forward. Once the eivar
ha’ratzon becomes deficient, it is no longer capable of acting wilfully
in a constructive manner. It is flawed, analogous to an eye that is 
unable to see. In other words, kveidas ha’lev is not simply a 
temporary condition whereby Hashem caused Pharaoh to refuse the 
Jews access to leaving Egypt. Pharaoh now had a damaged heart 
that was incapable of saying, “Yes.”  His will was impaired and now 
disqualified, much like a physical impediment that precludes proper 
function.

The Mashgiach explains that the heart is the mercaz, 
centre, of the body, through which all its organs function. This is 
much like an officer who dispatches a soldier to act on his behalf. 
While the soldier executes the action, the endeavour/end result, is 
attributed to the officer who sent him. Likewise, the heart maintains 
its control over the body. The eye sees what the heart wants it to 
see; the ear hears what the heart wants it to hear; the legs go where 
the heart wants them to go. Thus, a defect observed in one of the 
organs is attributed to the heart, the central dispatch for the body.

The Rosh Yeshivah suggests that this is why the rule of 
devarim she’b’lev einan devarim, “Words in the heart (which were 
not actually articulated) are not words.” This means that one’s 
thoughts do not hold halachic value, because the person did not 
actually voice his feelings. Why does the rule focus on devarim 
she’b’lev, when it should really say, devarim she’b’machshavah, 
words of the mind? When one just thinks of doing, the action is not 
binding. According to that which Rav Yeruchem has explained, it is 
quite fitting, since the mind is also an agent of the heart. The lev
retains control over all of the body’s organs – the mind included.

םירצמביתללעתהרשאתאךנבןבוךנבינזאברפסתןעמלו
So that you may relate in the ears of your son and your son’s son that 

I made a mockery of Egypt. (10:2)

Relating the events preceding and surrounding the Exodus 
is more than a lesson in Jewish history. As the seminal event in world 
history, it demonstrates Hashem’s mastery over nature to all. Thus, 
it has become a lesson in Jewish theology and dogma. Hashem is the 
Creator of the world and the G-d of history. As He wrought the 
miracles in Egypt thousands of years ago, He continues to control 
and guide the events of the world (history) to suit Klal Yisrael. 
Nations have come and gone. We are still here and will continue to 
maintain our presence as long as it is His will.  While the Torah 
emphasises “son and son’s son,” it refers to all people. When we 
relate the events of the Exodus, our own faith is increased. The 
Exodus was the beginning, and it taught that all “beginnings” are 
generated by Hashem. Thus, our belief in Hashem is intensified and 
our trust in Him becomes stronger, lending to a state of calm in the 
comforting knowledge of what will be.

The holy Piaseczna Rebbe, Horav Kolonymus Kalman 
Shapira, zl, quotes the well-known pesukim in Parshas Ki Sisa
(Shemos 33:18-22) in which Moshe Rabbeinu requests of Hashem, 
“Hareini na es Kevodecha, ‘Show me now Your glory.’” Moshe 
requested a deeper and greater sense of perception, so that he 
could comprehend the full extent of G-dliness, so that he could 
grasp how Hashem conveys the flow of His holy influence to every 
part of the universe. Hashem’s reply was: “V’ra’eesa es Achorai 
u’Panai lo yeirau; ‘You will see my back, but My face may not be 
seen.’” In other words, the fullness of Hashem’s essence is beyond 
anyone’s grasp. As the commentators explain, Hashem told Moshe 
that hindsight/introspection is the only way to comprehend 
Hashem’s actions to any extent.

Hashem did agree to show Moshe “something.” He said, 
“Behold! There is a place near Me; you may stand on the rock. When 
My glory passes by, I shall place you in a cleft of the rock; I shall 
shield you with My hand until I have passed. Then I will remove My 
hand and you will see my back.” Simply, this means that a human 
can no more survive a direct confrontation with the Divine than a 
person’s vision remains unharmed if he stares directly at the sun. 
Hashem would place Moshe in the cleft of a rock or a cave in order 
to shield him from the brilliance that was beyond his ability to bear. 
He could only experience a “dulled” degree of revelation, because 
this is all (even) he could tolerate.

The Rebbe asks a profound question: Did Hashem want to 
show Moshe His glory, or did He not? If He wanted to reveal His 
glory to him, He should have done so. If He did not, why go through 
the cave/cleft experience? He could have said, “No, I am not 
showing you anything because it is too much.”

The Rebbe explains that Hashem was essentially hinting to 
Moshe that he should inform Klal Yisrael that they must engrave on 
the wall of their hearts the belief that, even when life will be so 
bleak and the Divine concealment (Hester Panim) will be so intense 
that many might be driven to lose hope, to give up, they should 
remember the cleft that Moshe had seen. We must remember that 
we will always have “something.” It will never be completely dark. If 
we look hard enough, with complete faith and trust, we will see a 
shimmer of light, a glimmer of hope. It is never completely dark. 

All rights reserved to the author  Please direct all inquiries concerning this publication to (02) 585-2216. #1107# 
 

PPaarraasshhaass  BBoo  

Now is the Time
The plague of locusts demolished Mitz-

rayim. The locusts ate up the last bit of the 
produce that was not destroyed by the 
hail. This devastating makko humbled 
Pharaoh to the point that he verbally 
agreed to send the Jewish people out of 
Mitzrayim. He said to them, “Go and 
serve Hashem, your G-d. Who is going?” 
Moshe said, “With our youngsters and our 
elders we shall go; with our sons and our 
daughters, with our sheep, goats and cattle 
we shall go, because it is a festival of 
Hashem for us” (Shemos 10:8,9). The 
Noam Elimelech beautifully darshens these 
verses with a message that touches at the 
very heart of the educational process. 

Shlomo HaMelech teaches us, “Train the 

youth according to his way; even when 
he grows old, he will not swerve from it” 
(Mishlei 22:6). If a child is brought up in 
a holy atmosphere and taught to serve 
Hashem from the earliest age, he will not 
have to change his ways when he grows 
older. He has been on the right path since 
his youth, and will find it easy to serve 
Hashem later in life. This is the meaning 
of the verse, “With our youngsters and 
our elders we shall go.” Those youngsters, 
who conduct themselves with holiness, 
will continue along the same path when 
they become elders. “With our sons and 
our daughters we shall go.” Both young 
men and young women need guidance 
along the proper path. “With our sheep, 
goats, and cattle we shall go.” This part 
of the verse hints to our business ven-
tures, eating, drinking, and other activities 
to sustain our bodies. We engage in all of 
these activities with the intention of com-
ing closer to our Creator. They are also 
included in avodas Hashem. Lastly, “be-
cause it is a festival of Hashem for us.” A 
flame of desire burns inside of us, to serve 
Hashem with all of our hearts. 
 
Kinderlach . . . 
Now is the time. Now you are young. Stay 
on the straight path. Keep your souls pure. 
Serve Hashem with great enthusiasm. 
When you do this, you lay down a solid 
foundation for the rest of your life. One 
who follows the correct path in his youth, 
will not stray from it later in life. It will be 
easier for him to serve Hashem with fer-
vor. Now is the time! 
 

I See 
“Come to Pharaoh for I have hardened 
his heart” (Shemos 10:1). This verse is a bit 
puzzling. A person with a hard heart is 
usually not sympathetic to the needs and 
requests of others. Moshe Rabbeinu was 
being sent to Pharaoh to seek the freedom 
of the Jewish people. If Pharaoh’s heart 
was hardened, what was the point of ask-
ing? He will only refuse. Furthermore, we 
know that people have the free will to 
choose between right and wrong. By 
hardening Pharaoh’s heart, did Hashem 
take away his free will? Was he doomed to 
suffer the plagues without any hope of 
doing teshuva (repentance) on his sins? 

Rav Leib Chasman in his sefer Ohr Yohel 
shares a deep insight into human nature. 
There are two types of sight. The eyes are 
made of flesh and blood, and they see 
the physical appearance of objects. The 
heart, on the other hand, “sees” the spiri-
tual world. Knowledge is contained in the 

brain. The true understanding is 
in the heart. When his wisdom 

enters 
his 

heart, a 
person 

can say, “I see.” As the verse states, “You 
shall know this day and take to your 
heart”(Devarim 4:39). Some people are 
blind because they have no eyes. Others 
do not see because their eyes are covered. 
Both cannot see, but for vastly different 
reasons. The same is true with spiritual 
“sight.” Some cannot understand the 
truth because they have no heart. They 
are totally cut off from reality. There is 
no hope for them, because their heart 
(ability to understand) has been removed. 
They are like the person with no eyes. 
Others have a heart. It is just covered and 
locked up. They can remove the lock, but 
it may take some work. They are like the 
person whose eyes are covered. 

Pharaoh’s heart was blocked. This im-
paired his spiritual vision. However, he 
was capable of removing the blockage. 
He could “see” again, if he did teshuva. 
Therefore, it was worthwhile for Moshe 
to go to him. Perhaps he would soften his 
heart, and see the truth that Hashem is 
the King of Kings. Then he would let the 
Jewish people go. 
 

 
Kinderlach . . . 
Hashem did not give up on Pharaoh. He 
and his nation had suffered seven makkos 
(plagues) and he still did not recognize 
Hashem. We might think that he was 
hopeless. Hashem did not. He sent Moshe 
Rabbeinu to him again, in the hope that 
he would do teshuva. What about us? Do 
you ever feel that you want to give up on 
your self? “I’ll never change.” “I’m beyond 
hope.” These words are false. You are 
surely no worse that the evil Pharaoh. 
Your are much better than he was. And he 
was able to change. You can too. Try 
again. And again. And again. Your heart 
will soften. The truth will enter. “I see, I 
see,” you will say. With the voice of true 
understanding. 
 

Forever Free 
“He killed in His wrath all of the first-
born of Mitzrayim and took His people, 
Israel, from their midst to everlasting 
freedom (from the Maariv prayers).” 
What was this everlasting freedom? Rav 
Dessler takes a deep look at the slavery in 
Mitzrayim. Besides the well-known physi-
cal bondage, there was a slavery of the 
soul as well. The powers of tumah (impu-
rity) were very strong in Mitzrayim. The 
Yetzer Hara (Evil inclination) ruled there. 
The Jews were trapped in this. They had 
sunken to the lowest level of tumah pos-
sible before being lost forever. From this, 
Hashem redeemed them, instantly. 

Now they were free. Liberated from the 
Yetzer Hara. He could never rule over 
them again in the same way. Free to do 
what? To serve Hashem. To learn His 
Torah. Rav Dessler explains that the two 
go hand in hand. As the Mishna states in 
Pirkei Avos (6:2) “A man is never more 
free than when he occupies himself with 
learning Torah.” This became a part of us 
when we left Mitzrayim. Hashem injected 
into our genes an everlasting freedom 
from the grip of the Yetzer Hara. Nothing 
could ever prevent a Jew from serving 
Hashem and learning His Torah. 
 
Kinderlach . . . 
Did you ever feel that it was too difficult 
to learn? A mitzvah just seems too hard to 
do. It is all just an illusion. There is nothing 
that can stop you from learning Torah 
and doing mitzvos. You are truly free. You 
became free 3300 years ago when we all 
left Mitzrayim.  Take a deep breath and 
give it another try. You will succeed. It is 
in the genes. You are forever free. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS BO 
THE DOUGH THAT DIDN'T RISE 

 
In the Haggadah of Pesach before eating the matzah we recite the reason why we eat the matzah 
 

םלאגו ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנש דע ץימחהל וניתובא לש םקצב קיפסה אלש םוש לע המ םוש לע םילכוא ונאש וז הצמ  
 
The Mechilta writes on the words םירצממ ושרוג יכ  (Shmos 12,39) (that they were chased out from Mitzrayim) from that moment on, a miracle 
happened that their dough stopped rising. Once that Am Yisrael could not wait any longer in Mitzrayim to allow their dough to rise, the reaction 
amongst the ingredients that would naturally cause their dough to rise became dysfucntional  and the dough remained in the same frozen state 
throughout their entire journey from Raamses until they reached Succos. Only after arriving at Succos were they given the first opportunity to bake 
their miracle dough.  
 
Why did this miracle occur? The Baal Haggadah answers ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנש . Hashem Himself had to bring the geulah to His people 
as it says in the Haggadah רחא אלו אוה ינא ףרש אלו ינא ךאלמ אלו ינא . The name of היוה  forms the letters of היהי הוה היה  past present and future all 
in one moment. Hashem's appearance during this encounter of the Shechinah Revelation, displayed a characteristic of being above time which is a 
creation in itself. The name of היוה  forms the letters of היהי הוה היה  past, present and future tenses all simultaneously. As the meforshim explain on 
the passuk םיקלא ארב תישארב  that Hashem created a beginning which literally means the creation of time. For time is the starting point of everything 
of creation. As elusive and intangible as time seems, it nevertheless also needed to be created. This is how the Vilna Gaon interprets the phrase in 
Baruch Sh'amar תישארב השוע ךורב . Everything is under the influence of time. However, geulah which involved the revelation of Hashem's presence, 
automatically means a revelation of this aspect of rising above the natural components of time, such as day and night (Chazal say that the night of 
Pesach was as light as daytime), the zodiac and constellations (the mazal of הלט  was deactivated from its influences), and natural aging as we find 
defied by the Lechem Hapanim in the Bais Hamikdash and in the dough that did not rise.   
 
It takes the passage of time for dough to rise. Normally flat dough rises with time. The dough of Yetzias Mitzrayim was miraculous in that it 
demonstrated that it possessed the quality of the supernatural by not rising with the passage of time. It received the impact of the revelation of the 
Hashem's presence. Therefore a commemoration of this matzah was made into a mitzvah to symbolize our special geulah from Mitzrayim by 
Hashem's presence.   
 
In the beginning of the Haggadah we say םירצמד אעראב אנתבהא ולכא יד אינע אמחל אה  this is the bread of affliction that we ate in Mitzrayim during 
our slavery. The meforshim learn that the staple food that was given to slaves was matzah since it takes a small amount of time to prepare and it is 
very filling. What a contrast to the mitzvah of matzah which symbolizes geulah. They both have the same outward appearance and might even taste 
the same. To go even further one can say that both matzos symbolize slavery. What? Yes! The only difference is one symbolizes the slavery of galus 
and the other symbolizes the slavery of geulah. As Rav Schwab writes in his sefer הבאושה תיב ןיעמ  that instead of being subjugated to Pharaoh, on 
the night of the 15th of Nissan we became subjects of Hashem the King of Kings. Here are some of the light years differences that separate the two 
matzos. Under Hashem's dominion we are freed from the shackles of nature and time, and are elevated to connect to Olam Habah even in this world. 
Unlike the ינוע םחל  we ate as slaves to Pharaoh, the הצמ  of Yetzias Mitzrayim was void of time constrictions and it turned into a הוצמ  like all תווצמ  
which connect us (the letter vov of הוצמ  in Lashon Hakodesh is the connector letter) to an eternal and timeless world. The Matzah of Yetzias Mitzrayim 
had Hashem's direct hand involved in the making of it which is in contrast to the matzah of Pharaoh given to the slaves, possessed only the hand of 
flesh and blood. The רואש , yeast of the dough, which Chazal compare to the yetzer harah was dysfunctional in the matzah of the geulah making it 
spiritual food, not so with the matzah of slavery. 
 
Now we can understand another Chazal on the passuk  השק הדובעב םהייח תא וררמיו  (Shmos 1,14)  The Zohar Hakadosh writes 
 

.וקית אד ךרפב םב ודבע רשא םתדובע לכ תא ,אתיירב אד הדשב הדובע לכבו ,הכלה ןוביל אד םינבלבו ,ו"ק אד רמוחב ,אישוק השק הדובעב םהייח הא וררמיו  
What is the meaning of this cryptic message that the Zohar is revealing by connecting the severe hardships of the slave labor that the Yidden had in 
Mitzrayim to the different tools applied to the learning of Torah Shbe'al Peh which interprets the 613 mitzvos? Even this is hinted in the gematriah 
of the acronym of these tools וקית אתיירב הכלה רמוחו לק אישוק  which add up to 613. According to the above the explanation, it is the matzah of 
Yetzias Mitzrayim that taught us that freedom is not a license to be able to live a life without rules regulations, restrictions, and disciplines. Rather it 
is the transfer of masters, from being enslaved to other people, things, bodily cravings and lusts and now to become subjected and committed to 
fulfill the mitzvos of Hashem our true Master. This new subjugation will be achieved by learning Shas and fulfilling mitzvos with the same commitment 
with which we worked as slaves to Pharaoh when we clearly realized that our life depended upon our expected production. 
 

 

 




         

            
            










            





           
         
         
            



             
           


  


            
              
            



               
               
              
    


  
             
              
            
             




        


                
            











The Zera Shimshon, Rav Shimshon 
Chaim ben Rav Nachmon Michoel 
Nachmani, was born in 5467 
(1706/1707) into an illustrious 
family with great Rabbinical 
lineage. He studied the revealed and 
concealed parts of the Torah by the 
Torah greats of his day.  

He served as Rav of Modena, Pisa, 
Sayna and Reggio, Italy, and was 
recognized as a holy and pious 
individual, as well as a tremendous 
Torah scholar in all areas of Torah. 
He passed away on the 6th of Elul 
5539 (1779). 

His Seforim were named, Toldos 
Shimshon (The ‘Offspring’ of 
Shimshon) on Pirkei Avos and Zera 
Shimshon (The ‘Seed’ of 
Shimshon) on the Parshi’os of the 
Torah. In his introduction, he 
explains that since his only son had 
died during his lifetime, he wrote 
his Seforim to perpetuate his own 
memory after his passing. 

The following is his passionate 
request to learn his works.  

“I implore of you with ten terms of 
supplication to choose from my 
Chiddushim (novella) the piece that 
finds favor in your eyes, for your 
learning will sooth my soul etc… 

“This righteousness will stand by 
you forever – to ‘eat’ in this world, 
and be satiated in the next. In this 
merit, Hashem will repay you with 
children, health and sustenance. 

“…and now my brothers and 
friends etc. do a true kindness, and 
with your eyes you will see children 
and grandchildren surrounding 
your table, houses filled with all 
that is good, wealth and honor will 
not cease from your children…” 


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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PARSHAS  BO

מזל טוב!
Mazel Tov!

Wishing a heartfelt Mazel tov to the

THE SONTAG & MINTZ
FAMILIES

on the marriage of their children

JOSH & MALKI
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Wishing a heartfelt Mazel tov to
THE SONTAG & MINTZ FAMILIES

on the marriage of their children
JOSH & MALKI

WISHING THE NEW COUPLE A FUTURE FULL OF
HAPPINESS, MAZEL & MUCH BRACHA!
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arshas Bo has the final blow, the Makeh B’Patish to the 
 The .עבדות and the long awaited Geulah from the מצריים
Makkas Bechoros brought Pharaoh to his knees and 

he finally, at first, agreed to Moshe and his long kneeling 
countrymen, to let us leave. Many Mefarshim discuss the 
seeming contradiction in the Pesukim – who actually carried 
out the Makkas Bechoros. In (11:4) Hashem is quoted as 
saying אני יוצא בתוך מצרים, as well as in (12:12) והכיתי כל בכור, and 
in (12:29) as well וה' הכה כל בכור (see Rashi there that 'וה-with 
a ואוו – always connotes Hashem and His Beis Din). Whereas 
the Pesukim (12:13 and 12:23) warns us not to leave our 
blood-protected homes lest “the משחית” harm us, because he 
can’t distinguish the Tzadik from the Rasha. 

The  אור החיים הקדוש has a spectacular Pshat of which I am sadly 
a distant spectator. The אור החיים takes us into areas of סודות way 
beyond my pay scale and despite all that I’d like to share – לפי 
 what I think I understand. His understanding is based -ערכנו
on (11:5) where the Pasuk describes the result –ומת כל בכור – 
they died rather than I will smite them. He compares this to 
incidents we find numerous times in Chazal (Shabbos 34A) 
about  יהודה בן גרים who was responsible for Rebbe Shimon Bar 
Yochai’s need to hide in the cave and in (Sanhedrin 100A) 
about the Talmid who only believed Rav Yochanan when he 
saw the precious stones himself and גל של ונעשה  עיניה  ביה   יהיב 
 he looked at him and he was turned into a pile of just עצמות
bones. We find the חכמים with the power of “looking at them” 
were able to exact the punishment of death. Here he explains 
it - as I understand it. There is nothing that is so, so evil that 
it does not have something good in it. Pure evil cannot exist. 
Even רשעים, being humans are still a hybrid of גוף and a holy 
 (.even Goyim have some kind of soul, at least) .נשמה

What these "צדיקים העצומים" –his words- were able to do was to 
focus, laser like, on what good was in that person and draw 
it out, leaving him lifeless. So too was the Makkas Bechoros, 
because any soul, any נשמה that has an affinity for Ruchnius, is 
drawn to קדושה “like a magnet”. This seems especially so when 
the soul, the נשמה is parched, is denied access to anything 
holy, the magnetic pull is so much more powerful. Hakadosh 
Baruch Hu said “I will pass through   ופסחתי -מצרים I will pass 
over them and their souls will be drawn out of them – I won’t 

have to kill them – the end will be ומת- they will die. 

The החיים החיים  titled דרשות in his Sefer of אור   writes מאור 
that this is the reason why the dogs did not bark that night, 
because they bark at the מלאך המות and he was not involved 
in their deaths. (From the Sefer ישמח משה, Pirush on the אור 
 This may be why the Bnei Yisroel had to be given .(החיים
their Mitzvos of מילה דם פסח and דם   to give their Neshamos 
something to remain and accomplish so as not to be drawn, 
pressured to couple with the שכינה that passed over them. That 
is as much as I understand from the  אור החיים – I sincerely 
hope that is what he meant – וה' הטוב יכפר. 

But the אור החיים did open up some doors for us to try and 
understand. His formula, of a parched soul, overdosing on 
Ruchnius to which it is unaccustomed to, may explain how 
Moshe killed the Mitzri with the שם המפורש. Hashem’s name 
is only lethal to that kind of unsatisfied soul, famished for the 
ultimate spirituality. 

This also may explain why in the Halachos of dealing with 
a Sotah, a suspected adulterous wife, we make her drink a 
potion that has in it the Shem Hashem as a test of her fidelity. 
If she is in fact guilty, the potion puts her through a torturous 
death. It is because if she is guilty she violated an oath, a pledge 
for her to be מקודשת-holy to her husband exclusively. What 
she did was put a brutal end to the קדושה that was supposed 
to be. For some who violates that kind of קדושה raw, intense, 
internal exposure to holiness will create the “magnet effect” 
that קדושה has for each other and bring about her demise.

Chazal tell us that Kadosh Baruch Hu wanted to be מזכה us so 
He gave us an abundance of תורה ומצות to keep our Neshamos 
satisfied and finally create שלום in our lives, to serve Hashem 
with שמחה רבה. 

May we all be Zocheh.

P
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‘Abundantly able to save’ – ''רב להושיע  
R’ Yeshaya ben R’ Moshe of Kerestir. Who has not heard the name of this 
Tzaddik, lover of Israel, worker of salvations? I too have heard his name 
by I have never addressed it. I beg forgiveness from the readers who 
might be bothered by my writing, I was not raised in the presence of 
Rebbes and salvations, but rather, among the Litvish. Although, 
nowadays we are intermingled and the Litvish rabbis have become 
admorim and work salvations, still, I received an issue with a story about 
salvation that was brought to a girl who suffered from the dreaded 
disease through the Tzaddik R’ Yeshayale. I read the story at length and I 
began to cry, my three-year-old daughter was sick with the same disease 
and there is no cure for it in the medical books, but there is salvation in 
the middle of the country with a relatively small investment of a flight 
and plea by the Tzaddik?! But my heart refused to believe these words… 
I discussed this with a friend, and he said: “What do you have to lose? At 
most you will see that you were right… isn’t it worth the trip?!” 
I emotionally left my house weighing all the options. I bought a ticket 
from Canada to Kerestir, Hungary for the yahrzeit of the Tzaddik. My 
family and friends raised their eyebrows in disbelief knowing that I was 
the doubtful type, and I was actually preparing for the flight. But as I 
said, all options were exhausted and the look on my daughter’s face said, 
“Help me Daddy!!!” I reached his holy grave and I poured out my heart in 
heated and emotional prayer as I had never done before and I just asked 
for salvation for my little daughter. I went home filled with renewed 
hope for Hashem’s salvation not knowing where my help will come from. 
A week later I went with my daughter to a renowned specialist to see if 
there was a treatment for my daughter and cure the disease. The doctor 
examined my daughter and said in amazement: “Who is the fool who 
told you that your daughter is ill with this disease? She has another 
disease that she will outgrow when she is nine years old and it will leave 
by itself!!! The symptoms are similar, but this is a totally different 
illness!!!” I asked him to re-examine her since the original doctor was an 
expert in the field. He examined her again and said the other doctor was 
mistaken, there was no doubt!!! 
Tears flowed from my eyes. I knew for certain that the other doctor was 
not mistaken. Rather, it was the work of the Tzaddik. I accepted the 
salvation of the doctor, but I knew the truth. In the merit of the holy and 
awesome R’ Yeshaya ben R’ Moshe of Kerestir.                   

 מ.א.                                                               
 

One more – עוד אחד 
HaKadosh Baruch Hu sent Moshe Rabeinu to Pharaoh over 
and over again with the request that he send the Children of 
Israel out of Egypt, and when Pharaoh refused the trusted 
shepherd was sent to warn him of the upcoming plague. 
Between every plague, Moshe Rabeinu came to Pharaoh’s 
palace every day to warn him about the upcoming plague 
that will occur if he does not send the Children of Israel out of 
his land. The plague comes and it seems as if Pharaoh is 
ready to surrender, but sadly, as soon as the storm calms and 
the wounds have not yet healed, Pharaoh hardens his heart. 
How does Moshe Rabeinu feel? What does he think to 
himself every time this happens? We have no way of knowing 
this since the great leader, the trusted servant, does not 
follow normal feelings, rather, he follows the teachings of the 
Almighty… Then the news arrives: HaKadosh Baruch Hu tells 
Moshe Rabeinu (11:1),  עוד נגע אחד אביא על פרעה ואחרי כן'

ח אתכם מזה'ישל  – ‘I shall bring one more plague upon 
Pharaoh and Egypt, after that he will send you forth from 
here’, what joy! Is it possible to say that all the preceding 
plagues had no effect at all, and only the tenth and last 
plague is the convincing one?! 
The clear answer is that every time Moshe and Aharon came 
to Pharaoh they broke away another piece of his shell, they 
subdued another part of this evil heart, until the plague of 
the firstborn when they reached the destination when 
Pharaoh simply threw the Children of Israel out of Egypt. 

The 500th Issue – 500 גליונות 
B’Siyata d’Shmaya this is the 500th edition of Tiv Hakehila. 
During this time the columns have been put into book form, 
and even more so, 500 issues represents 500 Shabbosos and 
Yomim Tovim that Am Yisrael has been able to enjoy, 
whether in Hebrew or in English. We are sure that this is not 
a natural occurrence, it is only through Siyata d’Shmaya that 
has accompanied us. Today, just as in Egypt we are sure that 
every issue brings us a little closer to the permanent 
redemption and we anticipate hearing the announcement: 
“One more issue and we will be redeemed”. We do not know 
when this will happen, but until it does we continue in the 
holy work, with the prayer that no downfall comes about 
because of us and we merit to benefit the masses, and with 
Siyata d’Shmaya we continue until the final redemption, 
coming soon. 
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He took his daughter’s advice and remarried his wife (Rashi to 2:1). 
Amram, the Gadol HaDor, when he heard rebuke and good advice, he 
did not refuse to accept it, rather, he immediately gave in and 
followed her advice. And so Moshe Rabeinu, the humblest man in the 
world, emerged from that, to teach us that in order to merit to raise 
children to be Heaven fearing and lovers of Hashem with good 
character is only through the good deeds of their fathers throughout 
their lives. This is what influences and instills in their children to go in 
the good and straight paths and the deeds of the fathers are a sign 
for the children. 

The Torah counts it as if it was done – מעלה הכתוב כאילו עשאה 
After Pharaoh finished receiving the plagues, and he still refused to 
send out the Children of Israel from their harsh slavery and let them 
go to the desert to sacrifice and serve Hashem. Moshe Rabeinu 
received the directive from Above to prepare the Children of Israel 
for the redemption which was imminent. He prepared them and told 
them on Rosh Chodesh Nissan that in ten more days  בעשור לחדש'
 on the tenth of this month (12:3) they should take a lamb for‘ – הזה'
the karban Pesach and he detailed the entire Seder for them and the 
laws of the offering and the accompanying mitzvos in all their details. 
Then, although there were still ten full days to take the karban and 
an additional four days to offer it, still, the Torah testifies about them 
ה ה' את משה ואהרן כן עשו'ו'וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צ (12:28)  – 
‘And the Children of Israel went and did as Hashem commanded 
Moshe and Aharon, so they did’. Rashi asks: Had they already done 
this? Was this not said to them on Rosh Chodesh? But since they took 
it upon themselves, the Torah considers it to their credit as if they 
had actually already done the commands. The main part of the 
mitzvah is the will to do the mitzvah with complete heart and soul, 
even in situations where it is impossible to fulfill it due to 
circumstances beyond your control, as long as the will is there, the 
Torah counts it as if it was already done. 
From here we see that Heaven places great importance on just 
wanting to do the will of the Creator as it states in the Gemara 
(Sanhedrin 106b) HaKadosh Baruch Hu desires the heart as it says 
(Shmuel I 16:7) 'וה' יראה ללבב' – ‘Hashem sees into the heart’. 
HaKadosh Baruch Hu does not count pages, rather He counts hours. 
A good approach when one does a mitzvah and to increase the 
reward is the preparation and involvement surrounding the mitzvah 
as Rashi continues to explain on the double expression of ‘went and 
did’ – The posuk makes specific mention of the going, as well as the 
doing, to give a reward for the going and a reward for the doing. They 
received reward for the going as well as receiving reward for doing 
the actual mitzvah. 

The craving to offer the Pesach –  השתוקקות להקרבת הפסח 
Hashem Yisbarach should allow us to be redeemed with the 
complete redemption, and we should personally be able to fulfill the 
positive mitzvah of offering and eating the karban Pesach for which 
we lift our eyes and hearts all our lives to keep all the mitzvos of the 
Torah in completeness. As long as the Bais HaMikdash is not built we 
are missing out on an important element of the 613 mitzvos of the 
Torah we must arouse longing for the Bais HaMikdash, the place 
where the Shechina hovers and karbanos are offered, as Dovid 
HaMelech sang in Tehillim (84:3) ם כלתה נפשי לחצרות ה''ג'נכספה ו  – 
‘My soul yearns, indeed it pines for the courtyards of Hashem’, (43:4) 

שמחת גילי'אל מזבח אלקים אל קל  'ואבואה  – ‘That I may come to the 
alter of G-d, to G-d, the gladness of my joy’, until we come to fulfill 
the prophecy (Michah 7:15) 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות'- 
‘As in the days when you left the land of Egypt I will show it wonders’ 
amein kein yehi ratzon. 
 

וים יתן חןלענ  
He gives favor to the humble 

 
Humblest of all man –  עניו  מכל האדם 

The time has finally come when the promise given to Avraham 
Avinu would be fulfilled (Bereishis 15:13-14)  ועבדום וענו אותם'

ת שנה ואחרי כן יצאו ברכש גדול'ארבע מאו  – ‘they will enslave them, 
and they will oppress them four hundred year, and afterwards 
they shall leave with great possessions’. Moshe, the man of G-d, 
was sent to take the Children of Israel out of slavery in the land of 
Egypt after they were oppressed and forced to work in hard labor 
for 210 years. The wicked Pharaoh received his due, seven out of 
the ten plagues have happened, and he hardened his sealed heart. 
As the plague of arbeh – locusts – approached, and Moshe was 
sent to warn Pharaoh about it, he is told (10:1),  בא אל פרעה כי אני'
 Come to Pharaoh, for I have hardened his‘ – הכבדתי את לבו'
heart’, that is, Moshe Rabeinu knew that Pharaoh had still not 
learned his lesson and he continued to stubbornly refuse until he 
received his full measure of punishment, then he will rush to send 
them out. 
It seems that what could he have said to Moshe since the reason 
for Pharaoh’s refusal to release the Children of Israel from his land 
was because Hashem Yisbarach is the One Who hardened his 
heart. What difference is there to him if it was because of this 
reason or another reason? The main thing is that Pharaoh was 
stubborn and hard-hearted, and he would not let Am Yisrael go 
from his control, so then, what is the Torah coming to teach us 
specifically with this reason. 
We can say by way of a hint – HaKadosh Baruch wanted to teach 
Moshe Rabeinu who was known as כל האדם אשר על פני 'ענו מאוד מ
 he was exceedingly humble, more than any person on‘ – האדמה'
the face of the earth’ (Bamidbar 12:3). Those who conduct 
themselves with humility and lower stature – to see others on a 
higher level than they are – then, when he stood before the 
wicked Pharaoh he saw himself lower than him and it caused him 
to elevate Pharaoh and seek out the good in him. Therefore, 
Moshe is told that he need not do this, and the reason Pharaoh is 
wicked  like this is  בו'את להכבדתי אני 'כי  – ‘because I hardened his 
heart’, thus, you do not have to make yourself lower than the shell 
of Pharaoh since his heart is hard as rock because of Hashem. 
We should look for the good in our friends – שנראה מעלת חברינו 
This is the way of the righteous who see themselves as nothing – 
they look at everyone around them and only see the good in them. 
At the same time, when they see themselves, they only see their 
many shortcomings and feel that all their actions are lacking and 
that they are far from the purpose and completeness. As is told 
about the earlier Tzaddikim that when people came to them and 
asked them to pray for them for salvation and mercy, they would 
sigh bitterly that they came to them feeling that they brought on 
these distresses because of a fault in them. Therefore, they prayed 
harder for their salvation and it never occurred to them that they 
were pure and holy which brought about the salvation. 
The power of the son is from the power of the father- כח הבן מכח האב 

So how did the father Moshe Rabeinu attain the level of lowliness before 
every creature to the extent that the Torah testifies about him  ענו מאוד'
 he was exceedingly humble’, obviously, we cannot‘ – מכל אדם'
comprehend this attribute of the father of the prophets about whom it is 
said (Bamidbar 12:8) 'פה אל פה אדבר בו' – ‘mouth to mouth do I speak to 
him’. But in order to learn a little something from his ways, we can find a 
hint when we consider where this holiness emanates from – from the 
house of Amram and Yocheved daughter of Levi who defied the decree of 
Pharaoh (1:22) 'כל הבן הילוד היארה תשליכהו' – ‘Every son that will be 
born, you shall throw him into the river’. His daughter Miriam said to him: 
‘Your decree is more severe than Pharaoh. Pharaoh decreed against the 
males and you decreed even against the females’ 
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  Parshas Bo 5780 | 1 

“Please speak in the ears of the people” 
The Secret that Moshe Rabeinu Whispered in the Ears of Yisrael

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

everything.  He grants wealth to whom He desires, then 
takes from him and gives to another.  This is not wrong, 
since everything belongs to Him.  

It appears that due to this scriptural difficulty, many 
of the Rishonim chose to interpret the terms "וישאלו" and 
 ,not as borrowing but as requesting.  For instance "ושאלה"
Rabeinu Bachayei writes: This is not borrowing as applies 
to vessels, which implies borrowing in order to return; 
rather, He commanded that they request from them as 
gifts; and HKB”H would grant them favor in the eyes of 
the Egyptians, so that they would give to them.  

A similar interpretation appears in the commentary 
of the Rashbam.  He writes that "וישאלו" implies a gift and 
request, as in the passuk (Tehillim 2, 8): ואתנה ממני   "שאל 

נחלתך"  request of Me and I will make nations—גוים 
your inheritance.  He interprets the passuk cited above 
(Shemos 3, 22) in a similar fashion: “Each woman shall 
request from her neighbor,” as a complete and absolute 
gift; for He said, “I shall grant this people favor” . . . This 
is the essential and plain meaning (of the passuk) and 
the answer to the skeptics.   

Nevertheless, the author of Ma’asei Hashem questions 
this interpretation in light of the passuk (ibid. 12, 36): 'וה" 

וישאילום" מצרים  בעיני  העם  חן  את   Hashem granted the—נתן 
people favor in the eyes of the Egyptians, and they lent 
them.”  Even if we interpret "וישאלו" as a form of request, 
the word "וישאילום" in the passuk just cited cannot be 
interpreted this way; it suggests that the Egyptians lent 
them the items requested.  Apparently, the Rashbam (ibid.) 
sensed this difficulty.  Hence, he explains that the text is 

In this week’s parsha, parshas Bo, it is fitting that we 
examine the following command issued by HKB”H to Moshe 
Rabeinu (Shemos 11, 2): דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו" 

 please speak in the ears of—ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב"
the people: Let each man request of his fellow and each 
woman from her fellow silver vessels and gold vessels.  
In truth, this divine directive was already mentioned when 
HKB”H appeared to Moshe at the phenomenon of the 
burning bush (ibid. 3, 21): מצרים בעיני  הזה  העם  חן  את   "ונתתי 

 והיה כי תלכון לא תלכו ריקם, ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף

זהב"  I shall grant this people favor in the eyes of—וכלי 
Mitzrayim, so that it will happen that when you go, you 
will not go empty-handed.  Each woman shall request 
from her neighbor and from the one who lives in her 
house silver vessels, golden vessels . . .”  According to the 
Radak (ibid.), the term "ושאלה" implies borrowing, i.e. they 
requested the vessels with the intent of returning them.  

The commentaries are perplexed by this divine 
command.  HKB”H represents the ultimate truth—“emes.”  
So, how could He direct Yisrael: “Let each man request of 
his fellow and each woman from her fellow,” when they 
had no intention of returning the silver and gold vessels?  
After all, the Torah specifically states (ibid. 14, 13): כי אשר" 

עולם" עד  עוד  לראותם  תוסיפו  לא  היום  מצרים  את   for that—ראיתם 
which you have seen in Mitzrayim today, you shall not 
see them ever again.  

Sensing this difficulty, the Ibn Ezra comments (ibid. 
3, 22): There are those who complain and contend 
that our forefathers were thieves.  These people will 
ultimately realize that a great mitzvah was performed.  
It is unnecessary to ask why, seeing as Hashem created 
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stating that Yisrael were the ones requesting and the 
Egyptians were the ones granting their requests; thus, they 
gave Yisrael the items as gifts.  

“Let each man request of his fellow” How Can 
the Torah Refer to the Egyptians as Their Fellows

In truth, it is still incumbent upon us to reconcile the 
curious use of the terms "ושאלה" and "וישאלו", which is 
confusing, since they can be interpreted in two very different 
ways—as requesting a gift or as borrowing an item to be 
returned.  Why didn’t HKB”H simply use the term "ויבקשו"?  
Thus, the meaning would have been quite clear; they were 
not borrowing the items; they were requesting them.

Additionally, it behooves us to address another 
terminology issue that bothers the commentaries.  The 
passuk states: “Let each man request of his fellow and 
each woman from her fellow.”  The passuk refers to the 
Egyptians as their “fellows.”  It seems odd that the Torah 
would refer to the non-Jewish, Egyptians as their “fellows” 
or friends.  After all, we find the following elucidation in 
the Gemara (B.M. 87b): "גוי בכרם  ולא  רעך,  בכרם  תבוא  —"כי 
“when you enter the vineyard of your fellow,” and not 
the vineyard of a “goy.”  In other words, the term “fellow” 
excludes a non-Jew.  

We find a wonderful explanation in the commentary of 
Rabeinu Bachayei.  He explains that prior to Matan Torah 
all human beings were friends, like one people.  After Matan 
Torah, however—after HKB”H offered the Torah to each 
and every nation, and they all refused it except for Yisrael—
the other nations were excluded from the category of 
brothers and fellows.  Subsequently, this description only 
applied to Yisrael; they remained brothers and fellows of 
the Omnipresent.  This is the implication of that which is 
written (Tehillim 122, 8): "ורעי  for the sake of—״למען אחי 
my brothers and my fellows.  

It should be clear to every intelligent person that the 
matter still deserves further clarification.  Why did HKB”H 
choose to refer to the non-Jewish Egyptians here as 
“fellows”—suggesting a kinship and friendship among all 
human beings prior to Matan Torah?  

Thirdly, it behooves us to reconcile the peculiar language 
employed in the passuk.  Usually, HKB”H instructs Moshe: 

“Speak to Bnei Yisrael.”  Here, however, HKB”H says to 
Moshe: “Please speak in the ears of the people.”  This 
suggests that Moshe was about to reveal to Yisrael a secret 
from above that was meant only for their ears.  So, what, 
indeed, was the secret inherent in HKB”H’s command: “Let 
each man request of his fellow . . .”?

HKB”H Juxtaposed the Command of "וישאלו" 
to the Warning of the Impending Makkas Bechoros

To begin with, note that HKB”H juxtaposed the divine 
directive to request silver and gold vessels from the 
Egyptians to the prophecy delivered to Moshe Rabeinu 
concerning Makkas Bechoros.  While Moshe was still in the 
presence of Pharaoh, it says (Shemos 11, 1): 

"ויאמר ה' אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח 

אתכם מזה, כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה. דבר נא באזני העם וישאלו איש 

ה'  ויאמר משה כה אמר  זהב...  וכלי  כלי כסף  ואשה מאת רעותה  מאת רעהו 

כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים".

Hashem said to Moshe, “One more plague shall I 
bring upon Pharaoh and upon Mitzrayim; after that 
he shall send you forth from here.  When he sends you 
forth, it shall be entirely—he shall drive you out of here. 
Please speak in the ears of the people: Let each man 
request of his fellow and each woman from her fellow 
silver vessels and gold vessels.”  . . .  And Moshe said, “So 
said Hashem, ‘At midnight I shall go out in the midst of 
Mitzrayim.  Every firstborn in the land of Mitzrayim shall 
die, from the firstborn of Pharaoh who sits on his throne 
to the firstborn of the slave-woman who is behind the 
millstone and all the firstborn of the animal.’” 

Rashi comments: This “nevuah” was said to him 
while he was still standing before Pharaoh; for once he 
departed from him, he never saw his face again.  In other 
words, after the plague of darkness—“Makkas choshech”—
Pharaoh ordered Moshe (ibid. 10, 28): לך מעלי השמר לך אל" 

כן דברת לא אוסיף ויאמר משה  פני תמות,  ביום ראותך  כי  פני   תוסף ראות 

פניך" ראות   Leave me!  Beware, do not see my face“—עוד 
any more, for on the day you see my face you shall die!”  
Moshe responded, “You have spoken the truth; I shall 
never see your face again.”  Perforce, HKB”H must have 
directed Moshe to warn Pharaoh of “Makkas Bechoros” 
before he left him at that time.  
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So, let us review the pertinent pesukim.  While Moshe 
was still standing in the presence of Pharaoh, HKB”H 
informed Moshe: "פרעה על  אביא  אחד  נגע   one more—"עוד 
plague shall I bring upon Pharaoh—referring to Makkas 
Bechoros.  Then, HKB”H gave him the directive: “Let each 
man request of his fellow.”  Immediately afterwards, 
before leaving Pharaoh, Moshe warned him of the 
impending plague: כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים" 

מצרים" בארץ  בכור  כל   So said Hashem, “At midnight I—ומת 
shall go out in the midst of Mitzrayim.  Every firstborn 
in the land of Mitzrayim shall die.”  

This is also evident from the commentary of the Ramban.  
He is also of the opinion that the directive to request gold 
and silver vessels from their “fellow” Egyptians was given 
to Moshe by HKB”H while he was still standing in front of 
Pharaoh.  Thus, we must endeavor to explain why HKB”H 
juxtaposed the command: “Please speak in the ears of 
the people: Let each man request of his fellow . . .” to 
the impending Makkas Bechoros, which was mentioned 
to Moshe while he was still in Pharaoh’s presence.  Why 
didn’t HKB”H simply wait for Moshe to leave Pharaoh’s 
palace and issue this directive without any connection to 
Makkas Bechoros?  

In the Merit of Receiving the Torah  
We Save the World from the Bottom of the Sea

I had a wonderful idea!  There is a well-known question 
in the world of “drush” brought down by the Bnei Yissaschar 
(Shabbas 7, 17) in the name of the great, Gaon Chida, 
ztz”l, in Rosh David (Tetzaveh).  According to the Midrash 
(Tanna D’Vei Eliyahu Zuta 19), Yaakov and Eisav divided 
the worlds between them; Eisav took as his portion Olam 
HaZeh; Yaakov took as his portion Olam HaBa.  That being 
the case, how are we allowed to benefit from the pleasures 
and goods of Olam HaZeh beyond our basic means and 
necessities?  Those benefits belong to Eisav.  

He presents an answer provided by Maharash Primo 
based on the exposition in the Gemara (A.Z. 3a):  מאי דכתיב" 

בראשית מעשה  עם  הקב"ה  שהתנה  מלמד  השישי,  יום  בקר  ויהי  ערב   ויהי 

 ואמר, אם ישראל מקבלין את תורתי מוטב, ואם לאו אני אחזיר אתכם לתוהו

 what is the meaning of that which is written—ובוהו"
(Bereishis 1, 31): “And there was evening and there was 
morning, the sixth day?”  (Why is there an extra letter 

“hei,” meaning “the,” in the word ״השישי״? It does not appear 
with regards to the other days of creation.)  It teaches that 
HKB”H stipulated with the works of Creation, and He 
said to them, “If Yisrael accept My Torah, then all is well; 
but if they do not, I will return you to chaos and void.”  
According to this exposition, the world cannot continue to 
exist without Torah.  Now, we have an explicit passuk that 
says (Devarim 33, 2): מהר הופיע  למו,  משעיר  וזרח  בא  מסיני   "ה' 

 Hashem came from Sinai and He—פארן ואתה מרבבות קודש"
shone forth to them from Seir, He appeared from Har 
Paran, and He came with some of the myriads of the 
holy.  Rashi explains: He proposed to the children of Eisav 
that they accept the Torah, but they did not want to . . . 
He went there and proposed to the children of Yishmael 
that they accept it, but they did not want to.  

From the perspective of the other nations, who refused 
to accept the Torah, the world should have returned to 
chaos and void.  They owe their continued existence to 
Yisrael; for, by accepting the Torah, they saved the world 
from annihilation.  Now, we have learned an explicit 
halachah in the Gemara (B.M. 24a): ים של  מזוטו   .  .  .  "המציל 

שלו" אלו  הרי   .  .  . נהר  של   a person who saves an—ומשלוליתו 
object from the bottom of the sea (“zuto shel yam”) 
or from the surge of a river, it belongs to him.  Thus, 
by accepting the Torah, Yisrael also acquired a portion of 
Olam HaZeh for themselves; because it was tantamount to 
saving the world from certain loss—like from the bottom 
of the sea.  Therefore, Yisrael are entitled to enjoy all the 
benefits of Olam HaZeh.  

Relying on this premise, the Bnei Yissaschar explains 
the significance of what we have learned in the Gemara 
(Pesachim 68b): יום טעמא  מאי  לכם  נמי  דבעינן  בעצרת  מודים   "הכל 

תורה" בו   all authorities concede that on Atzeres—שניתנה 
(Shavuos), we also require the criterion of “for you” 
(“lachem”); what is the reason?  It is the day on which 
the Torah was given.   Rashi comments: We also require 
the criterion of “lachem”—that a person rejoice with 
food and drink, demonstrating that Yisrael are satisfied 
and content with this day on which the Torah was given.  
So, seeing as Yisrael accepted the Torah on Shavuos on Har 
Sinai, and thereby saved the world from extermination, they 
acquired Olam HaZeh, Eisav’s portion, based on the law of 
“zuto shel yam.”  Therefore, everyone concurs that Shavuos 
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must also be celebrated with the criterion of “lachem,” 
delighting in the pleasures of Olam HaZeh with food and 
drink, in the merit of accepting the Torah.    

“Please speak in the ears of the people” 
to Reveal to Them the Meaning of "וישאלו"

We now have cause to rejoice.  For, we can now 
comprehend why HKB”H employed the term "וישאלו", which 
can be understood in two different ways.  With regards 
to the Egyptians, HKB”H meant for Yisrael to “request” 
the expensive vessels as gifts, to compensate them for 
their servitude.  With regards to Yisrael, however, HKB”H 
wanted them to recognize beyond a shadow of a doubt that 
all of the Egyptian property currently in their possession 
had the status of a loan and “borrowed” items.  The status 
of that property hinged on Yisrael accepting the Torah in 
the third month after the exodus from Mitzrayim.  If they 
accepted the Torah, thereby saving the world from “zuto 
shel yam,” it would remain in their possession as legitimate 
gifts.  If, however, they did not accept the Torah and did not 
save the world from annihilation, they would be prohibited 
from utilizing and continuing to benefit from the Egyptian 
property; they would have to return it, because it would 
remain part of Eisav’s heritage.  

With this understanding, we can interpret HKB”H’s 
directive to Moshe very nicely: “Please speak in the ears 
of the people.”  It was as if he was being instructed to 
whisper a secret in their ears.  In truth, with regards to the 
Egyptians, they were being asked to gift the items to Yisrael.  
With regards to Yisrael, however, they were being given a 
secret message.  The items they were receiving were, in the 
meantime, only loans and not true gifts, until they accepted 
the Torah and saved the world from “zuto shel yam.”  

Now, we can appreciate why HKB”H specifically 
referred to the Egyptians as “fellows.”  As we learned 
from Rabeinu Bachayei: Prior to Matan Torah all human 
beings were friends, like one.  So, in light of what we have 
learned, HKB”H wanted to emphasize why He employed 
the ambiguous term "וישאלו", which could imply either a 
loan or a gift.  At that point in time, the Egyptian was still 
categorized as a “fellow” of Yisrael, because they had yet 
to accept the Torah.  Hence, all of the Egyptian property 

in their possession was still considered to be borrowed.  
However, the moment they would accept the Torah, those 
borrowed items would become theirs permanently—
absolute gifts.  

The Amazing Connection between Makkas 
Bechoros and the Directive  

“Let each man request of his fellow” 

Following this line of reasoning, we will now proceed 
to explain why HKB”H juxtaposed the directive: “Let each 
man request of his fellow . . .” to the matter of Makkas 
Bechoros.  Earlier, when HKB”H sends Moshe to confront 
Pharaoh, he is instructed to say (Shemos 4, 22): אמר  "כה 

 ה' בני בכורי ישראל, ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה

בכורך" בנך  את  הורג   So said Hashem, My firstborn“—אנכי 
son is Yisrael.  So I say to you:  Send out My son that he 
may serve Me—but you have refused to send him out; 
behold, I shall kill your firstborn son.”  Rashi comments: 
Here HKB”H endorsed the sale of the birthright that 
Yaakov acquired from Eisav.  In short, Makkas Bechoros 
proves conclusively that HKB”H agreed to the sale of the 
birthright to Yaakov.  

Now, it is apparent that Yaakov Avinu was privileged to 
receive the Berachos from his father Yitzchak due to the 
kedushah of the birthright he acquired from Eisav.  We can 
deduce this from Yitzchak’s statement to Eisav (Bereishis 
 "ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח :(36 ,27

ברכתי" לקח  עתה   he said, “Is he not rightly called—והנה 
Yaakov?  He has outwitted me these two times!  He took 
away my birthright and see, now he has taken away 
my blessing!”  Rashi explains in the name of the Midrash 
Tanchuma: Why did Yitzchak tremble?  He thought to 
himself, “Perhaps I have committed a sin by blessing 
the younger (son) ahead of the older (son), and I have 
deviated from the order of the lineage!”  Eisav began 
to shout, “He outwitted me these two times!”  His 
father said to him, “What other thing did he do to you?”  
He (Eisav) replied to him, “He took my birthright.”  
He (Yitzchak) said, “Over this I was distressed and 
trembling, lest I transgressed the letter of the law.  
Now, I realize that I blessed the legitimate firstborn. 
‘He shall also be blessed.’”  
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It appears that we can explain the connection between 
the selling of the firstborn birthright to the receiving of 
the Berachos based on the following passuk (ibid. 25, 31): 
לי" בכורתך  את  כיום  מכרה  יעקב   Yaakov said, “Sell me—"ויאמר 
your birthright, as of this day.”  Rashi explains: Since 
the sacrificial service is performed by the firstborns, 
Yaakov said, “This evil one is not worthy that he should 
bring offerings to HKB”H.”  Reinforcing Rashi’s comment, 
the Chizkuni cites the Gemara (Berachos 32b): כהן שהרג את" 

 a kohen that has killed a person shall—הנפש לא ישא את כפיו"
not deliver the priestly blessings.  And he most certainly is 
disqualified from performing the avodah of the korbanos.  

Accordingly, Eisav was not qualified to perform the 
avodah, since he was a murderer, as we know from the 
passuk (ibid. 29): "עייף והוא  השדה  מן  עשו   and Eisav—"ויבוא 
came in from the field, and he was exhausted.  Rashi 
explains: From murdering, as it says (Yirmiyah 4, 31): 
“For my soul is exhausted by murderers.”  It was for 
this reason that Yaakov concluded: “This evil one is not 
worthy that he should bring offerings to HKB”H.”  Due 
to his inherent disqualification, Yaakov requested that 
Eisav sell him his birthright.  

In Midrash YehoNasan (43), the great Rabbi YehoNasan 
Eibschutz, zy”a, applies this fact to interpret the passuk 
(ibid. 32): "ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה"—and 
Eisav said, “Look, I am going to die, so why do I need 
a birthright?”  We can suggest that with the declaration: 
“Look, I am going to die,” Eisav was hinting that he was 
going to kill people; however, rather than stating outright 
that he was going to murder others, he preferred to say 
that he himself was going to die.  Then he added: “So why 
do I need a birthright?”  He was well aware that he was 
not qualified to perform the avodah.  In other words, the 
wicked Eisav sold Yaakov the sacred birthright for some 
lentil stew, because he was not capable of forgoing his 
craving to murder others.  

The Descendants of Eisav Refused to Accept 
 the Torah because They Did Not Want 

 to Abstain from Murder

Apparently, the offspring of Eisav inherited this character 
trait from him—the craving to murder.  It was specifically for 

this reason that they refused to accept the Torah, because 
(Shemos 20, 13) "לא תרצח"—you shall not murder—is one 
of its basic commandments.  Like their predecessor, they 
were incapable of forgoing the craving to murder.  This is 
explained in the Pirkei D’Rabbi Eliezer (41): 

"זרח הקב"ה מהר שעיר ונגלה על בני עשו, שנאמר ויאמר ה' מסיני בא 

שעיר.  בהר  עשו  וישב  שנאמר  עשו,  בני  אלא  שעיר  ואין  למו,  משעיר  וזרח 

אמר להם הקב"ה, מקבלים אתם את התורה, אמרו לו מה כתוב בה, אמר להם 

לא תרצח, אמרו לו לך מעמנו, כי אין אנו יכולים לעזוב את הברכה שבירך 

יצחק את עשו אבינו שאמר לו ועל חרבך תחיה".

In sefer Devarim (33, 2), it says: “He said: Hashem 
came from Sinai and He shone forth to them from Seir.” 
This indicates that he appeared to the descendants of Eisav; 
Seir refers specifically to the descendants of Eisav, as per 
the passuk (Bereishis 36, 8): “Eisav settled on Har Seir.”  
HKB”H asked them, “Are you willing to accept the Torah?”  
They asked Him, “What is written in it?”  He replied, “You 
shall not kill.”  They said to Him, “Go away from us.  For, we 
cannot forsake the berachah bestowed upon our forefather, 
Eisav, by Yitzchak, who said to him (Bereishis 27, 40): ‘By 
your sword you shall live.’”  

We can now make sense of what we learned above.  
When Yitzchak was informed by Eisav that he had sold the 
birthright to Yaakov, Yitzchak was relieved, prompting him 
to declare: “Now I realize that I blessed the legitimate 
firstborn. ‘He shall also be blessed.’”  He realized that 
Eisav had relinquished his firstborn right to perform the 
avodah, because he was incapable of forgoing his craving 
and inclination to kill.  Thus, he perceived via “ruach 
hakodesh” that Eisav’s descendants would refuse to accept 
the Torah, because they, too, would not want to forgo the 
desire to kill.  

Hence, from the perspective of Eisav and his descendants, 
the entire world would be in danger of returning to a 
state of chaos and void—“tohu va’vohu.”  The continued 
existence of the world would depend on the descendants of 
Yaakov, Yisrael, accepting the Torah and saving the world 
from “zuto shel yam.”  For doing so, they will be deserving 
of all the acquisitions of Olam HaZeh.  Therefore, Yitzchak 
declared: “He shall also be blessed”—in other words, 
Yaakov and his descendants deserve all the Berachos of 
Olam HaZeh.  



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

Parshas Bo 5780 | 6

To receive the mamarim by email: mamarim@shvileipinchas.com

This explains very nicely Yitzchak’s remark to Eisav (ibid. 
 your brother came with—"בא אחיך במרמה ויקח ברכתך" :(35
cleverness and took your berachah.  They expounded 
in the Midrash (B.R. 67, 4): יוחנן אמר בא רבי   "בא אחיך במרמה. 

תורתו"  :”your brother came with cleverness“—בחכמת 
Rabbi Yochanan said: He came with the wisdom of his 
Torah.  In keeping with our current discussion, this implies 
that Yaakov pointed out to Yitzchak the wisdom of his 
descendants’ Torah—that they were destined to accept the 
Torah and save the world from annihilation.  Specifically 
in that merit, “he took your berachah.”  That will entitle 
them to also receive your portion in Olam HaZeh.  

This now enlightens us as to why HKB”H juxtaposed 
the warning related to Makkas Bechoros to the directive:  
“Let each man request of his fellow and each woman 
from her fellow silver vessels and gold vessels.”  As we 
have learned, the Egyptians were punished with Makkas 
Bechoros for refusing to release Yisrael, HKB”H’s firstborn-
 By acknowledging Yisrael as His “bechor,” it  ."בני בכורי ישראל"-
was evident that HKB”H endorsed the sale of the birthright 
to Yaakov, on the grounds that Eisav was incapable of 
abstaining from murder.  For this very same reason, Eisav’s 
descendants did not want to accept the Torah, in which it is 
written: "לא תרצח"—you shall not kill.  

By associating Makkas Bechoros with the directive to 
request silver and gold vessels from the Egyptians, Yisrael 
would comprehend why HKB”H employed the ambiguous 
term "וישאלו".  Until they accepted the Torah, all of those 
vessels would remain in their possession as borrowed 
items.  If, however, they accepted the Torah—thereby 
saving the entire world from “zuto shel yam”—they would 
receive all of the wealth of Mitzrayim as a gift rather than 
as a loan.  

We can now appreciate to some minor degree that 
HKB”H’s directive to Moshe: “Please speak in the ears of 
the people: Let each man request of his fellow . . .” is 
“emes,” and His Torah is “emes.”  Everything He says is true 
and valid and endures forever.  We merit the Berachos of 
Olam HaZeh only on the condition that we accept the Torah.  
This is a vital lesson for all the people of Yisrael in every 
generation.  If we wish to attain the abundant berachah 
related to matters of Olam HaZeh, it is imperative that we 
accept upon ourselves the yoke of Torah—in whose merit 
the world exists and endures.  In this manner, the words of 
the passuk will become a reality (Mishlei 3, 16): אורך ימים" 

 length of days is at its right; at—בימינה בשמאלה עושר וכבוד"
its left, wealth and honor.
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To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.

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

his week’s thought is more of a ramble than usual but it has 
served me well and I hope it can also help others. When I was 
younger, I used to tell people that, if they have the option, 

“Marry young, have children young, marry them off young, and retire 
young.” I have been fortunate enough to follow my own advice and, in 
hindsight, can discuss the advantages not so much of marrying young 
but for the philosophy behind it.
 
Some people disagree with me, advocating that people should enjoy 
life now and worry later. A young working friend, in his low 20’s, told 
me that he earns more money than he needs to live and he doesn’t 
believe in saving it for later. He will worry then. Instead, he uses it 
to enjoy life, happy to drop $250 to eat out 
with friends. For now, he insists, there is nothing 
wrong with enjoying life.
 
So, here is a question to consider. Which of the 
following two options would you choose? Would 
you choose to live your first 50 years wealthy 
and happy and then live out your remaining 
years financially strapped, generally difficult, 
disappointing, and unfulfilling? Or would you 
prefer to have 50 difficult years and have the 
remaining 15 years be comfortable ones? It is not as simple as deciding 
based on the number of years. What is more important is the order.  
 
Our Chachomim tell us (Medrash in the beginning of Parshas Vayechi) 
that the nature of people is that the quality of a person's life depends 
on how it ends, not on the number of years it lasts.
 
A person whose day begins with an unexpected $1,000 sale or 
gift will be in a good mood. But, if the day ended poorly even if the 
losses didn’t approach the $1,000 he gained, he would arrive home 

in the evening in a bad mood. If his day was difficult but he made 
an unexpected sale right before he came home, he would be in a 
good mood or, at least, in a better mood than when the order was 
reversed.
 
That is because people see their past from the perspective of their 
present. If they are doing well, they will remember the difficulties, 
but not in an emotional way. They will revisit it as an “out of body” 
experience, possibly only as a life lesson to share with others.
 
Many of those that had an easy life until their later years view 
those earlier years with resentment, searching for the person or 

circumstance to blame. They long for those 
days and feel bad that they are not only in an 
uncomfortable situation but that their difficulties 
are compounded with the memories of their 
youthful years without being able to enjoy those 
privileges.  
 
Therefore, I believe, that people should be willing 
to push to the side their present pleasures to 
increase the chances that their future will be a 
happy one. They should be willing to work hard, 

save money, make the effort to build meaningful relationships, so that 
as they become older, they will be able to enjoy life. I am not naïve to 
believe we have as much control of our future as this article presents. 
Nevertheless, we are all responsible to have a vision, a goal, and to 
work towards that goal, increasing our chances of happiness.
 
I believe everyone who would think about this would agree with 
this, except for one reason. We are impatient, often impulsive, 
and undisciplined to think so far ahead. I have had the following 
conversation with many teenagers and I suspect that, while most 

T
How to Really Enjoy Life By Rabbi Shmuel Gluck

845-371-2760 | INFO@AREIVIM.COM | P.O. BOX 166 HILLBURN, NY 10931 | WWW.AREIVIM.COM

By Rabbi Shmuel Gluck

he Torah tells us that, Vayikod Ho’om Vayishtachavu, the 
people kneeled and bowed to Hashem. Why? Rashi explains 
that they were grateful upon hearing the news that they 

would have children. Reb Moshe questions why they were so 
appreciative. They certainly knew that they would have children, so 
the assumption is that they were appreciative because they were told 
that they would have children who would be Tzadikim. However, the 
Posuk is describing the child who is a Rosho.
 
Rav Moshe explains that having difficult children, even Reshoim, is 
not a permanent problem as long as there is the infrastructure of 

Torah in the community. The message is that the burden is not on the 
child to be good or to change for the good. It is upon us, the parents, 
Rabbonim, and community at large, to create an environment in 
which they will rejoin us.
 
Therefore, if someone finds that his child, chas v'shalom, is not 
religious, his next move is to run to his Rav, one experienced in this 
challenge, and find out how to replicate a true Torah home. In doing 
so, people can, and should, be thankful for each of their children, 
regardless of how they are acting at this moment. 

T

"Most people don’t decide to 
live in the now as much 
as they lack the ability, 
or desire, to think about 

tomorrow."
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people would never talk like this, many think like this either 
consciously or subconsciously.
Me: You know that you’ll regret doing what you’re doing?
Teenager: I know, but I’ll enjoy it now and regret it later.
Me: You know your older friends sincerely wished that they never did 
what you’re doing.
Teenager. I also want a chance to regret it, just like they had.
 
Many people can’t think beyond this moment. This is not limited to 
unhealthy behaviors. This includes things like a diabetic eating a sugary 
dessert or someone getting upset at the person from whom he will 
need a favor in the morning.
 
Many people that I speak to can’t imagine creating a one-year plan, and 
certainly not a five-year one. They may acknowledge that they would 
be happier if they undertook it. Nevertheless, there is something 
inside of them that does not allow them to make such a commitment 
and then sustain it for more than a few weeks. Most people don’t 
decide to live in the now as much as they lack the ability, or 
desire, to think about tomorrow.
 
When I purchased my home, the interest rates were close to 4% 
higher than they were five years later. I was from my only friends 
that never refinanced even though it didn’t make any financial sense. 
I chose not to because all my friends who lowered their rate also 
added several years to their loan and, in the vast majority of cases, 

took out another $100,000 since they were “anyway” saving money. 
When I made my move to Hillburn, I barely had a mortgage. I suffered 
for 20 years with a high-interest rate (although it was a low payment) 
and reaped the reward when I only had a minimal amount remaining 
when I moved.
 
Living for the future is a skill whose value needs to be appreciated 
before people can adopt it. Its value goes beyond people’s financial 
lives. People live healthier when they consider their desire to live 
for a long time. They eat better, exercise, and take care of all of their 
physical needs.
 
In addition, people that live for their future are generally more 
responsible, possibly without being aware of why. They are trained 
not to get angry at others who may deserve it because they value a 
long-term relationship. They don’t go into debt when they can avoid 
it because they worry about their future. They are motivated to be 
methodical, terrified of paying for something long after they have 
stopped enjoying it.
 
Most importantly, people that live with their future in mind are also 
concerned with what happens to them after their later years. They 
are disciplined to worry about Olam Habo and they make their 
decisions regarding shiurim, Davening, Mitzvohs and a focus on self-
growth. Just as tomorrow is more important to them than today is, 
Olam Habo is more important than this world is.
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Introducing the Daf Yomi Companion to Agados of Shas

Rabbi Shmuel Gluck is well-known for his life lessons and insights into the human personality.  All of his teachings 
are based on the classic Torah sources. Many of his insights are gleaned from the Gemara, particularly the Agadeta.

With this in mind, Rabbi Gluck has created an invaluable resource for those learning the Daf or for anyone else who 
may be interested in this material.

The Daf Yomi Companion begins at the very beginning of Shas (B'rachos 2A) and provides a running commentary, 
in English, of much of the agadic material found throughout Shas.

There is no cost for the Daf Yomi Companion.
However, it is by subscription only. You can subscribe or unsubscribe at any time.

Please subscribe by emailing daf@areivim.com and writing 'Subscribe'. It's as simple as that.

Enjoy this sample:  
 מסכת ברכות דף כט עמוד ב

לא תרתח ולא תחטי  
 
Rav Huna tells his Talmidim not to get angry so that they won’t sin. He then tells them not get drunk so that they won’t sin. This represents a powerful tool in self-
discipline. 
 
Many people find themselves in situations where it is “impossible” to resist doing something wrong. They consider themselves to be an Oness, in a situation not 
under their control. While that can be debated, they are certainly accountable for placing themselves in such a situation. 
 
Many people wake up late without acknowledging how late they went to sleep. Waking up may have been impossible but they “set themselves up” by not going to 
sleep on time. Many of our shortcomings were made possible by our lack of presenting ourselves effectively and for that we are accountable. 
 
People can avoid being angry or, at least, by positioning themselves better, they can lessen how often they become angry. People can avoid looking at unhealthy 
things on the internet if they don't allow themselves to have access. At a minimum, allowing themselves access makes them negligent. While the first time they 
did something wrong on the internet they may have been surprised at themselves, they have no excuse the second time they fall short. If a person falls short in a 
specific area, such as internet use, he will find that his last 10 shortcomings took place in the same 2 scenarios (such as a specific time in the week).
 
The message is that personal growth and avoiding mistakes is often less about good Middos and discipline as it is about logistically positioning oneself.  And that 
is something, that with thought, anyone can do. 
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Parshas Bo - Hachodesh Hazeh Lochem - You Can Always Start Anew 
David Gurwitz 

   
The Torah says in Devorim 4:34, “Hashem came to take for Himself a nation from the midst of 
a nation (goy mikerev goy) by trials, by signs, and by wonders…” 
  
The expression goy (19) mikerev (342) goy (19) has a gematria of 380, the same as the value 
of the word Mitzrayim. 
  
We were more entrenched than we could possibly realize. However, Chazal tell us that 
the Shechinah (385) came with us to Mitzrayma, which also has agematria of 385.  
  
The Tehillim that is associated with Parshas Bo is kappitel 77, “Lamnatzeiach al yedusan 
l’Asaf mizmor.” Posuk 3 states, “Beyom tzarasi…doroshti yodi laylah nigrah - On the day of my 
distress I sought Hashem, and my hand melted away in the night.” 
  
Mitzrayim is lashon tzarasi, my restriction. Posuk 21 ends as follows: “You led your people like 
a flock by the hand of Moshe and Aharon.” 
  
This echoes how Parshas Bo starts: “Vayomer Hashem el Moshe ve’el Aharon b’eretz Mitzrayim 
leimor.” Then, the first mitzvah, hachodesh hazeh lochem, was given to Klal Yisroel. 
  
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l explains that Hashem gave Moshe and Aharon a new mission. 
Up until then, Moshe and Aharon had been the messengers of Hashem to Paroh. Now, they are 
to be Hashem’s messengers to Klal Yisroel. 
  
Rav Hirsch, in his endless ability to encourage growth, discusses tzarasi in Tehillim as indicating 
a fascinating positive nuance: Tzarasi provides conditions that make us fall back on our own 
resources. The effect is to force us to activate our latent spiritual and moral energy which has 
been neglected deep within us. 
  
In fact, Rav Hirsch describes the psychological underpinning of why Hashem began the 
construction of this “inner life” of His people through an ois, a sign.  
  
This regular, periodically recurring sign served to refocus and rejuvenate from the darkness of 
the depravity of Mitzrayim, and to ensure a constant rebirth to truth and purity which would 
serve as a protection from Mitzri spiritual and moral insensibility, as seen in Paroh’s hardened 
heart.  
  
Just as Hashem showed Noach a sign for the future of humanity in the rainbow, Hashem called 
Moshe and Aharon into the open, showed them the silver crescent of the moon, and 
said, “Hachodesh hazeh lochem rosh chodoshim rishon hu lochem lechodshei Hashanah - This 
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renewal of the moon shall be to you the beginning of new moons, it shall be to you the first of 
the months of the year.”  
  
Rav Hirsch adds the following: 
  
“We get two beginnings. The world year starts in Tishrei, and the Jewish year starts in Nissan. 
The earth years are all autumn to autumn years - Shmittah, Yovel, maaser, etc. - but moadim 
are spring to spring. In effect, all things that come from the earth start in darkness, rise into 
blossom in midday, but come back to night. Jewish holiness starts with light and life. Although 
it has to deal with night, it returns to the spring and constant renewal.” 
  
At the end of Parshas Vaeira, relating to the stopping of the seventh plague of hail, Rav Hirsch 
points out that it was in the cessation of a plague at Hashem’s command that, above all, Hashem 
revealed Himself: 
  
“No other power can regain control once the elements have been unchained. So the Jew 
celebrates the last day of creation, Shabbos, while the non-Jewish world, in thoughtless contrast, 
celebrates Sunday, the first day. The view that considers that the world came into existence 
from natural forces can perhaps explain the Sunday of creation, but never the actual fact of the 
Shabbos of creation. Why does creation not go on producing new creatures? The same creative 
forces of nature are still there. That is why Hashem made Shabbos, the Shabbos with which 
Creation ceased, and not the day of creation, to be the memorial of creation.”   
  
This connects to chiddush as well, and Rav Hirsch continues explaining why we start with this 
first mitzvah as a nation: 
  
“Just like a heathen denies yeish mei’ayin in the free will of the Creator, so, too, does he deny it 
in the moral nature of man. Everything new is only that which had existed previously. Hence, in 
this land of limitation, the future leaders of His people were shown that we, too, can struggle 
out of the darkness into new light. We must be reminded of our own possibility of renewal, and 
to pass across the night sky of the nations…to proclaim that Hashem has given man the 
possibility of always being able to start afresh, that his entire moral and physical fate is entirely 
in his hands. 
  
“This teaching of the idea of chiddush is a direct corollary of the four-letter Name of Hashem, 
Who has the mastery to arrange every coming moment of the future.” 
  
Rav Moshe Shapiro states that Hashem gave us this power of renewal and creation only through 
acceptance of the Torah, which the Zohar says is completely made up of Names of Hashem. We 
all have the power to remove ourselves from the limitations that exist in the world. 
  
Rosh Chodesh, then, is just like creation. Both show Hashem’s mastery of the world through His 
Torah. 
  
In fact, as we have noted before, the word bereishis, with all the six letters spelled out, has the 
value of 1,820. Hashem’s Name appears 1,820 times in the Torah and the 1,820th posuk in the 
Torah is…”Hachodesh hazeh lochem rosh chodoshim rishon hu lachem lechodshei hashanah.” 
  
Hashem, Yisroel and His Torah are all one. That awareness alone is the greatest reminder of our 
power of renewal, since we say daily that Hashem renews the work of creation. That means our 
power as well. 
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ובלתאיתדבכהינאיכ
For I have made his heart stubborn. (10:1)

Kveidus ha’lev, translated as “a hardening of the heart,” 
making it stubborn, is derived from the word, kaveid, heavy; a 
hardened heart is a heavy heart. Why is the heart the reference 
point, as opposed to any other organ? Horav Baruch Dov Povarsky, 
Shlita, explains that a human being is comprised of 248 eivarim, 
organs, which coincide with 248 mitzvos asei, positive 
commandments. Each individual organ is designated for a specific 
mitzvah. Thus, if a specific organ is flawed or defective, the mitzvah
with which it coincides will likely be compromised. In other words, 
organs matter because of their relationship with mitzvos. As an 
infant, Moshe Rabbeinu did not nurse from an Egyptian woman 
because his mouth, the organ of speech, would one day speak with 
the Almighty. Likewise, when Yosef demurred from entering an 
immoral relationship with Potifar’s wife, all of the “involved” organs 
were rewarded/blessed.

Horav Yeruchem Levovitz, zl, explains that the lev, heart, is 
the eivar ha’ratzon, organ of will, the organ through which one 
decides if he will or will not act, go forward. Once the eivar
ha’ratzon becomes deficient, it is no longer capable of acting wilfully
in a constructive manner. It is flawed, analogous to an eye that is 
unable to see. In other words, kveidas ha’lev is not simply a 
temporary condition whereby Hashem caused Pharaoh to refuse the 
Jews access to leaving Egypt. Pharaoh now had a damaged heart 
that was incapable of saying, “Yes.”  His will was impaired and now 
disqualified, much like a physical impediment that precludes proper 
function.

The Mashgiach explains that the heart is the mercaz, 
centre, of the body, through which all its organs function. This is 
much like an officer who dispatches a soldier to act on his behalf. 
While the soldier executes the action, the endeavour/end result, is 
attributed to the officer who sent him. Likewise, the heart maintains 
its control over the body. The eye sees what the heart wants it to 
see; the ear hears what the heart wants it to hear; the legs go where 
the heart wants them to go. Thus, a defect observed in one of the 
organs is attributed to the heart, the central dispatch for the body.

The Rosh Yeshivah suggests that this is why the rule of 
devarim she’b’lev einan devarim, “Words in the heart (which were 
not actually articulated) are not words.” This means that one’s 
thoughts do not hold halachic value, because the person did not 
actually voice his feelings. Why does the rule focus on devarim 
she’b’lev, when it should really say, devarim she’b’machshavah, 
words of the mind? When one just thinks of doing, the action is not 
binding. According to that which Rav Yeruchem has explained, it is 
quite fitting, since the mind is also an agent of the heart. The lev
retains control over all of the body’s organs – the mind included.

םירצמביתללעתהרשאתאךנבןבוךנבינזאברפסתןעמלו
So that you may relate in the ears of your son and your son’s son that 

I made a mockery of Egypt. (10:2)

Relating the events preceding and surrounding the Exodus 
is more than a lesson in Jewish history. As the seminal event in world 
history, it demonstrates Hashem’s mastery over nature to all. Thus, 
it has become a lesson in Jewish theology and dogma. Hashem is the 
Creator of the world and the G-d of history. As He wrought the 
miracles in Egypt thousands of years ago, He continues to control 
and guide the events of the world (history) to suit Klal Yisrael. 
Nations have come and gone. We are still here and will continue to 
maintain our presence as long as it is His will.  While the Torah 
emphasises “son and son’s son,” it refers to all people. When we 
relate the events of the Exodus, our own faith is increased. The 
Exodus was the beginning, and it taught that all “beginnings” are 
generated by Hashem. Thus, our belief in Hashem is intensified and 
our trust in Him becomes stronger, lending to a state of calm in the 
comforting knowledge of what will be.

The holy Piaseczna Rebbe, Horav Kolonymus Kalman 
Shapira, zl, quotes the well-known pesukim in Parshas Ki Sisa
(Shemos 33:18-22) in which Moshe Rabbeinu requests of Hashem, 
“Hareini na es Kevodecha, ‘Show me now Your glory.’” Moshe 
requested a deeper and greater sense of perception, so that he 
could comprehend the full extent of G-dliness, so that he could 
grasp how Hashem conveys the flow of His holy influence to every 
part of the universe. Hashem’s reply was: “V’ra’eesa es Achorai 
u’Panai lo yeirau; ‘You will see my back, but My face may not be 
seen.’” In other words, the fullness of Hashem’s essence is beyond 
anyone’s grasp. As the commentators explain, Hashem told Moshe 
that hindsight/introspection is the only way to comprehend 
Hashem’s actions to any extent.

Hashem did agree to show Moshe “something.” He said, 
“Behold! There is a place near Me; you may stand on the rock. When 
My glory passes by, I shall place you in a cleft of the rock; I shall 
shield you with My hand until I have passed. Then I will remove My 
hand and you will see my back.” Simply, this means that a human 
can no more survive a direct confrontation with the Divine than a 
person’s vision remains unharmed if he stares directly at the sun. 
Hashem would place Moshe in the cleft of a rock or a cave in order 
to shield him from the brilliance that was beyond his ability to bear. 
He could only experience a “dulled” degree of revelation, because 
this is all (even) he could tolerate.

The Rebbe asks a profound question: Did Hashem want to 
show Moshe His glory, or did He not? If He wanted to reveal His 
glory to him, He should have done so. If He did not, why go through 
the cave/cleft experience? He could have said, “No, I am not 
showing you anything because it is too much.”

The Rebbe explains that Hashem was essentially hinting to 
Moshe that he should inform Klal Yisrael that they must engrave on 
the wall of their hearts the belief that, even when life will be so 
bleak and the Divine concealment (Hester Panim) will be so intense 
that many might be driven to lose hope, to give up, they should 
remember the cleft that Moshe had seen. We must remember that 
we will always have “something.” It will never be completely dark. If 
we look hard enough, with complete faith and trust, we will see a 
shimmer of light, a glimmer of hope. It is never completely dark. 
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Something will always emanate and illuminate, giving us hope to go 
on.

Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, relates a vignette that he 
heard from the Slonimer Rebbe (the Yesod Ha’Avodah), which 
demonstrates that an illuminating perspective always exists. Unless 
we look for It, however, it will escape us. It is this hidden light that is 
the glimmer within the concealment. A couple came to the Rebbe
and presented a tragic predicament that weighed heavily on their 
daughter, whose husband had met with an untimely death. Since the 
couple did not yet have children, their young, widowed daughter 
was destined to yibum, levirate marriage. The problem was that her 
brother-in-law (who was obligated either to do yibum or to perform 
chalitzah) was only four years old. Thus, the earliest he could do 
chalitzah (removal, alternative to yibum, which basically revokes the 
obligation to marry the brother-in-law) would be in nine years, upon 
his bar mitzvah. Meanwhile, their daughter must wait and could not 
remarry. This, they felt, was too much for her to endure.

The Rebbe listened and, with a stroke of brilliance, 
explained to them that actually she was “fortunate.” “Imagine, if you 
will, that a Heavenly decree was proclaimed concerning your 
daughter, precluding her from entering into marriage before she 
reached the age of thirty. Every young man that she would meet 
would somehow not be right, or she would not impress any young 
man. During these years of waiting, her sisters would become 
frustrated, as the rumours suggesting that ‘something is amiss in the 
family’ would become stronger each year that she was not married. 
The entire family would suffer, because no one would ‘think’ that 
she was not getting married simply because she had not yet met Mr. 
Right.” People have the “habit” of assuming the worst when, in fact, 
a simple explanation clarifies whatever ambiguities might exist.

This is what the Piascezner Rebbe meant when he taught 
that even within the greatest hastarah, concealment, a light exists. 
We just have to look harder to uncover it. Rav Zilberstein relates the 
story of Horav Mordechai, zl, the Tzaddik of Cracow. A couple was 
blessed with a son after a number of years of a childless marriage. 
They raised this son with great mesiras nefesh, devotion and self-
sacrifice. The father was a devout Torah scholar who would study 
Talmud nightly next to Mordechai’s (boy’s name) crib, so that the 
niggun, tune, of his learning would inspire the young child.

This incident took place during the Cantonist period (1827) 
when Czar Nicholas called for the forced conscription of Jewish boys 
between the ages of 12-25 (many as young as 6 years old). Canton 
referred to military camps, where these boys were assigned to live in 
preparatory institutions until they were ready to serve in the army 
for 25 years, during which time their commitment to Judaism was all 
but forgotten. To be kidnapped by the government (which was 
usually the case) meant assured spiritual extinction. When their son 
was a lad of 7 years old, the government took Mordechai. The 
couple’s grief was unspeakable. Nonetheless, as faithful Jews, they 
did not lose hope, believing that by some miracle their precious son 
would be returned to them. This changed when, after a year, they 
had no word. It was as if their son had vanished from the face of the 
earth. They maintained their prayer vigil, never waning in 
beseeching Hashem that He rescind His decree and allow their son 
to return home. The father went so far as to pray to Hashem that He 
take his (the father’s) life in exchange for his son’s life. (While this 
practice is highly unusual, it is cited in the preface to the Shvus 
Yaakov, in which the venerable author related that when he took ill 
as a young yeshivah student, his father went to the bais hamedrash, 
opened the Aron HaKodesh, and pleaded with Hashem to take his 
life instead of his son’s life. Hashem listened.)

Forty years passed, the father was now an old man, having 
aged prematurely due to his son’s captivity. Four decades of grief 
and anxiety will do that. The father now had his own problems, 

having been framed by the government (a very common practice, 
especially against Jews, during that dark period in history). 
Apparently, the government felt that the father’s subversive 
activities (studying and teaching Torah) warranted a visit to their 
dungeon, where he would not remain very long, since he was 
immediately found guilty and sentenced to die. On the day 
designated for his execution, a guard entered the cell and asked if 
had a final request. The father was in the midst of learning a passage 
in the Talmud. He was engaged in a difficult topic and he 
remembered that the Rashba has a lucid explanation of the Talmud
which would clarify the issues that were troubling him. So he asked 
the guard, “Could you go to a synagogue and bring back a Rashba?” 
The guard agreed, and, within a few hours, he was back with the 
volume that the father was seeking. The father picked up the volume 
lovingly and could not wait to return to his learning, with the same 
tune that he had always chanted when learning, the tune that he 
would hum as he sat and learned next to Mordechai’s bed.

Suddenly, a loud cry emanated from the guard’s mouth, 
“Tatte! Tatte!” The guard recognised the tune to which he had 
listened forty years ago. The father took a quick look at the guard’s 
right earlobe and saw the dark mole with which his son was born, 
and he knew that his forty years of waiting were over. Their reunion 
was short-lived, as the father was taken to be executed. The son, 
however, left the Czar’s army and returned to his roots. He studied 
diligently night and day, achieving extraordinary heights in Torah 
erudition. He became the saintly Horav Mordechai HaTzaddik m’
Cracow.

Even within the hastarah she’b’soch ha’hastarah, 
concealment within the concealment (in the darkest of periods), 
Hashem is certainly present. Gam mei achorei hadevarim hakashim, 
“Even behind the difficult things that you are going through, I am 
standing.”

תוצמהתאםתרמשו...ולכאתתוצמםימיתעבש
For a seven-day period, shall you eat matzos … You shall safeguard 

the matzos. (12:15,17)

The association of our departure from Egypt and the 
prohibition against eating chametz, leaven, for seven/eight days, 
requires some explanation. Furthermore, the fact that a mitzvah 
d’Oraisa, Biblical commandment, obligates us to eat matzah (on the 
first night) begs elucidation in its relationship to the Exodus. The fact 
that we were compelled to rush out of Egypt, which precluded our
ability to make leavened bread, is the obvious and accepted reason 
for eating matzah (for its commemorative value). Is there a deeper 
reason for negating leaven and replacing it with matzah? 

Horav Moshe Shapiro, zl, explains that when one mixes 
flour with water, the flavour of the finished product is that of 
matzah. The leaven flavour is not derived from the actual 
flour/water mixture, but from the delay. Another “ingredient” is 
added to the equation: the dimension of time, which produces a 
flavour from another factor, not from the mixture itself. Thus, the 
law prohibits leaven, because it is a product that is incongruous to 
Pesach, a festival which decries delay, the time when chametz is 
prohibited for seven days. The underlying concept that delay of any
sort undermines a mitzvah is a Rabbinic theme that applies to all 
mitzvos. In Rashi’s commentary to Shemos 12:17, U’shemartem es 
ha’matzos, “You shall guard the matzos,” he writes, “Guard the 
mitzvos [same spelling as matzos]. A mitzvah that comes into your 
hand, al tachmitzenah; ‘do not allow it to become leaven.’” Its 
performance must be devoid of any delay.

This exhortation applies to all mitzvos, such as Torah-study, 
Tefillin, etc., They must be executed without delay, since delay 
provides an added flavour that is foreign to the mixture, a false 
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flavour that is not of the mixture itself. When we add delay to the 
mitzvah, that mitzvah becomes leaven.

Let us extrapolate from the above. One who delays 
indicates that he belongs to time. It has a hold on him, it controls 
him. One who acts in a timely fashion indicates that he is in control 
of time. The first mitzvah given to the Jewish people in Egypt was 
Ha’chodesh hazeh lachem rosh chodoshim, “This month shall mark 
for you the beginning of the months; it shall be the first of the 
months of the year for you” (Shemos 12:2). Why was this mitzvah
given at the time of the liberation? Horav Avraham Pam, zl, explains 
that the difference between a slave and a free human being does 
not lie in how hard or how long each works. Free people often work 
long and hard hours at the most difficult and arduous tasks. The 
difference is in who controls time. A slave works as long as the 
master wishes that he/she work. A free person works as long as 
he/she chooses to work. Control over time is the essential difference 
between freedom and slavery. The ability to determine the calendar, 
to calculate when the Festivals are to occur, is based upon the power 
to decide when the New Moon occurs. The Jewish People were
given authority, domination over time. This first command was their 
prelude to freedom, indicating to them the path for valuing and 
sanctifying time.  

םכלתאזההדובעההמםכינבםכילאורמאייכהיהו
It shall be when your children say to you, “What is this service to 

you?” (12:26)

הוצרשאםיטפשמהוםיקחהותודעההמרמאלרחמךנבךלאשייכ
םכתאוניקלא'ד

If your child asks you tomorrow, saying, “What are the testimonies 
and the decrees and the ordinances that Hashem, our G-d, 

commands you?” (Devarim 6:20)

The first question which was cited in our parsha is that of 
the rasha, wicked son. The second question which is to be found in 
Sefer Devarim is that of the chacham, wise son. On the surface, they 
appear to be asking the same question. The difference lay in the 
subtle changes in their relative vernacular. The wicked son does not 
ask; he states. His question, if anything, is rhetorical, since he has all 
the answers. He refuses to acknowledge that the service is Divinely 
mandated, and, since mitzvos are “man-made,” they are not binding 
on him. Conversely, the wise son asks, mentions G-d, and includes 
himself in the congregation. Interestingly, the Torah, in recording the 
wicked son’s question, uses lashon rabim, plural, b’neichem, “your 
sons/children,” while when referring to the wise son (and also the 
single son and the son who knows not what to ask) writes bincha, 
“your son,” in the singular. Why is this?

Horav Yosef Nechemiah Kornitzer, zl, applies the well-
known adage, “An epidemic spreads, while health is not 
contagious.” This means that when one person becomes ill, the 
chances are that his germs will quickly spread to others and cause an 
epidemic. Health, on the other hand, does not spread. A similar idea 
applies with regard to spirituality. One sinner carries with him 
spiritual germs which can and will infect the innocent and 
unsuspecting.  The wise, righteous man usually remains alone, since 
no one is lining up to receive his inspiration.

Hashem responded to this divergence (rasha/chacham) 
with two words. Hashem introduces the Aseres HaDibros, Ten 
Commandments, with Anochi (Hashem Elokecha); “I (Hashem, your 
G-d) Who took you out of Egypt.” When Hashem created the world, 
however, the place which would be inhabited by humans, which 
would require relationships, the Torah writes, Bereishis, “In the 
beginning.” With regard to spirituality, it is Anochi with an aleph, the 
first letter of the Hebrew alphabet, with a numerical equivalent of 
one. The Torah addresses the realm of physicality and materialism 

with Bereishis, whose first letter is bais, two. By their very nature, 
friendships and relationships are implemented only via a group 
setting. A loner in a community remains alone. In order for the 
physical world created by Hashem to succeed, a sense of 
community, of interaction, organisations and groups must exist. If 
the community in which one makes his home is on a collision course 
with the spiritual dimension he seeks for himself and his family, then 
it is best that he remove himself from this community.

The Torah instructs us to carry out the mitzvah of Korban 
Pesach in a chaburah, group, setting. It provides, however, one 
stipulation: it must be shcheino ha’karov eilav b’michsas nefashos, 
which is translated as, “his neighbour who is near to his house shall 
take according to the number of people” (Shemos 12:4). Based upon 
the above distinction, Rav Kornitzer renders the pasuk with a 
homiletic twist, focusing in on the Torah’s use of the words nefashos, 
souls, as opposed to anashim people/men/shecheinim/neighbours. 
One must seek to share his Korban Pesach, to include in his group 
individuals who are like-minded in the area of nefashos, who are in 
spiritual agreement with him and his way of life. It is important to 
reach out as long as the reciprocal influence is not negative to one’s 
personal spiritual journey.

Thus, when we see that it is b’neicham, a cadre of children 
(in the plural), a movement has taken root. When the questions are 
coming from a movement, he may suspect that its leanings are not 
positive. These children are not here to build and strengthen Torah. 
They are here to do the opposite, and, as such, must be stopped. As 
long as they refuse to listen, because they have all the answers, we 
have no discussion with them. They do not come to learn. They 
come with contempt, to ridicule and destroy. Such an attitude does 
not become or beget a “good neighbour.”

Va’ani Tefillah

הלפתעמוש'דהתאךורב
Baruch Atah Hashem shomea tefillah. 

Blessed are You, Hashem, Who hears prayer.

On a basic level, we thank Hashem for His kindness in 
listening to our prayers. Furthermore, He is pleased to hear from us: 
“Hashem is misaveh, strongly desires, the prayer of the righteous 
(Yevamos 64a).” Horav Avigdor Miller, zl, explains the reason for this 
strong desire. (This term is employed for human expression. Hashem 
needs nothing.) The Almighty wants to see the perfection of the 
tzaddik, righteous person. In fact, He wants everyone’s perfection. 
Prayer is, indeed, a means of achieving great perfection of the mind 
and character. As a motivation to reward those who are close to 
Him, the Almighty will, at times, exert pressure on them (such as 
rendering the Imahos, Matriarchs, childless, so that they are forced 
to supplicate Hashem and plead for children). When they pour out 
their hearts and souls in prayer, they are concomitantly elevating 
their minds and souls. This would not occur if they had taken the 
“easy” road. As Rav Miller notes, “The grapes that yield the finest 
wine are pressed to extract every drop; and it this greatness which is 
derived from prayer that Hashem strongly desires from them.” Thus, 
we close the prayer with gratitude, thanking Hashem for listening.
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PPaarraasshhaass  BBoo  

Now is the Time
The plague of locusts demolished Mitz-

rayim. The locusts ate up the last bit of the 
produce that was not destroyed by the 
hail. This devastating makko humbled 
Pharaoh to the point that he verbally 
agreed to send the Jewish people out of 
Mitzrayim. He said to them, “Go and 
serve Hashem, your G-d. Who is going?” 
Moshe said, “With our youngsters and our 
elders we shall go; with our sons and our 
daughters, with our sheep, goats and cattle 
we shall go, because it is a festival of 
Hashem for us” (Shemos 10:8,9). The 
Noam Elimelech beautifully darshens these 
verses with a message that touches at the 
very heart of the educational process. 

Shlomo HaMelech teaches us, “Train the 

youth according to his way; even when 
he grows old, he will not swerve from it” 
(Mishlei 22:6). If a child is brought up in 
a holy atmosphere and taught to serve 
Hashem from the earliest age, he will not 
have to change his ways when he grows 
older. He has been on the right path since 
his youth, and will find it easy to serve 
Hashem later in life. This is the meaning 
of the verse, “With our youngsters and 
our elders we shall go.” Those youngsters, 
who conduct themselves with holiness, 
will continue along the same path when 
they become elders. “With our sons and 
our daughters we shall go.” Both young 
men and young women need guidance 
along the proper path. “With our sheep, 
goats, and cattle we shall go.” This part 
of the verse hints to our business ven-
tures, eating, drinking, and other activities 
to sustain our bodies. We engage in all of 
these activities with the intention of com-
ing closer to our Creator. They are also 
included in avodas Hashem. Lastly, “be-
cause it is a festival of Hashem for us.” A 
flame of desire burns inside of us, to serve 
Hashem with all of our hearts. 
 
Kinderlach . . . 
Now is the time. Now you are young. Stay 
on the straight path. Keep your souls pure. 
Serve Hashem with great enthusiasm. 
When you do this, you lay down a solid 
foundation for the rest of your life. One 
who follows the correct path in his youth, 
will not stray from it later in life. It will be 
easier for him to serve Hashem with fer-
vor. Now is the time! 
 

I See 
“Come to Pharaoh for I have hardened 
his heart” (Shemos 10:1). This verse is a bit 
puzzling. A person with a hard heart is 
usually not sympathetic to the needs and 
requests of others. Moshe Rabbeinu was 
being sent to Pharaoh to seek the freedom 
of the Jewish people. If Pharaoh’s heart 
was hardened, what was the point of ask-
ing? He will only refuse. Furthermore, we 
know that people have the free will to 
choose between right and wrong. By 
hardening Pharaoh’s heart, did Hashem 
take away his free will? Was he doomed to 
suffer the plagues without any hope of 
doing teshuva (repentance) on his sins? 

Rav Leib Chasman in his sefer Ohr Yohel 
shares a deep insight into human nature. 
There are two types of sight. The eyes are 
made of flesh and blood, and they see 
the physical appearance of objects. The 
heart, on the other hand, “sees” the spiri-
tual world. Knowledge is contained in the 

brain. The true understanding is 
in the heart. When his wisdom 

enters 
his 

heart, a 
person 

can say, “I see.” As the verse states, “You 
shall know this day and take to your 
heart”(Devarim 4:39). Some people are 
blind because they have no eyes. Others 
do not see because their eyes are covered. 
Both cannot see, but for vastly different 
reasons. The same is true with spiritual 
“sight.” Some cannot understand the 
truth because they have no heart. They 
are totally cut off from reality. There is 
no hope for them, because their heart 
(ability to understand) has been removed. 
They are like the person with no eyes. 
Others have a heart. It is just covered and 
locked up. They can remove the lock, but 
it may take some work. They are like the 
person whose eyes are covered. 

Pharaoh’s heart was blocked. This im-
paired his spiritual vision. However, he 
was capable of removing the blockage. 
He could “see” again, if he did teshuva. 
Therefore, it was worthwhile for Moshe 
to go to him. Perhaps he would soften his 
heart, and see the truth that Hashem is 
the King of Kings. Then he would let the 
Jewish people go. 
 

 
Kinderlach . . . 
Hashem did not give up on Pharaoh. He 
and his nation had suffered seven makkos 
(plagues) and he still did not recognize 
Hashem. We might think that he was 
hopeless. Hashem did not. He sent Moshe 
Rabbeinu to him again, in the hope that 
he would do teshuva. What about us? Do 
you ever feel that you want to give up on 
your self? “I’ll never change.” “I’m beyond 
hope.” These words are false. You are 
surely no worse that the evil Pharaoh. 
Your are much better than he was. And he 
was able to change. You can too. Try 
again. And again. And again. Your heart 
will soften. The truth will enter. “I see, I 
see,” you will say. With the voice of true 
understanding. 
 

Forever Free 
“He killed in His wrath all of the first-
born of Mitzrayim and took His people, 
Israel, from their midst to everlasting 
freedom (from the Maariv prayers).” 
What was this everlasting freedom? Rav 
Dessler takes a deep look at the slavery in 
Mitzrayim. Besides the well-known physi-
cal bondage, there was a slavery of the 
soul as well. The powers of tumah (impu-
rity) were very strong in Mitzrayim. The 
Yetzer Hara (Evil inclination) ruled there. 
The Jews were trapped in this. They had 
sunken to the lowest level of tumah pos-
sible before being lost forever. From this, 
Hashem redeemed them, instantly. 

Now they were free. Liberated from the 
Yetzer Hara. He could never rule over 
them again in the same way. Free to do 
what? To serve Hashem. To learn His 
Torah. Rav Dessler explains that the two 
go hand in hand. As the Mishna states in 
Pirkei Avos (6:2) “A man is never more 
free than when he occupies himself with 
learning Torah.” This became a part of us 
when we left Mitzrayim. Hashem injected 
into our genes an everlasting freedom 
from the grip of the Yetzer Hara. Nothing 
could ever prevent a Jew from serving 
Hashem and learning His Torah. 
 
Kinderlach . . . 
Did you ever feel that it was too difficult 
to learn? A mitzvah just seems too hard to 
do. It is all just an illusion. There is nothing 
that can stop you from learning Torah 
and doing mitzvos. You are truly free. You 
became free 3300 years ago when we all 
left Mitzrayim.  Take a deep breath and 
give it another try. You will succeed. It is 
in the genes. You are forever free. 
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The Perfect Plan 
ויאמר ד' אל משה בא אל  “ 10:1
פרעה, כי אני הכבדתי את לבו  
ואת לב עבדיו למען שתי אתתי  
 ”אלה בקרבו 

“Hashem said to Moshe: Come to Paroah, for I 
have made his heart and the heart of his 
servants stubborn so that I shall place these 
signs of Mine in his midst.”  Rashi says that 
Moshe was to go to Paroah to warn him.  Why 
did Hakodosh Boruch Hu create this entire 
situation where He afflicts Paroah and the 
Mitzriyim with Makkos, warns Paroah, and 
brings more and more Makkos?  Why not just 
bring one extremely severe Makkah which 
leaves Paroah with no choice but to free Klal 
Yisroel?  
 How was Paroah able to remain 
steadfast in his obstinance after being 
bombarded with so many harsh Makkos, 
despite Hakodosh Boruch Hu hardening his 
heart?  Hakodosh Boruch Hu didn’t take away 
his choice, He just hardened his heart.  
Hakodosh Boruch Hu caused the Makkos to 
occur in a way that could potentially be seen 
as nature.  One Makkah brought the next one.  
For example, after the Makkah of blood, which 
caused all of the waters in Mitzrayim to turn 
to blood, the frogs left the blood and went onto 
the land.  The Makkah after the blood was the 
frogs, which was a natural consequence of the 
waters turning to blood.  After the frogs died, 
the Makkah of Kinim hit, lice, which is the 
natural outcome of having all the dead frogs.  
In each of the Makkos, there was a way that 
one could potentially say that they were 
natural events, and that it was not from 
Hashem.  When the Torah says that Hakodosh 
Boruch Hu hardened the hearts of Paroah and 
his servants, it means that Hakodosh Boruch 
Hu specifically made the miracle occur in such 
a way that they could say that it was nature 
and not the Hand of G-d.  Had there been no 
question that it was G-d, then they would have 
let Klal Yisroel go immediately.  Being that 
they chose to place their belief in nature and 
not Hashem, they therefore had no impetus to 
allow Klal Yisroel to leave.  Moshe was able to 
foresee the order of the Makkos that Hakodosh 
Boruch Hu was going to bring upon Mitzrayim 
based on the natural order of the world.   With 
this understanding it answers the famous 
question of how Hakodosh Boruch Hu could 
have hardened Paroah’s heart – for that would 
mean that He took away his Bechirah, his 
opportunity to choose, and that would not 
seem to be fair? If Paroah indeed had no 
choice, then why was he punished for it?  The 
answer is that Paroah certainly had a choice.  
Hakodosh Boruch Hu cloaked these amazing 
miracles in nature, perhaps extreme nature, 
nonetheless with the opportunity for one to say 
that it was not Hakodosh Boruch Hu 
performing the miracles, but nothing more 

than nature.  Paroah could have opened his 
eyes, and seen the obvious Hand of Hashem, 
but instead he chose to discard Hakodosh 
Boruch Hu’s involvement in this world, and 
say that it was all nature.  The outcome of this 
choice was the continued punishment which 
came upon him. (מהר"י שטייף) 

 Klal Yisroel needed to be in 
Mitzrayim in order to bring forth Nitzotzos 
Shel Kedusha, sparks of holiness, and there 
were many in Mitzrayim.  Klal Yisroel were 
successful in doing so, as it says in the Posuk 
 They emptied“ – ”וינצלו את מצרים“ 12:36
Mitzrayim (from all of the Nitzotzos Shel 
Kedusha).”  There are various ways to bring 
forth those Nitzotzos Shel Kedusha and one of 
those ways is through Yisurin, affliction.  Klal 
Yisroel had great Yisurin in Mitzrayim 
through the intense work that they were 
forced to do.  Another way to bring forth 
Nitzotzos Shel Kedusha is through Tefilah, 
which Klal Yisroel did a lot of in Mitzrayim, as 
the Posuk says, “ עקו  זויאנחו בני ישראל מן העבודה וי
 and in 3:9 ”ותעל שואתם אל האלקים מן העבודה 
where Hakodosh Boruch Hu speaks of the 
Tefilos of Klal Yisroel, “  ועתה הנה צעקת בני ישראל
 crying out, is a ,צעקה  the Loshon of – ”באה אלי
Loshon of Tefilah.  A third way is through 
Limud Hatorah, and Klal Yisroel had that in 
Mitzrayim through Shevet Levi, as they did 
not work at all in Mitzrayim, rather they set 
up Yeshivos in Mitzrayim to study and toil in 
Torah full time.  A fourth way is through the 
fulfillment of Mitzvos, which Klal Yisroel 
performed many in Mitzrayim.  Chazal tell us 
that even Shabbos Kodesh, which had not yet 
been given to them, they heeded.  When Moshe 
Rabbeinu came on the scene in Mitzrayim to 
redeem them, they still had not brought forth 
all of the Nitzotzos Shel Kedusha that they 
needed to.  When the Makkos began, Klal 
Yisroel no longer needed to work in Mitzrayim, 
so that caused them to stop bringing forth 
Nitzotzos Shel Kedusha through Yisurin.  No 
longer working also caused them to stop 
bringing forth Nitzotzos Shel Kedusha from 
Tefilah, for they were no longer crying out to 
Hakodosh Boruch Hu. Thus, Hakodosh 
Boruch Hu needed to harden Paroah’s heart so 
that there would be more Makkos.  In order for 
every Makkah to be removed from the 
Mitzriyim, Moshe Rabbeinu needed to Daven 
to Hashem that it be removed.  Those Tefilos 
of Moshe Rabbeinu took the place of the Tefilos 
of Klal Yisroel, and brought forth many 
Nitzotzos Shel Kedusha, specifically through 
the intense Tefilos of Moshe Rabbeinu that 
Hakodosh Boruch Hu miraculously remove 
the Makkos.  The removal of the Makkos 
brought great Kiddush Hashem, which caused 
Moshe’s Tefilos to be particularly potent in 
bringing forth Nitzotzos Shel Kedusha.  This 

was done until all of the Nitzotzos Shel 
Kedusha were brought forth, and Klal Yisroel 
were then ready to leave Mitzrayim. (בן איש חי) 

 This Posuk can be explained with a 
Moshol.  There was a man travelling in the 
desert and he found ten thousand gold coins. 
He was ecstatic about his find.  There was 
another man also travelling in the desert who 
found one thousand gold coins, and was very 
excited about his find.  He continued 
travelling, and kept on finding bags of one 
thousand gold coins.  By the time he reached 
his destination, he had found a total of ten 
thousand gold coins.  Although both of these 
people ended up with ten thousand gold coins, 
the one who found one thousand at a time had 
greater joy.  The one who found the ten 
thousand was very happy once, however, the 
second person became happy ten times, for 
each time he found another thousand gold 
coins, he was happy all over again.  So too with 
Klal Yisroel, had there been only one severe 
extended Makkah, or right away Makkas 
Bechoros, Klal Yisroel would have had one 
great Simcha for the great miracle that 
occurred for them.  However, now that there 
were ten Makkos, they had joy ten times, for 
each miracle that was performed on their 
behalf – and this was greater joy than had 
there been only one. (עוד יוסף חי) 

 Now we can understand why 
Hakodosh Boruch Hu freed Klal Yisroel the 
way He did.  Hakodosh Boruch Hu has a plan 
for everything, and nothing is happenstance.  
Hakodosh Boruch Hu acts Midah K’neged 
Midah, and while one does not see all of the 
details of every situation, all must know that 
everything is perfectly calculated so that 
everything is done to the liking of Hakodosh 
Boruch Hu.  Paroah needed to be afflicted by 
ten Makkos for the sake of Klal Yisroel, Klal 
Yisroel needed to remain in Mitzrayim during 
that time, to create a Tikun.  Both sides of the 
coin, Paroah and Klal Yisroel, received exactly 
as they deserved.  Hakodosh Boruch Hu 
wanted to give Klal Yisroel more joy, so He 
inflicted the Mitzriyim with ten Makkos, 
instead of one, which still would have been 
joyous for Klal Yisroel, but not as joyous as 
having the Mitzriyim afflicted with ten 
Makkos.  The Torah is teaching us here that 
everything that Hakodosh Boruch Hu does is 
exact, and we must never question anything 
He does.  Emunah is not something we can 
clearly see – for that would not be called 
Emunah.  Emunah is believing even when we 
can say and convince ourselves that it is 
nature and not Hakodosh Boruch Hu.  There 
is really no such thing as nature, rather nature 
is just the clearly revealed part of the Ribbono 
Shel Olam.  May we be Zoche to have true 
Emunah in Hakodosh Boruch Hu.   
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PARSHAS BO 
THE DOUGH THAT DIDN'T RISE 

 
In the Haggadah of Pesach before eating the matzah we recite the reason why we eat the matzah 
 

םלאגו ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנש דע ץימחהל וניתובא לש םקצב קיפסה אלש םוש לע המ םוש לע םילכוא ונאש וז הצמ  
 
The Mechilta writes on the words םירצממ ושרוג יכ  (Shmos 12,39) (that they were chased out from Mitzrayim) from that moment on, a miracle 
happened that their dough stopped rising. Once that Am Yisrael could not wait any longer in Mitzrayim to allow their dough to rise, the reaction 
amongst the ingredients that would naturally cause their dough to rise became dysfucntional  and the dough remained in the same frozen state 
throughout their entire journey from Raamses until they reached Succos. Only after arriving at Succos were they given the first opportunity to bake 
their miracle dough.  
 
Why did this miracle occur? The Baal Haggadah answers ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנש . Hashem Himself had to bring the geulah to His people 
as it says in the Haggadah רחא אלו אוה ינא ףרש אלו ינא ךאלמ אלו ינא . The name of היוה  forms the letters of היהי הוה היה  past present and future all 
in one moment. Hashem's appearance during this encounter of the Shechinah Revelation, displayed a characteristic of being above time which is a 
creation in itself. The name of היוה  forms the letters of היהי הוה היה  past, present and future tenses all simultaneously. As the meforshim explain on 
the passuk םיקלא ארב תישארב  that Hashem created a beginning which literally means the creation of time. For time is the starting point of everything 
of creation. As elusive and intangible as time seems, it nevertheless also needed to be created. This is how the Vilna Gaon interprets the phrase in 
Baruch Sh'amar תישארב השוע ךורב . Everything is under the influence of time. However, geulah which involved the revelation of Hashem's presence, 
automatically means a revelation of this aspect of rising above the natural components of time, such as day and night (Chazal say that the night of 
Pesach was as light as daytime), the zodiac and constellations (the mazal of הלט  was deactivated from its influences), and natural aging as we find 
defied by the Lechem Hapanim in the Bais Hamikdash and in the dough that did not rise.   
 
It takes the passage of time for dough to rise. Normally flat dough rises with time. The dough of Yetzias Mitzrayim was miraculous in that it 
demonstrated that it possessed the quality of the supernatural by not rising with the passage of time. It received the impact of the revelation of the 
Hashem's presence. Therefore a commemoration of this matzah was made into a mitzvah to symbolize our special geulah from Mitzrayim by 
Hashem's presence.   
 
In the beginning of the Haggadah we say םירצמד אעראב אנתבהא ולכא יד אינע אמחל אה  this is the bread of affliction that we ate in Mitzrayim during 
our slavery. The meforshim learn that the staple food that was given to slaves was matzah since it takes a small amount of time to prepare and it is 
very filling. What a contrast to the mitzvah of matzah which symbolizes geulah. They both have the same outward appearance and might even taste 
the same. To go even further one can say that both matzos symbolize slavery. What? Yes! The only difference is one symbolizes the slavery of galus 
and the other symbolizes the slavery of geulah. As Rav Schwab writes in his sefer הבאושה תיב ןיעמ  that instead of being subjugated to Pharaoh, on 
the night of the 15th of Nissan we became subjects of Hashem the King of Kings. Here are some of the light years differences that separate the two 
matzos. Under Hashem's dominion we are freed from the shackles of nature and time, and are elevated to connect to Olam Habah even in this world. 
Unlike the ינוע םחל  we ate as slaves to Pharaoh, the הצמ  of Yetzias Mitzrayim was void of time constrictions and it turned into a הוצמ  like all תווצמ  
which connect us (the letter vov of הוצמ  in Lashon Hakodesh is the connector letter) to an eternal and timeless world. The Matzah of Yetzias Mitzrayim 
had Hashem's direct hand involved in the making of it which is in contrast to the matzah of Pharaoh given to the slaves, possessed only the hand of 
flesh and blood. The רואש , yeast of the dough, which Chazal compare to the yetzer harah was dysfunctional in the matzah of the geulah making it 
spiritual food, not so with the matzah of slavery. 
 
Now we can understand another Chazal on the passuk  השק הדובעב םהייח תא וררמיו  (Shmos 1,14)  The Zohar Hakadosh writes 
 

.וקית אד ךרפב םב ודבע רשא םתדובע לכ תא ,אתיירב אד הדשב הדובע לכבו ,הכלה ןוביל אד םינבלבו ,ו"ק אד רמוחב ,אישוק השק הדובעב םהייח הא וררמיו  
What is the meaning of this cryptic message that the Zohar is revealing by connecting the severe hardships of the slave labor that the Yidden had in 
Mitzrayim to the different tools applied to the learning of Torah Shbe'al Peh which interprets the 613 mitzvos? Even this is hinted in the gematriah 
of the acronym of these tools וקית אתיירב הכלה רמוחו לק אישוק  which add up to 613. According to the above the explanation, it is the matzah of 
Yetzias Mitzrayim that taught us that freedom is not a license to be able to live a life without rules regulations, restrictions, and disciplines. Rather it 
is the transfer of masters, from being enslaved to other people, things, bodily cravings and lusts and now to become subjected and committed to 
fulfill the mitzvos of Hashem our true Master. This new subjugation will be achieved by learning Shas and fulfilling mitzvos with the same commitment 
with which we worked as slaves to Pharaoh when we clearly realized that our life depended upon our expected production. 
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הב םיקיזחמל איה םייח ץע . The word תורח  freedom is gematriah 614 and the acronym of the tools that are applied to the Oral Law is the same including 
the ללוכ . This is what Chazal allude to when they say הרותב קסועש ימ אלא ןירוח ןב ךל ןיא . 
This is the reason why we introduce the Maggid segment of the Haggadah with אינע אמחל אה . Why should we even focus on the type of food such 
as the matzah that we ate as slaves and why is that so important? The answer is because the matzah of geulah is only an exchange of subservience 
to different masters. However, we are expected to use at least the same inner and outer strengths of mesiras nefesh and commitments to Hashem 
as we did while being enslaved to Pharaoh. That is why the description of slave food is an integral part of not only the galus but of the geulah as well.    
 
This could also explain the custom why we place two types of maror on the Seder Plate תרזחו רורמ . The meforshim explain that the maror is used for 
the siman of maror representing the bitterness of our servitude to Pharaoh. The chazeres which is lettuce is used for maror in the Korach sandwich. 
However the two marors are sending two distinct messages. The Korach represents the geulah as we find in the times of the Bais Hamikdash the 
sandwich contained the Korban Pesach which symbolizes the geulah. This maror is called תרזח , a word which is composed of two parts רזח  to return, 
and the letter ת gematriah 400 symbolizing the years of our galus which included the slavery to Mitzrayim.  At the time of our redemption from 
Mitzrayim our servitude to Pharaoh returned to Yisrael in the form of servitude with mesiras nefesh to Hashem and his Torah.  
 
Note that we mentioned previously that the gematriah of  freedom, equaled the acronym of all of the applications for learning Torah with  תורח
mesiras nefesh. However now if we include the word of תורח  as well, we come to 615, which is exactly the same gematriah of תרזח . This 
demonstrates that we must now channel our servitude to Mitzrayim into תולמע  of Torah and mesiras nefesh for fulfilling mitzvos which has become 
our new mission. 
 
This explanation will also answer why the order of Rabban Gamliel in the Haggadah was רורמ הצמ חספ  instead of the correct time sequence that 
these symbolic foods events represent  The answer is the same as the above being that Rabban Gamliel wanted to assure that we ? הצמ חספ רורמ
fully understand clearly the true definition and ramifications of our new acquired freedom from Mitzrayim, and our obligation to our new Master 
which is the singular pathway to gain our true  .תורח   
 
Now to bring just a side note which is of utmost chizuk. As we brought above the Torah relates that in the morning of Yetzias Mitzrayim ולכי אלו 

המהמתהל  that Hashem caused that Am Yisrael could not tarry any more in Mitzrayim. It was then that Hashem removed the ability for the dough to 
naturally rise with the passage of time, for now they would be on the constant move and have no time or opportunity to bake them. Only when they 
reached Succos they baked them as the matzos of geulah. In this rush of leaving Mitzrayim we have a lesson that relates to tefillah as well. ינוע םחל  
bread of poor person can allude to tefillah as well, since we find the lashon of ינעל הלפת . Sometimes one finds himself being rushed to daven, either 
because he was caught in a lengthy business deal or he didn't realize it was getting so late. To daven in crunch time without the proper kavanah one 
might mistakenly think that what he's about to do is worth nothing and he might as well forget it. The Trisker Maggid, the author of Magen Avraham 
parshas Korach writes a great revelation about such a scenario as follows.  
 

 ונורכז לע הלוע החנמ תלפת ןמז עיגמש תעב קר םלוע ארוב שי חכושש טעמכו תובוחרבו םיקוושב םויה לכ ויקסעב דרטומה שיאה הז םגש בוט םש לעבה םשב
 אוה המ ללכ עדוי וניאש םגה החנמ ללפתמו דצה ןמ תחא אטמיסל ץר אוהו םלועה ילבהב םויה לכ הנפש ךיאה תוננובתהב ובלב חנאנו חנגו הלפתה ןמז עיגהש

.םיעיקר תעקוב ולש החנאהו םלוע ארובה ינפל דאמ רקיו בושח הז םג הז לכ םע רבדמ  
 
In the name of the Baal Shem Tov a person who is preoccupied with his business the entire day in the market place and streets can almost forgot his 
creator entirely. When the time of davening Mincha starts ebbing away, he realizes his shortcoming and lets out a groan in anguish in that the entire 
day he spent busy with fleeting things of this passing world. He then quickly runs to an inconspicuous alley and quickly davens Mincha not really 
understanding what he is saying. This crunched tefillah is nevertheless deemed before Hashem as a precious and cherished expression of his 
connection and longing to Hashem. His groan over his loss of ruchniyus, pierces open the heavens. 
 
Such a tefillah is hinted in the word המהמתהל לוכי אלו  they were in rush to leave and did not have time for the dough to rise. Its gematriah is הליפת  
525. Just like in the המהמתהל לוכי אלו  in the baking of the matzos nevertheless, Hashem removed the power of the yetzer harah and the matzah did 
not rise, so too even the tefillah which we find ourselves rushed into a crunch davening, is cherished by Hashem  ךופשי 'ה ינפלו ףוטעי יכ ינעל הלפת 

וחיש  The tefillah of a poor person is one who possesses poverty in time. The reason being, ףוטעי יכ  which means coming late (Bereishis 30,42). 
Nevertheless, this person faced with minimum time, ףוטעי , which means agony and pain. Being unable to spend the proper time needed for a tefilla 
with kavanah, causes him pain to the degree that he might even emit a groan of Oh Vey! As the Trisker Maggid said above, such a tefilla can still be 
precious in the eyes of Hashem nevertheless. וחיש ךופשי 'ה ינפל  His tefillah can still come before Hashem and not only is it not rejected but also it is 
embraced.  
 

G U T  S H A B B O S  

R A V  B R A Z I L  
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The Zera Shimshon, Rav Shimshon 
Chaim ben Rav Nachmon Michoel 
Nachmani, was born in 5467 
(1706/1707) into an illustrious 
family with great Rabbinical 
lineage. He studied the revealed and 
concealed parts of the Torah by the 
Torah greats of his day.  

He served as Rav of Modena, Pisa, 
Sayna and Reggio, Italy, and was 
recognized as a holy and pious 
individual, as well as a tremendous 
Torah scholar in all areas of Torah. 
He passed away on the 6th of Elul 
5539 (1779). 

His Seforim were named, Toldos 
Shimshon (The ‘Offspring’ of 
Shimshon) on Pirkei Avos and Zera 
Shimshon (The ‘Seed’ of 
Shimshon) on the Parshi’os of the 
Torah. In his introduction, he 
explains that since his only son had 
died during his lifetime, he wrote 
his Seforim to perpetuate his own 
memory after his passing. 

The following is his passionate 
request to learn his works.  

“I implore of you with ten terms of 
supplication to choose from my 
Chiddushim (novella) the piece that 
finds favor in your eyes, for your 
learning will sooth my soul etc… 

“This righteousness will stand by 
you forever – to ‘eat’ in this world, 
and be satiated in the next. In this 
merit, Hashem will repay you with 
children, health and sustenance. 

“…and now my brothers and 
friends etc. do a true kindness, and 
with your eyes you will see children 
and grandchildren surrounding 
your table, houses filled with all 
that is good, wealth and honor will 
not cease from your children…” 


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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ניתן לתרום גם במכשירי “קהילות” ו”נדרים פלוס” בבתי הכנסת,
יש ללחוץ על לחצן ‘קופות נוספות’ ובחיפוש ‘דברי שי”ח’, או בטלפון:

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

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

ותלמדם חוקי חיים  פרק ו’ - טוב לשמוע גערת חכם )ב’(
אודות  האחרון  במאמר  שכתבנו  לדברים  כהמשך 
יש  כראוי,  שמתנהגים שלא  לילדים  בתוכחה  החינוך 
להעיר  מה  על  לדעת  בראשו  עיניו  חכם  כי  להוסיף 

בניחותא ועל מה להעיר בכעס הפנים.
דומה כי ניתן להגדיר בזהירות, שבדברים שהם נוגעים 
וכן  האדם,  והליכות  החיים  השקפת  שמים,  ליראת 
אם ראה ‘זלזול’ במנהג או הלכה כל שהיא, גער רבינו 
יחשוב  שלא  הילד  של  מליבו  להוציא  כדי  בחריפות 

לרגע שיש כאן צד שני.
כך למשל, כשראה הילד מתפלל בזלזול, או מי מבני 
שאינו  בעיתון  ומעיין  הזקן,  שערות  שמגלח  הבית 
כשר, לא קם לתפילה וכדו’ אבל בדברים שהם הלכות 
נובע  הדבר  כלל  ובדרך  ערוך,  בשולחן  מפורשות 
מחוסר ידיעה, או מסיבה צדדית אחרת, פעמים שהוא 

‘העלים עין’.

‘מעלים עין מסוררים’
בכלל, רבינו לא התערב בפרטי הפרטים של הילדים. 
‘חפר להם בפרטים’, אלא בדרכו  היום  מה שקוראים 
שלו הוא עקב אחריהם, אך לא נהג כמרגל או בלש. את 
ניתן להביא מסעודות השבת  הדוגמא הכי טובה לזה 
שהיו במחיצתו, בנעימות ורוגע, בלי כל לחץ ותביעה 
הצדקנית  מבתו  מיוחדת  עדות  כך  ועל  מהילדים, 

שתחי’, בפרקים הבאים בס”ד.

מדוע ישב רבינו לצייר ציורים?
העובדא הבאה, מתגלגלת מפה לאוזן, אצל בניו ונכדיו 
של רבינו שליט”א, קשה לדעת בדיוק מה היה ואיך, 

אבל זו תוכנה:
מעשה שהיה. אחד מבניו של רבינו, היה אז ילד קטן 
שמע  הוא  הביתה  רבינו  כשהגיע  אחד  ויום  וצעיר, 
שהילד עשה מעשה אשר לא ייעשה, ולא היה אפשר 
לשתוק עליו. תיכף ומיד בלי לשהות, קרא לו אביו - 
המעשה,  על  אותו  והוכיח  מאוד  בו  ונזף  גער  רבינו, 
והזהיר אותו ששוב לא יעיז לחזור על המעשה. והילד 
למי  וכיאות  כיאה  ופגוע,  נזוף  כשהוא  פניו  מעם  יצא 

שמתנהג שלא בטוב.
לא עבר זמן קצר, ונודע לרבינו שהילד כלל לא עשה 
היו  הצעקות  כל  אשמה,  מכל  חף  הוא  המעשה,  את 
לשוא. הילד לא עשה שום דבר רע, והכל היה בחינם.

בשלב זה נתבונן, מה אנחנו היינו עושים במקרה כזה: 
שהיה  מה  ואומרים,  ‘מתעלמים’  היו  שרובנו  מסתבר 
היה, להבא נזהר יותר לבדוק היטב...  בפרט שהכוונה 
את  המכה  האב  יצא  ב’  ח’  מכות  )עי’  לטובה  היתה 
מילות  ממלמלים  היינו  טובים  הכי  במקרה  בנו...( 

התנצלות רפויות...
מומחים אחרים סבורים, ואף כותבים את זה במפורש 
בספרי ‘חינוך’ למיניהם, שבמקרה כזה אסור לו לאבא 
בעיני  כל ההשפעה שלו  יירד  אז  כי  להודות בטעותו 
לתת  ישתדל  אלא  יותר.  אותו  יעריך  לא  והוא  הילד, 

לילד במקום זה משהו חיובי אחר, כדי לפצות אותו...
ואיך נהג רבינו שליט”א?

ובכן, כפי ששמענו, המשך הסיפור היה כך: רבינו קרא 
מיד לילדו, ואמר לו במילים פשוטות: טעיתי, חשבתי 
שהיה מגיע לך הצעקות אבל שמעתי שאתה לא אשם 
לך  ואצייר  אותך,  לפצות  רוצה  אני  ועכשיו,  בכלום. 

ציור יפה שיהיה לך...
ורבינו, שחס על כל שניה מזמנו, ולא ביטל רגע מחייו 
נטל  השולחן,  יד  על  התיישב  הזה,  העולם  הבלי  על 
גליון נייר ועט, וישב לצייר לו ציור יפה של מנורת בית 
המקדש, עם שבעה קנים ופרחים וגביעים, כדי להפיס 

דעתו של הבן.
הצעקות  מכל  חזק  יותר  רושם  עשה  הזה,  והמעשה 
והגערות, שהבן ראה שאם צריך צועקים, ואם לא צריך 

והצעקות הם בטעות, אז צריכים להודות על האמת.

איור שער 

של כרך 

משניות, 

בכתב ידו 

של רבינו, 

מילדותו

הערה במבט חטוף
בעשור וחצי האחרונים, מידי ערב יושב בנו הצעיר של 
רבינו, הגאון רבי יצחק שאול שליט”א מחבר הספרים 

דעת נוטה ואוהל עראי, בסמוך לאביו הגדול.
את  להעתיק  בידו  סייע  שהוא  מכך  התחיל  זה 
כדי  לשואלים,  במכתבים  משיב  שרבינו  התשובות 
והמשיך  רבינו,  של  בביתו  יישאר  התשובה  שמקור 
בכך שעבר בשנים האחרונות להתגורר בסמיכות אליו 

ולסייע בידו במה שהוא צריך.
יושב  אני  ובעוד  פעם,  לא  קורה  הגרי”ש:  סיפר  וכך 
ולומד בסמוך לאבא שלי, ניגש אלי אדם לשוחח עימי, 
ואבי מעולם לא העיר על זה מאום לא לי ולא לאחרים, 
גם כשהדבר הפריע לו. גם אם דיברנו בעניני חולין, או 
בכל נושא שהוא, אבי כאילו לא שומע ולא רואה. אני 
אלא  סביבו  בנעשה  מבחין  שהוא  היטיב  יודע  עצמי 
הגמרא.  את  רק  ורואה  בלימודו  שוקע  במכוון  שהוא 

הוא לא מעיר מילה.
שונה הדבר, אם קרה ושוחחתי עם אחד מאחיי, או בן 
בזה  ראה  ורבינו  זמן,  מידי  יותר  אחר,  קרוב  משפחה 
ביטול זמן, או אז היה קורה הרבה פעמים, ורבינו הרים 

את ראשו, הביט לשניה והחזיר את הראש לגמרא.
בזה הסתיימה ה’הערה’ שלו. ואם לא הבנו את הרמז, 
אז אחרי כמה דקות הוא שוב הרים את הראש לרגע 
הביט לעברי והחזיר את ראשו לגמרא. )כאמור, כל זה 

היה כשהבן לא היה בגיל צעיר(.
שלי  אבא  הגרי”ש,  מטעים  טעות’  פה  יהיה  ‘ושלא 
יכול ללמוד גם ליד רעשי טרקטור וזה לא מפריע לו 
זה לא שהוא לא שם לב לנעשה סביבו, הוא  ללמוד, 
כן שם לב אבל מתגבר על הקושי, ומתרכז חזק בספר 
להעיר,  לנכון  שרואה  למה  נוגע  כשזה  אבל  שלפניו. 

הוא מעיף מבט מפעם לפעם...

‘אבא שלי ראה הכל ולא העיר כלום’ בנו הצעיר של 
רבינו, הגרי”ש, נותן צדקה מעומד, באמירת ‘ואתה 

מושל בכל’ בתפילת שחרית.

תוכחה אחת יותר מדאי
כאמור, רבינו לא היסס להתנצל אם ראה לנכון, הדבר 
נבע מיושר במדת האמת הטמונה אצלו. אצל רעייתו, 
היה  ע”ה,  הצדקנית  הרבנית  להבחל”ח  חבר  אשת 

הדבר בולט במיוחד.
להבדיל מרבינו שליט”א, שישב ספון רוב שעות היום 
הבריות,  בין  היתה  היא  הקודש,  ומלאכת  התורה  על 
בסבלנות  במחיצתה,  יום  מידי  עברו  רבות  ונשים 
נדירה ובצדקות עצומה שכמעט אין דומה לה בדורנו, 
מכל  רבות  נשים  ומכוונת  מייעצת  מעודדת,  היתה 
העדות. לא פעם קרה והיא חששה שמא אחת מהן לא 

התקבלה בכבוד הראוי לה, או חלילה נפגעה,
וכותבת  לפייס  שליחים  שולחת  היתה  הרבנית  אז  או 
גם  עצמו  על  חזר  הדבר  דעתה.  את  להניח  מכתבים 
פעם  לא  כאשר  הבית,  ובני  הנכדים  בין  הבית  בתוך 
היתה נדמה לה במחשבה שניה כי גערה במישהו יותר 

מידי, מיד הביעה התנצלות.

 מאוד מאוד הצטערתי, היה לי הרגשה שנפגעת ממני... 
מאוד מצטערת ומבקשת סליחה. אחד ממכתבי הפיוס 

שכתבה הרבנית הצדקנית ע”ה )המובא בספר ‘בית אימי’( 
מתוך רגישות עצומה לזולת.
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 פנינים על הפרשה
 

 סימנים בהם נותן היה יהודה' ר
 בכורות מכת או" בכורות" סימן
אמר יהודה' שר כן גם הפנים לחם לגבי' א ו"צ דף במנחות מצינו אמנם, המכות סדר את שיזכרו כדי סימנים נתן יהודה' ר פשוטו לפי הנה
 .שיזכרו כדי דבר בכל סימנים ליתן יהודה' ר של דרכו היה שכן וכנראה, ז"יה ד"זד סימן
את ומכים זה את זה מכים הבכורות שהיו מלמד בבכוריהם מצרים למכה" מדרש שיש לומר נוהגים היו' הדרשנים: 'ואמר רבינו הוסיף
"ב"באח ש"עד ך"דצ" בסימן הנה כי, פירשו והדרשנים, השייכות מה ע"וצ" ב"באח ש"עד ך"דצ סימנים בהם נותן יהודה' ר היה לכך אביהם
שהגיעו היתה המכה, בצפרדע וכן, דם – שמה את ומזכירים לדם שנהפך היתה המכה, דם כגון, המכה שם את מזכירים המכות בכל

היה צריך כ"וא שמתו מה אלא בכורות היותם עצם היתה לא המכה בכורות במכת אבל, בכולם וכן, צפרדע – שמה ומזכירים צפרדעים
היא, הבכורות, עצמו זה כן אם, בזה זה מכים היו שהבכורים ל"הנ המדרש לפי הוא התירוץ ואלא, בכורות מכת ולא בכורות מיתת לומר
"יהודה' ר היה לכך" הלשון אבל), בכוריהם ידי על, בבכוריהם מצרים למכה( ו"קל פרק תהלים טוב בשוחר זה מעין מדרש יש ובאמת. המכה
 .דרשנים של המצאה וזה טוב בשוחר שם נזכר לא
הגזל מן אוכלים צדיקים" במדרש שיש אומרים ששמעתי מה וכגון מקור לכך אין אך מדרשים בשם להזכיר שרגילים רמז עניני עוד יש

עביד לטב רחמנא דעביד מה כל: תיבות ראשי וכדרלעומר, לטובה זו גם: תיבות בראשי הוא שגזל מפרשים והדרשנים" כדלעומר ואומרים
,לו שיש במה ומסתפק: תיבות בראשי שהכוונה ומפרשים", המבושל מן ואוכלים" עוד כתוב שבמדרש שמוסיפים דרשנים ויש, רחמנא
 )שיח הפסח(                                                             .  שבידינו במדרשים מקור להם יודע שאיני מדרשים אלו ב"וכיו זה אבל

 אב פר' 372 'גיליון מס

 שביעית שנה"פ תש

 
 

 לזכות ולרפואה שלמהיו"ל  זה גליון

 טובה בן אליהו מרדכי
 בתושח"י

 

 עלי שי"ח 
 

  דויהי רצון שיעמו ,אשר לא זכה לזש"ק ,ל"זצ בךקרל שמואל בן שלמה יצחק רבי הגאון רבינו תלמיד של מפנקסיו אישיות רשימות
  רבי הגאון לאחיו נתונה תודתנו( א"שליט מרן רבינו במחיצת ולשמוע לשאול, לראות שזכה ממה לו לזכות דברי תורה אלו שהשאיר

 ) נ"לע הדברים מסירת על א"שליט יחיאל
 'י פרק

המספר את יש ממילא וקדישים ץ"הש שבחזרת מפני לחזר' צריך' לא אבל שכן והשיב, ברכות מאה כדין אמנים 90 אחר לחזר יש האם  
 .להזדרז שכדאי ילמדוהו ר"מו אמר?  יעשה מה ומפסיד בתפילה שמאריך וזה, הזה

שכן מסתבר והשיב, קדימה דין יש האם לא ואחד שביעית בקדושת קדוש אחד אלא שווה וברכתן בשווה החביבין פירות שתי לפני יש  
 .תחילה יברך עליו שביעית בקדושת והקדוש

שבא נוהגים ואצלם ברורה במשנה' מח שזה הביא השואל, ט"בכ שהיה, חשון' ל שאין בשנה ינהג איך חשון' ל שיש בשנה נפטר אביו ,'
  בדרך בשבת היארצייט כאשר והשיב, חודש ראש שהוא' א ביום או ט"כ שזה ששי ביום האם יעלו מתי בשבת הוא' ל כאשר ושאלתו

 .חודש בראש ולא שישי ביום יעלו דלעיל ג"בכה אבל ראשון ביום עולים כלל
יום באותו יוצא ל"זצ שלמה ר"הג אביו של היארצייט כשיום לתלמיד קידושין לסדר אותו הזמינו, שאל' מפונביז א"שליט ברמן פ"הגרח 

 .לחתונה שתלך ל"זצ לאביך גדולה זכות זה: השיב, לעשות עליו מה
שלא ה"זללה מרן בשם העיד ה"זללה מרן בהנהגות בפנקסו והרי ש"הראי בנו אותו שאל, כאיש במעריב חייבות שנשים אומר ר"מו  

 וכי בנו ושאלו חייבות שנשים ה"זללה מרן בשם העיד במברגר צ"שהגרב אלא להתפלל להם ראוי בבית קטנים ילדים אין כ"ואא חייבות
 .מועילה ותפילתם, להתפלל לנשים אומר שאני, לדבר ראיה ושנית, כן ראשית והשיב, שלך מעדות עדיפא במברגר צ"הגרב של עדותו

ומבקשת במיטה מלוכלך דבר אבל ביופיה שוכבת בעולם אינה שכבר ממכיריה חשובה אשה על חלמה שאמו חלום על סיפר' א חכם  
 .שטויות זה מורידין ולא מעלין לא חלומות דברי השיב, אליה שתבוא מהחברה

מפסוק להם די ולא התורה מן המתים דתחיית מנלן אחר פסוק אחד כל מביאים שם החכמים בסנהדרין' הגמ למה שאלו ש"הראי בנו 
  התורה מן המתים שתחיית מאמין שלא מי זה שאפיקורס אומר י"ורש היות תירץ ובנו. ומשיב ששואל קטן במועד' תוס פתח הרב. אחד
 ...אומרים' שתוס מה לך טוב לא למה אבל יפה הרב לו אמר, זה ענין בתורה מרומז איפה דעתו לפי הראה חכם כל לכן

בזוזי בתר בזוזי' וכו ח"בת קטגוריא בא דוד שבן דור כתובות בסוף' הגמ את פתח. נוף בהר הנורא הטבח על שאלוהו. ה"תשע חשון 
 .התורה בלימוד להתחזק צריך בדלת כבר ומשיח דורנו ממש זה והוסיף, ש"עיי

לדראון נזכר שהוא והשיב, אדם כל אצל דעתו בטלה אומרים לא למה ומאידך ממנו לומדים שבת' שהל דורסאי בן זכה מה שאלתי  
 .בטיא בן' וכו נצר בן בישא חנינא' בגמ מוזכרים רשעים שהרבה וטען העיר ש"ראי ובנו, אחריו נגררו והרבה עולם

אדליק שאני או בזמן תדליק שאשתי האם בערב שש בסביבות נגמרים שלי הדיאליזה כשטיפולי להתנהג עלי איך חנוכה בימי שאלתי  
 טיפולים לעשות, עדיפא בשעתה מצוה השיב, היום כל אלמד לא ואזי בבוקר טיפולים לעשות או שש אחר זה מהטיפולים כשאחזור

 .בבוקר
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 בה', ותאמין בעצמך.תאמין 

 מאמין בה' ומאמין בעצמך? תתקדם הלאה!אתה 
 תתקדם! עם השכל, הכל עם השכל!

"...אז ודאי אם אתה אוהב אותי, ואין אבא שעושה 
 מציאות!רע לבן שלו! אין כזו 

לא אבא שבשמיים! שום אבא בעולם הזה, כל בטח 
...", עם השכל! הכל עם שכן לא אבא שבשמיים!

השכל, על מה שאתה בא להתפלל, על גשמיות או 
רוחניות, להתקרב לה', מה שאתה מבקש, קודם כל 

 שכל, הבנת? 

לעשות לי זה בוודאי  "...אז בכל אופן אם החלטת
רק לטובתי. בגשמיות, ברוחניות, הכל לטובתי. 

להגיד לך תודה עם רבונו של עולם תזכה אותי 
השכל. מתי שיגיע הלב יגיע, קודם כל עם השכל. 
תודה שאין לי זיווג, תודה! תודה שעדיין אני לא 
מצליח להתגבר על התאווה הזו, או על המידה הזו 

ים את המצווה הזו...", או לא מצליח לקיהרעה, 
ברוחניות ובגשמיות, לא משנה מה, קודם כל ללכת 

 עם השכל.

, אתה הרי אוהב אותי "כ: "..בטח אתה צר לךואח
אז בטח צר לך בצער שלי. ובכל אופן, צר לך, ואתה 
יכול לתת לי ואתה לא נותן לי אז זה מליון אחוז 
לטובתי! ועכשיו עוד יותר מתגלה לי כמה אתה 

ותי, כי הכי קל לך לתת לי, ואע"פ כן אתה אוהב א
מוכן להצטער בשביל שאני אגיע לתכלית שלי! כי 
אתה אוהב אותי באמת! ואתה מוכן שיהיה לך צער 
בשביל שאני אגיע לתכלית שלי! לכן ודאי! ודאי 
שאני צריך להגיד לך עכשיו תודה! תודה אמיתית! 
רבונו של עולם אתה מוכן! אתה מצטער בשביל 

 אגיע לתכלית! תודה שאין לי זיווג...", וכו'. שאני

עכשיו דבר שלישי: "...רבונו של עולם, הרי אתה 
רוצה לתת לי, וכל הרצון שלך רק לתת לי הכל! 
ואתה לא נותן לי כי אתה יודע שזה לטובתי, אז ודאי 
שאני צריך להגיד לך תודה, שאתה מוותר על הרצון 

לא נותן לי שאתה רוצה כל כך לתת לי! ואתה  שלך
כדי שאני אזכה להגיע לתיקון שלי, אז בטח שאני 

 אגיד לך תודה!".

אח"כ דבר רביעי: "...הרי אתה תשמח יותר ממני 
אם אתה תתן לי! יותר ממה שאני אשמח אתה 
תשמח! ואתה מוותר על השמחה שלך בשביל שאני 
אגיע לתיקון שלי, אז בטח אני צריך להגיד לך 

 תודה!".

ם ה', ואז לאט לאט מגיע הלב. ככה מדברים עו
 כשמדברים עם ה' לאט מגיע גם הלב.

בשכל מבין את זה! אין! לא "..רבונו של עולם, אני 
מעניין אותי איפה הלב שלי נמצא! אני בשכל מבין! 
אני חי עם השכל! וידעת היום! קודם כל אני יודע! 
אני יודע אותך! אני חי עם השכל קודם כל. תודה! 

 עולם! תודה!". תודה לך בורא

 לחזור כל הזמן על ארבעת השלבים.וככה 

מגיעה הנקודה האמיתית: "שלכן אני לא ועכשיו 
בורא עולם אמנם  מבקש אמונה!מבקש כלום! רק 

תודה שאין לי זיווג, או שאין לי כסף, אבל זה בכלל 
לא מעניין אותי כל זה, לא מעניין אותי! מעניין אותי 

יע ללב! לאמונה! שאני אחיה באמונה ואני אג
כי אם אני מגיע  להגיע עם הלב להגיד לך תודה!

 לאמונה כבר לא מעניין אותי כלום!".

השלב שאתה מגיע לרצון האמיתי! כי הגעת וזה 
לשכל שה' אוהב אותך, והוא מוכן לסבול צער 
בשביל שתגיע לתכלית, והוא רוצה לתת לך, והוא 

לך, מוותר על הרצון שלו בשביל שתזכה לתיקון ש
והוא ישמח לתת לך ומוותר על השמחה שלו בשביל 

 שתזכה לתיקון שלך.

הגעתי למסקנה, שאם ככה אתה מוכן לעשות ואני 
בשביל שאני אגיע לתכלית. אם כן מהי התכלית? 

 שאני אאמין בך!

זו הבקשה שלי! ואני שוכח את הזיווג, את ולכן 
הפרנסה, את החובות, עכשיו אני רק רוצה אותך! 

רוצה להאמין בך ולהגיד לך תודה מכל הלב! זה רק 
 מה שאני רוצה!

אני בידיים טובות כל כך שלא מעניין אותי שום כי 
דבר! שאני רוצה רק אותך ה'! רק לדעת אותך ה'! 
כשאני רואה כמה אתה אוהב אותי, ומה שאתה 
עושה בשבילי, שאני אגיע לתכלית שלי שאני אאמין 

, רק רוצה להאמין בך, בך, אם כן אני לא רוצה כלום
ולהגיד לך תודה מכל הלב! זה הרצון היחידי שלי! 

 אני לא רוצה כלום!

אדם נשאר לו בתוך הלב רצון לקבל את הישועה אם 
שלו, זיווג, או ילדים, או כסף, שיחזור עוד פעם על 
השלבים שלמדנו, עד שהוא יגיע להבנה שמה שהוא 

 צריך לבקש בעולם הזה זה רק אמונה.

ידי שתגיע לאמונה גם תשמח את הקב"ה, כי ועל 
הצער שהקב"ה מצטער ביחד איתך, עיקר הצער 
הוא שאין לך עוד אמונה, לכן כשתהיה לך אמונה 

 תזכה גם לשמח את הקב"ה.
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לכם ואני חוזר ומזכיר לכם, רבי נתן חיזק סיפרתי 
. , ונתן לתלמיד שלו ראיה מיצחק אבינותלמיד שלו

, אתה משווה אותי אז התלמיד שלו אמר לו: "מה
ליצחק אבינו?!", אמר לו ר' נתן: "כן כן, אני משווה 
אותך ליצחק אבינו. למה אתה חושב שיצחק אבינו 

 לא היה לו יצר הרע?!".

למה, משה רבנו לא היו לו ירידות, לא היו לו 
אז מה, לא היה לו יצר הרע? אם לא היה  נפילות?!

שהוא נהיה משה רבנו?  לו יצר הרע אז מה החכמה
לא היה לו יצר הרע! אז הוא מלאך! אין בזה לא 
חכמה ולא גדולה ולא שום דבר. אם יצחק אבינו לא 
היה לו יצר הרע אז הוא מלאך שקוראים לו יצחק 

 אבינו.

כל זה טעות! כי אברהם יצחק ויעקב, משה אבל 
ואהרון יוסף ודוד וכל הצדיקים ללא יוצאי מן 

 להם יצר הרע! ועבדו! הכלל, כולם היה

שהם עבדו, בזכות זה הם נהיו וכל אחד הגיע וזה 
 למה שהגיע! בזכות זה!

 זה חכמה באמת וזה גדולה באמת כי הוא עבד!ואז 

 צונות, מעט תפילות,אז מה אתה רוצה? שבמעט ר
רוצה לזכות תקבל כל דבר? כל שכן שאדם בכלל, 

בכלל בלי לרצות ובלי לעבוד! מה אתה רוצה?! 
בשביל מה באת לעולם הזה? תבקש מהקב"ה 
שישאיר אותך שמה ויתן לך הכל, תחזור למה שהיה 

 לפני הבריאה, תהנה בלי לעבוד.

, תבקש לחזור למצב שהיה לפני 52אז תמלא טופס 
 הבריאה, שאתה רוצה לקבל את הכל בלי עבודה.

עיקר הבחירה זה להיות בשמחה כל שממש יוצא 
 שניה!

 לא בשמחה? אז תדע שלא בחרת נכון.אתה 

עכשיו, מה שאני רוצה היום לחזק אותכם ולתת 
לכם דבר שיעזור לכם. שאפילו אם אתה רק מבין 
את זה בשכל, אל תחשוב שישר אתה יכול להגיע לזה 

 עם הלב.

עם השכל, תקח את השכל שלמדנו היום, תתחיל 
ב שלך עוד רחוק. נכון, צריכים להגיד תודה עדיין הל

בשמחה על הרוחניות והגשמיות, על כל דבר ודבר, 
ונכון שעכשיו אתה כולך בעצבות, אבל, בשכל אתה 

 מבין את זה? תתחיל עם השכל! 

"רבונו של עולם, אני יודע בשכל שאתה אבא טוב, 
שאתה רק טוב, אני יודע בשכל נכון? הלב שלי עוד 

בשביל שאני ארגיש את זה...", ובסדר! צריך עבודה 
זה הגיוני! אם אדם היה יכול בלי עבודה להגיע 
ללב... אבל עוד פעם! כל הצדיקים גם התחילו עם 

 השכל ורק אח"כ הגיעו ללב!

נקודה שחשוב לי היה היום להבהיר אותה, כל זו 
הצדיקים גם התחילו רק עם השכל, והלב שלהם 

כל  –ו בשכל היה רחוק מאוד ממה שהם הבינ
הצדיקים! אין מציאות שאדם יכול לזכות לזה בלי 

 עבודה.

אדם קודם צריך להשיג את הדברים בשכל, ועכשיו 
 זה עבודה!

 היום והשבות אל לבבך!וידעת 

 דבר שצריכים לזכור אותו כל הזמן.וזה 

אז תתחיל עם השכל: "רבונו של עולם, הרי אתה 
עבור כזה , ואם החלטת שבכל אופן שאני יאבא שלי

נסיון...", כמו שאין לאדם זיווג, או אין לו ילדים, 
בדיוק היום ניגשה אליי אישה הייתי באיזה מקום, 

שנים,  5וספרה לי שב"ה נולדו לה תאומים אחרי 
וכמובן שלימדתי אותם להגיד תודה וכו' וכו', ואלו 

 סיפורים שחוזרים על עצמם.

תודה מה, אדם שאומר תודה ישר הוא אומר אז 
שאין לו ילדים! תודה שהוא חולה!.. בשמחה? מה 

 פתאום!

 עם השכל! לדבר עם בורא עולם עם השכל!לדבר 

, אין! אתה "רבונו של עולם, הרי אתה אבא שלי
אבא! ואתה אבא הכי טוב! ואתה אוהב אותי, ואתה 
יודע שאני רק רוצה אותך!..", כי בשביל שתוכל 

ר, תכניסו את להגיע לאמונה אמיתית בקב"ה, תזכו
כל מה שאני אומר לכם היום, אנחנו לומדים היום 
כללים והגדרות, סיכומים של עבודות של שנים, 

 תאמין בעצמך! –לזכור, דבר ראשון 

"...אבא שבשמיים, אתה אבא טוב, אוהב אותי, 
ואתה יודע שאני רק רוצה להיות כרצונך, רק אוהב 

ך אותך, רק רוצה לשמוע לך, ממש להיות כרצונ
כפשוטו!..". קודם כל מאמין בה' שהוא טוב, 
ומאמין בעצמך שאתה טוב, ורק עם השכל, כי לב? 

 אין לב בכלל! כפשוטו אין לב!

שפגשתי היום איזו אישה שמספרת שיש לה כמו 
ודיכואנות ופחדים, אז אמרתי לה: חרדות, 

"תקשיבי למה שאני אומר לך, ורק עם השכל, עם 
 השכל תשבי לדבר עם ה'".

שאין לה כרגע שום לב מסכנה, כולה חרדות בוודאי 
 פחדים ודיכאונות אז איזה לב יהיה לה?

תעזבי את הלב! תעזוב את הלב! תעזוב אותו!  לכן
חושך, צלמוות, אין לך לב, תעזוב את הלב! שכל! 
שכל! אתה מאמין שהקב"ה אוהב אותך, ואתה 
רואה את הטוב שלו ואתה רואה את הטוב שלך 

רבונו של עולם הרי אתה טוב, כולך רק טוב, עצמך: "
רק אהבה, וגם אני רוצה להיות רק טוב, רק להיות 

 כרצונך".
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אבל אם הלכת כבר שמאלה, עכשיו אתה מאמין 
, שזה לטובה ותבין מה הטובה, איך תתקרב

הזו, איך תתקרב מהירידה הזו, איך מהירידה 
 לה' יתברך. תתקרב מהכישלון הזה, איך תתקרב

איך אמרו חז"ל 'אין אדם עומד על דבר תורה אלא 
 '!אם כן נכשל בו

 פעמים אדם לא יכול להבין דברים מסויימיםהרבה 
רק אם הוא נכשל בהם. אז ה' לא עוזר לבנאדם 
בשביל שהוא ילמד, שהוא צריך ללמוד מהכישלון 

 איך להתקרב אליו.

, הבחירה על העתיד זה רצון דבר שני, כמו שאמרנו
 אז אם לא הגעת סימן שהרצון שלך חלש.נכון? 

או שלא  איך אמר רבי נתן, איפה שאני רואה חסרון
או שהתפללו עליו  התפללו על הדבר הזה בכלל,

 מעט.

אמר רבי נתן, רבנו כותב את זה בליקוטי ועוד 
מוהר"ן כמה פעמים, שכל חסרון שיש לך, כל חסרון, 

 זה חסרון באמונה.

אדם הייתה לו אמונה לא היו לו שום צרות. כמו אם 
שאמר רבי נתן, אם עם ישראל היו נותנים שבח 

תמיד לה' יתברך בין על הטוב בין על הרע  והודיה
בוודאי היו מתבטלים כל הצרות, לא כמעט, כל! כל 

 הצרות היו מתבטלים!

וברגע שאדם הוא לא מקבל את העובדה שמה 
זה המקום שלו, זה המקום שלך! שעובר עליו 

קיבלת לפי הכלים שלך! זה המקום שלך! המכיר 
נית דברים שהתורה נק 48את מקומו, זה אחד מ

 .בהם

אז תכיר את המקום שלך! זה המקום שלך! זה 
הכלים שיש לך! זה מי שאתה! אז תשמח בחלקך! 
תשמח בחלקך על כל הטוב שיש לך, ותאמין בעצמך, 

אבל זה לא הרצון שלך, זה שנכון נכשלת בעבירה, 
 לא המהות שלך, זה לא אתה!

הזמן לזכור! לא הצלחת אבל זה לא המהות שלך!  כל
רק  –המהות שלך להיות כרצון ה'! ושל כל אחד 

 לעשות רצון ה'! 

זה הרצון שלי, רצון טוב, רק שעדיין אין לי  נכון,
 כלים, ולכן זה המקום שלי שאני עדיין לא מצליח.

עוד דבר שצריכים לזכור, חז"ל למדו אותנו 
שביל שאדם לא יהנה שהקב"ה ברא את כל העולם ב

. ז"א שאדם יעבוד ויקבל בגלל שהוא מלחם בושה
עבד. אז אם בורא עולם עוד לא נתן לך איזה דבר 

. כמו שעוד לא שילמת עליוברוחניות פירושו 
שבגשמיות יש כסף, גם ברוחניות יש כסף, זה 
הכיסופים. כל דבר יש לו כמות של כיסופים ורצונות 

 דברים רוחניים.שצריכים לשלם איתם, לקנות 

וכמובן שכמו שאמרנו שהשלמות של הרצון זה 
להגיע לתפילה, שהוא מתפלל על זה: "רבונו של 
עולם, תרחם עליי! תקרב אותי! תן לי להאמין 

 בעצמי! תציל אותי מהיצר הרע! תן לי את הכח!".

והוא עושה הפוך  מתפלל,, הרבה פעמים אדםואפילו 
 ממה שהוא מתפלל!

 מתפלל ועושה הפוך! הוא 

ואז כל הזמן אדם נופל בכפירה הזו שקוראים לה 
 כל הזמן! –כוחי ועוצם ידי 

תגיד תודה נכון התפללת,  –לא מוכן להבין הוא 
שהתפללת. אה, לא קיבלת? אתה עוד עושה הפוך 

זה המקום שלך! כי עוד לא בנית ממה שביקשת? 
, עוד אין לך את שתוכל לקבל בהם את הכלים

  ., את האמונההדעת

הירידות, והנפילות, כי ודאי הכל לטובה! הכל! 
וכשלונות, והחסרונות, ברוחניות, בגשמיות, הכל 

עכשיו, אם אתה לא בוחר על העבר טוב, גם  לטובה!
על העתיד אתה לא יכול לבחור טוב, כי ברגע שאתה 
עצוב ומאשים את עצמך אתה מאבד את כל הכח 

 לרצות!

אתה  הבחירה זה על האמונה!למעשה יוצא שכל 
 מאמין? אם אתה מאמין אז אתה שמח ואתה עניו,

 , ואז אתה עצוב,ואתה רוצה. או אם אתה לא מאמין
ואתה רודף את  ואתה גאוותן, ואתה חי בשקר,

 עצמך וגם לא רוצה כלום.

האם אתה חי באמונה או  –כל שניה הבחירה זה 
 שאתה לא חי באמונה! זה כל שניה ושניה!

סיכום נפלא על כל המושג  ה' זיכה אותי לסכםממש 
 שקוראים לו בחירה.

ממש יש בשיחה הקצרצרה הזו, בלי סוף דעת יש 
 בזה! ממש השלמות של הדעת! 

הבחירה על העבר את ותזכור, בשביל שתוכל לבחור 
 שתזכור תמיד את המהות שלך. טוב,

כמו האבות הקדושים, אברהם אבינו שהוא האמין 
צמו. יצחק אבינו שהאמין בשלמות בע בשלמות

 בעצמו. יעקב אבינו שהאמין בשלמות בעצמו.

מה שה' רוצה, וזו  ואתה צריך לדעת אני רק רוצה
המהות שלי, אני רק רוצה להיות כרצון ה'! אני רק 

 רוצה כל דבר בדיוק להיות כרצון ה'.

אה, איך תסביר שהמציאות היא לא כמו הרצון 
 לעבוד! –שלך? בשביל זה באת לעולם הזה 

של אנשים שחושבים 'לא, אברהם יצחק הטעות 
 ויעקב, הם היו מלאכים!'.
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, הבחירה לא מתחילה מהעתידש צריכים לדעת,
איך  –הבחירה מתחילה ממה שהיה עד הרגע הזה 

 אתה מקבל מה שהיה עד הרגע הזה.

אקרא לזה בלשון שתהיה אולי קצת יותר מובנת אני 
בחירה על העבר. איך אתה מקבל מה שהיה עד  –

 הרגע הזה.

ש שני לכן י כי ההווה, בשניה הוא נהפך להיות עבר.
 מושגים בבחירה, עבר ועתיד.

זה מובן, הכי פשוט, אתה רוצה אתה עושה, עתיד אז 
וזהו. תרצה? אתה תגיע! תגביר את הרצון, את 
החשק, את הכיסופים, את הגעגועים, תפילות, 

 רצונות, זה הבחירה על העתיד. 

שלמדנו ביחד, והסברנו שהבחירה על העתיד כמו 
היא רק תוצאה. כי עיקר הבחירה זו הבחירה על 

 ע.העבר, על מה שהיה עד הרג

 –יש בחירה על כל שניה ושניה בחיים  –שוב ונסביר 
האם אתה מאמין שזה היה מה שהיה עד הרגע הזה, 

 .מה' וזה לטובה, או לא

 אתה לא שמח? לא בחרת נכון!

למה, למה אני אומר בחירה זו שמחה? לכאורה אני 
 אגיד אמונה,

אבל בכל המושגים, בכל המידות אנשים טועים ולא 
 המידות. יודעים למדוד את

בנ"א יכול להיות כולו שקר והוא  - נגיד אמת ושקר
 יגיד לך שהוא אמת. 

 גאוה זה עוד ענוה - ה, כולו לא גאוהווגאוה וענו
ר, אפשר לעשות בשבילו... ויגיד לך שהוא עניו, בסד

 אבל הוא לא עניו של ענוה. ממנו מיץ ענבים...:(

אומר "אני מאמין!" ולמעשה הוא לא  -אמת וכפירה
 מאמין.

אבל שמחה זה מידה שלא טועים בה, אתה שמח או 
 אתה לא שמח, זהו.

פירושו  - עכשיו, צריכים להבין, אם אתה שמח
שאתה אמת, פירושו שאתה עניו, פירושו שאתה 

 באמונה!

כי כל המידות הטובות הם מידה אחת וכל המידות 
 הרעות הם מידה אחת.

, בשקר, פירושו שאתה חי בכפירה - אתה לא שמח
 בגאוה, אתה חי בגאוה.

המידות הטובות, אני לוקח את הארבע מידות כל 
 היסודיות: אמת, אמונה, שמחה וענוה.

 והפוך מזה ח"ו שקר, כפירה, גאוה ועצבות.

אתה אוחז באמת אז אתה שמח ואתה מאמין, אם 
 4וכו'. בקצור  אם אתה אוחז באמונה אז אתה שמח

 מידות אלו הן דבר אחד,

 מידות הרעות שאמרנו הם דבר אחד. 4 ולהפך

 דבר אחד.זה 

  שטויות. - תגיד אני מאמין ואני לא שמחאם 

הבחירה של מה שהיה עד הרגע הזה. ה' חנן אותי  ווז
נכון שהבחירה על העתיד זה רצון, נכון, אבל  - להבין

אם אתה לא בוחר נכון את הבחירה מה באמת 
  רצון!שהיה הרגע בצורה נכונה גם אין לך 

שאדם עצוב, רודף את  עצמו ומאשים את ברגע כי 
 ממילא גם אין לו רצון.  - עצמו ולא שמח בחלקו

באמת באמת, מה שהיה עד הרגע הזה, אתה מאמין 
 שזה מאת ה' והכל לטובה?

אבל אנשים, הקושי שלהם להאמין, הם יכולים 
להאמין שהכל לטובה, שאין להם זיווג, אין ילדים, 

אבל אם אני, הייתה לי בחירה! הייתה  חולה, בסדר!
לי בחירה אם לעשות טוב או לעשות רע, ונפלתי לרע 

 מה, גם זה לטובה?! –

 גם זה לטובה!

 אתה הייתה לך בחירה ימינה או שמאלה נכון,
 הייתה לך בחירה. 
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יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא 'משולש האובססיה' 
משולש זה מדבר על התנועה הנפשית של האדם, 
לעבר  ביחס  טינות  לך  יש  שאם  האומרת  תנועה 
עליהם,  מקפיד  עדיין  שאתה  אנשים  יש  אם  שלך, 
על  משפיע  זה  טינה,  להם  ונוטר  להם  סולח  לא 
התודעה  לתוך  מקרין  זה  בהווה,  של  המציאות 
על  לכעוס  לך  שגורם  הוא  הזה  והרעל  רעל,  שלך 
שאלמלא  מאורעות  שלך,  בחיים  מאורעות  מיני  כל 
הטינות הגנוזות אצלך לא היית מגיב אליהם כך, לא 
יותר  הייתה  שלך  התגובה  עשתונות,  מאבד  היית 
כבדים  משקעים  לך  שיש  בגלל  פרופורציונאלית. 
מהעבר, ארגזים של טינות שלא שחררת, לכן אתה 

מגיב בהווה בצורה לא מאוזנת.  

לנו  קורה  שעוד  מה  בזה,  נגמר  לא  זה  אבל 
שהוא  שלנו,  העבר  את  משחררים  לא  כשאנחנו 
גם מייצר לנו פחדים ביחס לעתיד. כל זמן שיש לנו 
פחדים  גם  לנו  יש  בהווה,  וכעסים  העבר  על  טינות 
עצמו  את  שמפרה  משולש  חוט  וזה  מהעתיד.  
במעגלים חוזרים ונשנים, טינות מהעבר מפרות את 
הכעסים בהווה ואת הפחדים מהעתיד וחזור לטינות 

מהעבר ולא במהרה ינתק משולש זה. 

העצמי  הריכוז  הוא  הזה  המשולש  לכל  והשורש 
של האדם, ככל שהאדם יותר מרוכז בעצמו כך יותר 
קשה לו להשתחרר מהטינות כעסים והפחדים שלו. 

היציאה מהשילוש הנורא הזה תלויה בכך שהאדם 

יהפוך את הטינה לקבלה, את הכעס לאהבה, ואת 
הפחד לאמונה, וזה לא ייתכן כל זמן שאדם משוקע 
בתוך האגואיזם הטבעי שלו, כל זמן שהוא מתנהג 
כילד שמרוכז אך ורק בהוויתו. בשביל לצאת ממנו 
דיבור  במחשבה  בנתינה,  לעסוק  להתחיל  חייבים 
הדרך  זו  אחרים,  של  לצרכיהם  ביחס  ומעשה 
שהביטוי  האובססיה,  ממשולש  לצאת  העקיפה 
על  טינה  לי  יש  הוא,  הרגשות  בשפת  שלו  הרגשי 
שאני  פחדים  לי  ויש  אלמוני,  על  כועס  אני  פלוני, 

אפילו לא יודע להסביר אותם לעצמי.  

וזה שמצווה התורה על משה רבנו, היינו לנקודת 
אל  בוא  יהודי,  כל  אצל  הנמצאת  לאמתה  האמת 
ותתחיל  בעיניים  לו  תסתכל  מולו,  תעמוד  פרעה, 
לפעול הפוך ממנו. ובכל מקום שהוא מנסה להרעיל 
לך את התודעה עם טינה, תברר את הטינה הזאת, 
שעם  לתובנות  שתגיע  עד  צריך,  אם  אותה  תכתוב 
מרכז העולם,  אתה לא  כל הכבוד לך ולכאב שלך, 
אם תעמיק במכלול הפרטים ללא משוא פנים אתה 
תצליח  ואם  הסיפור,  בתוך  חלק  לך  שגם  תגלה 
אנשים  עוד  שיש  תגלה  יותר,  קצת  מעצמך  לצאת 
פחות  לא  כאבים  עם  ומתמודדים  כאב  שנושאים 
גדולים משלך, כאבים שאם תחשף אליהם יתגמדו 

כל כאבך ותבין שמצבך בהחלט טוב ומרומם. 

שלנו  העבר  בסיפור  שלנו  לחלקים  זאת  וחשיפה 
מסייעת לנו להפחית את הכעסים שלנו על אנשים 
כלל,  לומר  שאפשר  עד  בהווה,  ודברים  מקומות 

שלנו,  העבר  עם  יותר  גדולה  בהשלמה  שאנו  'ככל 
ויש  פחות'.  מפחיד  והעתיד  יותר,  רגוע  שלנו  ההווה 
כמה סוגי פחדים, יש פחד מהשונה והזר, ויש פחד 
לא להינטש, פחד מחסרון פרנסה, פחד ממחלות, 
נודע,  מהלא  פחד  מבדידות,  מאובדן,  ממלחמות, 
את  להגשים  לא  פחד  נאהב,  להיות  לא  הפחד 
נודע,  מהלא  הפחד  הוא  גדול  הכי  והפחד  עצמנו, 
ההשלמה  ידי  על  בעיקר  מתגמד  זה  פחד  וכאמור 
כי  כלל,  יתפחד  שלא  והעיקר  והכלל  העבר,  עם 
עוברים  הה  הגשר  ואת  צר מאד,  גשר  העולם כולו 

בטוב עם אמת ואהבה.  

 מקבץ שאלות מ“קו ההלכה“
האם מותר לקנות ברד או קפה בחנויות 
אבל  כשרים  שהמוצרים  שמצהירים 

החנויות עובדות בשבת?

שהוא  מוצר  כל  אלו  במקומות  לקנות  אסור 
כשר,  שהמוצר  לומר  נאמנים  אינם  כי  אריזה,  בלי 

נאסרה  שהמכונה  בענייננו  ובפרט 
בשבת  בה  שעבדו  העבודה  עקב 
והיא צריכה לעבור הגעלה. (אף שיש 
המקילים שאין המכונה צריכה הגעלה 
עמוד  ד  חלק  עולם  בהליכות  כמ“ש 
ל"ט, מכל מקום יש להחמיר ולהרחיק 

כי יש עוד כמה סיבות נוספות).

וחתומה  סגורה  באריזה  ודברים 
ראוי  אבל  לקנות,  מותר  הדין  מעיקר 
אלו  ממקומות  לקנות  ולא  להרחיק 
עוברי  בידי  לסייע  שלא  כדי  דבר,  כל 

עבירה.

מותר  האם  הראש,  בגילוי  ההולך  אדם 
שצריך  או  תורה,  דברי  ולדבר  לשמוע  לו 

לכסות ראשו?

כדי  ראש  וכיסוי  כיפה  לשים  להקפיד  מאד  ראוי 
שתהיה עליו יראת שמים בשעה ששומע דברי תורה 
(שו“ת זכרון יהודה סימן כ‘) וכמו שמובא בגמרא שבת (דף 

אם  אמנם  שמיים,  ליראת  גורם  ראש  שכיסוי  קנ“ו) 

אין בידו כיפה ועלול מחמת כן להתבטל מהשיעור 
תורה, אפשר להקל ולשמוע השיעור גם בלא כיסוי 

ראש. (יביע אומר חלק ו‘ אורח חיים סימן ט“ו אות ז‘)

עץ  וראה  הפקר  במקום  שהלך  אדם 
שהבשילו פירותיו וקטף מהפירות והביאם 

לביתו האם חייב במעשרות?

פטורים  הפקר  שפירות  בידינו  כלל 
ממעשרות (שלחן ערוך יורה דעה סימן של“א), 
ולכן אם לקח מעט פירות אינם חייבים 
הפירות  הניח  אם  אבל  במעשרות, 
בארגז באופן שזה נחשב כמו שרגילים 
לקבץ לצורך מסחר חייב לעשר. ראב“ד 

(הלכות תרומות פרק ב‘ הלכה י“ב).

שהניחו  קפואה  חלב  שקית 
בו  שבישלו  בשרי  בכלי  אותה 
בשר בתוך 24 שעות, וכעת עירו מים רותחים 
על שקית החלב, האם נאסר החלב או הכלי?

אם השקית חלב היתה נקיה, יש להתיר את הכל, 
משום שלהלכה אנו נוקטים שעירוי של מים רותחים 
וא“כ  קליפה“  ”כדי  מבשלים  האש  גבי  על  שאינם 
לא  וממילא  החלב,  ולא  לבדה  נתבשלה  השקית 
היה מגע של חלב ובשר זה בזה, אמנם אם על גבי 
מחמת  הכשר  צריך  הכלי  חלב,  שיירי  היו  השקית 
לערות  ויש  השקית  על  שהיו  החלב  של  השיריים 

מים רותחים על הסיר ולהכשירו.

רבים  מניינים  בו  המתקיימים  כנסת  בית 
אלא  הגיעו  לא   6 שעה  של  במניין  והנה 
הגיע  לשבע  רבע  ובשעה  אנשים,  תשעה 
מתפלל נוסף למניין של 7 אמנם המתפללים 
שיתפלל  בו  הפצירו  הקודם  המניין  של 
עימהם וידלג את פסוקי דזמרה ויודע שאם 
לא ישלים להם המניין חלקם יתפללו ללא 
הסדר,  כפי  להתפלל  חפץ  ומאידך  מניין, 
התפילה  לדלג  עליו  האם  שואל  וכעת 
ולהשלים מניין או שיתפלל בשלימות במניין 

הבא וישאיר את המניין הזה לגורלו?

עליו לדלג את פסוקי דזמרה ולהתפלל במניין הזה 
ואח“כ ישלים את החסר. טעם הדבר: מבואר בשלחן 
ערוך (סימן נ“ב) שהבא לבית הכנסת ומצא שהציבור 
התקדמו מדלג על כמה מזמורים וכו‘ ואח“כ משלים 
שתפילה  החיים  בכף  שמבואר  ואף  התפילה,  את 
שאינה מסודרת מבלבלת את צינורות השפע, מכל 
ומאידך  בדיעבד,  התפילה  את  מעכב  זה  אין  מקום 
תפילה בציבור יש לה חשיבות עצומה, ויש פוסקים 
במניין  להתפלל  הדין  מעיקר  חיוב  שזה  שנוקטים 
(תלוי בסתירה שבשו“ע סימן צ‘ סעיף ט‘ - ט“ז, ועי‘ באגרות משה 

חלק א‘ סימן כ“ח כ“ט). ובפרט שמצאנו בגמרא ברכות 

לקיים  כדי  עבדו  את  שחרר  אליעזר  שרבי  מ“ז)  (דף 

מצווה של תפילה במניין, ולכן נראה שעדיף שיזכה 
מאשר  יותר  ועדיף  במניין  להתפלל  הרבים  את 

להתפלל אח“כ מתחילה ועד סוף.

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ָׁשַמְעִּתי ֵמַאְדמּו"ר ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה, ֶׁשִעַּקר ַהִחּבּור 
ם ִיְתָּבַר, ֶׁשהּוא  ְוַהְּדֵבקּות ֵמעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי ְלַהּׁשֵ
ְוִנְתַרֵחק  ֶׁשָחָטא  ִמי  ִּבְפָרט  ְמאֹד,  ְוִנְׂשָּגב  ְמרֹוָמם 
ְוִזְמָרה.  ִנּגּון  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ֶׁשַּבָׁשַמִים  ֵמָאִביו  ְמאֹד 

(ליקו"ה ִהְלכֹות ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים ה', ו').

ִּפְסֵקי ֲהָלכֹות ֵהם ִעַּקר ִּתּקּון ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון 
ְּכמֹו  ַהֲחָטִאים,  ָּכל  ֶׁשל  ַהִּתּקּוִנים  ָּכל  ְּכַלל  ְוֵהם 

ַמְעִּתי ֵמַרֵּבנּו ַזַצ"ל. (ליקו"ה ִהְלכֹות ֶּפַסח ד', ג'). ֶׁשּׁשָ

אֶֹפן  ְּבׁשּום  ְלָהָאָדם  ֶׁשִאי-ֶאְפָׁשר  ּוְלהֹוִדיַע,  ֵליַדע 
ַמְעִּתי  ָּבֶזה ָהעֹוָלם, ֶׁשֵּיַדע ֵהיָכן הּוא אֹוֵחז, ְּכמֹו ֶׁשּׁשָ
ִּבְׁשמֹו ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה, ְוֶזה ֵמִעְּקֵרי ַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשּלֹו, ַמה 
ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵהיָכן הּוא עֹוֵמד ְואֹוֵחז. (ליקו"ה, ִהְלכֹות 

ְׁשבּועֹות ֲהָלָכה ב', י"ז).

פנינים
חסידות ברסלב
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ההתגלות
מזמן  לא  שהגיע  שלום  הנער  היה  ומפולפל  חריף 
בישיבת  הרבנים  כמשרת  להיות  והתקבל  מתימן 
דברי  את  ושמע  היה,  ונסתר  צנוע  המקובלים. 
המקובלים והפנימם רכש יידע עצום בחכמת הקבלה 

וכבר ידע את כל צפוני הקבלה. 

באחת הימים תוך כדי שימושם של החכמים, שמע 
אותם מתחבטים בקושיא, אך לתוצאה לא הגיעו. זכה 
הנער ר' שלום והאיר ה' את עיניו למצוא את התשובה 
להצניע  עצמו  על  שקיבל  מחמת  אך  ובנקל.  לאלתר 
דרכו, לא יכול היה לחשוף את עצמו,  לכן שתק ולא 
חיון,  הרב  של  צערו  על  התייסר,  משכבו  על  אך  דיבר, 

ועל  שאינו יכול לעזור, בפתרון 
הקושיות. החליט ר' שלום כי 
ועשה  לשתוק,  עוד  יכול  אינו 

מעשה. 

דרך  שלום  הנער  מצא 
לתרץ את הקושיות משנותר 
אל  התגנב  לבדו  בישיבה 
חיון,  גדליה  ר'  של  שולחנו 
ראש הישיבה, ושרבב לספרו 
לקושיות  התשובה  ובו  פתק 

שעלו  באותו היום.

ללימודם  מששבו  בבוקר, 
מיום  לקושיות  תשובה  ראו 
את  מילאה  ושמחה  הקודם, 
ליבם. על שזכו לקבל תשובה 
את  נתן  מי  אך  לקושייתם. 
בגדר  נשאר  זה  התשובה?! 
תקופה  במשך  כך,  חידה.   
בקושיא,  שנתקלו  פעם  בכל 
להם  המתינה  למחרת 

התשובה כתובה...

הבין ר' גדליה כי מן השמים 
אין מראים לו את הפתרון, וכי מאותתים  לו משהו, אך 

מהו  הדבר לא ידע. 

להגניב  הקדוש  הרש"ש  ממשיך  היה  יום  מידי  כך 
לספרו פתקים עם הפתרון.

מלאך  אם  כי  זה  אין  וכלל,  כלל  אנושי  מוח  זה  "אין 
"אליהו  חיון.   רבי  אמר  זאת"  כתב  משמים  אלוקים 
ראש  של  בספרו  הפתקים  והניח  בלילה  בא  הנביא 
ומתפעלים  המשתאים  המקובלים,  לחשו  הישיבה", 
מהחכמה  הרבה של פתרון הסוגיות שבפתק, שקורא 

הרב.

משחזר הדבר ונשנה פעמים מספר קם ר' חיון וקרא 
בקול תקיף: " אני גוזר עליכם, ומבקש כי האיש אשר 
אך  במעשה,  ויודה  יקום  בספרי  הפתקים  את  הטמין 
איש לא נע ולא זע. והמשרת שלום המשיך לעיין בספר 

התהילים שתק ולא ענה כאילו אינו שומע. 

את  חנה,  חיון  גדליה  ר'  של  הצדקת  ביתו  שמעה 
הפתקים.  בעל  את  תחשוף  היא  כי  והחליטה  העניין 
מאותו רגע ארבה בחלון הצופה לבית המדרש לראות 

מי הוא זה...

ערב אחד ראתה חנה את המשרת כי הוא ולא אחר 

חנה  רצה  נרגשת,  כולה  לאביה.  התשובות  את  מניח 
עד  לחיכה,  לשונה  דבקה  התרגשות,  ומרוב  אביה  אל 
הקדוש..הצדיק.. אבי..אבי..המשרת..הוא   שאמרה, 

המאור  הגאון..הוא  הוא  תורה  של  עלבונה  על  לנו  אוי 
הקדוש..

הרב גדליה חיון היה המום ממה ששמע מביתו חנה, 
לקח בידו פנס ורץ אל בית המדרש, עם כניסתו, קם 
מדוע  והשתומם  קומתו,  מלא  שלום  המשרת  לפניו 
בנער  חיון  הרב  הביט  לביהמ"ד.  לבוא  הרב  הקדים 
המשרת שלום, ואמר: "גוזר אני עליך כי תגלה לי, האם 
אמנם ידך בפתקים הפלאיים?" נדהם המשרת שלום, 
מן השאלה של הרב וליבו הטהור, דמעות חלחלו מעיניו 
של ה"משרת" שלום, ובקול חלוש ומבויש אמר: "הנני 
אכן  כי  תורתו,  לכבוד  להודות 
הפתקים  את  שהטמנתי  אני 
רצה  אולם,"  סיפרך,  דפי  בין 
המקובל  אך  לדבר,  המשרת 
הרב  הישיבה,  ראש  האלוקי 

חיון היסה אותו...

אותו  חיבק  אליו  ניגש   ...
"המשרת"  של  לראשו  ונשק 
שלום. ובשפתיים רועדות אמר 
לו רבו: אשרי שזכיתי לראותך, 
מורי ורבי. בקול תחנונים ביקש 
נא  אל  רבי,  חיון:"אנא  מהרב 
חפץ  ברבים,  הזה  הסוד  יגלה 
כפי  במסתרים,  להישאר  אני 
לו  ענה  היום".  עד  שהייתי 
עלינו  תשת  נא  אל  חיון:  הרב 
רצון  זהו  היקר.  בני  חטאת, 
שתתגלה.  יתברך  הבורא  של 
העת  כל  כי  אני,  יודע  ועתה 
בה הסתירו מעיני  את פתרון 
סובבו  משמיים  הקושיות, 
הגיעה   , אותך  להוציא  זאת, 
מעינותיך  להפיץ  בני,  העת 
חוצה, קום ולבש גבורה ועמוד והתעטר בכתר התורה 

ההולם את ראשך הנה. 

המקובל הצעיר, החסיד הקדוש ר' שלום כפף ראש 
לפני רבו, וקיבל דבריו בהכנעה מוחלטת.

והחלו  הישיבה  דלת  נפתחה  מדברים,  בעודם 
המקובלים מתאספים ללימוד. לתדהמתם גילו כי הנער 
כפני  זורחות  ופניו  הנערץ  לרבם  צמוד  יושב  המשרת 
ה"משרת"  להם  נידמה  שעה  אותה  בצהרים.  החמה 
עיניהם,  ממראה  המומים  עודם  המלך.  כדוד  שלום 
על  כי  לתורה,  כבוד  "תנו  ואמר:  חיון  גדליה  רבי  פתח 
כן ניתגלה זהותו של מורינו ורבינו הדגול, שכה השכיל 
כל  לנו  ניגלו  בזכותו  אשר  מפנינו,  עצמו  להעלים 
אל  קודש,  בחרדת  כולם  ניגשו  והצפונות".  התעלומות 
את  בחום  ונשקו  שרעבי,  שלום  רבי  הצעיר  המקובל 
ידו הקדושה, ולבם מלא יראה ורעד, ואכן צדיק כתמר 

יפרח...

***

שרעבי   שלום  רבי  הצדיק  נכנס  כך  אחר  קצר  זמן 
מרת  חיון   גדליה  רבי  של  ביתו  עם  הנישואין  בברית 

חנה , ורבי גדליה ביקשו להיות ממשיך דרכו אחריו.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

לדבר על העונג הגשמי, שהרי כל הפרנסה בקלות 
והעשירות ושלום הבית ומציאת הזיווג ועוד – הכול 

תלוי בתיקון הברית.

ומוותרת  בצניעות  עצמך  את  שומרת  וכשַאְּת 
השלילית,  הלב  תשומת  של  השקרי  התענוג  על 
עלייך  ממשיכה  את   – ברחוב  העיניים  וממשיכת 
בתוך  אמתיים  ואהבה  שלום  של  רוחני  תענוג 
בתפילה,  עונג  בתהלים,  עונג  תקבלי  את  הבית. 
עונג בהתבודדות, עונג מילדים מחונכים ובריאים 
בנפשם ותהיה לך ברכה והצלחה ועונג בגשמיות 
וברוחניות. והרווח הנוסף הוא שתפילות מתוקות 
מתקבלות.  תמיד   – הברית  תיקון  מתוך  שבאות 
יוצא שאתה גם מתענג מעצם התפילה ואתה גם 
מרוויח שבקשותיך מתקבלות ועושות פירות. זה 
 – לבך"  משאלות  לך  וייתן  ה'  על  "והתענג  נקרא 
אתה קודם כול מתענג מעצם קרבת ה' והחיבור 
ליבך  משאלות  למילוי  זוכה  וגם  שבתפילה,  לה' 
זו  הברית  תיקון  עבודת  לכן  ולברכה.  לטובה 
קצירת  של  עבודה  זו  אלא  ויתור,  של  עבודה  לא 
רווחים נפלאים, עבודה שמצילה אותך מחיי סבל 

ומאפשרת לך לחיות חיי עונג מלא ואיכותי.

העולם מלא בעונג
יהודים יקרים, העולם הזה מלא בעונג רוחני. אין 
עונג כמו האמונה. יהודי בעל אמונה שחי בקשר 
עם ה' – נמצא בתענוג תמידי של קרבת ה'. כולנו 
מחפשים שמחה ואושר בחיים. ולשמחה אמתית 
לעונג  זוכים  כאשר  רק  לזכות  אפשר  בחיים 
ולסיפוק פנימי. אם אתה רוצה חיים של שמחה, 
חיים  רוצה  את  אם  ברחוב.  העיניים  את  תעצום 
על  תשמרי  כך  בצניעות.  תתלבשי  שמחה,  של 
כבודך ועל כבוד ה', וגם תזכי לחיי שמחה ואושר.

העונג  אלא  ולמצוות,  לתורה  מנוגד  אינו  העונג 
הוא תוצאה ישירה של קיום תורה ומצוות באמת
ה',  עם  הקשר  היא  הברית  ה'.  עם  קשר  מתוך 
ברית בינך ובינו, ולכן תיקון הברית ושמירת הברית 
הן המפתח לעונג בתורה ומצוות. אל תשכח שיש 
וַאל  הוא  ברוך  הקדוש  עם  אישי  וקשר  ברית  לך 
תפר את הברית הזאת. ַאל תבגוד במי שמחיה 

אותך ורק רוצה שיהיה לך את הטוב ביותר.

ָמִלים ומתענגים
בפרשת השבוע ה' מצווה את בני ישראל למול 
קרבן  את  להקריב  יכולים  שיהיו  כדי  עצמם  את 
ישראל  מבני  שחלק  מתואר  ובמדרש  הפסח. 
בהתחלה לא רצו למול, עד שמשה רבינו הקריב 
את קרבן הפסח שלו והיה בו ריח גן עדן וכל בני 
ישראל השתוקקו לטעום מאותו קרבן, אמר להם 
משה שרק מי שנימול יוכל לאכול מהפסח, ומיד 
מלו כל בני ישראל את עצמם. וזה בדיוק היסוד 
שתיקון  שחושבים  כאלה  שיש  דיברנו,  שעליו 
ומלמד  משה  בא  העונג,  על  ויתור  הוא  הברית 
את בני ישראל שתיקון הברית הוא הדרך לפתוח 
עילאי  עונג  ולהרגיש  הזה  בעולם  עדן  גן  שערי 
לה'.  בהתקרבות  כלומר  ב'קרבן'  ובפרט  במצוות 
נעימה  דרך  להיות  הופכת  לה'  ההתקרבות  כל 
הדמיון  על  מוותרים  כאשר  ומענגת  ומתוקה 

השקרי של פגם הברית.

שמירת  הברית,  לשמירת  שנזכה  רצון  יהי 
הצניעות,  על  שמירה  העיניים,  שמירת  הקדושה, 
וסיפוק  אושר  ושמחה  אור  לחיי  נזכה  זה  ובזכות 

הנאה ועונג רוחניים ואמתיים. 

בברכת שבת שלום ומבורך

02-6444250
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מרן המשגיח
ידוע לכל שדורנו זה, בו אנו חיים, הוא דור סוער, 
עובר  אחת  וכל  אחד  וכל  ניסיונות,  ומלא  מבולבל 

עליהם מה שעובר עליהם.

כל איש וכל אשה עוברים ניסיונות וקשיים שונים 
ויש  בזה.  וכיוצא  בריאות  ילדים,  פרנסה,  בענייני   -

להתאזר  אלו  טרופים  בימים 
בסבלנות כפולה ומכופלת כלפי בן 
הזוג, שמן הסתם עובר מה שעובר 
מתחילה  וכאן  לו.  קל  כך  כל  ולא 
משפחות  בהרבה  השבירה  נקודת 
תעמיד  שהיא  מחליטה  שהאישה 

את בעלה על הרגליים. 

על  אותו  מעמידה  היא  ואיך 
עצמה  את  ממנה  היא  הרגליים? 
וכך  בעלה,  של  המשגיח'  ל'מרן 
המשפטים  את  שומעים  אנחנו 
מה  בשביל  לי,  תגיד  הבאים: 

התחתנתי אתך, בשביל שתישן לי כל היום במיטה? 
של  פרצוף  אתה?  בעל  מין  איזה  כבר!  קום  קום! 
"איכה". קום לתפילה! לך לכולל! לך לעבוד! לך לפה, 

לך לשם! 

וכן לפעמים הבעל החליט שהוא ישנה את אשתו 
ויחנך אותה. והוא מעיר לה על כל דבר ועל כל עניין. 

התחתנתי  צודקת?  לא  אני  האשה:  תשאל  ואם 

עם בעלי כדי שילמד תורה, שיתפלל, שיהיה צדיק, 
ולא  תורה  של  בית  להקים  רציתי  אותי.  שישמח 
אבל  צודקת,  בוודאי  היא  ועצובים.  עצלנים  מאורת 
על זה אומרים העולם: אל תהיה צודק, תהיה חכם. 
 – הרגליים  על  הבעל  את  להעמיד  צריך  בוודאי  כי 

זה נכון. 

תוכחות  של  הזו  בשיטה  לא  אך 
כללים  כמה  ישנם  לכן  וביזיונות. 

שהאישה צריכה לזכור:

נועם  דרכי  "דרכיה  ראשון:  דבר 
צריך  הכל   - שלום"  נתיבותיה  וכל 

להיעשות בנועם.

דבר שני: חז"ל למדו אותנו ש"אין 
פירוש,   – הנופל"  אחר  אבן  דוחין 
על  עליו'  'יורדים  לא  שנופל,  אדם 
הכאב  לו  מספיק  נפל.  שהוא  זה 
של הנפילה, והוא לא צריך תוספת 
מכות, צעקות וגערות, וכל שכן עקיצות וירידות, אלה 
יותר  לבור  בעלך  את  ויפילו  המצב  את  יחמירו  רק 
כנראה  לנפשו.  תביני  בו.  נמצא  שהוא  מזה  עמוק 
עליו,  תתפללי  קלה.  לא  תקופה  עכשיו  עובר  הוא 
וזו  עליהן,  אותו  ותעודדי  טובות  נקודות  בו  תחפשי 
כלפי  גם  אלא  הבעל,  כלפי  רק  לא  והשיטה  הדרך 

הילדים וגם בקירוב רחוקים. 

כל מה שכתבנו עד כאן הוא לאשה שיש לה את 
הכוח לתמוך בבעלה במצבו הקשה,

אבל אם האשה רואה שיש לה בעצמה התגברות 
עם  להתמודד  יכולה  שאינה  ובטח  עצבות,  של 
למעשה  צריך  שהיה  בעלה,  של  נוספת  עצבות 
בתור  שתיקח  היחידה  עצתה  אזי  אותה,  לשמח 
פרויקט לעבוד בעצמה על השמחה, שפרושו ללמוד 
שמחה,  על  יום  כל  ולהתפלל  שמחה  על  יום  כל 
ולעשות את כל העצות להיות בשמחה. וכאשר היא 
תעבוד על השמחה, זה ישפיע גם על בעלה, כי אדם 

שעובד על השמחה, בקל ישפיע על השני. 

ותדע האישה, שהרבה נשים שהיו להן בעיות של 
איך  הדרכה  להן  ונתתי  וכו',  לידה  דיכאון  עצבות, 
לעבוד על מדת השמחה, הן יצאו מהדיכאון וקיבלו 

שמחה ואמונה.

איך  לאשה  הפרטית  מההדרכה  מקצת  וכתבנו 
שמח"  "לב  בפרקים  השמחה  מידת  על  לעבוד 
שרוצה  ומי  נשים",  "חכמת  בספר  היומי"  ו"המרדף 
בספר  ילמד  אריכות,  ביתר  הנושא  את  ללמוד 
למידת  לזכות  איך  מלמד  כולו  שכל  החכמה",  "בגן 
ועל  התודה  על  הספרים  את  וילמד  השמחה, 
ההודאה "נפלאות התודה", "אמרתי תודה ונושעתי", 
את  וישמע  המרגליות  את  וילמד  בתודה",  "שעריו 
של  הדיסקים  סדרת  ובפרט  שמחה,  על  הדיסקים 
השערים  "כל  להתבכיין",  "תפסיק  כגון:  ההודאה 

פתוחים", ו"תחדש אותי לגמרי".

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696

ר' מכלוף נולד בשנת תרנ"ד להוריו בתאפיללת מרוקו 
ארץ מולדת אבותיו ואבות אבותיו הקדושים ז"ל, אביו 
היה הרה"ג אליהו בן רבי אהרון בן רבי יעקב זי"ע היה 
דיין וכאחד משרי המלוכה, והציל לקוחים למוות מיד 
דוב שכול צורר היהודים, וביניהם היה בנו רבי מכלוף 
ובאו  להורג,  הכל  את  להוציא  צו  נתן  והארור  וחתנו, 
לצאת  והתחילו  אחד  ביד  תפש  אחד  וכל  השוטרים 
אביחצירא  אליהו  רבי  שעשה  השתדלות  וע"י  עמהם 
אביחצירא  מכלוף  והר"ר  מהריגה,  נצלו  המלך  אצל 
גידלו אביו על ברכי התורה וההוראה וכבר בהיותו כבן 
שתי שנים כשהתחיל לומר תורה צוה לנו משה, הביא 
זקנו הגאון המקובל רבי אהרון זצ"ל תלמיד חכם רב 
של  הישיבה  בתוך  מכלוף,  הנער  עם  שילמד  בשנים 

הקדוש רבי יעקב זצוק"ל. 

הישיבה הייתה קימת בעלית גג בתוך ביתם בעיר 
רבי  מלמדם  והיה  תאפילאלת  שבמחוז  ריסאני 
מסעוד אמסלם ז"ל, בשנת תרס"ד חזר ללמוד אצל 
מר דודו הרב הקדוש ר' ישראל אבחיצרא זצוק"ל, 
חסיד  אחד  רב  ז"ל  אביו  לו  הביא  תרע"א  ובשנת 
ביתו  בן  שהיה  זצ"ל  אדהאן  יחייא  כמוהר"ר  וקדוש 
אצל  לימודיו  וכשגמר  ז"ל,  יעקב  רבינו  הקדוש  של 
הרבנים הלך להישיבה הגדולה של הרב הגאון משה 
ימים  ושם  החברים,  כאחד  בה  והיה  זצ"ל  תורג'מן 
"לא  שכתוב:  מה  לקיים  כאורה,  כחשיכה  כלילות 
תלמידים  לכמה  ולימד  ולמד  התורה",  ספר  ימוש 
והוא  אביו,  מר  שנפטר  התרפ"ו,  שנת  עד  חשובים 
בדקי  כל  וחיזק  כסאו  על  וישב  מקומו  את  מילא 
העיר ותיקן כמה תקנות עם טובי העיר ופעל ועשה 

הרבה דברים לחיוק הדת והתורה. 

ובשנת התש"ב נתמנה מטעם המלך להיות דומ"ץ 
ערים  ובוזעד.  תאלדא  וקאסבא,  מלאל  בני  בערים 
הסמוכות לקזבלנקה. ובלכתו שם מצא הערים הללו 
כעיר פרוצה אשר אין בה חומה, לא עול תורה, ולא 
הצליח  שהשם  עד  כוחו  בכל  ועמד  ארץ,  דרך  עול 
בידו ויסד שם ישיבות לתלמידים, ויצאו מהם כמה 
מורים וכמה רבנים שהם כעת בארץ ישראל מורים 

רבנים.

בית  לחבר  המלך  מטעם  נתמנה  התש"ז  ובשנת 
הדין בקזבלנקה ובשנת התש"ח נתמנה עוד מטעם 
מראקש  הגדולה  בהעיר  וראב"ד  ראשי  לרב  המלך 
ואגפיה, ושם פעל ועשה כמה תלמידים שהיה נלחם 
והתורה  הדת  לחיזוק  דברים  לכל  כידוע  כוחו  בכל 

בחינוך ילדים ובאי שער עירו 

מגלותו  החמישי  המלך  כשחזר  התשט"ו  ובשנת 
מטעם  רבנים  משלחת  הלכה  גאסקר  ממאדא 
הנז'  המלך  פני  את  להקביל  הצרפתית  הממשלה 
הנז'  הרבנים  והמשלחת  כסאו,  על  לשבת  בחזרתו 
והרב  ז"ל  אבוחצירא  מכלוף  הרב  ארבעה  בה  היו 
שלום  והרב  סירירו  חיים  והרב  דנאן  אבן  שאול 

משאש ,וקבלם המלך בכבוד גדול.

ובשנת התשי"ב עלה להשתטח על ציוון הצדיקים 
שוכני ארץ זיע"א גם בשנת התשכ"ד עלה להשתטח 
פעם שנית ובערב ר"ה תשכ"ו עלה לגור ולהשתקע 
את  עזב  הארץ  חיבת  ומפני  ת"ו  הקדושה  בארץ 
רוב רכושו בחו"ל שלא היה ביכלתו לחסלו ולהצילו 
כליכם  על  תחוס  לא  ועינכם  שכתוב  מקרא  וקיים 

וכו'. זכותו יגן עלינו אמן!

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק
ר' מכלוף אביחצירא זצוק"ל
ח' שבט
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

ְיׁשּועֹות ַּבֲחלֹום
ה ַאַחת ְוִסְּפָרה  ְּכֶׁשָהִייִתי ְּבִׁשעּור ְּבָעְפָרה, ִנְּגָׁשה ִאּׁשָ
ִלְחיֹות,  ָקָצר  ְזַמן  לֹו  ָנְתנּו  ֶׁשָהרֹוְפִאים  ֵּבן,  ָלּה  ֶׁשּנֹוַלד 
ְוִהיא ָּבְכָתה ּוָבְכָתה ְוִהְתַחְּנָנה ִלְפֵני ּבֹוֵרא עֹוָלם ְּבַצַער 
ָׁשלֹום  'ָהַרב  ַהִּמִּלים:  ֶאת  ָלּה  ָאְמרּו  ַּבֲחלֹום  ְוִנְרְּדָמה. 
ָארֹוׁש', 'ֱאמּוָנה', 'ָהַרב ָׁשלֹום ָארֹוׁש', 'ֱאמּוָנה'. ְּבִעְקּבֹות 
 ם ֶׁשִּלי, ְוָכ ַהֲחלֹום, ָרֲאָתה ִּפְרסּום ַעל ִׁשעּור ִעם ַהּׁשֵ
ּוַבְעָלּה  ָלֱאמּוָנה,  ְלִהְתָקֵרב  ִהְתִחיָלה  ַּבחּוָרה  אֹוָתּה 

עּור, ּוֵמָאז ַהֵּבן ֶׁשָּלּה ִהְתִחיל  ָהָיה ֶאְצִלי ַּבּׁשִ
ְיׁשּועֹות.  רֹוָאה  ִהיא  ַהְּזַמן  ְוָכל  ֶלֱאכֹל, 
ְוִלְפָעִמים ֵיׁש ַהְפָרעֹות ַלֶּדֶר ֶׁשל ַהּתֹוָדה. 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶאת   ִיְתָּבַר ה'  ֶׁשהֹוִכיַח  ּוְכִפי 
לֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (וארא ו): "ַוְיַדֵּבר  ָעָליו ַהּׁשָ
ה'...",  ֲאִני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה  ֶאל  ֱאִקים 
ַעל  ִמְׁשָּפט  ִאּתֹו  ֶׁשִּדֵּבר  ָרִׁש"י,  ּוֵפֵרׁש 
ֶׁשַאֲחֵרי  ְּדַהְינּו  ֲהֵרעָֹתה".  "ָלָמה  ֶׁשָאַמר 
ִלְקָראתֹו  ָּבאּו  ַּפְרעֹה,  ֵמִעם  מֶֹׁשה  ֶׁשָּיָצא 
ָּדָתן ַוֲאִביָרם ְוִקְנְטרּו אֹותֹו, ְּבָאְמָרם ֶׁשֵּמָאז 

ְעּבּוד  ְוַהּׁשִ ָהִעּנּוי  ֶאת  ִהְגִּביר  ַרק  ַּפְרעֹה  ְלַפְרעֹה,  ּבֹואּו 
ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֲאַזי מֶֹׁשה ָּפָנה ֶאל ה' ְוָאַמר לֹו (שמות 
ַהְּדָבִרים  ֵאין  ּוְבַוַּדאי  ַהֶּזה...?  ָלָעם  ֲהֵרעָֹתה  ָלָמה  ה): 
ָּדָתן  ִעם  ִהְסִּכים  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ִיָּתֵכן  ְוא  ִּכְפׁשּוָטם, 
ָּגרּוַע  יֹוֵתר  ַנֲעָׂשה  ַהַּמָּצב  ֶׁשַעְכָׁשו  ָהְרָׁשִעים  ַוֲאִביָרם 
ְוֶׁשָּצִרי ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ֶזה. ַחס ְוָׁשלֹום! א ִאיׁש ְּכמֶֹׁשה 
ְעּבּוד, זֹו  ִיְטֶעה ַלְחׁשֹב ֶׁשָּבֶזה ֶׁשַּפְרעֹה ִהְגִּביר ֶאת ַהּׁשִ
ָרָעה ַחס ְוָׁשלֹום. ִּכי מֶֹׁשה ְּבַוַּדאי ֶהֱאִמין ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה, 
ְעּבּוד,  ְוָיַדע ֵהיֵטב ֶׁשַאף ַהִהְתַּגְּברּות ַהּזֹו ֶׁשל ַהָּצרֹות ְוַהּׁשִ

 ַּבֶּדֶר ֶׁשֵּיְלכּו  ְיֵדי  ְוֶׁשַעל  ְּגמּוָרה,  ְלטֹוָבה  ִהיא  ְּבַוַּדאי 
ִלְגאֹל  ָהעֹוֵמד  ַלה'  ְוֶׁשַבח  ְוַהֵּלל  הֹוָדָיה  ֶׁשל  ַהִּנְפָלָאה 
אֹוָתם ְּבָכל ֶרַגע, ְּבַוַּדאי ִיְתַּבְּטלּו ָּכל ַהָּצרֹות ַהָּללּו ְוִיְזּכּו 
ָלֵצאת ִמִּמְצַרִים ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול. ֶאָּלא ִעַּקר ְּתלּוָנתֹו ֶׁשל 
מֶֹׁשה ָהְיָתה ַעל ָּכ ֶׁשה' ִיְתָּבַר ִהִּניַח ֶׁשִּיְתַיְּצבּו ֶנְגּדֹו 
ַהּזֹאת,  ָהֱאֶמת  ַעל  ַהחֹוְלִקים  ָהְרָׁשִעים,  ַוֲאִביָרם  ָּדָתן 
ַהְמַּלְּמִדים  ַהַּצִּדיִקים  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ּוַמְרִחיִקים 
ְּגֻאָּלָתם  ֶאת  ֵמֶהם  מֹוְנִעים   ּוְבָכ ֱאמּוָנה,  אֹוָתם 
ַהָּבא:  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאת  ָנָתן  ַרִּבי  ֵמִביא  ְוָכאן  ֵלָמה.  ַהּׁשְ
ְלקֹול  ׁשֹוְמִעים  ַהּכֹל  ָהיּו  ִאם  ֶּבֱאֶמת,  "ִּכי 
ְלַהֲאִמין  ֶזה,   ְּבֶדֶר  ֵליֵל ֱאֶמת,  ַהַּצִּדיֵקי 
ְוִלֵּתן  ְלטֹוָבה,  ֶׁשַהּכֹל   ִיְתָּבַר ַּבה'  ָּתִמיד 
ֶׁשַבח ְוהֹוָדָיה ָּתִמיד ַלה' ִיְתָּבַר, ֵּבין ְּבִטיבּו 
ָּדָבר,  ֲאַהֵּלל  ַּבה'  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ְּבָעקּו,  ֵּבין 
ֵּבאִקים ֲאַהֵּלל ָּדָבר, ְּבַוַּדאי ָהיּו ִמְתַּבְּטִלים 
ָּכל ַהָּצרֹות ְוָכל ַהָּגֻלּיֹות ְלַגְמֵרי, ּוְכָבר ָהְיָתה 
 ִיְתָּבַר ה'  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ְׁשֵלָמה!"  ְּגֻאָּלה 
ַהּכֹל  ֶׁשַּלְמרֹות  לֹו,  ְוָאַמר   ָּכ ַעל  הֹוִכיחֹו 
הּוא ִיְתָּבַר ְּבַוַּדאי ִיְגמֹר ֶאת ֶׁשּלֹו ְּבַרֲחָמיו 
ַהַּמֲאִמיִנים  ַהְּקדֹוִׁשים...  ָהָאבֹות  ּוִבְזכּות  ַהְּגדֹוִלים 
ְוהֹוְלִכים  ְלַדְעּתֹו,  ַּדְעָּתם  ּוְמַבְּטִלים  ֶּבֱאֶמת  ְּבמֶֹׁשה 
ְּבַדְרֵכי ָהֱאמּוָנה ִּבְפִׁשיטּות ּוִבְתִמימּות, ּומֹוִדים ַלה' ַעל 
ַהּכֹל, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּגַאל ְוִיְגַאל ֶאת ַעם 

ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשֵלמּות.

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

בלי קנאה ותחרות (חלק א')
ף  ּתֵ לֹום, קֹוְרִאים ִלי ָנָתן, ְוָהִייִתי רֹוֶצה ְלׁשַ ׁשָ
ה  ּנָ ִמּמֶ י,  ָעַבְרּתִ ׁשֶ ְמַעְנֶיֶנת  ֲחָוָיה  ּבַ ֶאְתֶכם 

י ֶלַקח ָחׁשּוב ַלַחִּיים. ָלַמְדּתִ

ֲהמֹון  י ּבַ ְפּתִ ּתַ ּתַ נֹות ִלּמּוַדי ִהׁשְ ל ׁשְ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ
ָזִכיִתי  לֹא  ֵמעֹוָלם  ַאְך  ְוַהְגָרלֹות,  ִמְבָצִעים 
ל  ָבר ּכָ ה לֹא ּדָ ּזֶ ידּו ׁשֶ ּגִ ׁשּום ַהְגָרָלה. אּוַלי ּתַ ּבְ
ה  ּבָ ְך ָחׁשּוב, ֲאָבל ִלי ֶזה ְמאֹד ִהְפִריַע, ִמּסִ ּכָ
אי.  ַקּנַ ְקָצת  ֲאִני  ְבִעי,  ִמּטִ ׁשּוָטה:  ּפְ ְמאֹד 
י  ּלִ ׁשֶ ַהֲחֵבִרים  ֶאת  רֹוֶאה  ֲאִני  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ
ב  ַהּלֵ ְלִמיֵניֶהם,  ָרִסים  ּפְ אֹו  ַהְגָרלֹות  ּבְ זֹוִכים 
ְנָאה ְולֹא נֹוֵתן ִלי ְמנּוָחה –  ֵּוץ ִמּקִ י ִמְתּכַ ּלִ ׁשֶ
ָרס  ּפְ רֹוֶצה  ֲאִני  ם  ֲאִני?"; "ּגַ ְולֹא  ֵהם  ה  "ָלּמָ
ָעָליו".  י  ָחָלְמּתִ ׁשֶ ָרס  ַהּפְ ִדּיּוק  ּבְ "ֶזה  ֶזה";  ּכָ
אֹו  ָקָטן  ָנס  ּפָ מֹו  ּכְ טּוִתִּיים  ׁשְ ָרִסים  ּפְ ֲאִפּלּו 
ֶהם,  ּבָ זֹוִכים  י  ּלִ ׁשֶ ים  ַטּנִ ַהּקְ ָהַאִחים  ׁשֶ ַמַחק 

ּגֹוְרִמים ִלי ְלִקְנָאה.

ַעל  ַהְגָרָלה  ָהְיָתה  ָנה  ָ ַהּשׁ ת  ְתִחּלַ ּבִ
ָהָיה  ָרס ָיָקר ׁשֶ ֶטר ְמעֹוֵפף. ֶזה ָהָיה ּפְ ֶהִליקֹוּפְ
ְך ָרִציִתי ִלְזּכֹות ּבֹו.  ַח אֹוִתי, ְוָכל ּכָ ּמֵ ְמאֹד ְמׂשַ

ה  ּתָ ּכִ י ָזָכה ּבֹו. ַהְיָלִדים ּבַ ּלִ ה ׁשֶ ּתָ ִאיִציק ֵמַהּכִ
נֹוָרא ִהְתַלֲהבּו, ִהְסּתֹוְבבּו ְסִביבֹו, ִהְבִטיחּו לֹו 
ִלי  ֶהְרּגֵ מּוַרת ִסיבּוב... ַרק ֲאִני ּכְ ים ּתְ ּקִ ַמְמּתַ
ֲאִני   – ַוֲאִפּלּו...  ִקְנָאה,  ָמֵלא  ד,  ּצַ ּבַ י  ְבּתִ ָיׁשַ
ְנָאה  ׂשִ ְקָצת  י  ּבִ ָהְיָתה   – ְלהֹודֹות  ֵּיׁש  ִמְתּבַ
י  ִהְתַחְלּתִ ִבילֹו  ׁשְ ּבִ מַֹח  ִלׂשְ ְמקֹום  ּבִ יו,  ַלּפָ ּכְ

ִלְמצֹא ּבֹו ֶחְסרֹונֹות, ַוֲאִפּלּו ִלְפּגַֹע ּבֹו.

ֶלפֹון  ַהּטֶ ִצְלֵצל  ּמּוִדים  ַהּלִ ַאֲחֵרי  ֶאָחד  יֹום 
ָך  ּלְ ׁשֶ ָחֵבר  "ָנָתן,  ִלי:  ָקְרָאה  א  ִאּמָ ֵביֵתנּו.  ּבְ

ָך". ר ִאּתְ ו. הּוא רֹוֶצה ְלַדּבֵ ַעל ַהּקָ

ֶלפֹון. ּטֶ י ּבַ ַאְלּתִ לֹום. ִמי ֶזה?" ׁשָ "ׁשָ

ִני. ֵ ד ַהּשׁ ַמע ַהּקֹול ֵמַהּצַ "ֶזה ִאיִציק", ִנׁשְ

י. ִלּבִ י ּבְ ְבּתִ י?', ָחׁשַ ּנִ 'ָמה הּוא רֹוֶצה ִמּמֶ

ַמן  ּזְ ּבַ י  ּנִ ִמּמֶ ְלָך  ֵיׁש  ָמה  ִלי,  יד  ּגִ ּתַ "ָנָתן, 
ל ַהּיֹום ַמֲעִליב אֹוִתי?  ה ּכָ ה ַאּתָ ָהַאֲחרֹון? ָלּמָ
ה  ּתָ ּכִ ּבַ ָאַמְרּתָ  ׁשֶ ּכְ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ֵאיְך  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ
ַעם  ּפַ י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ָרִאיָת  ׁשֶ ַהְיָלִדים  ל  ּכָ ִלְפֵני 
יֹום.  אֹותֹו  ּבְ ִכיִתי  ּבָ ׁש  ַמּמָ ָנִביא?  ּבְ ָנמּוְך  ִצּיּון 

ַעם לֹא ֵמִציק ִלי.  ה ַאף ּפַ ָמה ָקָרה ְלָך? ַאּתָ
ְלָך  יִתי  ָעׂשִ ַהִאם 

הּו?" ֶ ַמּשׁ

י  ּתִ ְל ַח ְת ִה
 . ם ּגֵ ְמ ַג ְל

ׁש  ַמּמָ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ
ָנִעים.  לֹא 
ָמה  ֱאֶמת,  ּבֶ
ִאיִציק?  ה  ָעׂשָ

ה  ָעׂשָ לֹא  הּוא 
ַסְך  ּבְ הּוא  ָבר.  ּדָ ׁשּום 
ַהְגָרָלה,  ּבַ ָזָכה  ַהּכֹל 
ֲאָבל ֲאִני לֹא ָיכֹול לֹוַמר 

א ּבֹו... ֲאִני ְמַקּנֵ לֹו ׁשֶ

המשך בשבוע הבא

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

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

ַעם לֹא ֵמִציק ִלי.  ה ַאף ּפַ לָך? ַאּתָ
ְלָך  יִתי 

י  ּתִ
 . ם

ׁש  ַמּמָ
ָנִעים. 
ָמה 
יִציק? 

ה  ָעׂשָ  
ַסְך  ּבְ הּוא  ר. 
ַהְגָרָלה,  ּבַ ה 
לֹא ָיכֹול לֹוַמר 

א ּבֹו... ַקּנֵ

שבוע הבא



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

חיים במסגרת-פרק טו' 
במסגרת".  ל"חיים  וההרגל  החינוך  במסגרת 
קיבלנו כלים להתמודד עם בעיית החינוך העיקרית 
את  לתת  עלינו  אך  "המסגרת"  שהיא  הבית  של 
הילדים  של  רמת "המשמעת"  למציאות  גם  הדעת 
תמיד  שלא  מילדים  סובלים  כולנו  ההורים.  כלפי 
לא  שתמיד  כאלו,  לצערינו  גם  ויש  ממושמעים 
ממושמעים. עד היום ניסינו "לחנך" בשיטות שונות: 
עונשים,  צעקות,  מריבות,  הילד,  מבעיות  התעלמות 
מלחמות, ואפילו מכות. אבל בד"כ לא הצלחנו למגר 
חינכנו,  לא  שבאמת  פשוטה:  הסיבה  הבעיה.  את 
הכי הרבה ניסינו לאלף, אבל בנושא ה"חינוך" כמעט 
והוא  בילד  כלום  השתנה  והראיה- שלא  נגענו.  ולא 
ממשיך לעשות ככל העולה על רוחו עד ש...(כל בית 

ושיטות ההרגעה שלו).

כיבוי שריפות

בסך  הם  לעיל,  הכתובות  החינוך"  "שיטות  כל 
רב  שמעון  לדוגמא:  שריפות.  כיבוי  של  בגדר  הכול 
מרביצים  -האב/האם  מכה.  לה  ונותן  אחותו  עם 
גם לו תוך כדי אמירת המשפט: "אתה חושב שזה 
הרגישה"  שהיא  מה  תרגיש  עכשיו  לה?!  כאב  לא 
ההורים  נוספת:  דוגמה  מזמן).  זה לא  את  (שמעתי 
חמין  האוכל  "כל  (שהרי  בצהריים  בשבת  נחים 
עייפים,  לא  שתמיד  והילדים  מיטה")  חייב  בשבת 
תמידית  הפרעה  כדי  תוך  קולות  בקולי  משחקים 

להורים. תענו בכנות- מה תהיה תגובת ההורים:

1. קימה מהמיטה כדי לשחק עם הילדים.  2.שיחת 
3.המשך  הורים.  כיבוד  וחוסר  שינה  גזל  על  חינוך 
הילדים  על  4.צעקות  מהרעש.  והתעלמות  השינה 
שעוד מעט אבא קם אליכם. 5.סדנת "חינוך" קצרה 

וקולעת לילדים מפריעים.

אז איך באמת מחנכים? 

מה  בבית  ברורים  כללים  לקבוע  צריך  ראשית, 
הקודמים.  בפרקים  שלמדנו  כפי  אסור,  ומה  מותר 
כמובן לא כל הבתים דומים ובטח שלא כל הילדים. 

כטיפה  הם  במאמרים  הכתובות  הדוגמאות  כל  גם 
מהים וכדי לדעת כיצד יש להתנהג בכל חוק וחוק 
לגופו, צריך וחשוב לקרא הרבה ספרי חינוך ולשמוע 
שיחות על חינוך ילדים. חשוב מאוד גם לקבוע רב 
שאפשר  ההורים  שני  על  המוסכם  חינוך  איש  או 
חינוכיות. שאלות  איתו  לברר  או  אותו  לשאול 
כאשר  כלל  בדרך  העבודה.  בתהליך  להתחיל  ואז 
מפעילים בבית חוקים כמו שלמדנו, לאחר תקופה 
קצרה כבר רואים תוצאות חיוביות. ובכן, צאו לדרך.

דוגמא אישית

נקודה חשובה נוספת! במידה והחלטנו על הוראה 
את  הילדים  עם  ביחד  ליישם  עלינו  חובה  מסוימת 
בפני  שווים  "שכולם  רואה  הילד  כאשר  ה"חוק". 
בבית  לדוגמא:  אותו.  לבצע  יותר  לו  קל  החוק" 
על  החודש  לעבוד  החליטו  ההורים  לוי,  משפחת 
הוריו  את  ישמע  והילד  במידה  "האמת"  מידת 
הנודניקית,  השכנה  זו  פעם  עוד  (כמו:  משקרים 
נשמע  לענות!  עכשיו  יכולה  לא  שאמא  לה  תגיד 
וחוסר  התנגדות  יצור  כזה  "חינוך"  מוכר?!)   לכם 
הבנה אצל הילד. במקרה זה, כאשר הטלפון צלצל 
האם  צריכה  הקו  על  הייתה  "הנודניקית"  והשכנה 
ולספר  הילדים  את  לכנס  כך  אחר  וחשוב  לענות, 
להם את האמת מבלי לפגוע בשכנה. "אתם יודעים, 
אבל  כי....  לטלפון  לשכנה  לענות  רציתי  כך  כל  לא 
האמת".  מידת  על  לעבוד  עצמנו  על  קבלנו  הרי 

פתיחות זו כלפי הילדים, היא דוגמה אישית טובה.

החוק לא עובד

השיטות  כל  את  שניסו  הטוענים  הורים  ישנם 
הכתובות במאמרים, אבל פשוט אין הצלחה ביישום 
עוברים  ופשוט  מתייאשים  הם  לכן  בבית,  הגבולות 
לסדר היום. המשמעת והחינוך בבית שלהם "זורם" 
וסופת  טורנדו  בסערת  ופעם  רדודים  במים  פעם 
הוריקן. לפעמים הילדים שקטים והכול הולך חלק, 
ולפעמים יש "חגיגה" וההורים יוצאים מכלל שליטה 
ועלינו  למצב  סיבות  מספר  ישנן  כדי...  עד  במצב 

לבדוק היטב את עצמנו:

1. החוקים נוקשים מידי והילדים לא יכולים לעמוד 
בחוק. לדוגמה: דרישה מילד לישון בשעה מוקדמת 
ההורים   .2 בבית.  "חוגגים"  הגדולים  אחיו  כאשר 
חלשים מידי ואינם יודעים "לעמוד" על קיום החוק. 
כאשר יום אחד דורשים לקיים את החוק, לדוגמא 
לישון בזמן, ויום אחד מוותרים ואפשר לישון מאוחר. 
3. חוסר התאמה בין בני הזוג בקביעת וישום החוק. 
לתפילה  איתו  יבוא  שהילד  רוצה  האב  לדוגמא: 
בשבת, והאם מרשה לו להישאר בבית ולשחק עם 
הבית.  לאופי  מתאים  לא  החוק   .4 הקטנים.  אחיו 
בתשובה  מכבר  לא  שחזרה  משפחה  לדוגמה: 
ההורים רוצים להנהיג הנהגות קפדניות או מחמירות 
כלפי הילדים הבוגרים.  5. הילד מרדן וקשה לכפות 
עליו. זה יוצר התנגדות של הילד ותוספת מלחמות. 
6. החוק לא ברור דיו לילד והוא אינו מבין מה הוא 
עם  לגמרי  שלמים  לא  ההורים   .7 לעשות.  צריך 

החוק ולכן הוא צולע.

מה עושים?

ראשית צריך להסיר את המונע, להבין היכן אנחנו 
עומדים, מה מפריע לנו ביישום החוק בבית, ואחר 
ולהתחיל  הילדים  עם  ההורים  ביחד-  לשבת  כך 
חברים,  עם  להתייעץ  תתביישו  אל  גבולות.  לקבוע 
נמצאים  כולנו  וכדו'  חינוך  אנשי  משפחה,  קרובי 
את  להשיט  הוא  המשותף  ותפקידנו  סירה  באותה 
כמובן  מבטחים.  לחוף  המשפחתית  החינוך  סירת 
הכי חשוב להתייעץ עם השותף השלישי של הילדים 
לנו  שייתן  הרבה  אליו  ולהתפלל  יתברך  ה'  שהוא 
דעת, כוח וסיוע להתמודד ולחנך את ילדינו לתורה 

ודרך ארץ, כפי רצונו יתברך. אמן.

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

בדיחות הדעת

הבן שלי שאל אותי מה זה מס הכנסה? הוא 
היה באמצע לאכול את הגלידה, אכלתי לו חצי 
"עכשיו  לו:  אמרתי  לבכות,  והתחיל  מהגלידה 

אתה מבין".

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 
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ה‘ רוצה שתתענג
למה למנוע עונג מהילדים?

מה נקרא טוב? בפשטּות, מבחינתך, דבר טוב הוא 
דבר שעושה לך טוב, שגורם לך לעונג. דבר רע הוא 
דבר שעושה לך רע, שמצער אותך. כל אדם במהותו 
הוא טוב והוא מחפש את הטוב, ובגלל שההגדרה 
כל  לכן  לעונג,  שגורם  דבר  היא  מבחינתו  טוב  של 
בני העולם מחפשים להתענג. אבל ההגדרה הזאת 
ההוכחה  ומה  השלימה.  ההגדרה  לא  עדיין  היא 
שלילדים  רוצים  שאתם בוודאי  היא  ההוכחה  לכך? 
טוב  של  ההגדרה  ואם  ביותר.  הטוב  יהיה  שלכם 
היא להרגיש עונג, אז למה אתם מגבילים להם את 
רק  לאכול  להם  נותנים  לא  אתם  למה  התענוגות? 
היום?  כל  אוהבים  שהם  מה  וכל  וגלידות  ממתקים 
למה אתם לא נותנים להם ליהנות מהחיים? למה 
אתם מעירים אותם בבוקר לבית הספר ולא נותנים 

להם להתענג מהמיטה החמה?

אלא שאתם חייבים להודות שלא כל תענוג הוא 
הילדים  בשביל  רוצים  היינו  טוב?  מהו  כן  אם  טוב. 
להם  שיהיה  ביותר?  הטוב  מהו  ביותר.  הטוב  את 
תענוג אמתי בחיים, לא תענוג זול, ולא תענוג רגעי, 
ולא תענוג שגורם רק לסבל ולמרירות. תענוג אמתי 
ובעל  דעת  בעל  כאדם  לך  שמתאים  תענוג  הוא 
מתוך  בא  הוא  כי  סיפוק  לך  שמביא  תענוג  ערכים, 
לכולנו  והכשרונות.  הכוחות  ומיצוי  ויגיעה  מאמץ 
לא  אלה   – מרובה  ושינה  ממתקים,  שאכילת  ברור 
שמספקים  זולים  תענוגות  אלא  אמתיים,  תענוגות 
אותנו לרגע אחד בלבד, וגורמים לנו להיות מכורים 
בטווח  גם  ולפעמים  הארוך  ובטווח  בהם,  ותלותיים 
לתסכול  ולמרירות,  לסבל  לנו  גורמים  הקצר 

ולאכזבה, להפסדים ולמחלות.

נבראת כדי להתענג
אמתי  עונג  מהו  היטב  להבין  חייבים  שאנו  נמצא 
סוגיה  שזו  מכיוון  אמתי,  לעונג  להגיע  הדרך  ומהי 

עונג  ורוצה  הטוב  את  שמחפש  אדם  לכל  שנוגעת 
אמתי לעצמו ולמשפחתו.

חידוש  מכם  לרבים  לחדש  רוצה  אני  זה  בנושא 
היא  היהדות  על  השטחית  ההסתכלות  גדול. 
שהתורה כביכול מגבילה לבן אדם את האפשרות 
היא  כי  מהדת,  מאוד  החוששים  יש  ולכן  להתענג, 

לכאורה מאיימת על הטוב שלהם.

הוא  ההיפך  כך.  לא  ממש  שזה  היא  האמת  אבל 
האדם  את  יצר  שהבורא  מלמדת  התורה  הנכון. 
כך  עונג,  של  כצרכן  אותו  ברא  הוא  להתענג.  כדי 
להתענג.  היא  האדם  של  הפנימית  שהתשוקה 
שלנו  המהות  על  שנתגבר  התכוון  לא  הבורא 
רק  הבורא  אלא  שלנו,  הקיומי  הצורך  את  ונכבוש 
רוצה שנקבל את העונג האמתי והשלם, את העונג 
המתאים לנשמה שלנו. הוא רוצה שנכוון את הצורך 
שלנו בעונג אל מקורות העונג הנכונים, ולא נסתפק 

בעונג הזול וההרסני.

מלאות  והמצוות  התורה  בעונג.  מלאה  היהדות 
במתיקות ועריבות, ואנחנו מתפללים יום יום להתענג 
מהן. יום השבת הוא היום הרוחני ביותר – ודווקא בו 

יש לנו מצווה מיוחדת להתענג, מצוות עונג שבת.

האמתיים  המקורות  את  לנו  נותנת  התורה  וכך 
לעונג איכותי שמתאים לנשמה שלנו, למהות שלנו. 
וכדי  אותנו.  לספק  באמת  שיכול  היחיד  העונג  זה 
התורה  האמתי  מהעונג  באמת  להתענג  שנוכל 
בצורה  להתענג  כיצד  אחד  מצד  אותנו  מלמדת 
את  מאתנו  מרחיקה  שני  ומצד  והבריאה,  הנכונה 
כל התחליפים הזולים שמאיימים לגזול מאתנו את 

העונג האמתי.

הדרך אל העונג
ביותר  הפוגע  שהדבר  אותנו  מלמדת  והתורה 
בעונג האמתי זה התענוג המזויף והשקרי של פגם 

הברית. לכן זו עבירה כל כך חמורה, כי היא ממש 
מתורה  באמת  להתענג  האדם  של  ביכולת  פוגעת 
הנפלא  מהעונג  אותנו  מרחיקה  היא  ומתפילה, 
עלינו  מצווה  כשהתורה  בריאתנו.  תכלית  שהוא 
לשמור על הברית היא לא מתכוונת לקחת ולמנוע 
מאתנו תענוג חלילה, אלא היא רק מרחיקה אותנו 

מהתענוגות השקריים כדי שנוכל להתענג באמת.

מתקנים  שבהם  השובבי"ם  בימי  נמצאים  אנחנו 
הוא  הברית  פגם  והמריר.  השקרי  העונג  פגם  את 
יש  נכונים.  הלא  במקומות  העונג  חיפוש  של  הפגם 
כאלה שהעבודה של תיקון הברית מרתיעה אותם 
מהם  לשלול  היא  התורה  שמטרת  להם  נדמה  כי 
את העונג. אבל על פי מה שהסברנו כאן, זה בדיוק 
להיפך. פגם הברית הוא זה שמונע ממך את העונג 
האמתי בחיים, ורק הוויתור על העונג השקרי פותח 

בפניך את הדרך לחיים של תענוג אמתי.

לטעום  יכול  "ואין  כותב:  מברסלב  נחמן  רבי 
הברית...  פגם  כשתיקן  אלא  בתפילה,  מתיקות 
מרירין  מיין  בבחינת  הוא  בבריתו,  שפגם  מי  אבל 
נמנע  יהודי  שכאשר  מסביר  נחמן  ורבי  (מרים)..." 
בפניו  נפתחים  הברית  פגם  של  השקרי  מהעונג 
דיבורי  כל  התפילה.  בשעת  מופלאים  תענוג  שערי 
וחודרים  במתיקות  מפיו  יוצאים  שלו  התפילה 
לעצמותיו ומענגים אותו עד לפנימיות של הפנימיות 
של עצמותו. ואילו כאשר הוא פוגם בברית ולמעשה 
שערי  כל  בפניו  נסגרים  אזי  השקרי,  בתענוג  בוחר 
התפילה, וכל תפילה גורמת לו לסבל נורא שממש 
מייסר אותו מבפנים. רבי נחמן אומר שזה "שובר לו 

את העצמות".

אתה לא מפסיד כלום
שכשאתה  לך  דע  ומכופל.  כפול  חיזוק  כאן  ויש 
שומר את העיניים ומונע מעצמך תענוג טפשי ודמיוני 
אלא  כלום,  מפסיד  לא  אתה   – כלל  תענוג  שאינו 
בריבית  ויתרת  שעליו  העונג  כל  את  תקבל  אתה 
בנחת  בשבת,  ובמצוות,  ובתפילה  בתורה  דריבית, 
מהילדים, ובכל תענוג רוחני מצד הקדושה. ואין מה 
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 פ"שת אא תשרפ | ד

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

תחת  אותם  מכניסין  ולכך  תס"ז,  סימן  התשב"ץ 

החופה, כויתיצבו בתחתית ההר".

ובהקדמה  תרומה(  )פרשת  יפות"  ה"פנים  והנה 

הביא  א(,  )אות  קידושין  מסכת  על  "המקנה"  לספר 

את  הקב"ה  קידש  במה  המפרשים  מחלוקת 

ישראל, יש אומרים שהקידושין היו בקידושי כסף 

על ידי שנתן הקב"ה לישראל רכוש גדול שהוציאו 

ממצרים, ויש אומרים שהקב"ה קידש את ישראל 

בקידושי שטר, כשנתן להם את שני לוחות הברית 

שהיו כתובים עליהם עשרת הדברות.

שמבואר  ממה  זה  על  ברורה  ראיה  והביאו 

רבינו  משה  ששבר  הטעם  מג-א(  )שמו"ר  במדרש 

מוטב  "אמר  העגל:  חטא  אחרי  הלוחות  את 

מה  כי  פירוש,  איש",  כאשת  ולא  כפנויה  שתדון 

שעבדו ישראל עבודה זרה לעגל אחרי שנתקדשו 

להקב"ה, הוא כאשת איש המזנה תחת בעלה, לכן 

שבר משה את הלוחות שהם הקידושין כדי שיהיו 

נידונים כפנויה. 

 ההכ"עה של הרפנים יפותר
כי אלו ואלו דא"י אלקים חיים

ואלו  אלו  כי  בחריפותו  יפות"  ה"פנים  מכריע 

קושיא  שמעיר  מה  פי  על  חיים,  אלקים  דברי 

במדרש  שמבואר  מה  על  להקשות  שיש  עצומה 

שיהיו  כדי  הלוחות  את  שבר  שמשה  הנ"ל, 

ממה  איש,  כאשת  ולא  כפנויה  נידונים  ישראל 

דהיינו  ישראל,  של  שליחם  משה  היה  אם  נפשך 

"שליח לקבלה" לקבל בשבילם את הלוחות שהם 

את  משה  שקיבל  רגע  באותו  כן  אם  הקידושין, 

הלוחות מידו של הקב"ה חלו הקידושין ונתקדשו 

את  לבטל  אפשר  אי  ושוב  להקב"ה,  מיד  ישראל 

הקידושין על ידי שבירת הלוחות.

"שליח  היה  לא  רבינו  משה  כי  נאמר  ואם 

של  שליחו  שהיה  להולכה",  "שליח  אלא  לקבלה" 

לא  כן  לישראל, אם  הקב"ה להוליך את הקידושין 

את  משה  להם  שמסר  אחרי  רק  ישראל  נתקדשו 

בעגל  ישראל  כשחטאו  כי  זה  לפי  נמצא  הלוחות, 

טרם שקיבלו את הלוחות הרי הם נידונים כפנויה, 

לבטל  כדי  הלוחות  את  משה  שבר  למה  כן  אם 

הקידושין, הלא אפילו אם לא ישבור את הלוחות 

כיון  כפנויה,  נידונים  יהיו  לישראל  ימסרם  אלא 

שבשעת חטא העגל עדיין לא חלו הקידושין.

וקידושין",  חופה  ידי  על  ישראל  עמו  "מקדש 

עמו  את  מקדש  שהקב"ה  בזה  הכוונה  ובפשטות 

וקידושין,  חופה  מצות  להם  שנתן  ידי  על  ישראל 

שכתבו  מה  פי  על  לומר  יש  האמור  לפי  אולם 

הקדמונים, כי החופה שעשה הקב"ה לישראל, הוא 

מה שכפה על ישראל את ההר כגיגית, כמו שכתוב 

)שמות יט-יז(: "ויתיצבו בתחתית ההר".

את  משה  ששבר  מאחר  כי  זה  לפי  נמצא 

הלוחות כדי שיהיו נידונים כפנויה ונתבטלו קידושי 

הכסף למפרע, הרי הקדים הקב"ה לעשות החופה 

כך  ואחר  ישראל,  על  כגיגית  ההר  כפיית  שהיא 

כשקיבלו לוחות שניות נתחדשו הקידושין, ושפיר 

תיקנו חכמינו ז"ל: "מקדש עמו ישראל על ידי חופה 

ישראל  את  הקב"ה  הכניס  שמקודם  וקידושין", 

תחת החופה ורק אחר כך חלו הקידושין. 

נראה שכל הדרוש הזה מתאים  נתבונן  כאשר 

בכוונה  אמר  שהקב"ה  שנתבאר,  למה  להפליא 

נא  "דבר  פנים:  לשתי  המשתמעת  בלשון  תחילה 

מאת  ואשה  רעהו  מאת  איש  וישאלו  העם  באזני 

רעותה כלי כסף וכלי זהב". כי באמת נצטוו ישראל 

זהב  וכלי  כסף  כלי  מהמצרים  לבקש  "וישאלו" 

במתנה כשכר תמורת עבודתם.

באזני  נא  "דבר  למשה:  צוה  שהקב"ה  אלא 

העם", שיגלה לישראל בסוד שרכוש זה הוא באמת 

ישראל,  את  בו  מקדש  שהקב"ה  הקידושין  כסף 

אבל רק בתנאי שיקבלו אחר כך את התורה, נמצא 

כי עד שלא קיבלו את התורה הרכוש שבידם הוא 

התורה  את  יקבלו  לא  אם  שהרי  שאלה,  בדרך  רק 

יתבטלו הקידושין ויצטרכו להחזיר הקידושין.

מזעיר,  מעט  ולהבין  לראות  זכינו  כן  כי  הנה 

"דבר נא באזני העם  כי מה שאמר הקב"ה למשה: 

וישאלו איש מאת רעהו", הוא אמת ותורתו אמת, 

וכל דבריו חיים וקיימים ונאמנים לעד, שאנו זוכים 

לברכות העולם הזה רק בתנאי שאנו מקבלים את 

בכל  ישראל  בית  לכל  נשגב  לקח  והוא  התורה, 

הדורות, שאם אנו רוצים לזכות לשפע ברכה בעניני 

העולם הזה, אנו צריכים לקבל על עצמנו עול תורה 

נזכה שיתקיים  ידי זה  שבזכותה העולם קיים, ועל 

בימינה  ימים  "אורך  ג-טז(:  )משלי  שכתוב  מה  בנו 

בשמאלה עושר וכבוד".

כי  "המקנה",  מכריע  זו  קושיא  ליישב  כדי  לכן 

באמת עיקר הקידושין שקידש הקב"ה את ישראל 

אלא  מצרים,  רכוש  ידי  על  כסף  בקידושי  היה 

שני  את  ישראל  שיקבלו  בתנאי  היו  שהקידושין 

למשה  הקב"ה  שאמר  כמו  התורה,  שהם  הלוחות 

תעבדון  ממצרים  העם  את  "בהוציאך  ג-יב(:  )שמות 

"שיקבלו  את האלקים על ההר הזה", ופירש רש"י: 

ישראל את התורה על הר סיני".

מקבלים  ישראל  היו  אם  כי  זה  לפי  נמצא 

משעה  למפרע  חלים  הקידושין  היו  הלוחות, 

שקיבלו את רכוש מצרים. הנה כי כן מבואר היטב 

הטעם ששבר משה את הלוחות כדי שיהיו ישראל 

נידונים כפנויה, כי על ידי שלא קיבלו את הלוחות 

לא נתקיים התנאי, וממילא בטלו למפרע הקידושין 

והיה  מצרים,  ברכוש  ישראל  את  הקב"ה  שקידש 

שניות  בלוחות  חדשים  בקידושין  לקדשם  צורך 

ושפיר נידונים כפנויה.

 אה"ן הכהן אמ" ליש"אל
 רלמי זהאר הלא איננו שלכם

אות  )שם  יפות"  ה"פנים  מפרש  האמור  פי  על 

למשה  ה'  קדוש  אהרן  שאמר  מה  חומר  כמין  ב( 

ויתנו  התפרקו  זהב  למי  להם  "ואומר  לב-כד(:  )שם 

ביאור  וצריך  הזה".  העגל  ויצא  באש  ואשליכהו  לי 

להם  "ואומר  לומר  לו  והיה  זהב"  "למי  שאמר  מה 

אמר  שאהרן  לומר  יש  האמור  לפי  אך  זהב".  תנו 

כיון שאתם רוצים לעבור על התנאי של  לישראל, 

הקידושין, כי אתם רוצים לעבוד עבודה זרה לעגל 

שקידש  הקידושין  כן  אם  התורה,  היפך  שהוא 

אתכם עם רכוש מצרים בטל ומבוטל.

סימן  העזר  )אבן  ערוך  בשולחן  לן  קיימא  והרי 

צריך  הקידושין  תנאי  נתקיים  לא  שאם  א(  סעיף  נ 

להחזיר כסף הקידושין. הנה כי כן זהו שאמר להם 

אהרן: "למי זהב", כלומר למי יש זהב, שהרי הזהב 

אינו  כבר  כסף  כקידושי  הים  מביזת  שקיבלתם 

שלכם, אם כן התפרקו ותחזירו את הזהב להקב"ה. 

"ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב  לכן כתוב )שם ג(: 

אשר באזניהם ויביאו אל אהרן". פירוש, שפרק את 

רכוש  את  שקיבלו  לפני  שלהם  שהיו  הזהב  נזמי 

מצרים. אלו דבריו הנפלאים.

)הקדמה לאבן העזר( מבאר  בשו"ת "בית אפרים" 

אירוסין:  ברכת  נוסח  סיום  "המקנה"  דברי  פי  על 
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מכת  כי  מזה  למדים  נמצינו  מעשו".  יעקב  שלקח 

את  ששעבדו  משום  המצרים,  על  שבאה  בכורות 

ישראל",  בכורי  "בני  ישראל שהקב"ה מכנה אותם 

מכירת  עם  הקב"ה  שהסכים  ברורה  הוכחה  היא 

הבכורה ליעקב.

זכה  אבינו  יעקב  כי  נראה  נתבונן  כאשר  והנה 

בברכות יצחק אביו בזכות קדושת הבכורה שקנה 

עשו  שאמר  ממה  למדים  אנו  זה  דבר  מעשו. 

"ויאמר הכי קרא שמו יעקב  ליצחק )בראשית כז-לו(: 

עתה  והנה  לקח  בכורתי  את  פעמיים,  זה  ויעקבני 

תנחומא:  מדרש  בשם  רש"י  ופירש  ברכתי".  לקח 

"למה חרד יצחק, אמר שמא עון יש בי שברכתי קטן 

מצעק  עשו  התחיל  היחס,  סדר  ושיניתי  גדול  לפני 

ויעקבני זה פעמיים, אמר לו אביו מה עשה לך, אמר 

מצר  הייתי  בכך  ]יצחק[  אמר  לקח,  בכורתי  את  לו 

לבכור  עכשיו  הדין,  שורת  על  עברתי  שמא  וחרד, 

ברכתי, גם ברוך יהיה".

ונראה לבאר הקשר בין מכירת הבכורה לקבלת 

"ויאמר  כה-לא(:  )שם  שכתוב  מה  פי  על  הברכות, 

יעקב מכרה כיום את בכורתך לי". ופירש רש"י: "לפי 

כדאי  זה  רשע  אין  יעקב  אמר  בבכורות,  שהעבודה 

דברי  לבאר  ה"חזקוני"  ומוסיף  להקב"ה".  שיקריב 

"כהן  לב:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  רש"י 

שהרג את הנפש לא ישא את כפיו". וכל שכן שהוא 

פסול לעבוד עבודת הקרבנות.

נמצא לפי זה כי עשו היה פסול לעבודה שהרי 

מן  עשו  "ויבוא  כט(:  )שם  שכתוב  כמו  רוצח,  היה 

כמה  "ברציחה,  רש"י:  ופירש  עייף".  והוא  השדה 

)ירמיה ד-לא( כי עייפה נפשי להורגים". הנה  דתימא 

אין רשע זה כדאי שיקריב  כן זהו שאמר יעקב:  כי 

ביקש  לכן  לעבודה,  פסול  הוא  שהרי  להקב"ה", 

מעשו שימכור לו את בכורתו.

ב"מדרש יהונתן" להגה"ק רבי יהונתן אייבשיץ 

שכתוב  מה  זה  לפי  לפרש  מוסיף  מג(  )מאמר  זי"ע 

ולמה  למות  הולך  אנכי  הנה  עשו  "ויאמר  לב(:  )שם 

"הנה אנכי  זה לי בכורה". ויש לומר שרמז בדבריו: 

הולך למות", היינו להמית בני אדם ברציחה ]ואמר 

הולך  שהוא  בפירוש  לומר  רצה  לא  כי  "למות" 

פסול  אני  שהרי  בכורה",  לי  זה  "ולמה  "להמית"[, 

לעבודה. הרי מבואר שעשו הרשע מכר ליעקב את 

קדושת הבכורה בנזיד עדשים, רק משום שלא היה 

מסוגל לוותר על תאוותו לרצוח בני אדם.

 אני עשו לא קיאלו את התו"ה
משום שלא "צו לוות" על "ציחה

עשו  של  בניו  כי  שמצינו  מה  בזה  להבין  נפלא 

יירשו ממנו תכונה זו של רציחה, ומטעם זה סירבו 

"לא  כ-יג(:  )שמות  בה  שכתוב  התורה  את  לקבל 

תאוות  על  להתגבר  מסוגלים  היו  לא  כי  תרצח", 

הרציחה, כמבואר בפרקי דרבי אליעזר )פרק מא(:

עשו,  בני  על  ונגלה  שעיר  מהר  הקב"ה  "זרח 

שנאמר )דברים לג-ב( ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר 

למו, ואין שעיר אלא בני עשו, שנאמר )בראשית לו-ח( 

מקבלים  הקב"ה,  להם  אמר  שעיר.  בהר  עשו  וישב 

אתם את התורה, אמרו לו מה כתוב בה, אמר להם 

יכולים  אנו  אין  כי  מעמנו,  לך  לו  אמרו  תרצח,  לא 

אבינו  עשו  את  יצחק  שבירך  הברכה  את  לעזוב 

שאמר לו )בראשית כז-מ( ועל חרבך תחיה".

כי  שלמדנו,  מה  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

ליעקב,  הבכורה  את  שמכר  מעשו  יצחק  כששמע 

"עכשיו  נחה דעתו שמסר הברכות ליעקב באומרו: 

מעשו  כששמע  כי  יהיה".  ברוך  גם  ברכתי,  לבכור 

על  שוויתר  מזה  הבין  ליעקב,  הבכורה  את  שמכר 

עבודת הבכורה, משום שלא היה מסוגל לוותר על 

תאוות הרציחה, ומזה השיג ברוח הקודש שגם בני 

עשו יסרבו לקבל את התורה שכתוב בה "לא תרצח", 

משום שלא ירצו לוותר על תאוות הרציחה.

נמצא לפי זה שמצד עשו וזרעו יהיה כל העולם 

יעקב  בני  שיבואו  עד  ובוהו,  לתוהו  לחזור  בסכנה 

בכך  ויצילו  התורה,  את  ויקבלו  קדושו  עם  ישראל 

בכל  יזכו  זה  ידי  ועל  ים  של  מזוטו  העולם  כל  את 

ברוך  "גם  יצחק:  אמר  כן  על  הזה,  העולם  קניני 

יהיה", כי מגיעות ליעקב כל ברכות עולם הזה.

יומתק להבין בזה מה שאמר יצחק לעשו )שם 

לה(: "בא אחיך במרמה ויקח ברכתך". ודרשו במדרש 

בא  אמר  יוחנן  רבי  במרמה.  אחיך  "בא  סז-ד(:  )ב"ר 

בחכמת תורתו". לפי האמור יש לומר הכוונה בזה, 

שיעקב הראה ליצחק את חכמת תורתם של זרעו, 

שעתידים לקבל את התורה ויצילו בכך את העולם 

מזוטו של יום, ובזכות זה "ויקח ברכתך" דייקא, כי 

ראויים הם לקבל גם את חלקך בעולם הזה.

מעתה יאירו עינינו להבין מה שהסמיך הקב"ה 

לישראל:  הציווי  את  בכורות,  מכת  על  להתראה 

כלי  רעותה  מאת  ואשה  רעהו  מאת  איש  "וישאלו 

כסף וכלי זהב". כי מאחר שהעונש של מכת בכורות 

ישראל  את  להוציא  המצרים  שסירבו  משום  הוא 

מבואר  הרי  ישראל",  בכורי  "בני  קראם  שהקב"ה 

משום  ליעקב,  הבכורה  מכירת  על  הקב"ה  שחתם 

הרציחה,  תאוות  על  לוותר  מסוגל  היה  לא  שעשו 

התורה  את  לקבל  עשו  בני  רצו  לא  זה  ומטעם 

שכתוב בה "לא תרצח".

הציווי  בכורות  למכת  הקב"ה  הסמיך  לכן 

שישכילו  כדי  מהמצרים,  וזהב  כסף  כלי  שישאלו 

בלשון  הקב"ה  שאמר  הטעם  להבין  ישראל 

שלא  עד  כי  פירושים,  לב'  המשתמעת  "וישאלו" 

יקבלו את התורה כל הכסף והזהב נמצאים אצלם 

רק בשאלה והלוואה, ואם יקבלו את התורה ויצילו 

את כל העולם מזוטו של ים, אז יזכו לקבל את כל 

רכוש מצרים במתנה ולא בשאלה.

 הקארה קידש את יש"אל א"כוש מצ"ים
אתנאי שיקאלו את התו"ה

לכל  סימוכין  להביא  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

האמור, ממה שמבואר במדרש )דב"ר ג-יב( שהקב"ה 

את  המקדש  כחתן  סיני  בהר  ישראל  את  קידש 

הכלה, ולמדו כן ממה שכתוב במעמד הר סיני )שמות 

יט-י(: "ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם היום 

ומחר", "וקדשתם" דייקא, שעשה הקב"ה את משה 

רבינו שליח לקדש את ישראל על ידי התורה. 

וכן יש ללמוד ממה שכתוב )שמות יט-יז(: "ויוצא 

משה את העם לקראת האלקים מן המחנה ויתיצבו 

בתחתית ההר". ופירש רש"י בשם המכילתא: "מגיד 

לקראת  היוצא  כחתן  לקראתם  יצאה  שהשכינה 

כלה", הרי כי בשעה שבאו ישראל לקבל את התורה 

היוצא  כחתן  לקראתם  הקב"ה  יצא  סיני,  בהר 

לקראת כלה כשהיא נכנסת תחת החופה.

"ויתיצבו  הכתוב:  המשך  בזה  להבין  יומתק 

בתחתית ההר", ודרשו על כך חכמינו ז"ל )שבת פח.(: 

"מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית", שזהו 

בבחינת החופה של חתן וכלה, כמו שכתב ב"מטה 

"שכל המנהגים  )ח"ג בהכנסת כלה פ"א אות א(:  משה" 

של חתן וכלה אנו למדין ממתן תורה, שהשם היה 

מראה עצמו כחתן נגד כלה שהם ישראל כמו שכתב 

 החידרא: ליש"אל מות" ליהנות מעולם הזה חלקו של עשו,
אזכות שקיאלו את התו"ה והצילו את העולם מכליה

 הקארה אמ" אכוונה תחילה רוישאלור שיש לו א' פי"ושים,
שאלה ואקשה אמתנה ושאלה אד"ך הלוואה

 רוישאלו איש מאת "עהור, כל זמן שלא קיאלו את התו"ה
והמצ"י הוא "עהו, ה"כוש הוא "ק הלוואה אידם

 רדא" נא אאזני העםר, להודיעם כי "כוש מצ"ים
הוא אידם הלוואה עד שיקאלו את התו"ה ויזכו אהם אדין
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וכלי  איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף 

אני  הלילה  כחצות  ה'  אמר  כה  משה  ויאמר  זהב... 

יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים".

לו  נאמרה  פרעה  לפני  "בעמדו  רש"י:  ופירש 

ראות  הוסיף  לא  מלפניו  משיצא  שהרי  זו,  נבואה 

פרעה  אמר  חושך  מכת  אחרי  כי  פירוש,  פניו". 

תוסף  אל  לך  השמר  מעלי  "לך  י-כח(:  )שם  למשה 

משה  ויאמר  תמות,  פני  ראותך  ביום  כי  פני  ראות 

מוכח  כן  אם  פניך".  ראות  עוד  אוסיף  לא  דברת  כן 

בכורות  מכת  על  להתרות  למשה  אמר  שהקב"ה 

בפני פרעה לפני שיצא ממנו.

כי  נראה  הפסוקים,  בסדר  נתבונן  כאשר  והנה 

בעמדו לפני פרעה מסר הקב"ה למשה תחילה על 

מכת בכורות: "עוד נגע אחד אביא על פרעה", אחר 

כך מסר לו הקב"ה את הציווי: "וישאלו איש מאת 

ומיד אחר כך התרה משה את פרעה לפני  רעהו", 

"כה אמר ה' כחצות  שיצא ממנו על מכת בכורות: 

בארץ  בכור  כל  ומת  מצרים  בתוך  יוצא  אני  הלילה 

מצרים".

איש  "וישאלו  הציווי  כי  מהרמב"ן  משמע  וכן 

פרעה,  לפני  בעמדו  למשה  נאמר  רעהו"  מאת 

שכתב בתוך דבריו )שם יא-א(: "ואמר דבר נא באזני 

אמר  הקב"ה  פירוש,  פרעה".  מלפני  בצאתך  העם, 

למשה, מה שאני אומר לך עתה בבית פרעה: "דבר 

נא באזני העם", היינו בצאתך מלפני פרעה תדבר כן 

באזני העם. הנה כי כן צריך ביאור, מה ראה הקב"ה 

וישאלו איש  באזני העם  נא  "דבר  להסמיך הציווי: 

מאת רעהו", למכת בכורות שנאמרה למשה בעמדו 

לפני פרעה, ולא המתין לומר כן למשה אחרי שיצא 

מפרעה, בלי קשר למכת בכורות.

 אזכות קאלת התו"ה אנו מצילים
את העולם מזוטו של ים 

רחש לבי דבר טוב ליישב כל זה, על פי מה שגלוי 

יששכר"  ה"בני  שהביא  מה  הדרוש,  בעולם  וידוע 

זצ"ל  החיד"א  הגה"ק  בשם  טו"ב(  אות  ז  מאמר  )שבת 

)פרשת תצוה(, שהביא קושיית העולם  ב"ראש דוד" 

על מה שמבואר במדרש )תנא דבי אליהו זוטא פרק יט(, 

כי יעקב ועשו חלקו ביניהם נחלת העולמות, עשו 

את  לחלקו  נטל  ויעקב  הזה  עולם  את  לחלקו  נטל 

ורגלינו ליהנות  ידינו  כן איך מצינו  עולם הבא, אם 

מתענוגי עולם הזה יותר מכדי חיותנו, הלא העולם 

הזה הוא חלקו של עשו.

פי  על  פרימו  מהר"ש  שתירץ  מה  שם  והביא 

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

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

ישראל  אם  ואמר,  בראשית  מעשה  עם  הקב"ה 

מקבלין את תורתי מוטב, ואם לאו אני אחזיר אתכם 

לתוהו ובוהו". והנה מקרא מלא דיבר הכתוב )דברים 

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

אצלם עתה רק בשאלה ובהלוואה, כי אם רק יקבלו 

את התורה בחודש השלישי לצאתם מארץ מצרים 

ויצילו את העולם מזוטו של ים, ישאר אצלם רכוש 

יקבלו את  לא  הדין, אבל אם  מצרים במתנה מצד 

ים, אסור  יצילו את העולם מזוטו של  ולא  התורה 

של  חלקו  שהוא  המצרים  ברכוש  להשתמש  להם 

עשו ויצטרכו להחזירו למצרים.

על פי האמור יומתק להבין מה שאמר הקב"ה 

להם  לוחש  כאילו  העם",  באזני  נא  "דבר  למשה: 

סוד שנמסר מפה לאוזן, כי אמנם כלפי המצרים 

בדרך  בזה  שהכוונה  ברור  "וישאלו"  הפירוש 

גוים  ואתנה  ממני  "שאל  מלשון:  ומתנה  בקשה 

למסור  העם",  באזני  נא  "דבר  אבל  נחלתיך", 

מתנה  זה  אין  עתה  לעת  שאצלם  בסוד  לישראל 

את  ויצילו  התורה  את  שיקבלו  עד  הלוואה,  רק 

העולם מזוטו של ים.

הקב"ה  שדקדק  מה  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

לכנות את המצרים בלשון רעהו: "וישאלו איש מאת 

רעהו", וביאר רבינו בחיי הכוונה בזה: "שקודם מתן 

תורה היו כל הבריות חברים כאחד", לפי האמור רצה 

שהוא  "וישאלו"  בכך הטעם שאמר  לבאר  הקב"ה 

שהמצרי  עתה  לעת  כי  והלוואה,  שאלה  לשון  גם 

עדיין  קיבלו  שלא  משום  ישראל,  של  רעהו  הוא 

את התורה, כל רכוש מצרים הוא אצלם רק בגדר 

התורה  את  שיקבלו  ברגע  אבל  והלוואה,  שאלה 

יזכו גם ברכוש המצרים, שהרי לכתחילה ניתן להם 

את  שיקבלו  עד  שאלה,  בדרך  רק  הקב"ה  מאת 

התורה שאז הופכת השאלה למתנה גמורה.

 הקש" הנפלא אין מכת אכו"ות
לציווי רוישאלו איש מאת "עהור

בדרך זו במסילה נעלה לבאר הטעם שהסמיך 

למכת  רעהו"  מאת  איש  "וישאלו  הציווי:  הקב"ה 

בכורות, על פי מה ששלח הקב"ה את משה לומר 

לפרעה )שמות ד-כב(: "כה אמר ה' בני בכורי ישראל, 

לשלחו  ותמאן  ויעבדני  בני  את  שלח  אליך  ואומר 

ופירש רש"י בשם  בכורך".  בנך  הנה אנכי הורג את 

הבכורה  מכירת  על  הקב"ה  חתם  "כאן  המדרש: 

 ישוא הפליאה: איך אמ" הקארה רוישאלו איש מאת "עהור,
הלא למעשה לא התכוונו להחזי"ם למצ"ים

 "שארם: רוישאלו איש מאת "עהו, לשון מתנה, 
כמו שאל ממני ואתנה גוים נחלתךר. וכן כתא "אינו אחיי

 מה "אה הקארה על ככה לכנות את המצ"י ר"עהור של יש"אל,
הלא ד"שינן ראכ"ם "עךר ולא אכ"ם גוי

 "אינו אחיי: רי"אה לי שקודם מתן תו"ה היו כל הא"יות חא"ים...
 אאל לאח" מתן תו"ה יצאו כל האומות מן האחוה וה"יעותר

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

משעיר למו, שפתח לבני עשו שיקבלו את התורה 

לבני  ופתח  שם  שהלך  פארן,  מהר  הופיע  רצו.  ולא 

ישמעאל שיקבלוה ולא רצו".

שסירבו  הגוים  מצד  כי  מזה  למדים  נמצינו 

לתוהו  לחזור  צריך  העולם  היה  התורה,  את  לקבל 

התורה  את  שקיבלו  ישראל  שבזכות  אלא  ובוהו, 

בגמרא  שנינו  והרי  יחרב,  שלא  העולם  את  הצילו 

)ב"מ כד.( המציל חפץ מזוטו של ים ומשלוליתו של 

קנו  תורה  מתן  ידי  על  כי  נמצא  שלו.  זה  הרי  נהר 

ישראל גם את החלק של העולם הזה לעצמם כדין 

ים, לכן מותר להם ליהנות מכל  המציל מזוטו של 

מנעמי העולם הזה.

כמין  יששכר"  ה"בני  מבאר  האמור  פי  על 

חומר מה ששנינו בגמרא )פסחים סח:(: "הכל מודים 

שניתנה  יום  טעמא  מאי  לכם  נמי  דבעינן  בעצרת 

"דבעינן נמי לכם, שישמח  בו תורה". ופירש רש"י: 

זה  יום  ומקובל  שנוח  להראות  ומשתה,  במאכל  בו 

מאחר  כי  לומר  ויש  בו".  תורה  שניתנה  לישראל 

בהר  התורה  את  ישראל  קיבלו  השבועות  שבחג 

העולם  את  קנו  הרי  בכך,  העולם  את  והצילו  סיני 

מזוטו  העולם  את  מציל  מדין  עשו  של  חלקו  הזה 

לכם,  נמי  דבעינן  בעצרת  מודים  הכל  לכן  ים,  של 

שיתענגו בעניני עולם הזה במאכל ובמשתה שזכו 

בהם בזכות התורה.

 רדא" נא אאזני העםר
לגלות להם הפי"וש של רוישאלור

הטעם  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

לשתי  המשתמעת  בלשון  לומר  הקב"ה  שבחר 

מאת  איש  'וישאלו'  העם  באזני  נא  "דבר  פנים: 

כי  זהב".  וכלי  כסף  כלי  רעותה  מאת  ואשה  רעהו 

שיבקשו  "וישאלו",  הקב"ה  התכוון  המצרים  כלפי 

ישראל מהם מתנות בלשון בקשה, בשכר השעבוד 

שנשתעבדו אצלם, כמו שהשיב גביהא בן פסיסא 

לאלכסנדר מוקדון.

הקב"ה  התכוון  עצמם  ישראל  כלפי  אבל 

הוא  מצרים  רכוש  שכל  נאמנה  שידעו  "וישאלו", 



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

פ"שת אא תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בא תש"פ

בקשה  לשון  פירושים,  שני  להם  שיש  "וישאלו" 

שאלה,  בלשון  להתפרש  ועלולים  שאלה,  ולשון 

ולכאורה היה יותר ברור לומר: "ויבקשו איש מאת 

רעהו", כדי שלא נטעה שצוה לשאול בהלוואה.

על  המפרשים  שתמהו  מה  ליישב  ראוי  עוד 

דקדוק הלשון: "וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת 

גוי  שהוא  המצרי  את  לכנות  אפשר  איך  רעותה", 

"רעהו" של ישראל, הלא בגמרא )ב"מ פז:( דרשו מה 

שכתוב )דברים כג-כה(: "כי תבוא בכרם רעך, ולא בכרם 

גוי". ומצינו תירוץ נפלא על כך בדברי רבינו בחיי: 

לי  יראה  ורעותה,  רעהו  לשון  שהזכיר  "ומה 

שקודם מתן תורה היו כל הבריות חברים כאחד, אבל 

לאחר מתן תורה שהחזיר הקב"ה את התורה על כל 

אומה ולשון ולא קבלוה עד שקבלוה ישראל, יצאו 

ונשאר השם הזה  והריעות,  כל האומות מן האחוה 

למקום,  ורעים  אחים  שנקראו  בלבד  ישראל  בעם 

הוא שכתוב )תהלים קכב-ח( למען אחי ורעי".

לשם  ביאור,  צריך  שעדיין  יבין  המשכיל  אולם 

מה בחר הקב"ה דוקא כאן בציווי לשאול מהמצרים 

כלי כסף וכלי זהב, לכנות את המצרי בלשון "רעהו" 

לנו שלפני  "רעותה", כדי להודיע  והמצרית בלשון 

מתן תורה היו כל הבריות חברים כאחד.

שלישי בקודש ראוי ליישב מה שאמר הקב"ה 

למשה: "דבר נא באזני העם", ולא אמר כפי שכתוב 

מזה  משמע  ישראל".  בני  אל  "דבר  מקום:  בכל 

רק  המיועד  סוד  לישראל  לגלות  הקב"ה  לו  שצוה 

להם  שהודיע  הסוד  מהו  ביאור  וצריך  לאזניהם, 

הקב"ה בציווי זה: "וישאלו איש מאת רעהו". 

 הקארה הסמיך הציווי רוישאלור
להת"אה על מכת אכו"ות

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה, על פי מה שנשים 

לב להתבונן מה שהסמיך הקב"ה את הציווי האלקי, 

שישאלו ישראל מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, בתוך 

הנבואה שמסר הקב"ה למשה רבינו על מכת בכורות 

בעמדו לפני פרעה, כמו שכתוב )שמות יא-א(:

"ויאמר ה' אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה 

ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה 

גרש יגרש אתכם מזה. דבר נא באזני העם וישאלו 

נחלתך,  גוים  ואתנה  ממני  שאל  כמו  העם.  חן  את 

וכן  לאפיקורסים".  ותשובה  פשוטו  עיקר  זהו 

פירשו ב"דעת זקנים" לבעלי התוספות )שמות שם(: 

"ושאלה, פירוש האי שאלה נתינה, כמו שאל ממני 

ואתנה וגו', כי כשיחזקו מצרים למהר לשלחם, שאלו 

להם שיתנו להם כלי כסף וכלי זהב קודם שילכו, והם 

יתנו ברצון מפני שיתייראו מן המכות".

זה,  פירוש  על  תמה  ה'"  "מעשי  בספר  אולם 

ממה שכתוב )שם יב-לו(: "וה' נתן את חן העם בעיני 

כן אפילו  וינצלו את מצרים. אם  וישאילום  מצרים 

אם נפרש "וישאלו" מלשון בקשה, אבל איך אפשר 

בפירוש  ובאמת  מתנה.  מלשון  "וישאילום"  לפרש 

הרשב"ם )שם( הרגיש בזה, ותירץ כי גם שם הכוונה 

לישראל,  מצרי  "וישאילום  מתנה:  בלשון  בזה 

ישראל היו השואלים ומצרים המשאילים, השלימו 

שאילתם ומתנה היתה".

ממה  זה,  לפירוש  סתירה  שמצינו  מה  והנה 

בני  באו  אחת  "פעם  צא.(:  )סנהדרין  בגמרא  שסיפרו 

מוקדון,  אלכסנדרוס  לפני  ישראל  עם  לדון  מצרים 

נתן את חן העם בעיני  וה'  לו הרי הוא אומר  אמרו 

שנטלתם  וזהב  כסף  לנו  תנו  וישאילום,  מצרים 

"תנו  פסיסא:  בן  גביהא  השיב  כך  על  ממנו". 

ששיעבדתם  ריבוא  שישים  של  עבודה  שכר  לנו 

ששאלו  והזהב  הכסף  כי  מזה  משמע  במצרים". 

ישראל מהמצרים, לא היה במתנה כי אם בשאלה 

והלוואה, שהרי אם נתנום במתנה לא שייך לתבוע 

מהמקבל להחזיר מתנה שקיבל.

"וישאלו"  פירשו  המצרים  בני  כי  ליישב  ויש 

מה  להחזיר  ישראל  שיצטרכו  כדי  שאלה,  מלשון 

ששאלו מהם, ועל כך השיב להם גביהא בן פסיסא, 

צריכים  ישראל  אין  המוטעית  דעתם  לפי  שגם 

עבודה  שכר  להם  מגיע  כי  ששאלו,  מה  להחזירם 

של שישים ריבוא שהוא הרבה יותר ממה ששאלו, 

הוא כמו שפירש  "וישאלו"  אבל לאמיתו של דבר 

הרשב"ם מלשון בקשה לקבל מתנה.

 רוישאלו איש מאת "עהור
איך מכנה את המצ"י ר"עהור

ליישב  החובה  עלינו  מוטלת  עדיין  אמנם 

הפליאה העצומה, לשם מה אמר הקב"ה "ושאלה" 

טוב,  מה  בעתו  דבר  בא  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן על מה שצוה הקב"ה למשה רבינו )שמות 

יא-ב(: "דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו 

ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב". ציווי אלקי 

שליחותו  בתחילת  למשה  הקב"ה  הזכיר  כבר  זה 

הזה  חן העם  "ונתתי את  ג-כא(:  )שם  במראה הסנה 

בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם, ושאלה 

זהב".  וכלי  כסף  כלי  ביתה  ומגרת  משכנתה  אשה 

ופירש הרד"ק )שם( כי "ושאלה" היא מלשון הכתוב 

שהיא  רעהו",  מעם  איש  ישאל  "וכי  כב-יג(:  )שם 

שאלה על מנת להחזיר. 

אמנם על ציווי זה כבר תמהו המפרשים וינועו 

אמת  שהוא  שהקב"ה  יתכן  איך  הספים,  אמות 

מאת  איש  "וישאלו  לישראל:  יאמר  אמת  וחותמו 

כלי  את  להחזיר  כלל  התכוונו  לא  כאשר  רעהו", 

הכסף וכלי זהב, שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב )שם 

יד-יג(: "כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו 

לראותם עוד עד עולם".

"ויש  ג-כב(:  )שם  וכבר הרגיש בכך ה"אבן עזרא" 

]ששאלו  היו  גנבים  אבותינו  כי  ואומרים  מתאוננים 

הלא  ואלה  החזירו[,  ולא  וזהב  כסף  כלי  מהמצרים 

יראו כי מצוה עליונה היתה, ואין טעם לשאול למה, 

כי השם ברא הכל, והוא נתן עושר למי שירצה ויקחנו 

מידו ויתננו לאחר, ואין זה רע כי הכל שלו הוא".

 שיטת ה"אשונים כי רוישאלור
אינה לשון שאלה אלא אקשה

שגרמה  היא  זו  עצומה  קושיא  הנראה,  כפי 

הקב"ה:  שאמר  מה  כי  לפרש,  ראשונים  להרבה 

שאלה  מלשון  אינו  רעהו",  מאת  איש  "וישאלו 

רבינו  שכתב  כמו  בקשה,  מלשון  אם  כי  והלוואה 

זו  שאלה  אין  רעהו,  מאת  איש  "וישאלו  בחיי: 

מעם  איש  ישאל  ]"וכי  בכלים  האמורה  כשאלה 

צוה  אלא  להחזיר,  מנת  על  שאלה  שהיא  רעהו"[, 

בעיני  חן  להם  יתן  והקב"ה  במתנה,  מהם  שישאלו 

המצרים ויתנו להם".

מתנה,  לשון  "וישאלו,  הרשב"ם:  פירש  וכן 

נחלתך".  גוים  ואתנה  ממני  שאל  ב-ח(  )תהלים  כמו 

"ושאלה אשה  ג-כב(:  )שמות  וכן פירש לעיל בפסוק 

משכנתה, במתנה גמורה וחלוטה, שהרי כתב ונתתי 

 רדא" נא אאזני העם וישאלו איש מאת "עהור
מהו הסוד שלחש משה "אינו אאזנם של יש"אל
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מצינו שיקום איש מתוך קהל המאזינים 
אין   – עובדא!  הוי  בדידי  בציבור  להעיד 
שהקרה  במה  ללמדנו,  אם  כי  זאת 
השי"ת פעם אחת לפנינו, לתת בפי רבינו 
בדיוק את אותה עובדא שהתרחשה עם 
שיקום  כדי  התלמידים,  אחד  של  אביו 
הוא ויעיד בפה מלא על אמיתת הסיפור 
כפי שקיבלו מפי אביו, ואף הוסיף לתקן 
פרט אחד הצריך תיקון! – כדי שנשכיל 
לפני  ואהובים  יקרים  כמה  להבין מכאן, 
הנוסכים  הללו,  המעשיות'  'טיב  השי"ת 

חיזוק נפלא בלב אלפי ישראל. 
שמשתדלים  רבינו,  בפי  מורגל  וכאשר 
מעשה  כל  בפרטי  לדייק  תמיד  אנו 
שיד  מה  וכפי  בידינו,  שמקובל  מה  כפי 
זוכה מדור "טיב  ולא בכדי  אדם מגעת! 
המעשיות" להגהה מדוקדקת בכל פרט 
ידי רבינו שליט"א  ופרט מדי שבוע, על 

והן  לאשורו,  מעשה  של  בגופו  הן  פרט,  כל  וללבן  לבחון  בעצמו, 
כדרכנו  מעשה,  כל  בשלהי  המוצג  השכל  מוסר  הלימוד  בתוצאת 

בקודש!
עצום  חיזוק  ונתעלה  עלה  דרשה  אותה  כל  שמתוך  לציין,  למותר 
לכל בני הקהילה הקדושה, למען נלך בדרך טובים ואורחות צדיקים 

נשמור!
]ליל שישי, היכל ישיבת שבתי, תשע"ז[

• ~ • ~ •
למדור  השייך  שליט"א,  הגה"צ  ורבינו  מורנו  שסיפר  נפלא  מעשה 

"טיב המעשיות" דידן:
והטוהר  הזוך  אווירת  יצ"ו,  מירון  קדישא  באתרא  קדישא  שבתא 
הנשפעת מן הציון המצוינת של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי 

זי"ע, ניתנת למימוש בידיים ממש!
כולו בקדושת  בצאתי בשעת לילה מאוחרת מן הציון הק' האפוף 
אחרא,  מסטרא  ואתפרשת  אתייחדת  "איהי  אשר  השבת, 
לגבי  עטרין  בכמה  ואתעטרת  קדישא,  דנהירו  ביחודא  ואשתארת 
'כגוונא' קבלת שבת(. בעודי פוסע בנחת  )תפילת  מלכא קדישא" 
ריקנים  המתהלכים  צעירים  בחורים  בשני  אני  פוגש  ההר,  במורד 
 – לריק.  זמנם  את  ומבלים  עולם,  בהבלי  משוחחים  מעש,  באפס 
השניים  ניסו  טבא'  'שבתא  בברכת  לברכם  אליהם  כשהתקרבתי 
להתרחק ולברוח ממני... אך אני מצידי קראתי אליהם בקריאה של 

חיבה, וברכתי אותם בחום ובאהבה. 
'גמליאל רבינוביץ' מירושלם  'שלום עליכם' הצגתי את עצמי, אני 

קרתא דשופריא!
האם כבודו מ'טיב הקהילה'? – שאל אחד מהשניים.

אכן כן! אישרתי בחיוך, זיכני השי"ת בין שלל המתנות גם במתנה 
נאה זו! 

שיידע כבוד הרב! המשיך הבחור, שהנני קורא בקביעות בכל שבת 
את מדור "טיב המעשיות", ויש בו ממש "עונג שבת", מנחה מרקחה 
לנפש יתרה! והוסיף לציין שהוא שואב מאלו המעשיות עם הלימוד 

מוסר שבהם חיזוק גדול.
חיזוק  והרגשתי שהם אכן צריכים  מתוך שיחתי עמהם ראיתי 
גדול... לא בכדי מסתובבים להם בחורים צעירים באפס מעש 

ברחבי מירון בשעת לילה מאוחרת של ליל שבת... לבי אמר לי שמן 
ממני  יתברך  השם  ורצון  אלי,  הללו  הבחורים  את  הזמינו  השמים 
כדי  הטהורה,  ולנשמתם  להם  הנצרך  כפי  חיזוק  בהם  לנטוע  עתה 

להוציא יקר מזולל!
נכנסתי עמהם אפוא לשיחה מעמיקה מתוך אהבה וקרבת לב, הם 
פתחו בפני את סגור לבם וסיפרו על הירידה והנפילה שהתרחקו מן 
טובות  טיכסנו עצות  וביחד  רח"ל,  בזמן האחרון  והקדושה  התורה 
ספסלי  אל  לשוב  בתשובה',  'חזרה  של  בתהליך  להתחיל  כיצד 
הישיבה הקדושה, ולקיים "שבתי בבית ה' כל ימי חיי" )תהלים כז, 

ד( בעזהי"ת.
עילאה  בנהירו  ויצאו  השיחה,  במהלך  מאוד  שהתחזקו  הבחורים 
מוכנים לקראת השינוי לטובה, סיפרו שמתחילה כשראו אותי יורד 
בשבילי מירון לקראתם ולא הכירו אותי נבהלו מפני, בראותם איש 
של צורה לבוש שיראין של שב"ק פחדו וחששו שמא אצעק עליהם 
ואוכיח אותם על ריקנותם, לכן החלו לברוח ממני... – אך כששמעו 
הם  מודים  ועתה  והתקרבו,  נענו  לקראתם  חיבה  הקריאה של  את 

להשי"ת שזכו להתקרב אל הקודש!
נעניתי ואמרתי להם, הביטו נא וראו כמה גדולה אהבת השם יתברך 
ועד מירון,  'סחב' אותי מירושלים  גבר  אליכם! הוא המכין מצעדי 
ואתכם הביא הנה מבית שמש הרחוקה! והכל כדי להפגיש בינינו 
התנא  של  העצומה  קדושתו  שבזכות  הדין,  קדישא  באתרא  כאן 

האלקי מרא דאתרא הדין, זכיתם לחזור ולהסתופף בחצרות ה'!
אותו  של  אימו  שכנראה  אמר  שיחי',  מב"ב  אחד  כך  על  כששמע 
הקדוש  הציון  את  והרטיבה  פנימה,  במערה  עמדה  מסכן  בחור 
אם  של  וגועש  רוגש  מלב  ותחינות  תפילות  של  שליש  בדמעות 
נאמנה בישראל על הבן יקיר שלה, שמשום מה נפל לו בין ה'נושרים' 
והתדרדר אלי פי שחת. ואכן מן השמים התקבלה תפילתה אצל רבי 
שמעון הקדוש, כאשר שמו מעיד עליו )בראשית כט, לג( "כי שמע 

ה'" את תפילתי, והתקרב בנה בתשובה שלמה לפני כיסא הכבוד!
]פרטיות, קובץ 5799[

• ~ • ~ •
עם  רבינו שליט"א  לפ"ק,  'ויקרא-זכור' תשע"ט  ערב שבת פרשת 

'נסיעת קודש'  משפחתו מתארגנים לקראת 
לאת"ק מירון ת"ו, אל הציון המצוינת של 'רבי 
שמעון בר יוחאי' זי"ע, כדרכו בקודש בהרבה 
שבתות בשנה, לתפילה והכנה רבתי לקראת 
וממשמש  כנפיו  הפורש  הגדול  הפורים  חג 

ובא!
את  שיבש  לפתע  שהגיע  בהול  טלפון  אך 
איש,  בלב  מחשבות  "רבות  התוכניות...  כל 
ועצת ה' היא תקום"! )משלי יט, כא(. התברר 
שליט"א  רבינו  של  הצעירים  מבניו  שאחד 
בבית  דחוף  טיפול  איזשהו  לעבור  נצרך 
בנו  של  לצידו  לשהות  נזעק  ורבינו  חולים, 

במהלך הטיפול.
הכל השתבש והתבלבל ברגע אחרון... האם 
ניתן עם תום הטיפול לצאת בנסיעה מהירה 
הכל  הלא  השבת?  את  נעשה  היכן  מירונה? 
ואילו  במירון,  לקראתנו  ומזומן  מוכן  עומד 
כאן בירושלים לא הכינו כלום... ועל הכל רבה 
הדאגה לרפואתו השלמה של הבן היקר שליט"א, והצלחת הטיפול 

על הצד היותר טוב!
אוהב  כדרכו  הרע  והיצר  ובלבולים...  דאגות  לחץ-מחץ,  בקיצור, 
ניסיונות על האדם,  מאוד לנצל את הזמנים הקשים, כדי להערים 

במחשבות ודאגות שונות של למה ואיך וכיצד...
לפתע אל תוך כל אותה קלחת, בעודו יושב בהמתנה מחוץ לחדר 
הטיפולים בבית החולים, מגישים לפניו להגהה ולביקורת את מדור 
וכבקרת  תשע"ט,  צו'  'פרשת  הבאה  השבת  של  המעשיות"  "טיב 
רועה עדרו מעביר כדרכו את עין ביקורתו עלי גיליון מילה במילה, 
– והנה בתוך כל הדברים מתגלגל לידיו מעשה  שורה אחר שורה. 
הצדיקים הקדושים  אודות  בטיב המעשיות שם,  מופלא המסופר 
ורעו הרה"ק בעל  ידידו  זצוק"ל עם  נחמן מהורדענקא  רבי  הרה"ק 
'תולדות יעקב יוסף' זצוק"ל, בעניינים מופלאים שהתרחשו עמהם 
בנסיעתם לקראת שבת קודש, לקבל פני רבם מרן אור שבעת הימים 
הבעש"ט הקדוש זי"ע. כשגם הם נפגשו בעיכובים ובלבולים שונים 
המתרחשים  ובלבולים  מצב  כאותו  ממש  השבת,  לקראת  בדרכם 

עתה עמו כעת חיה! 
כל  טיב  שם  ]עיין  מעשה  שבאותו  הדברים  השתלשלות  בתוך 
עצמם  מחזקים  הקדושים  הצדיקים  היו  באריכות[,  המעשה  אותו 
עביד,  לטב  רחמנא  דעביד  שכל  איתן  בהתחזקות  האמונה  בטיב 
וגם זו לטובה... כאשר אמונים היו תמיד על תורת 'טיב ההשגחה' 
שמלמדם רבם הבעש"ט הק' כסדר, וידעו היטב וגם הבינו אל נכון, 
שהכל מונהג ומושגח מן השמים עליהם בעינא דאשגחותא תדירא. 
לטובתם  היה  בסופו של מעשה, שהכל  ונודע  וכפי שאכן התברר 
חפצם  למחוז  מהרה  הגיעו  עיכובים  אותם  כל  כשמתוך  מאוד, 

מזבוז'ה לקראת שבתא קדישא.
שמח רבינו מאוד, והודה להשם יתברך על 'טיב ההשגחה' הנפלאה 
שהתרחשה עמו, להביא לפניו בתלמודו בדיוק את הקטע הנצרך לו, 
לחזק ולהתחזק באמונה שלמה בצור עולמים ברוך הוא, אשר הוא 

ורק הוא לבדו "עשה ועושה ויעשה לכל המעשים"!
]מתוך שיחת קודש מיוחדת לעורכי מדור "טיב המעשיות"[

"למען תספר – וידעתם כי אני ה'"!

◄ לעילוי           נשמת ►

הגה"צ רבי שבתי הכהן
בן הרה"ק רבן גמליאל זצוק"ל

שעל שמו נתייסד קהלתנו 'שבתי בבית ה'
נלב"ע ח' שבט תשל"ו

 ת.נ.צ.ב.ה

◄ לעילוי           נשמת ►

האי גברא רבה, בקי בנגלה ובנסתר
הגה"צ רבי יצחק בן הר"ר פנחס זצוק"ל

נלב"ע ח' שבט תשמ"ט • ת.נ.צ.ב.ה.
- • - • -

הונצח על ידי בנו הדגול ידיד נאמן למורנו ורבנו
הרה"צ רבי פנחס הופמן שליט"א
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►
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'רב להושיע'
ר' ישעיה בן ר' משה מקרעסטיר, מי לא שמע את 
השם הזה של הצדיק אוהב ישראל פועל הישועות.  
גם אני שמעתי את שמו אבל מעולם לא התייחסתי...
במחילה מהקוראים שעלול לצרום להם קצת הנוסח, 
וישועות,  רעבס  של  החסידי  בהוואי  גדלתי  לא  אבל 
אלא יותר בעולם הליטאי... על אף שכיום התערבבו זה 
בזה וכיום גם הרבנים הליטאיים הפכו מעין אדמו"רים 
ופועלי ישועות... בכל מקרה , הגיע לידי עלון ובעלון 
שחלתה  לילדה  ניסית  ישועה  אודות  סיפור  פורסם 
במחלה מסויימת והישועה הפלאית הגיע דרך הצדיק 
ר' ישעיל'ה המוזכר לעיל. קראתי את הסיפור בארוכה 
והתחלתי לבכות, הלוא ביתי בת השלוש חולה באותה 
מחלה ואין למחלה הזו מזור בספרות הרפואית והנה 
יחסית,  זעומה  ישועות בקרב הארץ בהשקעה  ישנם 

של טיסה ותחינה אצל הצדיק?!
אך ליבי סירב להאמין בדברים מעין אלו...

יש  "מה  באומרו:  טיעון  הציע  עמו  ששוחחתי  חבר 
לך להפסיד? מקסימום תראה שצדקת... לא שווה 

לנסות להשקיע?!"
השונים  השיקולים  כל  על  גבר  לביתי  לעזור  הרגש 
ורכשתי כרטיס טיסה מקנדה לקרעסטיר שבהונגריה 

ליום ההילולה של הצדיק.
שאני  מאמינים  כלא  גבה  הרימו  ומכריי  משפחתי 
כפי  אך  לטיסה  מתכונן  אכן  המפקפק  הטיפוס 
מבטה  את  כשראיתי  נגוזו  השיקולים  כל  שאמרתי 
אבא!!!"הגעתי  לי  "תעזור  אומרת  כאילו  ביתי  של 
חמה  בתפילה  ליבי  את  ושפכתי  קודשו  לציון 
ומרגשת כפי שמעולם לא עשיתי בעבר ורק ביקשתי 

ישועה עבור ביתי הקטנה.
חזרתי הביתה מלא תקוה חדשה מצפה לישועת ה' 

ולא יודע מאין תבוא עזרי.
כעבור שבוע נסעתי עם ביתי לדיאגנוזה אצל רופא 
מומחה כדי לראות כיצד אפשר לטפל בביתי ולמזער 

את תסמיני המחלה.
בהשתאות:  ואמר  ביתי  את  בדק  המומחה  הרופא 
"מי הטיפש שאמר לכם שביתכם חולה במחלה הזו? 
9 החולי  גיל  לגמרי שעד  חולה במחלה אחרת  היא 

חולף כלעומת שבא!!!
זה לא המחלה שהיא חולה  התסמינים דומים אבל 

בה!!!"
בקשתי שיבדוק שוב מכיוון שהרופא שאבחן אותה 
בעולם  הגדולים  המומחים  מאחד  אחר  לא  היה 

בתחום!!!
הוא בדק שוב ואמר שהרופא טעה טעות גסה מעל 

ומעבר לכל ספק!!!.
דמעות גיל נשרו מעיני, ידעתי גם ידעתי כי הרופא 
הראשון לא טעה אלא שהצדיק פעל את שלו ואני 
אבל  כביכול  רפואית  בטעות  הישועה  את  קיבלתי 
את האמת אני יודע היטב כי הישועה אכן לא איחרה 

מלבוא!!!
בזכות הצדיק הקדוש והנורא ר' ישעיה בן ר' משה 

מקערסטיר.
בעל המעשה: מ.א.

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 למען תספר – וידעתם כי אני ה'

"טיב המעשיות" ה-500! 

באחת השיחות שמסר רבינו הגה"צ שליט"א בפני תלמידים אהובים 
הדברים  בין  סיפר  ת"ו,  הקודש  עיר  פה  שבתי'  'ישיבת  בהיכל  הע"י 
אחד  בחור  פעם  לפניו  שכשהגיע  זצוק"ל,  איש  החזון  מרן  אודות 
שנחלש מעט מתלמודו, וניכר בו שהוא צריך חיזוק, הרעיף עליו רבינו 
החזון איש דברי חיזוק ועידוד, קולחים מפיו הקדוש והטהור היישר 

אל לבו של הבחור הרך. 
"דברים  יג(  שער  תם  לרבינו  הישר  )ספר  ז"ל  חכמינו  העידו  וכאשר 
היוצאים מן הלב – נכנסים אל הלב", התעודד הבחור מתוך כך מאוד 
חכם  כתלמיד  עד שהתגדל  תורתו,  בשקידת  עצום  בחיזוק  להמשיך 
עצום ומרביץ תורה חשוב באחד מהיכלי הישיבות הקדושות, והאריך 

רבינו בפרטי הסיפור כדרכו בקודש.
ואמר  המקשיבים,  החברים  מן  אחד  קם  דרשה  באותה  והנה 
בהתלהבות: טיב זה המעשה שסיפר רבינו עתה התרחש אכן עם אבי 

הגאון שליט"א, והוא נכון לאשורו כפי שסיפר הרב, מלבד פרט אחד 
שברצוני לתקן, כפי שקיבלתי מפי אבי בעל המעשה.

זה דבר המצוי כלל שמספר בעל דרשן  אין  התרגשות אחזה בקהל, 
ובמשפחתי  בדידי  מלא  בפה  להעיד  הקהל  מתוך  אחד  וקם  מעשה, 

הוי עובדא!
מתוך כל אותה התרגשות נעמד אחד מחשובי התלמידים שבקהילה 

הקדושה, ואמר בקול חוצב בפני קהל ועדה: 
מורי ורבותי! הבה ניתן נא את דעתנו למה שראינו כאן זה עתה! 

הלא לפנינו "טיב ההשגחה" מופלא מאוד!
שליט"א  רבינו  של  מרגליות  מפיק  מפיו  אנו  ומקבלים  שומעים  הרי 
תמיד  אתו  אמון  כאשר  ולאלפים,  למאות  נפלאים  סיפורים  תמיד 
הדור  מן  נפלאות  ועובדות  המעשיות"  "טיב  במתיקות  להמחיש 
שלפנינו, ממה שראו עיניו, או ממה שקיבל מפי עדים נאמנים, ולא 

כך  שמתוך  שבפרשתנו,  אלו  בפסוקים  מפורש 
ש"תספר באזני בנך ובן בנך", נזכה ל"וידעתם כי 
אני ה'". ומכאן שורש המצוה הגדולה של 'סיפור 
יציאת מצרים', כדי שמכוח הסיפור נגיע לידיעה 

ואמונה שלמה, אמונת אלקים חיים.
שנצטווינו  האמונה,  מצות  של  עיקרה  כל  שכן 
בדיבור הראשון שבעשרת הדברות מושתתת על 
יציאת מצרים, כאשר שמענו בסיני מפי הגבורה 
)שמות כ, ב(: "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ 

מצרים". 
ומדגיש הכתוב: "למען תספר באזני בנך ובן בנך", 
'טיב  שבסיפור  החינוך'  'טיב  בכוח  שיש  לפי 

העולם:  בפי  שגור  כאשר  בנך'.  ובן  בנך  'אזני  לתוככי  לחדור  המעשיות' 
תמונה אחת שווה אלף מילים! – הסיפור החי והמרגש, כמוהו כמו 'תמונה' 
חיה, שלא כלימוד שכלי מופשט בידיעת והבנת המושג בלבד, כי אם בצורת 

קיום חי ומוחשי בפועל ממש, בבחינת "הלכה למעשה"! 
שורשי  ונפש  לב  בעמקי  להשריש  המעשיות'  'טיב  כוח  גדול  לפיכך 
קדושה ויראת שמים במידות טובות וישרות, לקנין אורחות חיים ומסילות 

יושר.
ומסיים הכתוב תכלית הנרצה מתוך 'למען תספר', שלא נישאר רק עם 
סיפור יפה ביד... כדי שיהיה לנו מה לספר... כי אם "וידעתם כי אני ה'"! 
– תכלית של כל סיפור ומעשה היא להביא לידיעה נאמנה 'כי אני ה'', 
כדי  'הדינים העולים',  ואת  סיפור את הלימוד המורם  יש להוציא מכל 
להחדיר בלב פנימה טיב 'מוסר השכל' שהחדיר בנו זה המעשה שחווינו 

עתה.
• ~ • ~ •

בעמדנו כה בחסדי השי"ת בפתח מדור "טיב המעשיות" של גיליון "טיב 
הקהילה" החמש מאות כ"י, כבר מילתנו אמורה רבות פעמים במדור זה, 
את אשר חוזר ומדגיש מורנו ורבינו הגה"צ שליט"א בכל הסיפורים, שלא 
הדורות  של  היסטוריה  ללמד  או  בעלמא,  מעשיות  בסיפורי  כאן  באנו 
בקדושה  ויראה  לתורה  נאמנים  שורשים  לנטוע  אם  כי  הקודמים... 

וטהרה, כד"א "וידעתם כי אני ה'"! 
לפיכך יש להוציא מתוך "טיב המעשיות" וכל סיפורי הצדיקים, לא רק 
זכותם  לעורר  הצדיקים'  'שמות  והזכרת  העצומה,  גדלותם  לימוד  את 
לטובה ולברכה, בסוד 'המתקת הדינים' כנודע. – אלא בעיקר להוציא 
למעשה,  הלכה  בבחינת  בידינו  הנשאר  השכל',  'מוסר  לימוד  לקח 

בתוצאת 'טיב המעשיות'. 
לרומם  יצליח,  בידינו  ה'  שחפץ  דבשמיא,  אבוהון  קדם  מן  רעווא  יהא 

קרן התורה וקרן ישראל. לקרב לבבנו ונפשנו אל 
אבינו שבשמים, חזק ונתחזק בעד עמנו, ולעשות 

נחת רוח לבורא יתברך שמו – אמן.
"למען תספר – וידעתם כי אני ה'"!

 ]על פי 'טיב התורה' פרשא דידן[

• ~ • ~ •
ת"ו,  ירושלים  בעיה"ק  התגורר  נאמן  חסיד  איש 
ומורו,  רבו  של  קדשו  בצל  להסתופף  זכה  אשר 
מגדולי ומאורי הדור שלפני השואה, הרה"ק רבי 
ישראל טשורטקובער זצוק"ל זי"ע, ה"ה הרה"ח 
רבי אלימלך בן ציון אינגבר זצ"ל. הכרתיו היטב 
'מאה  שכונת  בתוככי  פה,  בעירנו  יושבו  בעת 
שערים' הוותיקה, וקידש שם שמים בכל תהלוכותיו כראוי וכיאות לזקני 

חסידי עליון, יהודים של פעם... ]א'פארצייטישער יוד...[. 
שמע  אחת  שבהזדמנות  שליט"א,  אינגבר  ישעיה  מוהר"ר  בנו  לי  סיפר 
]הר"ר ישעיה[ מעשה מופלא אודות הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זצוק"ל, 
חינוך'  'איש  ובהיותו  אצלו,  ברורים  היו  לא  המעשה  בזה  פרטים  וכמה 

מפורסם רצה לברר ולדעת את כל הפרטים לאשורם.
לפיכך כשעלה לבית אביו הגדול, בעת יושבו עמו לשיחה, ביקש לברר 
את הפרטים החסרים של 'טיב המעשה' המדובר. אביו הזקן שהיה איש 
ענין  לברר  שאלותיו  על  ובשמחה  בחן  לו  ענה  ספר,  ויודע  נאמן  חסיד 

המעשה דבר דיבור על אופניו.
אולם, כשהחל ר' ישעיה בחקירת פרטים צדדיים שונים, נענה אביו ר' בן 
ציון ואמר: וכי מה כל זה נפקא מינא? בין כך לא ייצא לך מפרטים שוליים 
אלו שום דבר! עיקר תכלית 'סיפורי צדיקים' הלא היא ללמדנו אורחות 
צדיקים, לימוד הנוגע ושייך לנו ולבנינו ולתלמידנו הלכה למעשה! וכל 
שאין בו שייכות לעצם המוסר השכל העולה, למה לנו להתעסק בו? וכי 

לא חבל על הזמן?!
• ~ • ~ •

כיוצא בדבר ראיתי סדר הנהגה זו אצל מו"ר הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ 
דפה  החרדית  העדה  ומו"ץ  ודיין  הרועים,  ממשכנות  אדמו"ר  זצוק"ל, 
זה דפרשת בא, ראש חודש שבט  )יומא דהילולא חלה בשבוע  עיה"ק 
זיע"א(. כשהיו מספרים לפניו 'סיפורי מעשיות' שאין בהם לימוד מוסר 
השכל לעבודת השם יתברך, היה שואל מיד: וכי מה לנו נפקותא מכל זה 
הסיפור? למי זה משנה אם כך היה או כך... ומה תכלית לספר סיפורים 

שאין בהם כלום?!
]שיחת קודש אודות 'טיב המעשיות', קובץ 37923[

ג

ָאְזֵני  ּבְ ר  ַסּפֵ ּתְ "ּוְלַמַען 
ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ְנָך  ּבִ ּוֶבן  ִבְנָך 
ִמְצַרִים,  ּבְ י  ְלּתִ ִהְתַעּלַ
י  ְמּתִ ר ׂשַ ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאׁשֶ
י ֲאִני ה'"  ם ּכִ ָבם, ִויַדְעּתֶ

י, א-ב

טיב
ההודעות

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

טיב
ההודעות

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

לכבודו של גיליון זה החמש מאות בלעה"ר, הננו חורגים בזה מעט מהרגלנו, ומתכבדים להציג בפניכם קוראים 
יקרים ונאמנים, כמה עובדות יקרות אשר התרחשו בהזדמנויות שונות עם מדור זה עצמו, מדור "טיב המעשיות" 

למורנו ורבינו שליט"א, כאשר עיניכם תחזינה מישרים.
• ◄ "למען תספר – וידעתם כי אני ה'"! ► •

<ההשגחה<המעשיו<ת



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

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':

500

 בנוסח קבלת התענית
'הריני  הוא  ס"ו(  )תקס"ב  השו"ע  לשון  א. 
בתענית יחיד מחר, יהי רצון שתהא תפלתי 

ביום תעניתי מקובלת'.
דמי  כתב  סק"ו(  ר"מ  )סימן  החיים  והכף  ב. 
לפרש  צריך  עוונות,  כפרת  עבור  שמתענה 
וכמאמר  מתענה,  הוא  חטא  איזה  על 
מאלקינו  ונבקשה  נצומה  ח'(  )עזרא  הכתוב, 
על זאת, ולכן צריך שיאמר בקבלת התענית 
לפניך  הריני  רבש"ע  שלום,  שים  לאחר 
למחר בתענית כדי שתכפר לי ברוב רחמיך 
)ויפרט החטא על מה שהוא  וחסדיך על עוון פלוני 
צם( ותרציני ברחמיך הרבים יהיו לרצון וכו'.

סידורים,  המדפיסים  שהדפיסו  מה  ג. 
נדר  'בלי  תענית,  קבלת  בנוסח  והוסיפו 
דכיון  גדול,  טעות  הוא  שבועה'  ובלי 
צריך  א"כ  מקודם,  קבלה  צריך  דתענית 
נדר, דרק כשמקבלו  שיהא קבלתו בתורת 
בתורת נדר נחשב כקבלת תענית, אבל בלא 
תענית,  לקבלת  נחשב  אינו  בנדר  קבלה 
ודינו כתענית ללא קבלה דאינו נחשב כלל 
)אבן ישראל ח"ז סי' כ"ה, וכ"כ בהלי"ש תפילה  כתענית, 

פט"ו הערה ב'(.

רנ"ה( כ'  סי'  )ח"ב  והנהגות  אמנם בתשובות  ד. 
נדר  דין  תענית  בקבלת  צריך  שאין  די"ל 
אלא כל שאסור לשנותו מדין מוצא שפתיך 
שהרי  תענית,  כקבלת  ג"כ  נחשב  תשמור 
איסור  יש  נדר  בלי  שיתענה  כשאומר  גם 
לשנות דיבורו דהא אסור לומר שקר, וא"כ 
י"ל דדי בקבלה זו לענין קבלת תענית, וכן 
מקום  ומכל  קנ"ו(,  סי'  )ח"י  הלוי  בשבט  הוא 
למעשה עדיף שלא יאמרו הנוסח 'בלי נדר 

ובלי שבועה'.
ה. ובתשובות והנהגות )שם( כתב עוד, שנכון 
מקבל  הריני  בפירוש,  כן  ולומר  להדגיש 
בלא נדר תענית לפניך למחר, ומוצא שפתי 
אשמור כדכתיב מוצא שפתיך תשמור, ויהי 
רצון שיקובל לפניך כעולה ע"ג המזבח ע"כ, 
דהרי  יחל  דבל  לאו  כאן  אין  כזה  דבאופן 
לקיימו  החיוב  נשאר  אבל  נדר,  בלי  אומר 
לענין  די  וזה  תשמור  שפתיך  מוצא  מדין 

קבלת תענית עי"ש.
דדבר  וסוברים  בזה  טועים  ]המונים  ו. 
כ"כ,  לקיים  כלל  חיוב  אין  בל"נ  שמקבלים 

וזה עדין צריך תיקון )שבה"ל שם([.
סי'  באצבע  )מורה  להחיד"א  הקודש  בעבודת  ז. 
'הריני  הוא,  תענית  קבלת  שנוסח  כתב  ג'( 
לפניך בתענית נדבה מעלות השחר עד אחר 
תפילת ערבית, ואם לא אוכל או לא ארצה 
אוכל  וגו'  רועי  ה'  לדוד  מזמור  כשאומר 
יהי  אבל  עוון,  שום  בי  יהא  ולא  להפסיק 
ואזכה  ובריאות  כח  בי  מלפניך שתתן  רצון 
הכף  דעת  וכן  ע"כ,  וכו'  למחר  להתענות 
החיים )תקס"ב סקמ"ג( דמועיל קבלה על תנאי, 
וכן הוא בנוסח קבלת תענית להבן איש חי 
בכמה  זה  נוסח  מובא  וכן  ע'(,  סימן  )לשון חכמים 

הובא  וכן  הספרדים,  סידורי  ובכל  סידורים 
שי"א  למה  ואף  ס"ב(,  ט"ו  פרק  )תפילה  בהלי"ש 
שקבלת תענית עם תנאי אינה מועילה, צ"ל 

שכאן קיבל נדר גמור אלא שיש לו אפשרות 
לבטלו ע"י אמירת מזמור, אך כל זמן שלא 
אמר המזמור הרי קיבל התענית בנדר גמור, 
נדר הרי גם  משא"כ כשמקבל תענית בלא 

כשמתענה אינו מתענה מחמת נדרו.
)ע"ז ל"ד( לחלוק,  אולם דעת החתם סופר  ח. 
תנאי,  על  תענית  קבלת  מהני  דלא  וס"ל 
והטעם דתענית צריך קבלה מדכתיב קדשו 
פרקו  לסיים  בידו  שעה  דכל  כיון  וזה  צום 
לשעה  אלא  קבלה  הוה  לא  א"כ  ולאכול 
עכ"ל, ומבואר מדברי החתם סופר, דקבלת 
שמדין  שאע"פ  והיינו  מנדר,  עדיף  תענית 
נדר מועיל תנאי מכל מקום בקבלת תענית 

לא מועיל תנאי.
ולהלכה רוב הפוסקים סוברים שמועיל  ט. 

קבלת תענית על תנאי באופן הנ"ל.
סידורים  יש  לתענית  הקבלה  בנוסח  י. 
שכתוב הנוסח, 'הריני בקבלת תענית לפניך 

למחר מעמוד השחר עד צאת הכוכבים'.
)בספרו  זה הנוסח מקורו מהחיד"א  והנה  יא. 
מורה באצבע סי' ג'(, וכן דעת הרבה פוסקים דזה 

בית  בספר  הוא  וכן  תענית,  כקבלת  נחשב 
תפילה להפלא יועץ, וכן דעת הבן איש חי 
)שם  החיים  הכף  דעת  וכן  ע(,  סימן  חכמים  )לשון 

ס"ק י"ד(.

סי'  )ח"א  והנהגות  תשובות  בספר  אולם  יב. 
קבלת  חובת  בזה  יצאו  דלא  כתב,  שכ"ז( 

אף  תענית  דין  זה  על  ואין  כלל,  תענית 
תענית מתחיל  כל  באמת  דהנה  שמתענה, 
בערב, ואם כן אם מקבל תענית רק מעמוד 
שמיה  ולאו  שעות  תענית  נקרא  השחר 

תענית, שצריך להתחיל מבערב.
או  לשתות  רוצה  שאם  )שם(  והוסיף,  יג. 
אחר  השחר  עמוד  קודם  בבוקר  לאכול 
אף שבש"ע  מועיל,  תנאי  אם  הראשונים  ]שנחלקו  שישן, 
יקבל  לכו"ע[,  להחמיר  הרוצה  מ"מ  דמועיל,  לן  קיימא 

התענית ויאמר 'הריני בקבלת תענית לפניך 
לאכול  שאוכל  מתנה  אני  ותנאי  למחר, 
ולשתות עד עמוד השחר, ויהי רצון שיקובל 
שפגמתי  מה  כל  ויתוקן  מזבח  ע"ג  כעולה 
בתשובה  חוזר  והריני  ופלוני  פלוני  בחטא 
הוא  התענית  שיום  והיינו  לפניך',  שלימה 
עידונים  איסור  מאז  כבר  ונוהג  מבערב 
מותר  שיהא  שמתנה  רק  וכדומה,  בנפשו 
לא  ובזה  מחר  עד  לבד  ולשתות  לאכול 

נקרא תענית שעות.
תפילת  שאחר  בתחנונים  לומר  טוב  יד. 
כל  רבון  וכו',  נצור  אלהי  לאחר  המנחה, 
שבית  שבזמן  לפניך  וידוע  גלוי  העולמים, 
קרבן  ומקריב  חוטא  אדם  קיים  המקדש 
ואין מקריבים ממנו אלא חלבו ודמו וכו' )סי' 

תקס"ה ס"ד(.

ולא  טו. בתפילת ערבית אין אומרים עננו, 
שכבר  העולמים,  כל  רבון  נצור  בא-להי 

אמרו במנחה )מט"א סי' תר"ב סעיף ל'(.
לומר  אין  עננו במנחה,  לומר  טז. אם שכח 
שכבר  תענית  יום  זה  שאין  לפי  בערבית, 
פנה היום, אבל רבון כל העולמים בא-להי 
נצור יוכל לומר בערבית )מט"א סי' תר"ב סעיף ל'(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות שובבי"ם ג

ב
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■ סוד הקדושה ■
כי זה עיקר התשובה

בימי השובבי"ם נוהגים להוסיף בלימוד התורה בין בכמות ובין באיכות, דגש מיוחד נותנים על רציפות 
הלימוד, שיהיה בשקיעות ובהתמדה של פרק זמן ממושך ללא שום הפסקה כלל, יש המקפידים לערוך 
משמרות של חמש שעות, שכל כולם ותוכם רצוף אהבה של לימוד התורה הקדושה ביגיעה ובהתמדה 

נפלאה.
אומרים בשם צדיקים שאין לך תיקון לחטאים כמו הלימוד והיגיעה בתורתנו הקדושה ברציפות, שמטהר 
ומדיח את הגוף ואת הנפש מכל סיג ומכל פגם, כדאיתא במדרש שיר השירים )שיר השירים רבה א, ג(: "מה 
המים מטהרים את האדם מטומאה, שנאמר )יחזקאל לו, כה( 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם', כך תורה 
מטהרת הטמא מטומאתו, שנאמר )תהלים יב, ז( 'אמרות ה' אמרות טהורות', ומה המים מטהרים הגוף שנאמר 

)ויקרא יד, ט( 'ורחץ את בשרו במים', כך תורה מטהרת הגוף, שנאמר )תהלים קיט, קמ( 'צרופה אמרתך מאד'".

וכדכתב בספר 'זרע קודש' להרה"ק מראפשיץ זי"ע )פרשת בא(, שעיקר התשובה בימי השובבי"ם הוא על 
ידי החיזוק בהתמדת התורה, ואלו דבריו: "ולזה בתקופה זו של יסוד אש )דהיינו בתקופת ימי השובבי"ם(, מהראוי 
לאחוז בדרכי התשובה לתקן מדת יסוד ולבטל התאוות, ולהתחזק ביראת ה' על ידי התמדת התורה, כי 
זה עיקר התשובה, שהתורה הנמשלה לאש מבטל כח היצר הרע, כמו שאמרו )קידושין ל:( בראתי יצר הרע 

בראתי תורה תבלין, ואש התורה מכבה אש היצר הרע".
הלימוד התמידי הוא סוד הקדושה

אכן, הגם שעצם לימוד התורה הוא דבר המועיל וחשוב לאין ערוך, אבל הלימוד ברציפות מעולה עשרות 
מונים על הלימוד שלא ברציפות, מרן ה'חזון איש' באגרותיו )חלק א אגרת ג(, לא חסך את שבט ביקורתו על 
וזהו לשונו הזהב: "ללמוד שעה אחת ולהפסיק שעה  אלו שלומדים תורה ומפסיקים באמצע הלימוד, 
התמידי  הוא  הלימוד  עיקר  לסחפו.  מים  ושולח  זורע  זה  הרי  וההעדר.  האפס  התוהו  קיום  הוא  אחת, 

והבלתי נפסק. הלימוד התמידי הוא סוד הקדושה, וזה שעושה תורתו קרעים קרעים אסף רוח!"
כוונתו לומר, שכשם שאי אפשר לאסוף רוח, ומי שישקיע בלאסוף רוח ימצא את עצמו ללא כלום, כך 
מי שמפסיק בכל רגע מלימודו דומה כאילו אסף רוח ומכל לימודו לא נשאר בידו מאומה, כי רק הלימוד 
בהתמדה וברציפות משרה על האדם רוח קדושה ומרוממתו ומגדלתו ונותנת לו הרגשה של קירבת ה'.

הגאון רבי חיים שמואלביץ זצוק"ל היטיב להגדיר את הלומד שתוך כדי עושה הפסקות, למה הדבר דומה, 
לאחד שצריך למים רותחים, הוא שופת את המיחם על גבי האש, אלא שלאחר כמה דקות מכבה את 
האש, ממתין מעט ומצית שוב, כך כל כמה דקות מכבה ומדליק מכבה ומדליק, כל בר דעת מבין שאדם 

זה אינו מן הישוב ולכלל מים חמים לעולם לא יגיע, אפילו אם ימשיך כך כמה ימים וכמה לילות.
י"ב שנים  ידוע המעשה בתנא הקדוש רבי עקיבא, שלאחר  זצ"ל,  עוד היה אומר רבי חיים שמואלביץ 
שהיה ספון בישיבה ולמד תורה בקדושה ובטהרה, עשה את דרכו לחזור לביתו ולמשפחתו, כשכבר הגיע 
רבי עקיבא סמוך לביתו, שמע את קול אשתו המדברת עם שכנותיה ואומרת להם, שאילו היה בעלה 
שומע בקולה היה נשאר עוד שתים עשרה שנה בישיבה, לשמע הדברים האלה לא היסס רבי עקיבא 
לרגע, אפילו לא נכנס לדרוש בשלומה, אלא מיד היסב את פניו אחורנית וחזר לישיבה לעוד שתים עשרה 

שנה של תורה ודבקות בהשי"ת.
ולעולם יש לתמוה על הנהגתו של רבי עקיבא, הלא שתים עשרה שנה של היעדרות מן הבית אינו דבר 
של מה בכך, לפחות אם היה נכנס לכמה דקות ספורות, רק ידרוש בשלומה של נוות ביתו ומשפחתו ואז 

ישוב לישיבה.
מכאן היה אומר המשגיח רבי חיים זצ"ל, שאם אכן היה נכנס רבי עקיבא אל ביתו היה זה הפסק ברציפות 
לימודו, כי שני פרקים של שתים עשרה שנה אינן חטיבה אחת של עשרים וארבע שנה של תלמוד תורה 
בקדושה ובטהרה, יש לזה ערך אחר לגמרי, לכן התאפק רבי עקיבא בכוח המעצור שאיננו יכולים כלל 
וללא שום  ברציפות  תורה  באוהלה של  עצמו  להמית את  לישיבה הקדושה  ומיד שב  ותיכף  להשיגה, 

הפסק. הפלא ופלא!
רציפות בחמש דקות בלבד

אלא שגם אם כולם יודעים את הערך של לימוד התורה ברציפות, עדיין רבים אומרים לנפשם שדבר זה 
לא שייך אלי, אני לא בנוי לזה, אני אינני יכול לשבת שעות כה רבות בריכוז עמוק ובשקיעה בתוך סוגיות 
התלמוד, אני חייב להפסיק מפעם לפעם להתעניין בחדשות כאלו ואחרים, אכן יש יחידי סגולה שנולדו 

עם תכונות הנפש המתאימות שמאפשרים להם זאת, אך מה אעשה ואני לא נמנה ביניהם.
על כך נענה במעשה שהיה, איש אחד נקלע לאחד מבתי כנסיותיה של ירושלים של מעלה, הוא הבחין 
שם בהגה"ק רבי בנימין רבינוביץ זצוק"ל כשהוא יושב רכון על תלמודו בריכוז עצום, עיניו לא יצאו מן 
הספר שהיה מונח לפניו, הוא חשב לעקוב אחריו ולראות כמה שעות מסוגל רבי בנימין לשבת כך וללמוד, 
שעה באה ושעה חולפת ורבי בנימין לא מתרומם ממקומו אפילו לצורך קל ביותר, כל כולו שקטע בתורה 

הקדושה, קרוב לשמונה שעות עברו עד שרבי בנימין סגר את הספר והחזירה למקומה!
לא יכל הלה לכבוש את התפעלותו מן המחזה הנורא שנגלה לנגד עיניו, לא התאפק ונגש לרבי בנימין 
עצמו שיסביר לו כיצד זכה להגיע להשגות גבוהות שכאלו בלימוד התורה, דבר שנראה כמעט כלמעלה 
מגדר האנושי, נענה לו רבי בנימין בענוותנותו ואמר שבאמת אין זה גדלות כל כך, כי בימי נערותו חישב 
כמה זמן יכול ללמוד בריכוז וברציפות, ונוכח לראות שחמש דקות הוא פרק זמן שבו כמעט ואין הוא 
צריך להתאמץ ולהתרכז, על כן התיישב ללמוד למשך חמש דקות בלבד, עם סיום הדקות האלו המשיך 
ללמוד רק חמש דקות נוספות, כך הוסיף כל העת עוד חמש דקות ועוד חמש דקות, וכי ללמוד חמש 

דקות זה דבר קשה?!

<התחזקו<ת <הלכה



לזכות רפואה שלמה:
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בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

שימו לב < 05341-00024  >
מספר חדש

 • עוד אחד •
ושוב  שוב  הקב"ה  ע"י  נשלח  רבנו  משה 
ישראל  בני  את  שישלח  בדרישה  פרעה  אל 
הרועה  שוב  נשלח  מסרב  וכשפרעה  ממצרים, 
הנאמן להתרות על המכה הקרובה, ובין כל מכה 
לארמון  יום  מדי  מגיע  רבנו  משה  היה  ומכה 
פרעה כדי להתרות בו על המכה שבוא תבוא 
מארצו,  ישראל  בני  את  ישלח  לא  הוא  אם 
אך  נכנע,  שפרעה  ונראה  מגיעה  אכן  והמכה 
למרבה האכזבה מיד כשוך הסערה ועוד טרם 
את  מקשה  פרעה  להתייבש,  הפצעים  הספיקו 
לבו, כיצד מרגיש משה רבנו? מה הוא חושב 
לא  אנחנו  זה  את  שכזאת?  פעם  בכל  לעצמו 
אינו  הנאמן,  העבד  הגדול,  המנהיג  כי  יודעים 
מגבוה..  הוראות  לפי  אלא  תחושות  לפי  פועל 
ואז מגיעה הבשורה: הקב"ה אומר למשה רבנו 
'עוד נגע אחד אביא על פרעה ואחרי כן ישלח 
לומר  אפשר  האם  שמחה!  איזו  מזה',  אתכם 
כי כל המכות הקודמות לא השפיעו כלל, ורק 
המכה העשירית והאחרונה היא זו שהשפיעה?!

התשובה ברורה, כל פעם ופעם שמשה ואהרן 
קליפה,  עוד  אצלו  שברו  הם  פרעה  אל  באו 
עד  הזה,  הרע  הלב  את  טיפה  עוד  הכניעו 
כאשר  היעד  אל  הגיעו  הם  בכורות  שבמכת 

פרעה פשוט גרש את בנ"י ממצרים.

• 500 גליונות •
מתוכם  כאשר  לאור,  להוציא  בס"ד  זכינו  כבר 
ספרים:  וכמה  כמה  בס"ד  ויצאו  הודפסו  כבר 
סדרת ספרי 'טיב הקהילה', 'טיב הפרשה', טיב 
המעשיות', ועוד היד נטויה. 500 גליונות הם 500 
בכל  ישראל  עם  שבהם  טובים  וימים  שבתות 
קצווי תבל נהנה מקריאת עלון איכותי ומושקע 
זה  אין  כי  בטוחנו  באנגלית.  והן  בלשה"ק  הן 
הצלחה טבעית, כי אם סייעתא דשמיא המלווה 
אותנו. גם היום כמו במצרים אנו בטוחים כי כל 
גליון שיוצא מקרב אותנו עוד מעט אל הגאולה 
הקריאה  את  לשמוע  ציפיה  וכולנו  הנכספת, 
המכרזת ואומרת: עוד גליון אחד ואתם נגאלים, 
יקרה  יקרה אבל עד שזה  זה  יודעים מתי  איננו 
הקודש,  במלאכת  לעסוק  ממשיכים  אנחנו 
בתפילה שלא תצא ח"ו תקלה מתחת ידינו ונזכה 
וסייעתא דשמיא תמשיך  להיות ממזכי הרבים, 

ללוותינו עדי ביאת גוא"צ בב"א.

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

עניו מכל האדם 
קרב אתא ובא עת דודים זמן קיום ההבטחה אשר ניתנה לאברהם אבינו 
'ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול', משה 
איש האלוקים נשלח להוציא את בני ישראל משיעבודם בארץ מצרים 
מקבל  הרשע  פרעה  שנים,  ועשר  מאתיים  משך  רב  וסבל  עינו  לאחר 
את מנת כוסו וחלקו - עברו עליו זה עתה שבעה מכות מתוך העשרה 
ועדיין מקשה את ליבו הסתום, לקראת מכת הארבה הקרב ובא נשלח 
ִהְכַּבְדִּתי  ִּכי־ֲאִני  ֶאל־ַּפְרֹעה  'ֹּבא  לו  - נאמר  בו  משה אל פרעה להתרות 
- ידע משה רבינו שעדיין לא למד פרעה לקח ומוסר  ֶאת־ִלּבֹו' כלומר 
וימשיך בסירובו העיקש עד לקבלת מלוא סאת יגוניו - או אז כבר ירוץ 

לשחררם.
לכאורה מה לו להיאמר אל משה שטעם סרבנות פרעה לגאול ולשלח 
את בני ישראל מארצו – נובע מזה שהשם יתברך הוא זה שמכביד את 
ליבו, מה לו אם משום סיבה זו או אחרת, העיקר הוא תכלית הדברים 
שפרעה קשה עורף וכבד לב ואינו גואל את עם ישראל ממאסרו, ואכן 

מה באה התורה ללמדנו בזה הסיבה דווקא. 
לאיש  הידוע  רבינו  ללמד למשה  ביקש הקב"ה   - לומר  יש  רמז  בדרך 
אשר הוא 'ָעָניו ְמאֹד ִמֹּכל ָהָֽאָדם ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה' ומדרך האנשים 
הזולת  אצל  לראות   - קומה  ובשפלות  רוח  בענוות  התנהגותם  אשר 
לפני  בעמידתו  כן  אם   - בזה,  עליו  עולה  השני  אשר  ומדרגות  מעלות 
פרעה הרשע יראה את עצמו יותר שפל ממנו ויגרם לו לנשא את פרעה 
ולחפש את הטוב שבו, על כן נאמר לו למשה שהוא אינו צריך לכל זה 
– כי מה שפרעה הוא רשע כזה היא לא רק מחמת עצמו אלא - 'ִּכי־ֲאִני 
קליפת  לפני  רוח  בשפלות  להיות  צריך  אינו  כן  על  ֶאת־ִלּבֹו',  ִהְכַּבְדִּתי 

פרעה – כי אכן מה שליבו קשה כאבן הוא על פי השם.
שנראה מעלת חברינו

 - וכאפס  כי כך היא דרכם של הצדיקים אשר רואים את עצמם כאין 
רואים בכל סובביהם רק את הטוב שבהם, בעת ובעונה שאצל עצמם 
מעשיהם  שכל  ומרגישים  המרובים  חסרונותיהם  את  רק  הם  רואים 
לוקים בחסר וכמה שהם רחוקים מהתכלית והשלימות, כפי המסופר 
שיעתירו  לבקש  אליהם  ובאו  נכנסו  שכאשר  הקדמונים  צדיקים  על 
כך  על  מרה  מתאנחים  היו  ורחמים  ישועה  בפקודת  ולחוננם  עליהם 
הצרה  את  טובים  הלא  מעשיו  ידי  על  הגורם  היותו  יען  אליו  שבאים 
שנגרמה להם ועל כן פוקדים את מעונו לדרוש שיושיעו מן המיצר, ולא 
עלתה על מחשבתם שסיבת היותם קדושים וטהורים היא הנותנת והיא 

סיבת ביאתם הלום.
כח הבן - מכח האב

לפני  בשפלותו  העצומה  מדרגתו  את  רבינו  משה  שאב  מהיכן  אכן 
מכל  מאוד  'עניו  שהוא  עליו  מעידה  שהתורה  עד  ובריה  בריה  כל 
האדם', זאת וודאי שאין לנו מושג בקצה קצהו במעלת אבי הנביאים 
איך  וידעו  ילמדו  למען  אך  ֲאַדֶּבר־ּבֹו',  ֶאל־ֶּפה  'ֶּפה  נאמר  עליו  אשר 
מהיכן  נתבונן  כאשר  הדבר  לנו  מרומז   – מדרכיו  במשהו  ולו  לנגוע 
איתא  עליהם  אשר  לוי  בת  ויוכבד  עמרם  של  מביתו   – זה  קדוש  יצא 

שהתגרשו מפני גזירת פרעה 'ָּכל־ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליֻכהּו', ואמרה 
לו מרים בתו: גזרתך קשה משל פרעה, אם פרעה גזר על הזכרים ואתה 

גם כן על הנקבות - הלך בעצת בתו והחזירה ועשה בה ליקוחין שניים.
הרי שעמרם גדול הדור כששמע תוכחה ועיצה טובה בצידה לא מיאן 
וסירב לקבלה אלא מיד נכנע והלך בעצתה – אכן משם יצא משה רבינו 
ולהגיע  לבוא  שבכדי  ללמדנו  האדמה,  פני  על  אשר  מכל  מאוד  העניו 
לידי הזכיה לגדל בנים יראי שמים ואוהבי השם בעלי מידות טובות – 
זרע ברך ה' – על ידי המעשים טובים של האבות במשך ימי שנותיהם 
בדרכיהם הטובים  ללכת  לבניהם אחריהם  גם  ויחדיר  זה מה שישפיע 

והישרים ומעשה אבות סימן לבנים.   
מעלה הכתוב כאילו עשאה

ועודנו  בסירובו  עומד  ועדיין  המכות  את  לקבל  פרעה  שהשלים  אחר 
אל  ללכת  להם  ולתת  ישראל מעבודתם הקשה  בני  את  לשלח  ממאן 
המדבר לזבוח ולעבוד את השם, קיבל משה רבינו ציווי מפי עליון להכין 
את בני ישראל אל הגאולה העומדת לבוא במהרה – מכין אותם ואומר 
להם ביום ראש חודש ניסן שבעוד עשרה ימים – 'ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה' 
יְמשכו להם צאן לקרבן פסח ואף מפרט להם את כל סדר ודיני הקרבתו 

ואת המצוות הנלוים אליו בכל פרטיה ודיקדוקיה.
הקרבן  לקיחת  לזמן  עד  שלמים  ימים  עשרה  ישנם  שעדיין  אף  ברם 
ובנוסף עוד ארבעה ימים עד להקרבתו - עם זאת מעידה התורה עליהם 
- 'ַוֵּיְלכּו ַוַּֽיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצּוָה ה' ֶאת־ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֵּכן ָעׂשּו' - שואל 
רש"י 'וכי כבר עשו, והלא מראש חודש נאמר להם - אלא מכיון שקבלו 
עליהם, מעלה עליהם כאילו עשו' - הרי שעיקר העיקרים בחלק המצווה 
הוא הרצון לעשיית המצוה בכל לב ונפש, וגם באופנים ומקרים אשר לא 
אסתעייא מילתא ונאנס ולא עשה וגמר את רצונו בקיומה בפועל, עם 

כל זאת מעלה עליהם הכתוב ונחשב להם כאילו עשו אותה. 
מכאן שיש חשיבות רבה בשמים ממעל אפילו רק ברצונינו לעשות רצון 
הבורא כמו שכתוב בגמרא )סנהדרין קו ב( רחמנא ליבא בעי שנאמר 
טובה  ומידה  שעות,  אלא  דפים  מונה  הקב"ה  ואין  ַלֵּלָבב',  ִיְרֶאה  'ַוה' 
מרובה באם עשאה למצוה בפועל מה רב שכרו אף על ההכנה והעיסוק 
סביב המצוה כמו שממשיך רש"י בביאורו על מה שנכפל 'וילכו ויעשו' 
פירש - אף ההליכה מנה הכתוב ליתן שכר להליכה ושכר לעשיה, הרי 

שגם על ההליכה עצמה קיבלו שכר לבר מקיום המצוה גופה.
השתוקקות להקרבת הפסח

יתן השי"ת שנזכה להיגאל בגאולה שלימה, ונזכה לקיים בעצמנו מצות 
עשה של הקרבת ואכילת קרבן פסח אשר אל זה נשואות עיננו וליבנו 
כל הימים לקיים את כל מצוות התורה בשלימות וכל זמן שלא נבנה בית 
המקדש נגרע מידינו לקיים חלק נכבד מתרי"ג מצוות התורה - עלינו 
לכסוף ולעורר געגועים לבית המקדש מקום השראת השכינה והקרבת 
הקבנות - כאשר דוד המלך עליו השלום משורר בתהילים 'ִנְכְסָפה ְוַגם־
ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות ה', 'ְוָאבֹוָאה ֶאל־ִמְזַּבח ֱאֹלִקים ֶאל־ֵקל ִׂשְמַחת ִּגיִלי', 
עד שנבוא לקיום הנבואה )מיכה ז טו( 'ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו 

ִנְפָלאֹות' אמן כן יהי רצון.

לענוים יתן חן
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M OT Z E I  S H A B B O S  w  PA R S H A S  B E S H A L A C H

F E B R U A RY  8 ,  2 0 2 0  AT  8 : 3 0  P M

לזכר נשמת
חיים בן דוד ע״ה  w  משה מרדכי בן צבי ע״ה

F E AT U R I N G :

Rabbi Yitzchok Tzvi Schwarz
Y E S H I VA  O H E L  T O R A H  &  M O N S E Y  N I G H T  S E D E R  M A G G I D  S H I U R

B A I S  M E D R A S H  S H A A R E I  T E F I L L A H

2 9  PA R K E R  B LV D  w  M O N S E Y,  N E W  Y O R K

Taking place at

ע״ש ר׳ גד קעניג
H O R AV  A R O N  D O V I D  W I L L N E R , מרא ד׳אתרא 
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט

דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
   

 פנינים על הפרשה
 

 סימנים בהם נותן היה יהודה' ר
 בכורות מכת או" בכורות" סימן
אמר יהודה' שר כן גם הפנים לחם לגבי' א ו"צ דף במנחות מצינו אמנם, המכות סדר את שיזכרו כדי סימנים נתן יהודה' ר פשוטו לפי הנה
 .שיזכרו כדי דבר בכל סימנים ליתן יהודה' ר של דרכו היה שכן וכנראה, ז"יה ד"זד סימן
את ומכים זה את זה מכים הבכורות שהיו מלמד בבכוריהם מצרים למכה" מדרש שיש לומר נוהגים היו' הדרשנים: 'ואמר רבינו הוסיף
"ב"באח ש"עד ך"דצ" בסימן הנה כי, פירשו והדרשנים, השייכות מה ע"וצ" ב"באח ש"עד ך"דצ סימנים בהם נותן יהודה' ר היה לכך אביהם
שהגיעו היתה המכה, בצפרדע וכן, דם – שמה את ומזכירים לדם שנהפך היתה המכה, דם כגון, המכה שם את מזכירים המכות בכל

היה צריך כ"וא שמתו מה אלא בכורות היותם עצם היתה לא המכה בכורות במכת אבל, בכולם וכן, צפרדע – שמה ומזכירים צפרדעים
היא, הבכורות, עצמו זה כן אם, בזה זה מכים היו שהבכורים ל"הנ המדרש לפי הוא התירוץ ואלא, בכורות מכת ולא בכורות מיתת לומר
"יהודה' ר היה לכך" הלשון אבל), בכוריהם ידי על, בבכוריהם מצרים למכה( ו"קל פרק תהלים טוב בשוחר זה מעין מדרש יש ובאמת. המכה
 .דרשנים של המצאה וזה טוב בשוחר שם נזכר לא
הגזל מן אוכלים צדיקים" במדרש שיש אומרים ששמעתי מה וכגון מקור לכך אין אך מדרשים בשם להזכיר שרגילים רמז עניני עוד יש

עביד לטב רחמנא דעביד מה כל: תיבות ראשי וכדרלעומר, לטובה זו גם: תיבות בראשי הוא שגזל מפרשים והדרשנים" כדלעומר ואומרים
,לו שיש במה ומסתפק: תיבות בראשי שהכוונה ומפרשים", המבושל מן ואוכלים" עוד כתוב שבמדרש שמוסיפים דרשנים ויש, רחמנא
 )שיח הפסח(                                                             .  שבידינו במדרשים מקור להם יודע שאיני מדרשים אלו ב"וכיו זה אבל

 אב פר' 372 'גיליון מס

 שביעית שנה"פ תש

 
 

 לזכות ולרפואה שלמהיו"ל  זה גליון

 טובה בן אליהו מרדכי
 בתושח"י

 

 עלי שי"ח 
 

  דויהי רצון שיעמו ,אשר לא זכה לזש"ק ,ל"זצ בךקרל שמואל בן שלמה יצחק רבי הגאון רבינו תלמיד של מפנקסיו אישיות רשימות
  רבי הגאון לאחיו נתונה תודתנו( א"שליט מרן רבינו במחיצת ולשמוע לשאול, לראות שזכה ממה לו לזכות דברי תורה אלו שהשאיר

 ) נ"לע הדברים מסירת על א"שליט יחיאל
 'י פרק

המספר את יש ממילא וקדישים ץ"הש שבחזרת מפני לחזר' צריך' לא אבל שכן והשיב, ברכות מאה כדין אמנים 90 אחר לחזר יש האם  
 .להזדרז שכדאי ילמדוהו ר"מו אמר?  יעשה מה ומפסיד בתפילה שמאריך וזה, הזה

שכן מסתבר והשיב, קדימה דין יש האם לא ואחד שביעית בקדושת קדוש אחד אלא שווה וברכתן בשווה החביבין פירות שתי לפני יש  
 .תחילה יברך עליו שביעית בקדושת והקדוש

שבא נוהגים ואצלם ברורה במשנה' מח שזה הביא השואל, ט"בכ שהיה, חשון' ל שאין בשנה ינהג איך חשון' ל שיש בשנה נפטר אביו ,'
  בדרך בשבת היארצייט כאשר והשיב, חודש ראש שהוא' א ביום או ט"כ שזה ששי ביום האם יעלו מתי בשבת הוא' ל כאשר ושאלתו

 .חודש בראש ולא שישי ביום יעלו דלעיל ג"בכה אבל ראשון ביום עולים כלל
יום באותו יוצא ל"זצ שלמה ר"הג אביו של היארצייט כשיום לתלמיד קידושין לסדר אותו הזמינו, שאל' מפונביז א"שליט ברמן פ"הגרח 

 .לחתונה שתלך ל"זצ לאביך גדולה זכות זה: השיב, לעשות עליו מה
שלא ה"זללה מרן בשם העיד ה"זללה מרן בהנהגות בפנקסו והרי ש"הראי בנו אותו שאל, כאיש במעריב חייבות שנשים אומר ר"מו  

 וכי בנו ושאלו חייבות שנשים ה"זללה מרן בשם העיד במברגר צ"שהגרב אלא להתפלל להם ראוי בבית קטנים ילדים אין כ"ואא חייבות
 .מועילה ותפילתם, להתפלל לנשים אומר שאני, לדבר ראיה ושנית, כן ראשית והשיב, שלך מעדות עדיפא במברגר צ"הגרב של עדותו

ומבקשת במיטה מלוכלך דבר אבל ביופיה שוכבת בעולם אינה שכבר ממכיריה חשובה אשה על חלמה שאמו חלום על סיפר' א חכם  
 .שטויות זה מורידין ולא מעלין לא חלומות דברי השיב, אליה שתבוא מהחברה

מפסוק להם די ולא התורה מן המתים דתחיית מנלן אחר פסוק אחד כל מביאים שם החכמים בסנהדרין' הגמ למה שאלו ש"הראי בנו 
  התורה מן המתים שתחיית מאמין שלא מי זה שאפיקורס אומר י"ורש היות תירץ ובנו. ומשיב ששואל קטן במועד' תוס פתח הרב. אחד
 ...אומרים' שתוס מה לך טוב לא למה אבל יפה הרב לו אמר, זה ענין בתורה מרומז איפה דעתו לפי הראה חכם כל לכן

בזוזי בתר בזוזי' וכו ח"בת קטגוריא בא דוד שבן דור כתובות בסוף' הגמ את פתח. נוף בהר הנורא הטבח על שאלוהו. ה"תשע חשון 
 .התורה בלימוד להתחזק צריך בדלת כבר ומשיח דורנו ממש זה והוסיף, ש"עיי

לדראון נזכר שהוא והשיב, אדם כל אצל דעתו בטלה אומרים לא למה ומאידך ממנו לומדים שבת' שהל דורסאי בן זכה מה שאלתי  
 .בטיא בן' וכו נצר בן בישא חנינא' בגמ מוזכרים רשעים שהרבה וטען העיר ש"ראי ובנו, אחריו נגררו והרבה עולם

אדליק שאני או בזמן תדליק שאשתי האם בערב שש בסביבות נגמרים שלי הדיאליזה כשטיפולי להתנהג עלי איך חנוכה בימי שאלתי  
 טיפולים לעשות, עדיפא בשעתה מצוה השיב, היום כל אלמד לא ואזי בבוקר טיפולים לעשות או שש אחר זה מהטיפולים כשאחזור

 .בבוקר

טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

500

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':

500

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'
סוזק"ש ב'

סוז"ת א'
סוז"ת ב'

4:36
5:51
6:30

8:26
9:10

9:35
10:04

פרשת בא
ו' שבט תש"פ

א

|  הזמנים לפי שעון חורף  |

טיב
ההודעות

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

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

שימו לב < 05341-00024  >
מספר חדש

 • עוד אחד •
ושוב  שוב  הקב"ה  ע"י  נשלח  רבנו  משה 
ישראל  בני  את  שישלח  בדרישה  פרעה  אל 
הרועה  שוב  נשלח  מסרב  וכשפרעה  ממצרים, 
הנאמן להתרות על המכה הקרובה, ובין כל מכה 
לארמון  יום  מדי  מגיע  רבנו  משה  היה  ומכה 
פרעה כדי להתרות בו על המכה שבוא תבוא 
מארצו,  ישראל  בני  את  ישלח  לא  הוא  אם 
אך  נכנע,  שפרעה  ונראה  מגיעה  אכן  והמכה 
למרבה האכזבה מיד כשוך הסערה ועוד טרם 
את  מקשה  פרעה  להתייבש,  הפצעים  הספיקו 
לבו, כיצד מרגיש משה רבנו? מה הוא חושב 
לא  אנחנו  זה  את  שכזאת?  פעם  בכל  לעצמו 
אינו  הנאמן,  העבד  הגדול,  המנהיג  כי  יודעים 
מגבוה..  הוראות  לפי  אלא  תחושות  לפי  פועל 
ואז מגיעה הבשורה: הקב"ה אומר למשה רבנו 
'עוד נגע אחד אביא על פרעה ואחרי כן ישלח 
לומר  אפשר  האם  שמחה!  איזו  מזה',  אתכם 
כי כל המכות הקודמות לא השפיעו כלל, ורק 
המכה העשירית והאחרונה היא זו שהשפיעה?!

התשובה ברורה, כל פעם ופעם שמשה ואהרן 
קליפה,  עוד  אצלו  שברו  הם  פרעה  אל  באו 
עד  הזה,  הרע  הלב  את  טיפה  עוד  הכניעו 
כאשר  היעד  אל  הגיעו  הם  בכורות  שבמכת 

פרעה פשוט גרש את בנ"י ממצרים.

• 500 גליונות •
מתוכם  כאשר  לאור,  להוציא  בס"ד  זכינו  כבר 
ספרים:  וכמה  כמה  בס"ד  ויצאו  הודפסו  כבר 
סדרת ספרי 'טיב הקהילה', 'טיב הפרשה', טיב 
המעשיות', ועוד היד נטויה. 500 גליונות הם 500 
בכל  ישראל  עם  שבהם  טובים  וימים  שבתות 
קצווי תבל נהנה מקריאת עלון איכותי ומושקע 
זה  אין  כי  בטוחנו  באנגלית.  והן  בלשה"ק  הן 
הצלחה טבעית, כי אם סייעתא דשמיא המלווה 
אותנו. גם היום כמו במצרים אנו בטוחים כי כל 
גליון שיוצא מקרב אותנו עוד מעט אל הגאולה 
הקריאה  את  לשמוע  ציפיה  וכולנו  הנכספת, 
המכרזת ואומרת: עוד גליון אחד ואתם נגאלים, 
יקרה  יקרה אבל עד שזה  זה  יודעים מתי  איננו 
הקודש,  במלאכת  לעסוק  ממשיכים  אנחנו 
בתפילה שלא תצא ח"ו תקלה מתחת ידינו ונזכה 
וסייעתא דשמיא תמשיך  להיות ממזכי הרבים, 

ללוותינו עדי ביאת גוא"צ בב"א.

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

עניו מכל האדם 
קרב אתא ובא עת דודים זמן קיום ההבטחה אשר ניתנה לאברהם אבינו 
'ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול', משה 
איש האלוקים נשלח להוציא את בני ישראל משיעבודם בארץ מצרים 
מקבל  הרשע  פרעה  שנים,  ועשר  מאתיים  משך  רב  וסבל  עינו  לאחר 
את מנת כוסו וחלקו - עברו עליו זה עתה שבעה מכות מתוך העשרה 
ועדיין מקשה את ליבו הסתום, לקראת מכת הארבה הקרב ובא נשלח 
ִהְכַּבְדִּתי  ִּכי־ֲאִני  ֶאל־ַּפְרֹעה  'ֹּבא  לו  - נאמר  בו  משה אל פרעה להתרות 
- ידע משה רבינו שעדיין לא למד פרעה לקח ומוסר  ֶאת־ִלּבֹו' כלומר 
וימשיך בסירובו העיקש עד לקבלת מלוא סאת יגוניו - או אז כבר ירוץ 

לשחררם.
לכאורה מה לו להיאמר אל משה שטעם סרבנות פרעה לגאול ולשלח 
את בני ישראל מארצו – נובע מזה שהשם יתברך הוא זה שמכביד את 
ליבו, מה לו אם משום סיבה זו או אחרת, העיקר הוא תכלית הדברים 
שפרעה קשה עורף וכבד לב ואינו גואל את עם ישראל ממאסרו, ואכן 

מה באה התורה ללמדנו בזה הסיבה דווקא. 
לאיש  הידוע  רבינו  ללמד למשה  ביקש הקב"ה   - לומר  יש  רמז  בדרך 
אשר הוא 'ָעָניו ְמאֹד ִמֹּכל ָהָֽאָדם ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה' ומדרך האנשים 
הזולת  אצל  לראות   - קומה  ובשפלות  רוח  בענוות  התנהגותם  אשר 
לפני  בעמידתו  כן  אם   - בזה,  עליו  עולה  השני  אשר  ומדרגות  מעלות 
פרעה הרשע יראה את עצמו יותר שפל ממנו ויגרם לו לנשא את פרעה 
ולחפש את הטוב שבו, על כן נאמר לו למשה שהוא אינו צריך לכל זה 
– כי מה שפרעה הוא רשע כזה היא לא רק מחמת עצמו אלא - 'ִּכי־ֲאִני 
קליפת  לפני  רוח  בשפלות  להיות  צריך  אינו  כן  על  ֶאת־ִלּבֹו',  ִהְכַּבְדִּתי 

פרעה – כי אכן מה שליבו קשה כאבן הוא על פי השם.
שנראה מעלת חברינו

 - וכאפס  כי כך היא דרכם של הצדיקים אשר רואים את עצמם כאין 
רואים בכל סובביהם רק את הטוב שבהם, בעת ובעונה שאצל עצמם 
מעשיהם  שכל  ומרגישים  המרובים  חסרונותיהם  את  רק  הם  רואים 
לוקים בחסר וכמה שהם רחוקים מהתכלית והשלימות, כפי המסופר 
שיעתירו  לבקש  אליהם  ובאו  נכנסו  שכאשר  הקדמונים  צדיקים  על 
כך  על  מרה  מתאנחים  היו  ורחמים  ישועה  בפקודת  ולחוננם  עליהם 
הצרה  את  טובים  הלא  מעשיו  ידי  על  הגורם  היותו  יען  אליו  שבאים 
שנגרמה להם ועל כן פוקדים את מעונו לדרוש שיושיעו מן המיצר, ולא 
עלתה על מחשבתם שסיבת היותם קדושים וטהורים היא הנותנת והיא 

סיבת ביאתם הלום.
כח הבן - מכח האב

לפני  בשפלותו  העצומה  מדרגתו  את  רבינו  משה  שאב  מהיכן  אכן 
מכל  מאוד  'עניו  שהוא  עליו  מעידה  שהתורה  עד  ובריה  בריה  כל 
האדם', זאת וודאי שאין לנו מושג בקצה קצהו במעלת אבי הנביאים 
איך  וידעו  ילמדו  למען  אך  ֲאַדֶּבר־ּבֹו',  ֶאל־ֶּפה  'ֶּפה  נאמר  עליו  אשר 
מהיכן  נתבונן  כאשר  הדבר  לנו  מרומז   – מדרכיו  במשהו  ולו  לנגוע 
איתא  עליהם  אשר  לוי  בת  ויוכבד  עמרם  של  מביתו   – זה  קדוש  יצא 

שהתגרשו מפני גזירת פרעה 'ָּכל־ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליֻכהּו', ואמרה 
לו מרים בתו: גזרתך קשה משל פרעה, אם פרעה גזר על הזכרים ואתה 

גם כן על הנקבות - הלך בעצת בתו והחזירה ועשה בה ליקוחין שניים.
הרי שעמרם גדול הדור כששמע תוכחה ועיצה טובה בצידה לא מיאן 
וסירב לקבלה אלא מיד נכנע והלך בעצתה – אכן משם יצא משה רבינו 
ולהגיע  לבוא  שבכדי  ללמדנו  האדמה,  פני  על  אשר  מכל  מאוד  העניו 
לידי הזכיה לגדל בנים יראי שמים ואוהבי השם בעלי מידות טובות – 
זרע ברך ה' – על ידי המעשים טובים של האבות במשך ימי שנותיהם 
בדרכיהם הטובים  ללכת  לבניהם אחריהם  גם  ויחדיר  זה מה שישפיע 

והישרים ומעשה אבות סימן לבנים.   
מעלה הכתוב כאילו עשאה

ועודנו  בסירובו  עומד  ועדיין  המכות  את  לקבל  פרעה  שהשלים  אחר 
אל  ללכת  להם  ולתת  ישראל מעבודתם הקשה  בני  את  לשלח  ממאן 
המדבר לזבוח ולעבוד את השם, קיבל משה רבינו ציווי מפי עליון להכין 
את בני ישראל אל הגאולה העומדת לבוא במהרה – מכין אותם ואומר 
להם ביום ראש חודש ניסן שבעוד עשרה ימים – 'ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה' 
יְמשכו להם צאן לקרבן פסח ואף מפרט להם את כל סדר ודיני הקרבתו 

ואת המצוות הנלוים אליו בכל פרטיה ודיקדוקיה.
הקרבן  לקיחת  לזמן  עד  שלמים  ימים  עשרה  ישנם  שעדיין  אף  ברם 
ובנוסף עוד ארבעה ימים עד להקרבתו - עם זאת מעידה התורה עליהם 
- 'ַוֵּיְלכּו ַוַּֽיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצּוָה ה' ֶאת־ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֵּכן ָעׂשּו' - שואל 
רש"י 'וכי כבר עשו, והלא מראש חודש נאמר להם - אלא מכיון שקבלו 
עליהם, מעלה עליהם כאילו עשו' - הרי שעיקר העיקרים בחלק המצווה 
הוא הרצון לעשיית המצוה בכל לב ונפש, וגם באופנים ומקרים אשר לא 
אסתעייא מילתא ונאנס ולא עשה וגמר את רצונו בקיומה בפועל, עם 

כל זאת מעלה עליהם הכתוב ונחשב להם כאילו עשו אותה. 
מכאן שיש חשיבות רבה בשמים ממעל אפילו רק ברצונינו לעשות רצון 
הבורא כמו שכתוב בגמרא )סנהדרין קו ב( רחמנא ליבא בעי שנאמר 
טובה  ומידה  שעות,  אלא  דפים  מונה  הקב"ה  ואין  ַלֵּלָבב',  ִיְרֶאה  'ַוה' 
מרובה באם עשאה למצוה בפועל מה רב שכרו אף על ההכנה והעיסוק 
סביב המצוה כמו שממשיך רש"י בביאורו על מה שנכפל 'וילכו ויעשו' 
פירש - אף ההליכה מנה הכתוב ליתן שכר להליכה ושכר לעשיה, הרי 

שגם על ההליכה עצמה קיבלו שכר לבר מקיום המצוה גופה.
השתוקקות להקרבת הפסח

יתן השי"ת שנזכה להיגאל בגאולה שלימה, ונזכה לקיים בעצמנו מצות 
עשה של הקרבת ואכילת קרבן פסח אשר אל זה נשואות עיננו וליבנו 
כל הימים לקיים את כל מצוות התורה בשלימות וכל זמן שלא נבנה בית 
המקדש נגרע מידינו לקיים חלק נכבד מתרי"ג מצוות התורה - עלינו 
לכסוף ולעורר געגועים לבית המקדש מקום השראת השכינה והקרבת 
הקבנות - כאשר דוד המלך עליו השלום משורר בתהילים 'ִנְכְסָפה ְוַגם־

ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות ה', 'ְוָאבֹוָאה ֶאל־ִמְזַּבח ֱאֹלִקים ֶאל־ֵקל ִׂשְמַחת ִּגיִלי', 
עד שנבוא לקיום הנבואה )מיכה ז טו( 'ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו 

ִנְפָלאֹות' אמן כן יהי רצון.

לענוים יתן חן
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פ"שת אא תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בא תש"פ

בקשה  לשון  פירושים,  שני  להם  שיש  "וישאלו" 

שאלה,  בלשון  להתפרש  ועלולים  שאלה,  ולשון 

ולכאורה היה יותר ברור לומר: "ויבקשו איש מאת 

רעהו", כדי שלא נטעה שצוה לשאול בהלוואה.

על  המפרשים  שתמהו  מה  ליישב  ראוי  עוד 

דקדוק הלשון: "וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת 

גוי  שהוא  המצרי  את  לכנות  אפשר  איך  רעותה", 

"רעהו" של ישראל, הלא בגמרא )ב"מ פז:( דרשו מה 

שכתוב )דברים כג-כה(: "כי תבוא בכרם רעך, ולא בכרם 

גוי". ומצינו תירוץ נפלא על כך בדברי רבינו בחיי: 

לי  יראה  ורעותה,  רעהו  לשון  שהזכיר  "ומה 

שקודם מתן תורה היו כל הבריות חברים כאחד, אבל 

לאחר מתן תורה שהחזיר הקב"ה את התורה על כל 

אומה ולשון ולא קבלוה עד שקבלוה ישראל, יצאו 

ונשאר השם הזה  והריעות,  כל האומות מן האחוה 

למקום,  ורעים  אחים  שנקראו  בלבד  ישראל  בעם 

הוא שכתוב )תהלים קכב-ח( למען אחי ורעי".

לשם  ביאור,  צריך  שעדיין  יבין  המשכיל  אולם 

מה בחר הקב"ה דוקא כאן בציווי לשאול מהמצרים 

כלי כסף וכלי זהב, לכנות את המצרי בלשון "רעהו" 

לנו שלפני  "רעותה", כדי להודיע  והמצרית בלשון 

מתן תורה היו כל הבריות חברים כאחד.

שלישי בקודש ראוי ליישב מה שאמר הקב"ה 

למשה: "דבר נא באזני העם", ולא אמר כפי שכתוב 

מזה  משמע  ישראל".  בני  אל  "דבר  מקום:  בכל 

רק  המיועד  סוד  לישראל  לגלות  הקב"ה  לו  שצוה 

להם  שהודיע  הסוד  מהו  ביאור  וצריך  לאזניהם, 

הקב"ה בציווי זה: "וישאלו איש מאת רעהו". 

 הקארה הסמיך הציווי רוישאלור
להת"אה על מכת אכו"ות

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה, על פי מה שנשים 

לב להתבונן מה שהסמיך הקב"ה את הציווי האלקי, 

שישאלו ישראל מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, בתוך 

הנבואה שמסר הקב"ה למשה רבינו על מכת בכורות 

בעמדו לפני פרעה, כמו שכתוב )שמות יא-א(:

"ויאמר ה' אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה 

ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה 

גרש יגרש אתכם מזה. דבר נא באזני העם וישאלו 

נחלתך,  גוים  ואתנה  ממני  שאל  כמו  העם.  חן  את 

וכן  לאפיקורסים".  ותשובה  פשוטו  עיקר  זהו 

פירשו ב"דעת זקנים" לבעלי התוספות )שמות שם(: 

"ושאלה, פירוש האי שאלה נתינה, כמו שאל ממני 

ואתנה וגו', כי כשיחזקו מצרים למהר לשלחם, שאלו 

להם שיתנו להם כלי כסף וכלי זהב קודם שילכו, והם 

יתנו ברצון מפני שיתייראו מן המכות".

זה,  פירוש  על  תמה  ה'"  "מעשי  בספר  אולם 

ממה שכתוב )שם יב-לו(: "וה' נתן את חן העם בעיני 

כן אפילו  וינצלו את מצרים. אם  וישאילום  מצרים 

אם נפרש "וישאלו" מלשון בקשה, אבל איך אפשר 

בפירוש  ובאמת  מתנה.  מלשון  "וישאילום"  לפרש 

הרשב"ם )שם( הרגיש בזה, ותירץ כי גם שם הכוונה 

לישראל,  מצרי  "וישאילום  מתנה:  בלשון  בזה 

ישראל היו השואלים ומצרים המשאילים, השלימו 

שאילתם ומתנה היתה".

ממה  זה,  לפירוש  סתירה  שמצינו  מה  והנה 

בני  באו  אחת  "פעם  צא.(:  )סנהדרין  בגמרא  שסיפרו 

מוקדון,  אלכסנדרוס  לפני  ישראל  עם  לדון  מצרים 

נתן את חן העם בעיני  וה'  לו הרי הוא אומר  אמרו 

שנטלתם  וזהב  כסף  לנו  תנו  וישאילום,  מצרים 

"תנו  פסיסא:  בן  גביהא  השיב  כך  על  ממנו". 

ששיעבדתם  ריבוא  שישים  של  עבודה  שכר  לנו 

ששאלו  והזהב  הכסף  כי  מזה  משמע  במצרים". 

ישראל מהמצרים, לא היה במתנה כי אם בשאלה 

והלוואה, שהרי אם נתנום במתנה לא שייך לתבוע 

מהמקבל להחזיר מתנה שקיבל.

"וישאלו"  פירשו  המצרים  בני  כי  ליישב  ויש 

מה  להחזיר  ישראל  שיצטרכו  כדי  שאלה,  מלשון 

ששאלו מהם, ועל כך השיב להם גביהא בן פסיסא, 

צריכים  ישראל  אין  המוטעית  דעתם  לפי  שגם 

עבודה  שכר  להם  מגיע  כי  ששאלו,  מה  להחזירם 

של שישים ריבוא שהוא הרבה יותר ממה ששאלו, 

הוא כמו שפירש  "וישאלו"  אבל לאמיתו של דבר 

הרשב"ם מלשון בקשה לקבל מתנה.

 רוישאלו איש מאת "עהור
איך מכנה את המצ"י ר"עהור

ליישב  החובה  עלינו  מוטלת  עדיין  אמנם 

הפליאה העצומה, לשם מה אמר הקב"ה "ושאלה" 

טוב,  מה  בעתו  דבר  בא  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן על מה שצוה הקב"ה למשה רבינו )שמות 

יא-ב(: "דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו 

ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב". ציווי אלקי 

שליחותו  בתחילת  למשה  הקב"ה  הזכיר  כבר  זה 

הזה  חן העם  "ונתתי את  ג-כא(:  )שם  במראה הסנה 

בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם, ושאלה 

זהב".  וכלי  כסף  כלי  ביתה  ומגרת  משכנתה  אשה 

ופירש הרד"ק )שם( כי "ושאלה" היא מלשון הכתוב 

שהיא  רעהו",  מעם  איש  ישאל  "וכי  כב-יג(:  )שם 

שאלה על מנת להחזיר. 

אמנם על ציווי זה כבר תמהו המפרשים וינועו 

אמת  שהוא  שהקב"ה  יתכן  איך  הספים,  אמות 

מאת  איש  "וישאלו  לישראל:  יאמר  אמת  וחותמו 

כלי  את  להחזיר  כלל  התכוונו  לא  כאשר  רעהו", 

הכסף וכלי זהב, שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב )שם 

יד-יג(: "כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו 

לראותם עוד עד עולם".

"ויש  ג-כב(:  )שם  וכבר הרגיש בכך ה"אבן עזרא" 

]ששאלו  היו  גנבים  אבותינו  כי  ואומרים  מתאוננים 

הלא  ואלה  החזירו[,  ולא  וזהב  כסף  כלי  מהמצרים 

יראו כי מצוה עליונה היתה, ואין טעם לשאול למה, 

כי השם ברא הכל, והוא נתן עושר למי שירצה ויקחנו 

מידו ויתננו לאחר, ואין זה רע כי הכל שלו הוא".

 שיטת ה"אשונים כי רוישאלור
אינה לשון שאלה אלא אקשה

שגרמה  היא  זו  עצומה  קושיא  הנראה,  כפי 

הקב"ה:  שאמר  מה  כי  לפרש,  ראשונים  להרבה 

שאלה  מלשון  אינו  רעהו",  מאת  איש  "וישאלו 

רבינו  שכתב  כמו  בקשה,  מלשון  אם  כי  והלוואה 

זו  שאלה  אין  רעהו,  מאת  איש  "וישאלו  בחיי: 

מעם  איש  ישאל  ]"וכי  בכלים  האמורה  כשאלה 

צוה  אלא  להחזיר,  מנת  על  שאלה  שהיא  רעהו"[, 

בעיני  חן  להם  יתן  והקב"ה  במתנה,  מהם  שישאלו 

המצרים ויתנו להם".

מתנה,  לשון  "וישאלו,  הרשב"ם:  פירש  וכן 

נחלתך".  גוים  ואתנה  ממני  שאל  ב-ח(  )תהלים  כמו 

"ושאלה אשה  ג-כב(:  )שמות  וכן פירש לעיל בפסוק 

משכנתה, במתנה גמורה וחלוטה, שהרי כתב ונתתי 

 רדא" נא אאזני העם וישאלו איש מאת "עהור
מהו הסוד שלחש משה "אינו אאזנם של יש"אל

ה‘ רוצה שתתענג
למה למנוע עונג מהילדים?

מה נקרא טוב? בפשטּות, מבחינתך, דבר טוב הוא 
דבר שעושה לך טוב, שגורם לך לעונג. דבר רע הוא 
דבר שעושה לך רע, שמצער אותך. כל אדם במהותו 
הוא טוב והוא מחפש את הטוב, ובגלל שההגדרה 
כל  לכן  לעונג,  שגורם  דבר  היא  מבחינתו  טוב  של 
בני העולם מחפשים להתענג. אבל ההגדרה הזאת 
ההוכחה  ומה  השלימה.  ההגדרה  לא  עדיין  היא 
שלילדים  רוצים  שאתם בוודאי  היא  ההוכחה  לכך? 
טוב  של  ההגדרה  ואם  ביותר.  הטוב  יהיה  שלכם 
היא להרגיש עונג, אז למה אתם מגבילים להם את 
רק  לאכול  להם  נותנים  לא  אתם  למה  התענוגות? 
היום?  כל  אוהבים  שהם  מה  וכל  וגלידות  ממתקים 
למה אתם לא נותנים להם ליהנות מהחיים? למה 
אתם מעירים אותם בבוקר לבית הספר ולא נותנים 

להם להתענג מהמיטה החמה?

אלא שאתם חייבים להודות שלא כל תענוג הוא 
הילדים  בשביל  רוצים  היינו  טוב?  מהו  כן  אם  טוב. 
להם  שיהיה  ביותר?  הטוב  מהו  ביותר.  הטוב  את 
תענוג אמתי בחיים, לא תענוג זול, ולא תענוג רגעי, 
ולא תענוג שגורם רק לסבל ולמרירות. תענוג אמתי 
ובעל  דעת  בעל  כאדם  לך  שמתאים  תענוג  הוא 
מתוך  בא  הוא  כי  סיפוק  לך  שמביא  תענוג  ערכים, 
לכולנו  והכשרונות.  הכוחות  ומיצוי  ויגיעה  מאמץ 
לא  אלה   – מרובה  ושינה  ממתקים,  שאכילת  ברור 
שמספקים  זולים  תענוגות  אלא  אמתיים,  תענוגות 
אותנו לרגע אחד בלבד, וגורמים לנו להיות מכורים 
בטווח  גם  ולפעמים  הארוך  ובטווח  בהם,  ותלותיים 
לתסכול  ולמרירות,  לסבל  לנו  גורמים  הקצר 

ולאכזבה, להפסדים ולמחלות.

נבראת כדי להתענג
אמתי  עונג  מהו  היטב  להבין  חייבים  שאנו  נמצא 
סוגיה  שזו  מכיוון  אמתי,  לעונג  להגיע  הדרך  ומהי 

עונג  ורוצה  הטוב  את  שמחפש  אדם  לכל  שנוגעת 
אמתי לעצמו ולמשפחתו.

חידוש  מכם  לרבים  לחדש  רוצה  אני  זה  בנושא 
היא  היהדות  על  השטחית  ההסתכלות  גדול. 
שהתורה כביכול מגבילה לבן אדם את האפשרות 
היא  כי  מהדת,  מאוד  החוששים  יש  ולכן  להתענג, 

לכאורה מאיימת על הטוב שלהם.

הוא  ההיפך  כך.  לא  ממש  שזה  היא  האמת  אבל 
האדם  את  יצר  שהבורא  מלמדת  התורה  הנכון. 
כך  עונג,  של  כצרכן  אותו  ברא  הוא  להתענג.  כדי 
להתענג.  היא  האדם  של  הפנימית  שהתשוקה 
שלנו  המהות  על  שנתגבר  התכוון  לא  הבורא 
רק  הבורא  אלא  שלנו,  הקיומי  הצורך  את  ונכבוש 
רוצה שנקבל את העונג האמתי והשלם, את העונג 
המתאים לנשמה שלנו. הוא רוצה שנכוון את הצורך 
שלנו בעונג אל מקורות העונג הנכונים, ולא נסתפק 

בעונג הזול וההרסני.

מלאות  והמצוות  התורה  בעונג.  מלאה  היהדות 
במתיקות ועריבות, ואנחנו מתפללים יום יום להתענג 
מהן. יום השבת הוא היום הרוחני ביותר – ודווקא בו 

יש לנו מצווה מיוחדת להתענג, מצוות עונג שבת.

האמתיים  המקורות  את  לנו  נותנת  התורה  וכך 
לעונג איכותי שמתאים לנשמה שלנו, למהות שלנו. 
וכדי  אותנו.  לספק  באמת  שיכול  היחיד  העונג  זה 
התורה  האמתי  מהעונג  באמת  להתענג  שנוכל 
בצורה  להתענג  כיצד  אחד  מצד  אותנו  מלמדת 
את  מאתנו  מרחיקה  שני  ומצד  והבריאה,  הנכונה 
כל התחליפים הזולים שמאיימים לגזול מאתנו את 

העונג האמתי.

הדרך אל העונג
ביותר  הפוגע  שהדבר  אותנו  מלמדת  והתורה 
בעונג האמתי זה התענוג המזויף והשקרי של פגם 

הברית. לכן זו עבירה כל כך חמורה, כי היא ממש 
מתורה  באמת  להתענג  האדם  של  ביכולת  פוגעת 
הנפלא  מהעונג  אותנו  מרחיקה  היא  ומתפילה, 
עלינו  מצווה  כשהתורה  בריאתנו.  תכלית  שהוא 
לשמור על הברית היא לא מתכוונת לקחת ולמנוע 
מאתנו תענוג חלילה, אלא היא רק מרחיקה אותנו 

מהתענוגות השקריים כדי שנוכל להתענג באמת.

מתקנים  שבהם  השובבי"ם  בימי  נמצאים  אנחנו 
הוא  הברית  פגם  והמריר.  השקרי  העונג  פגם  את 
יש  נכונים.  הלא  במקומות  העונג  חיפוש  של  הפגם 
כאלה שהעבודה של תיקון הברית מרתיעה אותם 
מהם  לשלול  היא  התורה  שמטרת  להם  נדמה  כי 
את העונג. אבל על פי מה שהסברנו כאן, זה בדיוק 
להיפך. פגם הברית הוא זה שמונע ממך את העונג 
האמתי בחיים, ורק הוויתור על העונג השקרי פותח 

בפניך את הדרך לחיים של תענוג אמתי.

לטעום  יכול  "ואין  כותב:  מברסלב  נחמן  רבי 
הברית...  פגם  כשתיקן  אלא  בתפילה,  מתיקות 
מרירין  מיין  בבחינת  הוא  בבריתו,  שפגם  מי  אבל 
נמנע  יהודי  שכאשר  מסביר  נחמן  ורבי  (מרים)..." 
בפניו  נפתחים  הברית  פגם  של  השקרי  מהעונג 
דיבורי  כל  התפילה.  בשעת  מופלאים  תענוג  שערי 
וחודרים  במתיקות  מפיו  יוצאים  שלו  התפילה 
לעצמותיו ומענגים אותו עד לפנימיות של הפנימיות 
של עצמותו. ואילו כאשר הוא פוגם בברית ולמעשה 
שערי  כל  בפניו  נסגרים  אזי  השקרי,  בתענוג  בוחר 
התפילה, וכל תפילה גורמת לו לסבל נורא שממש 
מייסר אותו מבפנים. רבי נחמן אומר שזה "שובר לו 

את העצמות".

אתה לא מפסיד כלום
שכשאתה  לך  דע  ומכופל.  כפול  חיזוק  כאן  ויש 
שומר את העיניים ומונע מעצמך תענוג טפשי ודמיוני 
אלא  כלום,  מפסיד  לא  אתה   – כלל  תענוג  שאינו 
בריבית  ויתרת  שעליו  העונג  כל  את  תקבל  אתה 
בנחת  בשבת,  ובמצוות,  ובתפילה  בתורה  דריבית, 
מהילדים, ובכל תענוג רוחני מצד הקדושה. ואין מה 
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פרשת באבס"ד בר"ה 
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פרשת בא

מזל טוב!
Mazel Tov!

Wishing a heartfelt Mazel tov to the

THE SONTAG & MINTZ
FAMILIES

on the marriage of their children

JOSH & MALKI


