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In this week’s parsha, parshas Vayeitzei, it is fitting that 
we investigate the unique protection that Yaakov Avinu 
prepared for himself.  When he went to sleep at the site 
of the Mikdash, he sought to protect himself from wild 
animals (Bereishis 28, 10): ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע“ 

וילן שם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב  במקום 

ההוא”  and Yaakov departed from Be’er Sheva—במקום 
and went to Charan.  He encountered the place and 
spent the night there, because the sun had set; he took 
from the stones of the place and he put them around 
his head, and lay down in that place.  Rashi, Yisrael’s 
incredible teacher, elaborates on every detail in Q pesukim 
based on the teachings of Chazal in the Midrash and the 
Gemara (Chullin 91b): 

“He encountered the place”: The passuk does not 
mention which place, but it implies “the place” that has 
been mentioned elsewhere—namely, Har HaMoriah, of 
which it has been said: “And he saw ‘the place’ from afar.”  

“And he placed them around his head”: He arranged 
them like a gutter-pipe around his head, because he 
feared the presence of wild animals.  The stones began 
to quarrel with one another.  This one would say, “Upon 
me shall the tzaddik lay his head”; and this one would 
say, “Upon me shall he lay his head.”  Immediately, 
HKB”H made them into one stone.  This is implied 
by the words: “And he took the stone that he placed 
around his head.”  

It is unclear how this device actually protected him.  If 
Yaakov Avinu feared wild animals, why did he merely fashion 
a gutter-pipe of stones around his head?  Why didn’t he 
place a protective wall around his entire body?  Additionally, 

what is the significance of the quarrel that ensued among 
the stones—each stone wanting the tzaddik to rest his head 
on it?  We know that HKB”H does not perform miracles, 
altering the laws of nature, for naught.  So, why did HKB”H 
amalgamate the stones into one, single stone?  

Yaakov Avinu Took Stones from the Mizbeiach 
upon Which Avraham Bound Yitzchak

We will begin our enlightening journey with a comment 
from the Ramban (ibid. 28, 17) in the name of the Pirkei 
D’Rabbi Eliezer (35).  It asserts that Yaakov Avinu took 
stones from the mizbeiach upon which his grandfather, 
Avraham, had bound his father, Yitzchak, on Har HaMoriah.  
Here is an excerpt from the commentary of the Ramban: 

“He rested there, because the sun had set”: Yaakov 
took twelve stones from the stones of the mizbeiach, 
upon which his father Yitzchak had been bound and 
placed them beneath his head.  Thus, G-d informed 
him that twelve tribes were destined to arise from him.  
Then they were transformed into one, single stone 
informing him that they were all destined to be one 
nation in the land, as it is said (Shmuel II 7, 23): “And who 
is like Your people Yisrael, one nation on earth?!”   

This passage is brought down in the Midrash Yalkut 
Shimoni (Vayeitzei 119).  In Zeis Ra’anan, the great possek, 
the author of the Magen Avraham, asks an obvious question: 
How was it permissible for Yaakov Avinu to use those stones 
for his own personal needs?  After all, Avraham Avinu had 
sanctified them as a mizbeiach, deeming them forbidden 
for personal use and benefit.  
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PARSHAS VAYEITZEI  
RACHEL'S SOUNDS OF SILENCE 

We are all aware of the selfless actions that Rachel took in order to save her sister from 
traumatic shame and embarrassment. When Lavan switched her at the wedding night with 
Leah, Rachel gave over the code given to her by Yaakov as he suspected that Lavan would pull 
a fast one on him. This zechus of Rachel is carried by Klal Yisrael throughout the generations 
and defends them when the prosecutors assemble to negate Am Yisrael's existence (Pesichta 
to Aicha Rabba 24).  
However, what most of us don't know is how deep the chesed and selflessness of Rachel was. 
When Reuven brought to her mother the special flowers that was a segulah to conceive, 
Rachel asked Leah if she could have some of the flowers. Leah responded to Rachel's request 
with what seems to be acting like an ingrate, "Isn't it enough that you took away my husband 
and now you desire my flowers as well"? How can Leah react with such harsh and bitter words 
when the person who is asking for merely flowers gave over her husband and her future 
destiny of Am Yisrael in order to save her from embarrassment? Secondly, what was the 
intention of Leah's brazen words when she said Yaakov was her husband that Rachel took 
away? It was Leah who was given to Yaakov by Rachel and her enormous sacrifice, without 
which she would have been destined to be Eisav's spouse. 
The answer to this question is remarkable. Tosfos on the Torah learns that the code Yaakov 
prepared with Rachel was the three mitzvos of a woman, Niddah, Challah, and Lighting the 
Shabbos Candles. Every Jewish woman before she gets married must learn these three 
obligations. Yaakov therefore taught them to Rachel. Once Rachel learned them, Yaakov then 
told her that these Halachos will serve as the password which will identify her when they get 
married. Rachel then taught Leah these three mitzvos which must be learned anyway by every 
Bas Yisrael who is getting married. However, she did not tell Leah that these mitzvos were 
the password. Rachel incredibly restrained herself from never relating to Leah that in truth 
Yaakov was supposed to marry her but our father switched me around with you. So in order 
not to embarrass you I surrendered my marriage with Yaakov for your sake. As far as Leah 
was concerned she was the intended one that Yaakov was supposed to marry. After all, as 
Lavan himself claimed, that the accepted way is to marry off the older daughter before the 
younger one. Therefore in Leah's eyes it was Rachel who was the one who barged into her 
marriage which Leah has to now share with another woman. This is why she responded 
without compunctions that you already took my husband away from me and now you ask to 
also take my flowers. 
Why did Rachel hold back this truth from her thereby putting herself in a very compromised 
and awkward position for the rest of the marriage? Rachel allowed herself to be the underdog 
so Leah won't have continuous pain and agony knowing that she was not the chosen one of 
Yaakov and that she was second rate and entered the relationship by deceit. It was Rachel  
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who took upon herself to be pained during such incidents as the flowers, being the one who 
is accused of intruding into another's partnership and still be silent not to answer back with 
the real truth. Rachel had so much mesiras nefesh to continuously bite her tongue in order 
not to respond to Leah's hurtful accusations. All this time, on the tip of her tongue she had all 
the arsenal to set the record straight once in for all and thereby humble Leah to be forever 
grateful to her for her unimaginable kindness, sensitivity, and generosity.  
Chazal (Esther Rabba 6,12) describe the righteousness of Rachel during this trying episode, 
that of taking upon herself the virtue of silence. Because of her phenomenal self control, 
Rachel was rewarded with individuals in future generations who emulated her unimaginable 
silence in their own experiences such as Binyamin who knew about the sale of Yosef yet he 
did not reveal it to anyone, Shaul who did not inform anyone that he was anointed as king 
over Yisrael, and Esther who did not reveal her true identity even under severe pressure and 
seductions. What is this silence that Chazal are talking about? It is the silence that when she 
gave over the Three Mitzvos she did not relate to her sister that she was not the intended 
partner in marriage for Yaakov. Not just for the wedding night alone but for weeks, months 
and years throughout the marriage she still restrained herself from divulging to her sister the 
devastating truth while at the same time taking upon herself the consequence of suffering 
because of it. 
Chazal tell us, that when Chava was seduced by the Nachash and ate from the Aitz Hadass, 
she then gave the fruit to Adam from fear and jealousy, that if she dies she did not want Adam 
to mate with another woman. The Nachash's poison of jealousy and Lashon Harah to the 
degenerative degree of acting out of spitefulness, was infused into Chava. It led her to the 
point that she was willing to cause death to the life of Adam, the hand created crown and 
purpose of the universe, solely because she would feel that someone else replaced her 
(Bereishis 3,6 Rashi).  
Rachel rectified this shortcoming of Chava by acting in just the opposite manner. With her 
virtuousness of saving the life of her sister (since embarrassment is compared to death), she 
allowed another woman to be married to her destined spouse (which is tantamount to her 
demise), even though she herself would be pained from her benevolent action for many years 
to come. In this way she even surpassed Chava's falling while making the tikkun for her since 
she would undergo prolonged suffering by her sister's remarks and actions which did not 
apply to Chava if she would have died from eating the fruit of the Aitz Hadaas and allow Adam 
to live. 
We would like to suggest that the three mitzvos of a woman Niddah Challah and Hadlakas 
Haneir correspond to the tikkun of the three lures that seduced Chava to eat from the Aitz 
Hadaas. The passuk says (Bereishis 3,6) that Chava saw that the fruit were good to eat. This 
parallels the mitzvah of Challah whereupon one must give a portion of the dough away to the 
Kohen who is involved with Avodas Hashem in the Bais Hamikdash.  Before Chava ate, she  

Rav Brazil
(English)

 

  

435.337 

'ום במרומיו הוא יעשה שלום עלינועושה של'  
‘He Who makes peace in His heights, may He make peace upon us’ 

I went to daven at the kever of Shimon HaTzaddik in the holy city of 
Yerushalayim. After I completed Tehillim and all Tefillos, I saw that there 
was still time until Mincha. I went out to the car to get something, but in 
the commotion, I did not find what I was looking for. I began to organize 
everything that had accumulated in the car, I opened all four doors and I 
played a shiur on gratitude which made me feel better as I cleaned and 
organized the car… 
It took me forty minutes to finish cleaning, the shiur ended, and it was 
time for Mincha. I went back in to daven. After the Tefillah, a man who I 
did not know at all, approached me and began to thank me from the 
bottom of his heart that I saved his shalom bayis [domestic tranquility] … 
I had no idea what he was talking about as I had never met him before, 
and then he told me: “I had no shalom bayis and just today I decided that I 
can no longer live like this and I decided to leave. I came to Shimon 
HaTzaddik to beseech and seek guidance. After tears and Tefillah, I went 
outside for a little air and I sat on a bench. Just then I heard the shiur on 
gratitude from your car and I saw how wrong I was and how ungrateful I 
was, and I must correct myself before I destroy my whole world. I 
immediately decided to correct myself and not my surroundings and all 
this in the merit of the shiur that you played in your car. You should know 
that you saved a Jewish home!!! 

 נ.ש. -   
 

‘With wisdom opens gates’ – ''בחכמה פותח שערים  
I woke up on Friday and I intended to daven Shacharis with a minyan. I 
looked for the Tefillin in the cabinet, and then I remembered that I left 
them in school and the school was locked as just today there were no 
studies. 
Having no choice, I got on a bus going towards shtieblach with the hope 
that I would find someone who would lend me Tefillin to daven 
Shacharis… 
At one of the stops, one of my friends from school got on. He was in 
charge of opening the doors to school and he had a set of keys. 
He had just gone to buy something near my house and now he was going 
back home. 
I went with him to his house to get the keys and then we went to school, 
and I got the Tefillin. Baruch Hashem I was able to daven calmly in a 
minyan and I did not have to worry about borrowing Tefillin… Also, I am 
lefthanded and to find Tefillin to put on the opposite hand is a little more 
of a challenge. 

 ע.ס.
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וב אל ארץ אבותיךש  
Return to the land of your fathers 

The Gemara (Succah 53a) relates the following story 
regarding Shlomo HaMelech. One day he saw that the Angel 
of Death was downcast and he asked him why he was 
downcast. The Angel of Death answered him that he was 
supposed to take the souls of two scribes of the king, 
Elichoref and Achiyah. When King Shlomo heard this, he 
wanted to save the lives of his scribes from death, so he 
handed them over to the demons and sent them to the city 
of Luz where he knew that the Angel of Death had no 
control. However, when they reached the gate of the city, 
they both died. The following day King Shlomo saw that the 
Angel of Death was happy. He asked him, ‘Why are you 
happy?’ The Angel of Death answered him, ‘I was told by 
Heaven to take souls of these two when they are found by 
the gate of the city Luz and I did not know how to get them 
there, and you sent them to the place that I needed them to 
be.’ Immediately King Shlomo opened his mouth and said, 
‘A person’s feet are his guarantors; to where he is 
summoned, there they lead him.’ 
Yaakov Avinu spent twenty years in the house of Lavan, and 
how did this end up? לאמר לקח יעקב בן לבני  'וישמע את דברי

שר לאבינו'את כל א  – ‘And he heard the words of Lavan’s 
sons saying, “Yaakov has taken all that belongs to our 
father” (31:1)… 'וירא את פני לבן והנה איננו כתמול שלשום' – 
‘He noticed Lavan’s disposition and it was toward him as it 
was previously’ (31:2). A wise man such as Yaakov Avinu 
certainly realized that it was time to move his feet and 
leave, but the fact is that he did not leave. Only after 
HaKadosh Baruch Hu Himself told him (31:3)  שוב אל ארץ'
 Return to the land of your‘ – אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך'
fathers and to your birthplace, and I will be with you.’ Only 
then did Yaakov Avinu leave and go on his way. 
Sometimes, when a person finds that his service is difficult, 
he decides to leave, or he finds it hard to learn in his place, 
so he leaves his place. Yaakov Avinu teaches us that it is not 
possible for a person to run away from the troubles that 
HaKadosh Baruch Hu sends him, as we see from the incident 
of Shlomo HaMelech, one cannot avoid his lot. Therefore, 
when a person sees that things are hard for him, it would be 
appropriate to remember that everything is from the 
Creator, whether good or bad, and the proper way to 
negate the bad and to be released from distresses is 
through Tefillah – prayer – and not by running away, since 
HaKadosh Baruch Hu, the whole world is filled with His 
glory. 
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Mission Not Impossible 
ויצא יעקב מבאר שבע, וילך “ 28:10
 ”חרנה
“And Yaakov departed from 

Be’er Sheva, and went to Charan.”  The Posuk 
tells us that Yaakov left Be’er Sheva and he 
went to Charan.  Rashi says that the Torah 
could have just said that Yaakov went to 
Charan.  Why does it need to mention that he 
departed from Be’er Sheva?  This is to tell us 
that the departure of a Tzaddik from a place 
makes an impression.  While the Tzaddik is in 
a city, he is its magnificence, he is its splendor, 
he is its grandeur. Once the Tzaddik departs, 
its magnificence leaves, its splendor leaves, 
and its grandeur leaves. Why is it important 
for us to know that when a Tzaddik departs 
from a place it leaves a lasting impression?   
 This Posuk can be explained through 
a Remez.  There are Tzaddikim who come into 
this world to bring back the lost souls on this 
world.  There are people who do not 
accomplish what they are meant to, and their 
Neshomos are left here in this world.  The 
Tzaddikim elevate those Neshomos so that 
they can return to the world above.  “ ויצא יעקב
 And Yaakov left Be’er Sheva, the – ”מבאר שבע
world above, “וילך חרנה” – and he came to this 
world, a place where there is “חרון אף” – there 
is anger against those who sin and do not 
fulfill the Rotzon Hashem.  “וילן שם כי בא השמש” 
– And Yaakov went to lay there, the place 
where the sun had set – there was no more 
light in those Neshomos, for they were 
darkened by sin.  “ ויקח מאבני המקום וישם
 Tzaddikim come to this world and – ”מראשותיו
gather the Nitzotzos of Kedusha, sparks of 
holiness, that fell into this world and do not 
have the power on their own to be elevated to 
where they belong.  These Nitzotzos are called, 
 stones” – for stones also refers to the“ – ”אבנים“
letters of the Aleph Bais with which this world 
was created.  The world was created for 
Ruchniyos, and the Tzaddikim seek to satisfy 
it and bring back the Nitzotzos of Kedusha to 
where it belongs in the world above. ( אך פרי
   (תבואה
 Rebbe Shmuel Bar Nachman said – 
Tehillim 121:1 “,שיר למעלות אשא עיני אל ההרים” – 
“A song to the ascents.  I raise my eyes to the 
mountains” – this Posuk means -  אשא עיני אל
 I raise my eyes to the“ - ההורים, למלפני ולמעבדני 
mentors, to my teachers and to my instructors 
in serving Hashem.”  The Posuk in Tehillim 
continues, “מאין יבוא עזרי” – “From where will 
my help come?” When Eliezer went to bring 
Rivkah as a wife for Yitzchok, the Posuk says 
that Eliezer took ten of his master’s camels 
filled with the bounty of his master.  However, 
when Yaakov left his home in search of a wife, 
he was penniless, and did not even have a 
single ring or bracelet.  Why would Yitzchok 
and Rivkah send Yaakov off penniless?  Rebbe 
Chanina says that Yitzchok sent Yaakov 
without any possessions.  Rebbe Yehoshua 

Ben Levi says that Yitzchok did send money 
with Yaakov, however Eisav arose and took 
everything from Yaakov, leaving him with 
nothing.  Yaakov said to himself, “Why should 
I lose hope in my Creator?  Chas V’sholom.  I 
will not lose hope in my Creator.”  Rather, 
 I know that, “My help is from – ”עזרי מעם ד'“
Hashem” “ אל יתן למוט רגלך, אל ינום שומריך, הנה לא
 He will not allow your foot to“ – ”ינום ולא יישן
falter; your guardian will not slumber.  
Behold, He neither slumbers nor sleeps, the 
Guardian of Yisroel.”  “ ד' ישמרך מכל רע, ישמור
 Hashem will protect you from every – ”את נפשך
evil, this refers to the protection from Eisav 
and Lavan.  “He will guard your soul” – refers 
to protection from the Malach Hamaves.  “ 'ד
 Hashem will guard your – ”ישמר צאתך ובואך
departure and arrival – this refers to 
protection on his journey to Lavan’s house. 
 (בראשית רבה)
 Rebbe Chanina says that Yitzchok 
sent Yaakov, “stripped of any possessions.”  
Yitzchok sent Yaakov without any possessions 
so that Eisav should not want to chase after 
him for he had a great love for money.  
Yitzchok thought that if Yaakov left without 
any possessions, perhaps Eisav would have no 
desire to chase after him. (עץ יוסף) 
 Yaakov was sent out of his parents’ 
home without any possessions, because he 
needed to flee from Eisav as fast as possible, 
and taking possessions would have slowed him 
down. (יפה תואר) 

 Chazal tell us that Yaakov hid 
himself away in the Bais Medrash of Eiver for 
fourteen years, as it says at the end of the first 
Perek in Meseches Megilah, and as Rashi says 
at the end of Parshas Toldos.  Perhaps there is 
a Remez to this in the last letters of the words, 
 The Roshei Taivos  ”.עבר“ spell ”יעקב מבאר שבע“
of the words, “וילך חרנה” – the 'ו and the 'ח 
combined is the Gematria of 14. This a Remez 
that Yaakov learned for fourteen years in the 
Bais Medrash of Eiver.  I saw in a Sefer Ba’alei 
Bris Avrom, Ksav Yad, who brings a 
fascinating Medrash.  Eliphaz chased after 
Yaakov to kill him for he wanted to fulfill the 
command of his father.  Yaakov convinced 
Eliphaz that instead of killing him, he should 
take absolutely everything he had, including 
the clothes on his back.  Eliphaz acquiesced, 
took everything, and left Yaakov.  Yaakov was 
left literally with nothing, no clothes on him, 
just as when he came out of his mother’s 
womb.  Being that Yaakov was unclothed, he 
went into a nearby river so that he should not 
be standing in the open while unclothed.  
While he was in the river, an important 
minister came by riding on his horse.  The 
minister unclothed himself in order to cool 
himself off in the river.  A spike in the water 
caused there to be a wave, which drowned and 
strangled this minister.  Yaakov Avinu then 

emerged from the river, and donned the fancy 
clothes of this minister and rode off on his 
horse.  Yaakov feared that perhaps relatives of 
this minister may recognize his clothing or 
horse, and therefore hid himself away for 
fourteen years in the house of Eiver.  We can 
expound on what the Arizal said that the Avos 
Hakdoshim’s purpose was to be Mesaken the 
sin of Odom Harishon.  Avrohom Avinu was 
Mesaken the Chet of Odom Harishon of 
Avodah Zarah, Yitzchok was Mesaken the 
Chet of Shefichas Domim; and Yaakov was 
Mesaken the Chet of Gilui Arayos.  Avrohom 
accepted upon himself סקילה ושריפה for the 
Avodah Zara of Odom Harishon, and was 
thrown into the raging fire in Ur Kasdim. The 
 was סקילה was the actual fire, and the שריפה
because the fire was so hot, and no one could 
get near it, they needed to fling Avrohom from 
afar into the fire, and this was a Kiyum of 
 to הרג Yitzchok accepted upon himself  .סקילה
be Mesaken the Shefichas Domim of Odom 
Harishon, when he stuck out his neck to be 
Shechted on the Mizbe’ach, and “יצחק” is the 
same Gematria as “הרג.”  Yaakov Avinu 
accepted upon himself חנק, strangulation, 
which is the punishment for Gilui Arayos, as 
he was in the river for many hours and could 
have been strangled to death, as occurred to 
the minister.  Perhaps there is a Remez to this 
in the last letters of the words, “ ויצא יעקב מבאר
 which represents the four – ”ארבע“ spell ”שבע
types of death as punishments for sins.  At this 
point, Yaakov completed the four deaths, by 
fulfilling the death of חנק, and it was now a 
complete Tikun for Odom Harishon.  Now that 
this was accomplished, “וילך חרנה” – Yaakov 
removed the “חרון אף” the anger and 
prosecutors that were against Odom 
Harishon. (פני דוד) 

 Now we can understand what the 
Torah is trying to teach us here by telling us 
that Yaakov Avinu departed from Be’er Sheva.  
Every person comes down to this world with a 
mission.  The goal of each individual is to 
figure out his mission, and fulfill it.  Yaakov 
Avinu, and the Avos, had a mission to fulfill.  
They needed to create a Tikun for Odom 
Harishon.  Yaakov left Be’er Sheva, which 
represents Olam Habah, the place of his 
comfort, and went to Charan.  Charan 
represents Olam Hazeh, a place that has much 
challenges.  However, that is the purpose of 
our being here, and we must embrace it.  
Everything that occurred to the Avos is a 
Siman for Klal Yisroel.  While our jobs are not 
as great as the Avos Hakdoshim, each one of 
us have our own jobs, albeit on a much lower 
level than the Avos.   We must rise to the 
challenge in our service of Hashem, and fulfill 
our Tafkid in this world.  May we be Zoche to 
truly embrace and fulfill our Tafkid in this 
world.  

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

(English)
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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 















 

 

Zera Shimshon
R’ Shimshon Chaim

(English)
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he Torah describes Yakov as being an Ish Tom, 
Yosheiv Oholim - one who is simple and sits in the 
tents (of Torah). Despite the description of being 

an Ish Tom, Yakov outsmarts Eisov twice, and, this week, 
gets the better of Lovon. How do those actions fit into a 
description of an Ish Tom?
 
Rav Simcha Zisel, in his Sefer Chochma U’mussor, offers 
an explanation which is contrary to what many people 
would consider to be the expected personality of Talmidei 
Chachomim. He explains that people should not be simple, 
naive, and/or gullible. They should be able to confront, and 
defeat, those who try to mistreat them.
 
Rav Simcha Zisel invokes a well-known Gemoro to support 
his view. The Gemoro says that Shmuel, the Amora, knew 
the paths of the stars as well as he knew the streets of 
Nahardoa, the city in which he lived. Having knowledge of 
the streets of his city was necessary information, and he 
therefore mastered it. Similarly, at some point in their lives, 

people will have to speak to insurance companies, customer 
service representatives, etc. and they should do it with 
expertise.
 
An Ish Tom is someone who has a versatile personality, and 
is capable of doing many things. An Ish Tom is someone who 
chooses to live the life of a Tom, and not someone who is 
incapable of living in another manner. On the contrary, a 
Talmid Chochom is expected to master the skill of giving 
directions, negotiating, and even managing conflict.

Areivim’s 18th Annual Dinner will take place on 
Motzei Shabbos, December 1st, in Ateres Charna, in 
Spring Valley, N.Y.  I’m asking my readers to support 
Areivim and our honorees: Mr. and Mrs. Tzvi Brown, 
Rabbi and Mrs. Yosef Leibovitch, and Mr. and Mrs. 
David Namtalov. By doing this, you’ll help Areivim 
continue making healthy people, one person at 
a time.  Please call 845-371-2760 or email info@
areivim.com for more information.

T
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THIS IS NOT A BED.

“I was lost and alone, haunted by the past and 

threatened by the future. And just when I was on 

the cusp of giving up, I found the most benevolent 

and supportive people I could’ve wished for. I was 

provided with new-found security, restored faith, 

rekindled hope. They didn’t just give me a bed. 

They gave me a place to dream.”
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     After they had concluded the visit with Rav Shach, R’ Nosson Tzvi asked 
the driver if he would mind making another stop. It turns out that the 
Manchester Rosh Yeshivah ZT”L was in town and R’ Nosson Tzvi wanted 
to invite him to give a shmuess later that week in the Mir Yeshivah. So, 
they all got back into the cramped car and drove to the next stop, a few 
blocks away. After that, R’ Nosson Tzvi made one final request: to take 
him to the home of a certain widow whom he wished to visit in order to 
give her a bit of chizuk, and so they all squeezed in once again and drove 
to her house.
     While the Rosh Yeshivah was inside, the driver quietly walked over to 
the Brisker bochur, and handed him a few shekel. “Listen, I feel terrible that 
the Rosh Yeshivah has to sit so cramped in the backseat. Do me a favor, 
and when we pass the 400 bus stop (the bus that travels between Bnei 
Brak and Jerusalem), I will stop at the corner and you jump out. Use this 
money and take the bus back, so that the Rosh Yeshivah (who was over 
six feet tall!) does not have to endure another torturous drive back.” His 
relative was only too happy to oblige, as he was feeling bad for causing the 

Rosh Yeshivah to sit so uncomfortably.
    When R’ Nosson Tzvi got back into the car and took his middle seat 
in the back, the car drove off and headed towards the city’s exit. A single 
minute went by before R’ Nosson Tzvi suddenly hooked his arm into the 
arm of the bochur squeezed in on his side and with his free hand, clamped 
down on the bochur’s arm. The boy looked stricken for a moment and 
turned to the Rosh Yeshivah, but R’ Nosson Tzvi was staring straight 
ahead, with a beatific smile that belied a total understanding of the entire 
situation. As the car approached the 400 bus stop, the driver slowed and 
came to a stop. He waited for a moment, expecting the bochur to open 
the door and jump out of the car. But he didn’t. Looking into the rearview 
mirror, he caught his eye and said calmly, “Nu .... out!” At that point, the 
Rosh Yeshivah spoke up. “He can’t get out,” he said in his usual slow lilting 
incantation. “Why ... why not?” asked the driver, confused and at least a bit 
annoyed at his uncooperative relative. 
    R’ Nosson Tzvi again smiled and replied, “Because he is stuck!” Not 
relinquishing his grip on the boy’s arm, they drove all the way back to 
Jerusalem arm in arm!

Areivim
R’ Shmuel Gluck

(English)
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PPaarraasshhaass  VVaayyeettzzee  
TThhee  SSttrraaiigghhtt  BBooookk  

HHashem looked into the Torah (the 

blueprint) and created the world. Sefer 
Bereshis, the beginning of the Torah, is 
therefore the foundation of the world. 
The Netziv, in his introduction to Sefer 
Bereshis relates that our prophets refer to 
this first book of the Torah as Sefer HaYa-
shar (The Straight Book). Why? The book 
is about our Avos HaKedoshim (Holy 
Forefathers), Avraham, Yitzchak, and 
Yaakov, and the spiritual paths that they 
blazed in this world. They are the strong 
pillars that form the basis of our spiritual 
world. How did they lay down such a 
strong foundation that has lasted for al-
most 4000 years? They were yashar 
(straight). They behaved with impeccable 
derech eretz (genuine respect and con-
cern) toward everyone, including those 
who stood opposed to them. Lavan 
sought to uproot the entire Jewish nation 
by destroying Yaakov. Yet, Yaakov 
treated Lavan with respect, even in anger. 
There can be no greater spiritual oppo-
nents to Avraham Avinu then the people 
of Sdom. His whole life was kindness and 
giving, while they were mired in cruelty 
and taking. Yet, Avraham pleaded with 
Hashem to save their lives. He was ya-
shar. 

TThis is the quality that Avraham, Yitz-

chak, and Yaakov used to build the 
world. When we behave with yashrus, 
the world stands. The generation that saw 
the destruction of the second Beis 
HaMikdash excelled in their performance 
of mitzvos bein-adam-limakom. How-
ever, they were not yashar. They mis-
trusted each other and harbored hatred in 
their hearts. Hashem has no use for such 
false tsaddikim. Therefore, He destroyed 
the Beis HaMikdash. It can only be rebuilt 
(speedily in our days) when this problem 
is corrected. 
 
Kinderlach . . .  
It certainly is good to behave nicely to 
people. But if I don’t, so what? Am I really 
doing anything wrong? The Netziv  ex-
plains that derech eretz is the foundation 
of the world. Without genuine concern 
and respect for people, the world cannot 
stand. When you treat people properly, 
you are building up this world. Beautiful 
majestic mountains, lush forests, deep blue 
seas, fertile plains and valleys, they are all 
yours. Be nice. The world stands on it. 
 

WWhhaatt’’ss  IInn  IItt  FFoorr  MMee??  
““HHi Jake, how are you doing?” 

“Hi guys. Just fine. What’s up?” 
“We’re on our way up to the school’s 
library to help move and cover the books. 
They are going to paint the room and they 
need lots of help. Do you want to come?” 
“Are they paying you anything to help?” 
“Well, we never asked. I don’t think so.” 
“Are they giving you free food?” 
“We didn’t ask about that either. We just 
wanted to help out.” 
“Are they at least putting the names of 
the volunteers on the bulletin board so 
everyone can see who they are?” 
“Guess what. We didn’t ask 
about that either.” 
“Well, guys have a 
good time.” 
“Does that mean that 
you are not com-
ing?” 
“Why should I 
come? They are 
not giving you 
any money, 
food, or recognition. What’s in 
it for me?” 
“What’s in it for you, Jake?” 
“That’s right. What’s in it for me?” 
“Do you mind if I answer your question 
with a little story?” 
“Sure. I love stories.” 

““YYaakov Avinu goes to the home of 

his uncle Lavan to find refuge from Eisav 
and to look for a wife. He meets Rachel, 
Lavan’s daughter, and the two decide to 
marry. He asks Lavan for his daughter’s 
hand in marriage, and Lavan replies that 
he must work for seven years in order to 
marry Rachel. The time flies by, due to 
Yaakov’s great love for Rachel. As the 
wedding day approaches, Rachel senses 
trouble. She knows that her father is a 
trickster, and may try to give her sister 
Leah to Yaakov as a bride. She makes up 
secret signals with Yaakov, so that he can 
identify her as the true bride. The wed-
ding night arrives, and sure enough, La-
van comes to get Leah. Rachel is on the 
spot. Should she let Leah go without giv-
ing her the secret signals? Then Lavan’s 
devious plot will be exposed. But what 
about poor Leah? She will be so embar-
rassed – an unwanted bride. What a hu-
miliation. Of course, she should give her 
the signals. But what about Rachel? She is 
finished. She will never marry her be-
loved Yaakov. She may even marry his 
cruel brother Eisav. What should she do? 
What do you say Jake?” 

““SShe should expose the plot. After all, 

she must worry about herself. She has her 
future to think about. Why should she 
give up a husband like Yaakov? What’s in 
it for her?” 
“That is one way of looking at it. I’ll tell 
you what’s in it for her. She saves Leah 
from embarrassment. Our sages tell us 
that it is better to be thrown into a fiery 
furnace than to embarrass someone. 
More importantly, she masters the art of 
self-sacrifice and giving to other people.” 
“That sounds interesting. Can you tell me 
about it?” 

““JJake, there are two ways that we 

can relate to people. One is, 
‘What can I get from 

them?’ The second 
way is, ‘What can I give 

to them?’ The one 
who always looks at 
people the first way 
will never be truly 
happy or fulfilled. 
He is always 
looking to get 

something. His wants will 
never be satisfied, because he 
can never have everything. 

Additionally, he will dislike people who 
do not give him what he wants. People 
will not like him because they know that 
he only wants to take from them.” 
“That sounds pretty miserable.” 
“It is. The giver, on the other hand, is a 
truly happy person. He is happy with what 
he has because he is not always looking to 
get things. He only wants to help people. 
By giving to people, he grows to love 
them. And they grow close to him.” 
“What a beautiful thought.” 
“Jake, it is reality. ‘What’s in it for me’ is 
a good question. Helping others without 
pay or recognition is the best thing that 
you can do for yourself. You get much 
more than just a little money, honor, or a 
free meal. You get true happiness and 
good relationships with people. That’s 
what’s in it for you.” 
“Where’s the library? I’m on my way to 
help. Helping others in the best thing for 
me.” 
 
Kinderlach . . . 
Selflessly helping others is the mitzvah of 
gemilus chasodim. This mitzvah is re-
warded both in this world and in the next. 
It is one of the three pillars upon which 
the world stands. It is the foundation of 
the entire Torah and the hallmark of the 
Jewish people. Help other people. There is 
a lot in it for you . . . and everyone. 

 
 

   Parashas Vayeitzei  ט"עתש ויצא  פרשת        
 

Hebrew Academy of Cleveland 
 

Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Penimim  

 ויצא יעקב מבאר שבע
Yaakov departed from Beer Sheva. (28:10) 

 
 Chazal (Talmud Megillah 17a) deduce that Yaakov Avinu was 

sixty-three years old when he left his parents’ home. Fourteen years 
later, when Yaakov was seventy-seven, Yosef was born. When Yosef 
stood before Pharaoh, he was thirty years old – making Yaakov one 
hundred and seven years old. We add to this seven years of plenty and 
two years of famine to reach a sum total of one hundred sixteen, which 
should have been Yaakov’s age when meeting Pharaoh. When Yaakov 
stood before Pharaoh, however, he stated his age as one hundred and 
thirty – leaving us with a discrepancy of fourteen years. Chazal derive 
from this that Yaakov Avinu stopped at the Yeshivah of Shem and Ever 
for fourteen years of Torah study before moving on to the home of 
Lavan. These years were not included in the calculation. Why are the 
fourteen years spent in the yeshivah not mentioned in the Torah? One 
would think that these years would have been quite significant in the life 
of the Patriarch. 

 We find a similar query with regard to a statement that Chazal 
make in the Talmud Yoma (28b), Avraham zakein v’yosheiv b’yeshivah 
hayah, “Our Patriarch Avraham was an elder sitting in the yeshivah.” In 
fact, Chazal go on to state that all of the Patriarchs spent their time 
studying Torah in yeshivah and disseminating it to the public. Would this 
not be of interest to those who study Torah? Should it not have been 
written explicitly in the Torah? Apparently, the Torah finds it of greater 
significance to devote space to the actions and good deeds of the Avos, 
Patriarchs, rather than their Torah study. 

 Horav Yaakov Yitzchak Ruderman, zl, asks these questions and 
explains that the good deeds performed by the Avos resulted from their 
Torah study. Thus, the Torah mentions the primary consequence, the 
purpose of their Torah learning. He explains this based upon a question 
posed to Chazal (Talmud Kiddushin 40b), “What is more important, the 
study of Torah or the performance of mitzvos?” Rabbi Tarfon replied 
that mitzvah performance has greater significance. Rabbi Akiva 
contended that Torah study is more important. The Tananim whoz                              
were present all spoke up and said, “The study of Torah is more 
important, because the study of Torah brings one to the performance of 
mitzvos.” In other words, the result of Torah study is that it provides the 
benefit of both: study and performance. Without knowledge, man 
cannot properly perform the mitzvos. Once he has completed his studies 
(not that one ever completes studying Torah), he should engage in good 
deeds. (One option cited by Tosfos.) 

 We derive from here that the advantage/benefit of Torah 
study is that it incurs mitzvah/maasim tovim performance: Talmud meivi 
l’yidei maaseh; “Study brings about action.” Rambam (Hilchos Talmud 
Torah 3:5) asserts, “There is no mitzvah among all of the mitzvos that 
equals Torah study. Talmud Torah stands opposite all of the mitzvos 
because it catalyses deed, i.e. mitzvah performance. 

 Thus, explains the Rosh Yeshivah, our Torah addresses that 
which is important. The deeds of the Patriarchs were the fruit of their 
devotion to Torah study. The Torah focuses on the product, the finished 
fruit, but, without Torah, there can be no fruit. 

 The ben sorer u’moreh, wayward and rebellious son, is 
executed before he has committed a capital crime. Chazal (Sanhedrein 
72a) say, Yamus zakai v’al yamus chayav; “Let him die while he is still 
innocent and let him not die guilty of a capital crime.” Chazal explain 
that his present actions bespeak a boy out of control, one who will do 
anything – even commit murder – in order to satisfy his desires. The 

Talmud Yerushalmi reiterates the same fear for the boy’s future, adding 
one more “ultimate” digression from the Torah way: “In the end, he will 
forget his learning.” It would appear from the Yerushalmi that even 
worse than wanton murder to satisfy his needs, is the ben sorer 
u’moreh’s divesting himself of his relationship with Torah. Is this true? 

 Rav Ruderman explains that as long as the boy (or anyone for 
that matter) has not severed his relationship with the Torah, hope 
remains that he could one day return to an ethical and moral path. Once 
Torah is completely out of his life, he has no spiritual anchor; it is over. 
No resources are accessible to bring him to the source of hope and 
return. 

בעיניו כימים אחדים  וויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהי
 באהבתו אותה

So Yaakov worked seven years for Rachel, and they seemed to him a few 
days because of his love for her. (29:20) 

 
 For some people life is far from a bed of roses. Yet, they 

persevere and forge ahead, often joyfully. Why? They believe that 
achieving their intended goal far outweighs any form of hardship they 
have been forced to endure. Pain is relative. If the goal means enough to 
the person, the pain, discomfort, anxiety are all worth it. Yaakov Avinu 
was an extraordinary masmid, diligent student of Torah. He did not 
waste a minute from Torah learning. During the fourteen years that he 
studied in the yeshivah of Shem and Ever, he did not lay down to sleep, 
so great was his desire to study Torah. Yet, he was prepared to accept 
backbreaking labour upon himself so that he could earn the right to 
marry Rachel Imeinu. He himself described the labour the burning sun 
beating down on him; the biting cold slicing through him for seven long 
years. Certainly, this took a toll on his Torah study. What justified his 
experiencing seven years removed from Torah learning, seven years of 
pain and deprivation? Could he assure himself that, when he would 
return to his Gemorah, he would be the same person?  Could he be 
certain that the seven years would not take their toll on him? 

 The Riva (Baalei Tosfos, as cited by Horav A. Henoch Leibowitz, 
zl,) explains that Yaakov’s every minute was filled with joy, in the 
knowledge that his efforts would catalyse his marriage to Rachel. He was 
overwhelmed with joy at the opportunity to marry such a unique, 
righteous, selfless woman, whose virtue was without peer, a woman 
with whom he would be able to establish the foundation for the future 
of Klal Yisrael. While it was true that he was sacrificing much for this 
unprecedented opportunity, it would be well worth it to him.  

 The Rosh Yeshivah derives from here that we must serve 
Hashem with abiding love and effusive joy, even when we are 
experiencing extreme pain and are compelled to toil incessantly. We do 
not realise the incredible spiritual plateau that we achieve and the 
outstanding and spiritual treasures that we unlock when we merit to 
overcome and triumph over our challenges. We suffer -- and some of us 
suffer so much – but when we realise the phenomenal spiritual benefits 
which we accrue, it is well worth it. 

 Rabbi Akiva suffered a most brutal and painful death. Moshe 
Rabbeinu and the ministering angels had difficulty coping with Rabbi 
Akiva’s horrible murder at the hands of the Romans. Rabbi Akiva, 
however, was filled with joy at having the opportunity for which he 
waited a “lifetime” to experience. Giving up his life to sanctify Hashem’s 
Name amid such excruciating pain was an unparalleled experience for 
him for which the spiritual reward and benefits far outweighed anything 
that he had yet experienced. 
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Parshas Vayeitzei 

Yaakov and Leah and Chanukah – Lessons in Self Reflection 

Both Yaakov in his self-reflection upon awakening from his ladder-filled dream, and Leah, in her self-reflection 
upon giving birth to her third son Levi, teach us how to develop an appreciation of the development process of 
deepening our relationship with Hashem. 

Let’s start with Yaakov. Vayikutz Yaakov Mishenaso - And Yaakov awoke up from his sleep. The first letters of 
this expression - Vav, Yud, and Mem – when rearranged, spell the word “Yom”, day. Every day is mystically 
composed of these three interconnected parts: Yud, Vav, and Mem.  

Part 1 is Ruchnius, as represented by the smallest letter – Yud - which the Gemara tells us is the letter Hashem 
used to create Shamayim. Part 2 is the Kesher, the connection, as represented by the Vav. Part 3 is the 
Gashmius, the physicality, as represented by the four sided and closed letter Mem.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch, zt”l again explores the relevant key words in Lashon Hakodesh, and teaches 
something fascinating about how a Jew should view waking up. The word Kutz literally means disgust, to 
become sick of what one had previously enjoyed! Now it seems that we can really appreciate sleep as we live 
with clock changed longer evenings! However, after we examine the world through the eyes of Rav Hirsch, we 
may never see sleep – or fruit - in the same way again.  

Rav Hirsch explains why the Hebrew word for summer is Kaitz. It is the time when the fruit, which until then 
had “greedily” taken from the sap of the earth, now turns in disgust to the sap, and reaches a level of 
independence.  

Now we can understand what “summer” and “awakening” have in common. Just like the fruits declare their 
independence from nurturing from the ground during the summer, Kutz and ekatz indicate the moment when 
man has become satisfied with sleep and his need to plug in to its recharging qualities, and tears away to 
become independently functioning!  

When he awoke, Yaakov said the following: “Vayomer, Acain Yesh Hashem BeMokome VAnochi Lo Yadati”. “In 
truth, Hashem is in the place and I did not know”. 

Rav Hirsch explains that the first comment Yaakov had upon awakening was that Hashem is here, in this place. 
There was no need to go to Shomayim to look for Him, but right where Yaakov placed his head. 

Only in the next possuk does Yaakov realize the enormity of his realization, and the connection of the place to 
Shomayim, and say, Ain Ze Ci Em Bais Elokim V’ze Shaare Hashomayim! This is none other than the House of 
Hashem, and this is the gate to Shomayim”. 

Rav Hirsch points out that Yaakov Aveinu’s first thought upon awakening is that Hashem is right here with him, 
and that he did not know this before. Yaakov’s realization was that he now had to live his life in the House of 
Hashem to serve as a gateway and union of “earthly and heavenly”. 

Let’s now turn to Leah. Rav Hirsch explains the development of the names that this “less loved” wife gave to 
her sons. Leah started with the feeling of being set back, but deeply loved Yaakov, yearned for his closeness 
and appreciation, and thanked Hashem for first “seeing” her affliction – Reu’ben – and then thanked Hashem for 
“hearing” that she was hated – Shim’on. With the birth of Levi, Leah felt that she could experience full 
attachment – the main meaning of Levi - where each side feels themselves to be the debtor, the Loveh, of the 

Mizmor L'Dovid
R’ Dovid Gurwitz

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

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

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

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

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

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

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

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

person be put to death. (17:6)

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 שישית שנה "חתשע

 לזכות  יוצא זה גליון

 ידידינו החשוב  

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

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

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

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

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

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

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

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

ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  ג
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המשך בעמוד 3

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

שעליה לבדה נברא העולם?"

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

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

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

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

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

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

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

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

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

ראשית עמלו.

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

הלוויים בשירה מיוחדת.

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

מפתח הברכות

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

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

מהם..."

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

פי יסוד זה.

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

בחיים.

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

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

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

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

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

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

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

 

Rav Brazil
(English)
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עזרה לחגי תשרי

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

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

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

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

9302030־03.

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

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

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

הנוראים.

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

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

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

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

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

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

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

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

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

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

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

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

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

רוחני, עליון.

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

ומתוקה.

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 
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מאת מנחם כהן 

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

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

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

לפחות טירדה זו. 

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

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

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

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

אבלים, וכך האוהלים.

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

שבא לחזק את התושבים. 

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

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

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

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

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

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

פרי צעיר?

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

נחוץ לשימושים אחרים. 

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

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

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

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

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

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

אלא בתנאים האמורים.

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

שמירת הגוף והנפש סי' רנ ס"ה־ט, וש"נ.

ום'
הי

אל 
שר

ר 'י
עבו

ץ, 
פר

ה 
וד

יה
ם: 

ילו
צ

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

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

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

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

את התפילין והמזוזות.

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

מושג ברגע

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

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

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

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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Sichat Hashavua
(Hebrew)

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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

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

א'רנט

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

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

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

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

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

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

לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

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

Moreinu HaRav shlit”a 
 

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

- Tiv HaToarh - Shoftim 
 

420.324 

Shoftim 
5778 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

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

דברי התעוררות לתשעת הימים

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

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

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

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

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

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

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

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

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

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

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

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

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

עצמו.

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

מחמורים.

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

משום זה.

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

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

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

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

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

הרגש, וזה נורא ואיום.

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

הבית עולה בלהבות אש....

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

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

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

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

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

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

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

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

נאמנה. 

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

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

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

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

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

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

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

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

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

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

כמה ספרי מוסר].

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

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

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

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

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

דיין!

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

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

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

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

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

להיות קרוב להר סיני.

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

רק על אתרוג ולולב!

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

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  
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'ום במרומיו הוא יעשה שלום עלינועושה של'  
‘He Who makes peace in His heights, may He make peace upon us’ 

I went to daven at the kever of Shimon HaTzaddik in the holy city of 
Yerushalayim. After I completed Tehillim and all Tefillos, I saw that there 
was still time until Mincha. I went out to the car to get something, but in 
the commotion, I did not find what I was looking for. I began to organize 
everything that had accumulated in the car, I opened all four doors and I 
played a shiur on gratitude which made me feel better as I cleaned and 
organized the car… 
It took me forty minutes to finish cleaning, the shiur ended, and it was 
time for Mincha. I went back in to daven. After the Tefillah, a man who I 
did not know at all, approached me and began to thank me from the 
bottom of his heart that I saved his shalom bayis [domestic tranquility] … 
I had no idea what he was talking about as I had never met him before, 
and then he told me: “I had no shalom bayis and just today I decided that I 
can no longer live like this and I decided to leave. I came to Shimon 
HaTzaddik to beseech and seek guidance. After tears and Tefillah, I went 
outside for a little air and I sat on a bench. Just then I heard the shiur on 
gratitude from your car and I saw how wrong I was and how ungrateful I 
was, and I must correct myself before I destroy my whole world. I 
immediately decided to correct myself and not my surroundings and all 
this in the merit of the shiur that you played in your car. You should know 
that you saved a Jewish home!!! 

 נ.ש. -   
 

‘With wisdom opens gates’ – ''בחכמה פותח שערים  
I woke up on Friday and I intended to daven Shacharis with a minyan. I 
looked for the Tefillin in the cabinet, and then I remembered that I left 
them in school and the school was locked as just today there were no 
studies. 
Having no choice, I got on a bus going towards shtieblach with the hope 
that I would find someone who would lend me Tefillin to daven 
Shacharis… 
At one of the stops, one of my friends from school got on. He was in 
charge of opening the doors to school and he had a set of keys. 
He had just gone to buy something near my house and now he was going 
back home. 
I went with him to his house to get the keys and then we went to school, 
and I got the Tefillin. Baruch Hashem I was able to daven calmly in a 
minyan and I did not have to worry about borrowing Tefillin… Also, I am 
lefthanded and to find Tefillin to put on the opposite hand is a little more 
of a challenge. 

 ע.ס.
 

Vayeitzei 
5779 

וב אל ארץ אבותיךש  
Return to the land of your fathers 

The Gemara (Succah 53a) relates the following story 
regarding Shlomo HaMelech. One day he saw that the Angel 
of Death was downcast and he asked him why he was 
downcast. The Angel of Death answered him that he was 
supposed to take the souls of two scribes of the king, 
Elichoref and Achiyah. When King Shlomo heard this, he 
wanted to save the lives of his scribes from death, so he 
handed them over to the demons and sent them to the city 
of Luz where he knew that the Angel of Death had no 
control. However, when they reached the gate of the city, 
they both died. The following day King Shlomo saw that the 
Angel of Death was happy. He asked him, ‘Why are you 
happy?’ The Angel of Death answered him, ‘I was told by 
Heaven to take souls of these two when they are found by 
the gate of the city Luz and I did not know how to get them 
there, and you sent them to the place that I needed them to 
be.’ Immediately King Shlomo opened his mouth and said, 
‘A person’s feet are his guarantors; to where he is 
summoned, there they lead him.’ 
Yaakov Avinu spent twenty years in the house of Lavan, and 
how did this end up? לאמר לקח יעקב בן לבני  'וישמע את דברי

שר לאבינו'את כל א  – ‘And he heard the words of Lavan’s 
sons saying, “Yaakov has taken all that belongs to our 
father” (31:1)… 'וירא את פני לבן והנה איננו כתמול שלשום' – 
‘He noticed Lavan’s disposition and it was toward him as it 
was previously’ (31:2). A wise man such as Yaakov Avinu 
certainly realized that it was time to move his feet and 
leave, but the fact is that he did not leave. Only after 
HaKadosh Baruch Hu Himself told him (31:3)  שוב אל ארץ'
 Return to the land of your‘ – אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך'
fathers and to your birthplace, and I will be with you.’ Only 
then did Yaakov Avinu leave and go on his way. 
Sometimes, when a person finds that his service is difficult, 
he decides to leave, or he finds it hard to learn in his place, 
so he leaves his place. Yaakov Avinu teaches us that it is not 
possible for a person to run away from the troubles that 
HaKadosh Baruch Hu sends him, as we see from the incident 
of Shlomo HaMelech, one cannot avoid his lot. Therefore, 
when a person sees that things are hard for him, it would be 
appropriate to remember that everything is from the 
Creator, whether good or bad, and the proper way to 
negate the bad and to be released from distresses is 
through Tefillah – prayer – and not by running away, since 
HaKadosh Baruch Hu, the whole world is filled with His 
glory. 

- Tiv HaTorah - Vayeitzei 
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going to the house of Lavan is not something different than service 
of Hashem Yisbarach, it is just a different service than what he is 
used to.    
Until now you were confined in the walls of the Bais HaMidrash and 
you could coronate HaKadosh Baruch Hu as King over you, but now 
you have to make HaKadosh Baruch Hu King over you in the outside 
world and this was Yaakov’s service at this time. The purpose of 
working with the flock was to build his house and establish the 
Nation of Israel and this service revealed that that even physical 
work is included in the service of Hashem, you just have to keep in 
mind that this is for the needs of Heaven. Aside from that which is 
explained in the holy seforim that many foundations were hidden in 
his involvement with the sheep, and this caused elevation to the 
holy souls that were created through these sheep. 
Based on what we have stated these things are now understood, 
that the matter of the dream was also a teaching for the 
generations. Not everyone merits to always be confined in the walls 
of the Bais HaMidrash, and even those who do merit this, most of 
them have to put in extra effort in the Bais HaMidrash and the Torah 
reveals the matter of the dream to them as well. It is to teach them 
that they should not be worried about leaving the walls of the Bais 
HaMidrash for even when they are taking care of their household 
needs they can cling to their Creator just by keeping in mind to do 
what they are doing for the sake of Heaven, to bring food to the 
house, to raise their children for Torah and service. By doing this, 
aside from their labor being considered a mitzvah, he elevates the 
mundane back to its source. 
The truth of the matter is that the actions of Yaakov do not teach 
specifically to the physical labor, but even to every Jewish person, 
for every person regardless of his status must involve himself daily 
in mundane matters such as eating, etc. It is always incumbent on 
him to know that this chore was not sent to him for nothing, rather, 
it is up to him to keep in mind to do it for the sake of Heaven. In this 
way he sanctifies the Name of Yisbarach even in this spread out 
world and he elevates the holiness that is in the mundane to its 
Celestial source. 
This topic of elevating the holiness to its source is one of the most 
difficult in the Sanctuary. These sparks are dispersed throughout the 
items of the world and they are disguised as common, ordinary 
things. These things cause one to be distracted from Hashem 
Yisbarach and turn to mundane matters. This causes the person to 
forget the purpose of why he is involved with these things, and he 
only thinks of getting the chore done. Sometimes, when the spark is 
holier it is cloaked in very thick coverings and the person might be 
tempted to turn to prohibited things chas v’shalom, therefore, the 
person must fortify himself and not be distracted from his Creator 
and the true purpose. He should know that the hindrances are trying 
to prevent him from sanctifying his actions and his intent must be to 
increase the holiness and elevate it through his actions. 
Perhaps this is why the hashgacha of Above worked it out Yaakov 
just specifically work in the house of Lavan. Without a doubt, the 
encrustations of impurity opposed Yaakov and his holiness. Aside 
from distracting him from holiness it could have influenced him to 
do bad Rachmana litzlan. It was incumbent on Yaakov to greatly 
strengthen himself and do battle with it and succeed against Satan, 
and then merit to make the Creator King over him even in the 
lowest place on this low world, and to determine the sparks that are 
captive deep in these encrustations. 
Hashem Yisbarach should help us that we always have our minds 
aligned that all our actions are for the sake of Heaven, and through 
it we merit to make our Creator King over all parts of creation.       
 

שם בכל עתהעבודת    
Service of Hashem at all times 

יע השמימה והנה מלאכי אלקים ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מג
)עח:יב(עלים ויורדים בו:   

And he dreamt and behold! A ladder was set on the ground and 
its top reached heavenward; and behold! Angels of G-d ascending 
and descending on it. (28:12) 
We have a general principle that the Torah is not just telling us 
stories unless there is a specific teaching or a direction in the 
service of Hashem Yisbarach. This is the meaning of the word 
‘Torah’ which is derived from the word ‘morah’ which means 
‘teach’, that is, it teaches the ways of life in all its passages, 
whether in the passages which explain the mitzvos and laws of the 
Torah or in the passages which relate the stories of the world, 
stories of the creation, stories of the fathers of the nation and the 
development of the Nation of Israel. All these things come to teach 
us the ways in the service of Hashem Yisbarach. When we think 
about these passages it is incumbent on us to understand every 
detail and why the Torah saw it fitting to reveal them and mention 
them for eternity. We have to understand the passages at the 
beginning of our parsha, why did the Holy Torah have to tell us 
about Yaakov’s dream? Obviously, it wanted us to know something. 
Perhaps the Torah wanted every person, no matter his status, to 
understand something this dream and its interpretation. The deeds 
of the fathers are a sign for the sons. Just as the meaning of the 
dream illuminated the way of Yaakov Avinu at that time, so too, it 
illuminates in the present and in the future for his descendants 
after him. This interpretation teaches them when they are young 
on this earth, when they live in a world where things must be done, 
when they must turn their attention even to mundane and physical 
things. 
This dream revealed itself to Yaakov while he intended to go to the 
house of Lavan, when he was gripped by worry, who knows what 
the day will bring, for until now he was sitting in the tents of Torah 
and service. Whether he was still in the house of his father or 
whether he was in the yeshiva of Shem and Eiver. Then it was 
relatively easy for him to attach himself to Torah. But now, when 
he had to establish a home and he was forced to go to the house of 
Lavan, where it was not possible to cling to the Torah of Hashem all 
hours of the day. There he had to involve himself in mundane and 
physical matters, to shepherd the flock, to feed them and give 
them to drink and take care of their other needs. As if this was not 
enough for him, he was forced to live in the impure atmosphere of 
Lavan which was filled with idols. All this pressed on the heart of 
Yaakov, perhaps living under these conditions he would lose the 
attachment with Hashem Yisbarach as he had been accustomed for 
many years. 
This is why he saw this vision, ‘a ladder was standing on the ground 
and its top reached heavenward’. This hinted to Yaakov that it was 
possible to be in the category of ‘standing on the ground’ and being 
involved in physical matters, and even so have intent for the sake 
of Heaven. In this way he is also in the category of ‘its top reached 
heavenward’ like one sitting in the walls of the Bais HaMidrash. 
This world is filled with the acquisitions of HaKadosh Baruch Hu and 
there is a spark of holiness hidden in everything in this world. It is 
incumbent on the people of the world to determine and lift up 
these holy sparks to their Celestial source. This is done by doing 
these things for the sake of Heaven. This is how HaKadosh Baruch 
Hu wanted to calm down Yaakov Avinu, to let him know that his  
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In this week’s parsha, parshas Vayeitzei, it is fitting that 
we investigate the unique protection that Yaakov Avinu 
prepared for himself.  When he went to sleep at the site 
of the Mikdash, he sought to protect himself from wild 
animals (Bereishis 28, 10): ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע“ 

וילן שם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב  במקום 

ההוא”  and Yaakov departed from Be’er Sheva—במקום 
and went to Charan.  He encountered the place and 
spent the night there, because the sun had set; he took 
from the stones of the place and he put them around 
his head, and lay down in that place.  Rashi, Yisrael’s 
incredible teacher, elaborates on every detail in Q pesukim 
based on the teachings of Chazal in the Midrash and the 
Gemara (Chullin 91b): 

“He encountered the place”: The passuk does not 
mention which place, but it implies “the place” that has 
been mentioned elsewhere—namely, Har HaMoriah, of 
which it has been said: “And he saw ‘the place’ from afar.”  

“And he placed them around his head”: He arranged 
them like a gutter-pipe around his head, because he 
feared the presence of wild animals.  The stones began 
to quarrel with one another.  This one would say, “Upon 
me shall the tzaddik lay his head”; and this one would 
say, “Upon me shall he lay his head.”  Immediately, 
HKB”H made them into one stone.  This is implied 
by the words: “And he took the stone that he placed 
around his head.”  

It is unclear how this device actually protected him.  If 
Yaakov Avinu feared wild animals, why did he merely fashion 
a gutter-pipe of stones around his head?  Why didn’t he 
place a protective wall around his entire body?  Additionally, 

what is the significance of the quarrel that ensued among 
the stones—each stone wanting the tzaddik to rest his head 
on it?  We know that HKB”H does not perform miracles, 
altering the laws of nature, for naught.  So, why did HKB”H 
amalgamate the stones into one, single stone?  

Yaakov Avinu Took Stones from the Mizbeiach 
upon Which Avraham Bound Yitzchak

We will begin our enlightening journey with a comment 
from the Ramban (ibid. 28, 17) in the name of the Pirkei 
D’Rabbi Eliezer (35).  It asserts that Yaakov Avinu took 
stones from the mizbeiach upon which his grandfather, 
Avraham, had bound his father, Yitzchak, on Har HaMoriah.  
Here is an excerpt from the commentary of the Ramban: 

“He rested there, because the sun had set”: Yaakov 
took twelve stones from the stones of the mizbeiach, 
upon which his father Yitzchak had been bound and 
placed them beneath his head.  Thus, G-d informed 
him that twelve tribes were destined to arise from him.  
Then they were transformed into one, single stone 
informing him that they were all destined to be one 
nation in the land, as it is said (Shmuel II 7, 23): “And who 
is like Your people Yisrael, one nation on earth?!”   

This passage is brought down in the Midrash Yalkut 
Shimoni (Vayeitzei 119).  In Zeis Ra’anan, the great possek, 
the author of the Magen Avraham, asks an obvious question: 
How was it permissible for Yaakov Avinu to use those stones 
for his own personal needs?  After all, Avraham Avinu had 
sanctified them as a mizbeiach, deeming them forbidden 
for personal use and benefit.  

The Chasam Sofer’s Amazing Revelation

Yaakov Avinu Lay in the Exact Spot that His Father 
Yitzchak Lay at the Time of the Akeidah

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Vayeitzei 5779
Translation by Dr. Baruch Fox
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It appears that we can reconcile this difficulty based on 
an amazing chiddush we find in the wonderful teachings of 
the Chasam Sofer (Vayeitzei, 139a).  He relates to Rashi’s 
comment: “He lay down in that place”: This expresses 
exclusion.  In that place he lay down, but during the 
fourteen years that he served in the House of Eiver, 
he did not lay down at night, because he was occupied 
with Torah-study.  

According to the Chasam Sofer, Rashi is not suggesting 
that Yaakov did not sleep for fourteen years.  After all, the 
Gemara (Succah 53a) states explicitly: שבועה שלא אישן שלשה“ 

לאלתר” וישן  אותו  מלקין   if a person swears that he will—ימים 
not sleep for three days, he is given lashes, and he may 
sleep immediately; because this is an empty, meaningless 
vow that is impossible to fulfill.  Rather, Rashi means that 
during the entire fourteen years that he studied Torah 
in the House of Eiver, Yaakov did not lay down at night; 
instead, he fell asleep while sitting up.  When he arrived at 
Har HaMoriah, however, he reclined with his entire body.  
The Chasam Sofer asserts that Yaakov did so, because he 
wished to lie down in the exact same spot where his father 
Yitzchak lay down fully, at the time of the Akeidah.  

Yaakov Avinu Was Willing to Sacrifice  
His Life at the Site of the Akeidah

As a loyal servant in the presence of his master, it appears 
that we can explain Yaakov’s rationale for choosing to lie 
down at the exact site where his father Yitzchak lay down 
and was bound.  Chazal teach us in the Gemara (Chullin 91b) 
that Yaakov Avinu had already reached Charan, but he forgot 
to pray on Har HaMoriah, where his fathers had prayed.  
When he decided to return to that site, the path miraculously 
contracted for him, shortening his journey.  After concluding 
his prayers, he intended to return to Charan, however: 
HKB”H said, “This tzaddik has come to My lodging place. 
Shall he depart without resting?” Immediately, the sun 
set.  It teaches us explicitly that Yaakov intended to return 
to Charan immediately, because he did not want to sleep in 
such a holy place.  Yet, when he saw that HKB”H made the 
sun set prematurely, he understood that it was G-d’s will 
that he remains there to sleep.  

Elsewhere, the Gemara (Yoma 38b) informs us that the 
setting of the sun alludes to the departure of tzaddikim 
from this world, based on an elucidation of the passuk 

(Koheles 1, 5): של שמשו  כבתה  שלא  עד  השמש,  ובא  השמש   “וזרח 

 and the sun rises and the sun“—עלי, זרחה שמשו של שמואל”
sets”; before the sun of Eli was extinguished, the sun of 
Shmuel shone.  Similarly, we learn in the Gemara (Moed 
Katan 25b): כי נח נפשיה דרבי יוחנן פתח עליה רבי יצחק בן אלעזר, קשה“ 

 when Rabbi Yochanan—היום לישראל כיום בא השמש בצהריים”
passed away, Rabbi Yitzchak ben Elazar opened the 
eulogy for him as follows, “This day is as difficult for 
Yisrael as the day when the sun set at midday.”  

Based on this understanding, we can dare to propose a 
novel idea.  Yaakov scrutinized the fact that HKB”H altered 
the laws of nature, so that he would sleep in that holy place.  
He considered the possibility that HKB”H was hinting to him 
that the time for his sun to set in Olam HaZeh had arrived 
(prematurely), and that he was meant to actually sacrifice 
his life for Hashem.  Thus, he would complete the act of self-
sacrifice initiated by his father Yitzchak at the Akeidah.  

It appears that we can find support for this idea in the 
Midrash (B.R. 68, 10).  According to the Midrash, Yaakov 
was referred to as the sun.  Based on this fact, the Midrash 
interprets the passuk: וילן שם כי בא השמש - שמע קולן של מלאכי“ 

 השרת אומרים, בא השמש, בא השמש, אתא שימשא, אתא שימשא. בשעה

 He“  שאמר יוסף והנה השמש והירח, אמר יעקב מי גילה לו ששמי שמש”.
spent the night there, because the sun had set”—he 
heard the voices of the ministering angels proclaiming, 
“The sun has set, the sun has set . . .”  When Yosef said, 
“Behold, the sun and the moon,” Yaakov thought, “Who 
revealed to him that my name is sun?”  

We learn from the Midrash that Yaakov heard the 
malachim announcing, “The sun has set.”  Then he saw 
the sun suddenly set prematurely, forcing him to spend the 
night there.  Therefore, he thought that perhaps HKB”H 
planned for his sun to set in Olam HaZeh by completing 
the act of self-sacrifice begun by Yitzchak at the Akeidah, 
at that same location.  

We can now rejoice, because we can begin to 
comprehend the incredible chiddush presented by the 
Chasam Sofer.  Yaakov Avinu lay down fully prone at the 
exact same location where Yitzchak offered to sacrifice his 
life to Hashem.  According to his perception, HKB”H wanted 
him to complete Yitzchak’s act of self-sacrifice.  Therefore, 
he felt that he was meant to lie down fully prone in that 
precise location.  
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Yaakov Went to Sleep Intending to Return  
His Neshamah to the Creator of the World

Consider this magnificent sight!  Yaakov Avinu was lying 
down fully at the site where his father had been bound.  As 
per his usual, nightly routine, he recited the Krias Shema 
before going to bed; he recited the passuk (Tehillim 31, 
רוחי” :(6 —in Your hand, I entrust my spirit—“בידך אפקיד 
having in mind to sacrifice his life for the sake of Hashem.  As 
the Zohar hakadosh explains in the Ra’iya Mehemna (Tzav 
33a): דבכל יום ויום צריך בר נש לאהדרא בתיובתא, ולממסר רוחיה לגביה“ 

 ,every single day—דיפוק באחד, הדא הוא דכתיב בידך אפקיד רוחי”
a person must perform teshuvah and offer his spirit to 
Him, departing with the pronunciation of “echad,” as it 
is written: “In Your hand, I entrust my spirit.”  

On that occasion, however, Yaakov did not anticipate 
that HKB”H would return his neshamah to him in the 
morning.  For, he attempted to connect with Yitzchak’s 
sacred thoughts when he lay in that place.  Upon seeing 
his father, Avraham, preparing the knife to sacrifice him as 
a korban-olah, he raised his eyes toward the heavens and 
proclaimed with great enthusiasm: ”רוחי אפקיד   in—“בידך 
Your hand, I entrust my spirit.  Thus, Yaakov fell into a 
deep slumber, engrossed in thoughts of self-sacrifice, ready 
to sacrifice his neshamah to the Creator, until the time of 
“techiyat hameitim.”  

Yet, in the dream he dreamt that night, HKB”H revealed 
to him that his time to depart from the world had not yet 
arrived.  His sincere willingness to sacrifice his life, lying 
down where his father once lay, ended just as his father’s 
did.  At that juncture, he was still obliged to return to Charan 
and lay the foundation for the congregation of Yisrael, by 
fathering the twelve shevatim.  Therefore, HKB”H goes 
on to promise him (Bereishis 28, 14): והיה זרעך כעפר הארץ“ 

ובזרעך, האדמה  משפחות  כל  בך  ונברכו  ונגבה  וצפונה  וקדמה  ימה   ופרצת 

הזאת” האדמה  אל  והשיבותך  תלך  אשר  בכל  ושמרתיך  עמך  אנכי  --והנה 
your offspring shall be as the dust of the earth, and you 
shall burst forth westward, eastward, northward and 
southward; and all the families of the earth shall bless 
themselves by you and by your offspring.  Behold, I am 
with you; and I will guard you wherever you go, and I 
will return you to this soil.

We have now successfully reconciled the question posed 
by the Magen Avraham.  How did Yaakov use the stones 
of the mizbeiach that are prohibited from benefit?  As 
explained, he perceived that HKB”H wanted him to sacrifice 
his life on Har HaMoriah just like his father Yitzchak did.  
Therefore, he took the holy stones that Yitzchak had lain 
upon to assist him in connecting with his father’s act of 
self-sacrifice.  He did not intend to derive personal benefit 
from them, but rather to continue the sacrificial service 
initiated by Avraham and Yitzchak at the Akeidah. 

Based on what we have discussed, let us revisit the 
passuk: “He took from the stones of the place and 
placed them beneath his head.”  Rashi explains that he 
formed a gutter-pipe around his head, because he feared 
dangerous animals.  Rashi is actually referring to evil, 
spiritual beings, such as the yetzer hara and its cohorts.  
Yaakov feared that they might introduce foreign thoughts 
into his head that might prevent him from sacrificing 
himself to Hashem with the purest of motives.  Therefore, 
he gathered together stones that Yitzchak had lain upon, 
when he offered to sacrifice his life.  He fashioned them 
into a gutter-pipe around his head to safeguard the pure 
thoughts and intentions inside his head.  

The Future Geulah Will Come in the Merit of 
Studying Torah She’b’al Peh

Continuing onward on this glorious path, we will now 
proceed to explain why HKB”H arranged for Yaakov to lay 
down on Har HaMoriah, where Yitzchak had lain during the 
Akeidah by making the sun set prematurely.  Let us refer to 
the commentary of the Ramban (ibid. 12, 6): ,אומר לך כלל“ 

 תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב, והוא ענין גדול,

לבנים”. סימן  לאבות  שאירע  מה  כל  ואמרו  קצרה  בדרך  רבותינו    הזכירוהו 
Here the Ramban introduces a basic principle, based on the 
Midrash Tanchuma (Lech Lecha 9), that plays a vital role 
throughout the parshiyos involving Avraham, Yitzchak and 
Yaakov.  The events experienced by the Avos foretell future 
events that their descendants will experience—stated 
succinctly—“ma’aseh Avos siman la’banim.”

With this understanding, we can comprehend the 
Zohar’s (Vayeitzei 148b) assertion that Yaakov Avinu’s 
departure from Eretz Yisrael to Charan alludes to the exile 
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of Yisrael from the Beis HaMikdash to dwell among the 
nations: מבי ישראל  נפקו  כד  רמז  חרנה,  וילך  שבע  מבאר  יעקב   “ויצא 

 מקדשא ואתגלו ביני עממיא, כמא דאת אמר )איכה א-ו( ויצא מן בת ציון כל

הדרה, וכתיב )שם ג( גלתה יהודה מעוני וגו’”.

Let us also introduce what the Ohr HaChaim hakadosh 
(beginning of Tetzaveh) presents in the name of the Zohar 
Chadash (Bereishis): בזכות חזרו  הראשונות  בגלויות  הקב”ה,   “אמר 

יתובון כד  למשה,  שנתתי  בתורה  חטאו  הם  עכשיו  ויעקב,  יצחק   אברהם 

גואלם”. אני  משה  בזכות  בתורתו   HKB”H said: The first  ויתעסקון 
three redemptions were in the merit of Avraham, 
Yitzchak and Yaakov (the fourth redemption, however, will 
be in the merit of Moshe). Since the current exile is the 
result of forsaking the Torah, which I gave to Moshe, I 
will redeem them when they occupy themselves once 
again with his Torah; I will do so in the merit of Moshe. 

Furthermore, Chazal teach us that the future geulah 
hinges on the merit of studying Torah she’b’al peh.  We find 
the following elucidation in the Gemara (B.B. 8a) related to 
the passuk (Hoshea 8, 10): גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם - פסוק“ 

 Although they“--זה בלשון ארמית נאמר, אי תנו כולהו עתה אקבצם”
pay tribute amongst the goyim, now I will gather them 
in”—this passuk was stated in Aramaic.  Thus, it means 
that if they (the Jews in galus) will all study (Torah), I 
will gather them in, now.  The Matnos Kehunah explains 
that the Aramaic term ”יתנו“ in the passuk refers to the 
study of Mishnah.  

Additionally, we have presented several times in the past 
the amazing allusion from the esteemed Rabbi Yosef Chaim 
Zonnenfeld, ztz”l, related to the passuk (Yeshayah 1, 27): 
בצדקה” ושביה  תפדה  במשפט   Tziyon will be redeemed—“ציון 
through justice, and those who return to her through 
tzedakah.  The words  ציו”ן במשפ”ט תפד”ה  possess the same 
numerical value as ירושלמ”י  the conclusion of the ;תלמו”ד 
passuk,  ושבי”ה בצדק”ה  possesses the same numerical value as 
 Thus, in the merit of the Talmud Yerushalmi and .תלמו”ד בבל”י
the Talmud Bavli—the main components of Torah she’b’al 
peh—the geulah will come and we will return to Tziyon.

Yitzchak Avinu Sacrificed His Life 
 for Torah She’b’al Peh

Continuing onward on this majestic path, we will now 
focus on the Chasam Sofer’s revelation that Yaakov Avinu 

lay down and went to sleep on the same spot that his father 
Yitzchak had lain during the Akeidah.  In his responsa (O.C. 
208), the Chasam Sofer provides us with a fundamental 
principle concerning Akeidas Yitzchak, which he presents 
in brevity in Toras Moshe (Vayeira).  Avraham Avinu’s 
ordeal of self-sacrifice during the Akeidah was a form of 
Torah she’b’chtav, seeing as he heard the command to bind 
Yitzchak directly from HKB”H.  

Yitzchak Avinu, however, did not hear the command 
from HKB”H but rather from his father Avraham, who 
related Hashem’s command to him.  Hence, he could 
have very easily refused to comply with the command 
to be bound on the mizbeiach by claiming that Avraham 
was mistaken—that he did not understand his Creator’s 
command correctly.  Nevertheless, Yitzchak accepted his 
father’s word without question, recognizing his father’s 
status as a prophet of Hashem.  Thus, Yitzchak’s ordeal of 
self-sacrifice was a form of Torah she’b’al peh—following 
the direction of Torah-sages in every generation.  

We can now appreciate why HKB”H arranged for the sun 
to set prematurely, in order to cause Yaakov to lay down 
and go to sleep on Har HaMoriah, at the site of the Akeidah.  
His departure from Eretz Yisrael to Charan exemplified 
the principle of ”לבנים סימן  אבות   it signified Yisrael ;“מעשה 
leaving Eretz Yisrael and going into galus.  Therefore, the 
sun set prematurely, alluding to the darkness of galus.  

We have already explained that the geulah from galus 
depends on the study of Torah she’b’al peh.  Also, we have 
learned in the Gemara (Berachos 63b): מנין שאין דברי תורה“ 

זאת יט-יד(  )במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית  במי  אלא   מתקיימין 

באהל” ימות  כי  אדם   from where do we learn that—התורה 
the words of Torah are only retained by someone who 
sacrifices himself on its behalf? For it states (Bamidbar 
19, 14): “This is the Torah concerning a man should he 
die in a tent.”  Therefore, HKB”H instituted the remedy 
in advance of the ailment.  At the precise moment that He 
alluded to the future galuyot, He arranged for Yaakov to 
lay down where Yitzchak had lain at the Akeidah.  This 
constituted a symbolic gesture imbuing his descendants 
with Yitzchak’s characteristic of self-sacrifice—the ability 
to study Torah and adhere to it with self-sacrifice.  This is 
the key to the geulah.  
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The Quarreling Stones Represent 
 Talmud Bavli and Talmud Yerushalmi

In this manner, we can proceed to explain the quarrel 
that ensued among the stones gathered together by 
Yaakov.  Each one argued: “Let the tzaddik rest his head 
on me.”  Yaakov Avinu gathered up precisely twelve stones, 
alluding to the Talmud Bavli and the Talmud Yerushalmi—
each of which is based on the six orders of the Mishnah.  
Let us explain.  While Yaakov lived in Eretz Yisrael and 
studied Torah in the Beis Midrash of Shem and Eiver, his 
study symbolized the Talmud Yerushalmi—the Torah of 
Eretz Yisrael.  Yet, when he was forced to leave his home 
for Charan, he had to study the Torah of “chutz la’aretz, 
symbolizing the Talmud Bavli.  

Therefore, after Yaakov studied the Torah of Eretz 
Yisrael—symbolizing the Talmud Yerushalmi—HKB”H 
arranged for him to first go to Charan, alBeis briefly, so 
that he would be imbued with the kedushah of the Talmud 
Bavli.  When he returned from Charan to pray on Har 
HaMoriah and the sun set prematurely, forcing him to 
spend the night there, Yaakov gathered together twelve 
stones from the mizbeiach of the Akeidah—where Yitzchak 
was willing to sacrifice his life on behalf of Torah she’b’al 
peh.  Thus, Yaakov united the Talmud Bavli with the Talmud 
Yerushalmi, the foundations of Torah she’b’al peh.  

Thus, we can interpret Rashi’s comment as follows: He 
fashioned them into a type of gutter-pipe surrounding 
his head, because he was afraid of dangerous animals.  
He surrounded himself with the kedushah of Torah she’b’al 
peh, so that the klipos would not ruin the kedushah of the 
thoughts and pure intentions in his head.  As the Rambam 
writes (Hilchos Issurei Biah 22, 21): ,יתירה גדולה מכל זאת אמרו“ 

מחשבת שאין  בחכמה,  דעתו  וירחיב  תורה,  לדברי  ומחשבתו  עצמו   יפנה 

פנוי מן החכמה”.  And [our Sages gave]  עריות מתגברת אלא בלב 
even greater advice, saying: “A person should always 
turn himself and his thoughts to the words of the Torah 
and expand his knowledge in wisdom, for the thoughts 
of forbidden relations (immorality) grow strong solely 
in a heart which is empty of wisdom.” 

Accordingly, we can interpret Rashi’s comment.  The 
six stones corresponding to the six orders of the Talmud 
Yerushalmi argued: “Let the tzaddik place his head on 

me”—to place his focus on them, since there is no Torah 
like the Torah of Eretz Yisrael.  Similarly, the six stones 
corresponding to the six orders of the Talmud Bavli argued: 
“Let the tzaddik place his head on me”—because the 
Torah that is studied in galus possesses special significance, 
like (Koheles 2, 13) the superiority of the light over the 
darkness.  HKB”H immediately transformed them into 
a single stone to teach them that both are equally good 
and important—each one has its unique importance.  
Therefore, Yisrael will realize the future geulah in the merit 
of both of them, as alluded to by the passuk: ציו“ן במשפ“ט 

 equals ושבי”ה בצדק”ה equals Talmud Yerushalmi, and תפד“ה
Talmud Bavli.  

Rachel Represents Talmud Bavli and Leah 
Represents Talmud Yerushalmi

So, now, we will see that this all coincides magnificently 
with what the Chida presents in the name of the Gedolim 
(Talmud) in the name of the Maharam Papirsh’s Meorei 
Ohr that Talmud Bavli represents Rachel and Talmud 
Yerushalmi represents Leah.  

Although this assertion is based on mystical secrets 
beyond our comprehension, let us try to make some 
sense out of it.  Leah Imeinu—who was privileged to live 
with Yaakov Avinu in Eretz Yisrael, to be his significant 
other, and enable him to study Torah—represents the 
Talmud Yerushalmi.  Whereas Rachel Imeinu—who was 
only privileged to be Yaakov’s wife in “chutz la’aretz”—
represents Talmud Bavli.  For, as soon as she entered the 
land, she died while giving birth to Binyamin.  

Let us add a valuable point based on Yaakov’s remark 
to Yosef (Bereishis 48, 7): בארץ רחל  עלי  מתה  מפדן  בבואי   “ואני 

 כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת היא בית

 but as for me—when I came from Paddan, Rachel—לחם”
died on me in the land of Canaan on the road, while 
there was yet a stretch of land to go to Efrat; and I buried 
her there on the road to Efrat, which is Beis Lechem.  

Rashi comments: “And I buried her there”: And I did 
not even take her to Beis Lechem, to bring her into the 
land, and I know that there are hard feelings in your 
heart against me.  But you should know that by the 
Word of G-d, I buried her there, so that she should be 

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



Parshas Vayeitzei 5779 | 6

Family Madeb for the 

Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  

of their wonderfull parents, children and grandson

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

an aid to her children when Nevuzaradan would exile 
them, and they would pass through by way of there 
(Rachel’s tomb), Rachel would go out onto her grave and 
weep and seek mercy for them—as it says (Yirmiyah 31, 
14): “A voice is heard in the heights (Rachel weeps for 
her children), etc.”  And HKB”H answers her (ibid. 15): 
“There is reward for your act, says Hashem . . . and 
children shall return to their borders.”  

We learn from here that Rachel Imeinu was buried 
upon her entry into the land, so that she could pray for 
Yisrael when they would be exiled to Bavel.  Therefore, she 
represents the Talmud Bavli that was revealed in Bavel.  
For, it was in the merit of her tefilah that Yisrael revealed 
the Talmud Bavli in Bavel, in whose merit Yisrael will 
return to their rightful land and borders at the time of the 
future geulah.  

It now makes sense to us why HKB”H arranged for 
Yaakov Avinu, on his way to Charan to marry Rachel and 

Leah, who correspond to the Talmud Yerushalmi and the 
Talmud Bavli, to spend the night on Har HaMoriah.  There 
he took twelve stone from the stones of the mizbeiach, 
which also corresponded to the Talmud Bavli and Talmud 
Yerushalmi.  Although each stone vied for the privilege of 
having the tzaddik rest his head specifically on them, they 
were miraculously transformed into one stone, alluding to 
the fact that they are both equally important.  

Based on what we have learned, that was a symbolic 
gesture to Rachel and Leah, who correspond to the 
Talmud Yerushalmi and Talmud Bavli.  Both were worthy 
of marrying Yaakov and giving birth to the twelve original 
tribes of Yisrael, who were destined to study the Talmud 
Yerushalmi and the Talmud Bavli, thereby hastening the 
arrival of the future geulah, as alluded to by the passuk: 
בצדקה” ושביה  תפדה  במשפט   whose gematria is Talmud “ציון 
Yerushalmi, Talmud Bavli.  May we be meritorious, 
swiftly in our times!  Amen.  

Deon Nathan For the Hatzlacha of Eliyahu Ben Dovid  
on the occasion of his Bar Mitzvah
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PARSHAS VAYEITZEI  
RACHEL'S SOUNDS OF SILENCE 

We are all aware of the selfless actions that Rachel took in order to save her sister from 
traumatic shame and embarrassment. When Lavan switched her at the wedding night with 
Leah, Rachel gave over the code given to her by Yaakov as he suspected that Lavan would pull 
a fast one on him. This zechus of Rachel is carried by Klal Yisrael throughout the generations 
and defends them when the prosecutors assemble to negate Am Yisrael's existence (Pesichta 
to Aicha Rabba 24).  
However, what most of us don't know is how deep the chesed and selflessness of Rachel was. 
When Reuven brought to her mother the special flowers that was a segulah to conceive, 
Rachel asked Leah if she could have some of the flowers. Leah responded to Rachel's request 
with what seems to be acting like an ingrate, "Isn't it enough that you took away my husband 
and now you desire my flowers as well"? How can Leah react with such harsh and bitter words 
when the person who is asking for merely flowers gave over her husband and her future 
destiny of Am Yisrael in order to save her from embarrassment? Secondly, what was the 
intention of Leah's brazen words when she said Yaakov was her husband that Rachel took 
away? It was Leah who was given to Yaakov by Rachel and her enormous sacrifice, without 
which she would have been destined to be Eisav's spouse. 
The answer to this question is remarkable. Tosfos on the Torah learns that the code Yaakov 
prepared with Rachel was the three mitzvos of a woman, Niddah, Challah, and Lighting the 
Shabbos Candles. Every Jewish woman before she gets married must learn these three 
obligations. Yaakov therefore taught them to Rachel. Once Rachel learned them, Yaakov then 
told her that these Halachos will serve as the password which will identify her when they get 
married. Rachel then taught Leah these three mitzvos which must be learned anyway by every 
Bas Yisrael who is getting married. However, she did not tell Leah that these mitzvos were 
the password. Rachel incredibly restrained herself from never relating to Leah that in truth 
Yaakov was supposed to marry her but our father switched me around with you. So in order 
not to embarrass you I surrendered my marriage with Yaakov for your sake. As far as Leah 
was concerned she was the intended one that Yaakov was supposed to marry. After all, as 
Lavan himself claimed, that the accepted way is to marry off the older daughter before the 
younger one. Therefore in Leah's eyes it was Rachel who was the one who barged into her 
marriage which Leah has to now share with another woman. This is why she responded 
without compunctions that you already took my husband away from me and now you ask to 
also take my flowers. 
Why did Rachel hold back this truth from her thereby putting herself in a very compromised 
and awkward position for the rest of the marriage? Rachel allowed herself to be the underdog 
so Leah won't have continuous pain and agony knowing that she was not the chosen one of 
Yaakov and that she was second rate and entered the relationship by deceit. It was Rachel  
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who took upon herself to be pained during such incidents as the flowers, being the one who 
is accused of intruding into another's partnership and still be silent not to answer back with 
the real truth. Rachel had so much mesiras nefesh to continuously bite her tongue in order 
not to respond to Leah's hurtful accusations. All this time, on the tip of her tongue she had all 
the arsenal to set the record straight once in for all and thereby humble Leah to be forever 
grateful to her for her unimaginable kindness, sensitivity, and generosity.  
Chazal (Esther Rabba 6,12) describe the righteousness of Rachel during this trying episode, 
that of taking upon herself the virtue of silence. Because of her phenomenal self control, 
Rachel was rewarded with individuals in future generations who emulated her unimaginable 
silence in their own experiences such as Binyamin who knew about the sale of Yosef yet he 
did not reveal it to anyone, Shaul who did not inform anyone that he was anointed as king 
over Yisrael, and Esther who did not reveal her true identity even under severe pressure and 
seductions. What is this silence that Chazal are talking about? It is the silence that when she 
gave over the Three Mitzvos she did not relate to her sister that she was not the intended 
partner in marriage for Yaakov. Not just for the wedding night alone but for weeks, months 
and years throughout the marriage she still restrained herself from divulging to her sister the 
devastating truth while at the same time taking upon herself the consequence of suffering 
because of it. 
Chazal tell us, that when Chava was seduced by the Nachash and ate from the Aitz Hadass, 
she then gave the fruit to Adam from fear and jealousy, that if she dies she did not want Adam 
to mate with another woman. The Nachash's poison of jealousy and Lashon Harah to the 
degenerative degree of acting out of spitefulness, was infused into Chava. It led her to the 
point that she was willing to cause death to the life of Adam, the hand created crown and 
purpose of the universe, solely because she would feel that someone else replaced her 
(Bereishis 3,6 Rashi).  
Rachel rectified this shortcoming of Chava by acting in just the opposite manner. With her 
virtuousness of saving the life of her sister (since embarrassment is compared to death), she 
allowed another woman to be married to her destined spouse (which is tantamount to her 
demise), even though she herself would be pained from her benevolent action for many years 
to come. In this way she even surpassed Chava's falling while making the tikkun for her since 
she would undergo prolonged suffering by her sister's remarks and actions which did not 
apply to Chava if she would have died from eating the fruit of the Aitz Hadaas and allow Adam 
to live. 
We would like to suggest that the three mitzvos of a woman Niddah Challah and Hadlakas 
Haneir correspond to the tikkun of the three lures that seduced Chava to eat from the Aitz 
Hadaas. The passuk says (Bereishis 3,6) that Chava saw that the fruit were good to eat. This 
parallels the mitzvah of Challah whereupon one must give a portion of the dough away to the 
Kohen who is involved with Avodas Hashem in the Bais Hamikdash.  Before Chava ate, she  
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because of it. 
Chazal tell us, that when Chava was seduced by the Nachash and ate from the Aitz Hadass, 
she then gave the fruit to Adam from fear and jealousy, that if she dies she did not want Adam 
to mate with another woman. The Nachash's poison of jealousy and Lashon Harah to the 
degenerative degree of acting out of spitefulness, was infused into Chava. It led her to the 
point that she was willing to cause death to the life of Adam, the hand created crown and 
purpose of the universe, solely because she would feel that someone else replaced her 
(Bereishis 3,6 Rashi).  
Rachel rectified this shortcoming of Chava by acting in just the opposite manner. With her 
virtuousness of saving the life of her sister (since embarrassment is compared to death), she 
allowed another woman to be married to her destined spouse (which is tantamount to her 
demise), even though she herself would be pained from her benevolent action for many years 
to come. In this way she even surpassed Chava's falling while making the tikkun for her since 
she would undergo prolonged suffering by her sister's remarks and actions which did not 
apply to Chava if she would have died from eating the fruit of the Aitz Hadaas and allow Adam 
to live. 
We would like to suggest that the three mitzvos of a woman Niddah Challah and Hadlakas 
Haneir correspond to the tikkun of the three lures that seduced Chava to eat from the Aitz 
Hadaas. The passuk says (Bereishis 3,6) that Chava saw that the fruit were good to eat. This 
parallels the mitzvah of Challah whereupon one must give a portion of the dough away to the 
Kohen who is involved with Avodas Hashem in the Bais Hamikdash.  Before Chava ate, she  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
should have made a calculation if her eating is part of Avodas Hashem or just pure desire. If 
one happily shares her food with others who are less fortunate or they are involved in the 
service of Hashem and do not have the opportunity to earn and work, then it is a strong 
indication that one's eating becomes the service of Hashem and one's table becomes an alter. 
Otherwise even a party with many people eating and having fun could be merely self 
indulgence as the name suggests party  פרטי - perati (private).  
The second lure of "a lust to the eyes" was the second cause of her seduction, and the tikkun 
that corresponds to this is the mitzvah of Niddah. We can interpret a lust to the eyes to mean 
that by eating from this tree your eyes will benefit in their ability of sight and you will see 
from one end of the world to the other. It is very possible to say that even though Adam 
Harishon had such a supernatural vision, she did not possess it. The Nachash suggested such 
a result to Chava by saying (Bereishis 3,5) ונפקחו עיניהם you will then possess the "Smart Eyes" 
feature. The Targum explains the lure of the eyes to mean a refuah for the eyes. According to 
our interpretation, it makes sense why she sought a refuah for her eyes by eating from the 
Aitz Hadaas.   
The problem with Super Eyes is what's your business snooping around and seeing what's 
doing by everyone else? You live so far away and yet you want to enter everyone else's 
kitchen and bedroom from a distance (Bamidbar 24,5 Rashi). The tikkun of the mitzvah of 
Niddah is that even to your husband with whom you are normally intimate, now you must 
become distant. 
The third seduction was נחמד להשכיל a source for intellectual upgrades. The word  שכל also 
has the root word שיכול  which means  to bury one's child (Bereishis 27,45). The relationship 
between the two words is that not all wisdom must be acquired or promoted. Too much light 
can cause the breaking of the vessel. As it says in Yalkut Shimoni (Iyuv 20) 

 
ר"א בשם רבי פדת אמר בגדול ממך אל תדרוש, ברחוק ממך אל תחקור, במופלא ממך אל תדע, במכוסה 

  ממך אל תגלה, במה שהורשית התבונן אין לך עסק בנסתרות
Before one begins a journey on the path of new knowledge he must ask himself is my new 
knowledge going to cause a situation where I will need to bury my בן c"v? The word בן  can 
be interpreted literally as my child and as בינה understanding. Both interpretations go hand 
in hand in this arena. If the new intellect, whether it be wisdom or technology, is beyond or 
in conflict with my spiritual vessels and those of my children, and it will cause a distortion and 
a breaking of wholesomeness, then abstain from it and bury that wisdom. Hashem banned 
man from the Knowledge of the Aitz Hadaas. It was supposed to be buried and not partaken 
from. Chava lost her בן Hevel as a repercussion of not burying her בינה and listening to 
Hashem's ban.   
The הדלקת הנר of Shabbos is a tikkun for the third lure of wisdom gained from the Aitz Hadaas 
for it brings in the light and knowledge of Hashem. 'World Knowledge" can be a weapon of 
destruction in the wrong hands. Shabbos Knowledge (Shmos 34,11) כי אני ה' מקדישכם לדעת    
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brings one closer to Hashem and to the Emes without stepping over one's boundaries  אל יצא
 .(Shmos 16,29) איש ממקומו ביום השביעי 
Yaakov was occupied with the tikkun of Adam Harishon שופריה יעקב כשופריה אדם הראשון   
(Baba Metziah 84). He was seeking that Rachel would also make the final tikkun for Chava. It 
is for this reason that he taught her the three mitzvos of a woman which parallel the three 
rectifications that must be made because of Chava's eating from the Aitz Hadaas.  The 
gematriah of these three mitzvos  נדה חלה ונר add up to משיח. Because Rachel was switched 
with Leah, the final tikkun was postponed to a later time. Nevertheless, we have never lost 
hope and continue to yearn for its coming. The reason is because Rachel Imeinu is still crying 
on our behalf. When she gave to Leah the password of the mitzvos she also gave away 
momentarily משיח which is the same gematriah. If we could only become more selfless like 
Rachel and show more compassion and sensitivity for other Yidden, we would connect to her 
tears for geulah and hasten its coming. If we could only hold our tongue and not say what is 
bursting inside of hearts, stop being spiteful, be more diligent in fulfilling the three mitzvos 
and their inner meanings, Moshiach would already have been here. 
Rav Brazil 
Gut Shabbos   
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

he Torah describes Yakov as being an Ish Tom, Yosheiv Oholim - one who 
is simple and sits in the tents (of Torah). Despite the description of being 
an Ish Tom, Yakov outsmarts Eisov twice, and, this week, gets the better of 

Lovon. How do those actions fit into a description of an Ish Tom?
 
Rav Simcha Zisel, in his Sefer Chochma U’mussor, offers an explanation which is 
contrary to what many people would consider to be the expected personality of 
Talmidei Chachomim. He explains that people should not be simple, naive, and/
or gullible. They should be able to confront, and defeat, those who try to mistreat 
them.
 
Rav Simcha Zisel invokes a well-known Gemoro to support his view. The Gemoro 
says that Shmuel, the Amora, knew the paths of the stars as well as he knew the 
streets of Nahardoa, the city in which he lived. Having knowledge of the streets of 
his city was necessary information, and he therefore mastered it. Similarly, at some 
point in their lives, people will have to speak to insurance companies, customer 

service representatives, etc. and they should do it with expertise.
 
An Ish Tom is someone who has a versatile personality, and is capable of doing 
many things. An Ish Tom is someone who chooses to live the life of a Tom, and 
not someone who is incapable of living in another manner. On the contrary, a 
Talmid Chochom is expected to master the skill of giving directions, negotiating, 
and even managing conflict.

Areivim’s 18th Annual Dinner will take place on Motzei Shabbos, 
December 1st, in Ateres Charna, in Spring Valley, N.Y.  I’m asking my 
readers to support Areivim and our honorees: Mr. and Mrs. Tzvi Brown, 
Rabbi and Mrs. Yosef Leibovitch, and Mr. and Mrs. David Namtalov. By 
doing this, you’ll help Areivim continue making healthy people, one 
person at a time.  Please call 845-371-2760 or email info@areivim.com 
for more information.

T

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

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

ost people agree that analyzing a potential problem, finding its solution, and 
effectively implementing it require an expert in the field. Being considered 
an expert in any field requires specific knowledge, not only of the general 
subject, but of the specific area within that subject. For example, medical 

questions are not taken to just any doctor. People look for a specialist in the area in 
which they are having problems.
 
The specialists dedicate their energies into smaller slivers of their fields, and are usually 
willingly to admit that they are unable to discuss things out of their areas of expertise. 
Instead of being critical of someone who “knows so little”, they are hailed, correctly, as 
experts in their designated fields. As I often tell people, real experts know more about 
less, and less about more, than other people.
 
This approach isn’t limited to the medical field. There are auto mechanics who 
specialize in different areas. If someone brings a car to the wrong specialist, the 
specialist will “turn away” the opportunity to earn money, and suggest that the car be 
taken elsewhere. He is unwilling to risk making the wrong diagnosis.
 
In the two professions mentioned, as well as in some others, professionals don’t 
venture into areas that they haven’t mastered because they won’t be able to “get away” 
with making a wrong diagnosis. A doctor’s patient can deteriorate or die, and a car can 
continue to make strange noises. The illness, the solution, and the failure to solve the 
problem are quantifiable. The level of quality control is high, even if it’s only because of a 
fear that without being careful, their reputation and livelihood will be open to lawsuits.
 
There are other areas in which the solutions, and what’s expected from the 
professionals, are less clear. For example, criminal lawyers usually speak vaguely, or 
overconfidently, and leave me with little assurances of what outcome can be expected 
for their clients.  Before they “take” the case they speak as if they expect to completely 
exonerate their potential clients. As soon as they receive a retainer, they’ll warn their 
clients of the possibility that they may be fortunate if they only receive a minimal 
punishment. In the event they lose the case, they will describe how, without their 

expertise, the outcome would have been much worse.
 
Despite the significant contrast between what they initially projected and what actually 
happened, those lawyers continue to practice, because the initial action (possible crime), 
the intent, the proof, and everything that followed are all susceptible to interpretation. 
Without having enough information, which is impossible until the lawyers research the 
cases, they can’t be expected to guarantee any outcome.
 
While it may be fair that lawyers, and anyone who’s in non-quantifiable industries, 
can’t be held accountable to specific outcomes, that “reality” empowers them to make 
exaggerated claims, and defend, and even deny, that when they fail, it’s their fault.
 
Sadly, in some areas, there’s a significant gap between the professional’s and consumer’s 
perspectives. Consumers often see the law industry as one of intangibles, in which it 
is impossible to predict the outcomes.  Therefore, they trust everyone and hope for 
the best. The professionals are aware of the existence of guidelines, case histories, and 
other information, which make this industry more structured than people believe.
 
The gap between professional and consumer perspectives allows people in the industry 
to claim that they are specialists when, in truth, they’re general practitioners. In some 
cases, the professionals are sincere and believe themselves to be what they claim. 
In industries which don’t require formal education, or degrees, people pronounce 
themselves as professionals on the sole merit of being in the industry for many years.
 
A friend of mine in the graphics industry once lamented to me that being in the 
industry for 20 years didn’t necessarily mean that people have been doing quality 
work. It may mean that they’ve been doing only mediocre work for 20 years. Seniority 
doesn’t replace expertise. Our conversation was the result of my using a “poor” 
graphic designer for a job, although he had decades of industry experience. My loss was 
manageable, but people will entrust other professionals, such as doctors or lawyers, 
with more than just money.
 

Choosing The Right People To Help With A Teen At Risk

M
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Many people will decide on professionals based on their personalities. Those 
professionals with charisma, and an aggressive sales style, are considered “Maivinim”. 
They are celebrated by the community, while the real professionals cringe, because, 
eventually, they’ll give their industry a bad reputation. The professionals whose primary 
skill is getting clients, but not servicing them, don’t fulfill their promises to these clients, 
and defend themselves by describing how “it could have been worse”, or how the 
“problem was much more serious than even I imagined”. Without any ability to quantify 
their claims, they will continue to try to  help, while actually hurting, their communities.
 
Klal Yisroel merits having many Tzadikim, Mechanchim, and Baalei Eitzah (those able to 
offer expert advice). These are important in many areas of our lives. It is impossible 
to quantify the ability to analyze, and then solve, the problems of teens at risk, and 
mental health.
 
Nevertheless, people will trust someone who has been a Rebbi for 20 years (which 
requires skills which are different from experts on teens at risk), or claims that he 
understands children. The parents, who should be  recognized as the Rabbeim’s 
“clients”, are offered vague claims that he can “turn” their child around. As time passes, 
those claims get diluted, often with other vague explanations, such as “the problem is 
worse than I thought”, or that the parents are to blame for their lack of success (which 
is true often enough to be the “go to” excuse).
 
The stakes with children at risk are high, and it’s difficult, if not impossible, to know 
what makes someone a real Maiven, a true professional, in the area of alternative 
Chinuch. Nevertheless, there are a few things that parents, and the teens 
at risk or young adults, should look for in people, before they reach out to 
someone for help:
 
1) People should do research before entrusting their child to others. It’s not enough 
to hear stories of their experiences. Find out if the professionals’ peers consider them 
to be true professionals.
 
2) Stay away from people who offer to help anyone and everyone. If they can’t describe 
specific areas that they do well, then they are probably not doing anything well.
 
3) Look for people who have, and are in constant touch with, a team of therapists. 

Call those people for references. Definitely avoid people who override professional 
decisions. Despite how widespread the practice is, I can’t understand how a Rebbi 
will tell parents that their boy shouldn’t take prescribed medication, based on their 
experiences, without having had the boy in their school for several months, and 
without consulting his psychiatrist. How can years of being a Rebbi replace 15 years 
of medical school?
 
4) Trust those people who are aware of the extent that bias plays in their decisions. 
There are many contributing factors to a child’s challenges: parents, children, and 
previous adults who were involved in their lives. What are the primary factors, and 
what are the present ones? Is the child magnifying how bad her/his parents are, or are 
the parents downplaying their own contribution to the teen’s bad behaviors? Both the 
cause and its solution aren’t quantifiable in the teen at risk industry, and no one can say 
for certain who has to change. Mentors, therapists, psychiatrists, Rabbeim, and mentors 
must be aware that their bias (e.g. they may like, or dislike, the child or parents) will 
weigh heavily in their decisions, if they aren’t careful.
 
5) Avoid people who try to prove their worth by listing multiple previous examples of 
difficult children they have known/helped.
 
6) Look for people who are in constant contact with their own Rebbi.
 
7) Stay away from people whose personal lives are in disarray. If they can’t make it to 
an appointment on time, they can’t be trusted to offer a structured approach to solving 
your child’s challenges.
 
8) Stay away from people who describe their work in the most generic of terms, 
using the same expressions that you’ll find in magazines, and are widely used between 
people.
  
Your children, siblings, friends, and you, are the most important people (to you). 
However, you may be unaware that they are also the most important assets to your 
communities, and Klal Yisroel. Please don’t entrust them to just anyone. We 
need all of them to be the best possible. Please take that responsibility 
seriously.

efore one of his trips to America, fundraising on behalf of the Mir Yeshivah, 
the Rosh Yeshivah, R’ Nosson Tzvi Finkel ZT”L approached a certain kollel 
member and asked if he could possibly drive him to Bnei Brak in order to 
receive a blessing from the Ponovezher Rosh Yeshivah, R’ Eliezer Menachem 

Mann Shach ZT”L, as was his wont to do quite often before traveling abroad. Of course, 
the yungerman was excited and jumped at the opportunity, and even mentioned to a 
relative - a bochur learning in a different yeshivah - that he was going to Bnei Brak that 
day with R’ Nosson Tzvi. His relative begged him to take him along on what was to be 
undoubtedly a memorable meeting between two gedolei hador.
     Ten minutes before they were to set out for Bnei Brak, as the yungerman pulled 
his tiny Israeli car up to the Mir Rosh Yeshivah’s home, he saw another of the Roshei 
Yeshivah, R’ Aryeh Finkel Shlit’a, hurrying toward the home. He walked up to the car 
and said, “I heard that you will be driving the Rosh Yeshivah to see Rav Shach, and I was 
wondering if I could come along as well.” Well, why not, as it would be an even greater 
honor for the driver with two Roshei Yeshivah in the car.
     Another two minutes went by and suddenly they noticed a man running down the 
street headed right for the home of R’ Nosson Tzvi. Stopping in front of the car, R’ 
Binyamin Carlebach Shlit’a, another of the distinguished Roshei Yeshivah of Mir, asked 
the driver, “Do you think it’s possible for me to come along with you to Rav Shach? I 
heard that you were taking the Rosh Yeshivah and I would love to come along.” Well, 
now it would definitely be a tight squeeze in the tiny automobile - there were three 
Roshei Yeshivah, the driver and his relative - but he said that they can try to make it 
work.
    R’ Nosson Tzvi came out of his house and saw how the traveling party had grown 
exponentially. He immediately invited R’ Aryeh to take the front seat, since he was the 
oldest of all those present. Then, without the slightest hint of pretension, R’ Nosson 
Tzvi climbed into the backseat and moved over to the middle to make room for the 
other passengers to join him. With R’ Binyamin Carlebach on one side, and the bochur 
from Brisk on the other side, with the Mir Rosh Yeshivah literally sandwiched between 
them, they drove for the next 45 minutes from Jerusalem to the home of Rav Shach 

in Bnei Brak.
     After they had concluded the visit with Rav Shach, R’ Nosson Tzvi asked the driver 
if he would mind making another stop. It turns out that the Manchester Rosh Yeshivah 
ZT”L was in town and R’ Nosson Tzvi wanted to invite him to give a shmuess later that 
week in the Mir Yeshivah. So, they all got back into the cramped car and drove to the 
next stop, a few blocks away. After that, R’ Nosson Tzvi made one final request: to take 
him to the home of a certain widow whom he wished to visit in order to give her a bit 
of chizuk, and so they all squeezed in once again and drove to her house.
     While the Rosh Yeshivah was inside, the driver quietly walked over to the Brisker 
bochur, and handed him a few shekel. “Listen, I feel terrible that the Rosh Yeshivah 
has to sit so cramped in the backseat. Do me a favor, and when we pass the 400 bus 
stop (the bus that travels between Bnei Brak and Jerusalem), I will stop at the corner 
and you jump out. Use this money and take the bus back, so that the Rosh Yeshivah 
(who was over six feet tall!) does not have to endure another torturous drive back.” 
His relative was only too happy to oblige, as he was feeling bad for causing the Rosh 
Yeshivah to sit so uncomfortably.
    When R’ Nosson Tzvi got back into the car and took his middle seat in the back, 
the car drove off and headed towards the city’s exit. A single minute went by before 
R’ Nosson Tzvi suddenly hooked his arm into the arm of the bochur squeezed in on 
his side and with his free hand, clamped down on the bochur’s arm. The boy looked 
stricken for a moment and turned to the Rosh Yeshivah, but R’ Nosson Tzvi was staring 
straight ahead, with a beatific smile that belied a total understanding of the entire 
situation. As the car approached the 400 bus stop, the driver slowed and came to a 
stop. He waited for a moment, expecting the bochur to open the door and jump out 
of the car. But he didn’t. Looking into the rearview mirror, he caught his eye and said 
calmly, “Nu .... out!” At that point, the Rosh Yeshivah spoke up. “He can’t get out,” he 
said in his usual slow lilting incantation. “Why ... why not?” asked the driver, confused 
and at least a bit annoyed at his uncooperative relative. 
    R’ Nosson Tzvi again smiled and replied, “Because he is stuck!” Not relinquishing his 
grip on the boy’s arm, they drove all the way back to Jerusalem arm in arm!

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

Parshas Vayeitzei 

Yaakov and Leah and Chanukah – Lessons in Self Reflection 

Both Yaakov in his self-reflection upon awakening from his ladder-filled dream, and Leah, in her self-reflection 
upon giving birth to her third son Levi, teach us how to develop an appreciation of the development process of 
deepening our relationship with Hashem. 

Let’s start with Yaakov. Vayikutz Yaakov Mishenaso - And Yaakov awoke up from his sleep. The first letters of 
this expression - Vav, Yud, and Mem – when rearranged, spell the word “Yom”, day. Every day is mystically 
composed of these three interconnected parts: Yud, Vav, and Mem.  

Part 1 is Ruchnius, as represented by the smallest letter – Yud - which the Gemara tells us is the letter Hashem 
used to create Shamayim. Part 2 is the Kesher, the connection, as represented by the Vav. Part 3 is the 
Gashmius, the physicality, as represented by the four sided and closed letter Mem.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch, zt”l again explores the relevant key words in Lashon Hakodesh, and teaches 
something fascinating about how a Jew should view waking up. The word Kutz literally means disgust, to 
become sick of what one had previously enjoyed! Now it seems that we can really appreciate sleep as we live 
with clock changed longer evenings! However, after we examine the world through the eyes of Rav Hirsch, we 
may never see sleep – or fruit - in the same way again.  

Rav Hirsch explains why the Hebrew word for summer is Kaitz. It is the time when the fruit, which until then 
had “greedily” taken from the sap of the earth, now turns in disgust to the sap, and reaches a level of 
independence.  

Now we can understand what “summer” and “awakening” have in common. Just like the fruits declare their 
independence from nurturing from the ground during the summer, Kutz and ekatz indicate the moment when 
man has become satisfied with sleep and his need to plug in to its recharging qualities, and tears away to 
become independently functioning!  

When he awoke, Yaakov said the following: “Vayomer, Acain Yesh Hashem BeMokome VAnochi Lo Yadati”. “In 
truth, Hashem is in the place and I did not know”. 

Rav Hirsch explains that the first comment Yaakov had upon awakening was that Hashem is here, in this place. 
There was no need to go to Shomayim to look for Him, but right where Yaakov placed his head. 

Only in the next possuk does Yaakov realize the enormity of his realization, and the connection of the place to 
Shomayim, and say, Ain Ze Ci Em Bais Elokim V’ze Shaare Hashomayim! This is none other than the House of 
Hashem, and this is the gate to Shomayim”. 

Rav Hirsch points out that Yaakov Aveinu’s first thought upon awakening is that Hashem is right here with him, 
and that he did not know this before. Yaakov’s realization was that he now had to live his life in the House of 
Hashem to serve as a gateway and union of “earthly and heavenly”. 

Let’s now turn to Leah. Rav Hirsch explains the development of the names that this “less loved” wife gave to 
her sons. Leah started with the feeling of being set back, but deeply loved Yaakov, yearned for his closeness 
and appreciation, and thanked Hashem for first “seeing” her affliction – Reu’ben – and then thanked Hashem for 
“hearing” that she was hated – Shim’on. With the birth of Levi, Leah felt that she could experience full 
attachment – the main meaning of Levi - where each side feels themselves to be the debtor, the Loveh, of the 
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other, and owes them their feeling of happiness. It is quite significant that Yaakov named Levi, not Leah, which 
paved the way for her to call the fourth son a name that was not primarily expressing her progress with her 
husband’s affections, but rather simply expressing her pure gratitude - Yehuda. Jews are – and should always 
remember to be – people of gratitude and appreciation.  

What can we learn from Yaakov and Leah in these sets of reactions? 

First, we see the development of the positive mindset of Yaakov and Leah under trying circumstances. 

Second, we see how Yaakov and Leah focused on Hashem, whether in the “Makom” or in the expression of 
naming children within the relationship of marriage.  

Third, we, too, can stop and see our shuls and homes as bastions of sanctity and gates of heaven. 

Fourth, we find some tremendous connections to Chanukah from their actions. 

Chazal teach us that this same jar of oil that Yaakov used on the stones was the jar of oil that was found in the 
Beis Hamikdash - literally, the House of Holiness – at the time of Chanukah! 

What we light every year connects us to the light which was first used from the one jar of untainted oil, which 
comes from Yaakov when he slept that eventful night. Our sages tell us that was the first fill night of sleep that 
Yaakov had in the fourteen years that he was fleeing – and fearing – Aisov.  

The site where he slept was no simple site, either. This stone structure was built on the same site where Adam 
was created, where Noach built an altar, where Avraham brought Yitzchak for the Akeidah, and where the 
Chanukah oil that was found in the Beis Hamikdash. 

The Hebrew word for “he poured’ is Vayetzok. The value of this word is, with one for the word itself, 207. This 
equals the value of the word Ohr, light - which is the twenty-fifth word in the Torah. Chanu-Kah also means 
that they rested on the 25th. They rested with light hinted to by the twenty-fifth word in the Torah. It is also 
interesting that the twenty-fifth location listed in the desert travels in Parshas Pekudie is Chashmonie. 

Yaakov was anointing, and establishing the precedence for the future anointing of kings.  

Rav Hirsch, in his work Jewish Symbolism, written during the time of intense assimilation in the mid 1800s, 
points out that Hashem’s revealed word always comes, side by side, with symbols. 

He writes that all of the future “Houses of Hashem” would be anointed by an act similar to Yaakov’s act, which 
used the oil of Chanukah! 

As Rabbi Hirsch writes, “we should understand that the purpose of communication by means of symbols is not 
to reveal previously unknown truths. Rather, it  only to impress upon the recipient, in a manner more profound 
than merely through words, the truths that have already been made known to him earlier”. This perfectly 
described the situation a year after the Chanukah victory, when chazal instituted the observance of the holiday 
of Chanukah. It was a year after the events had transpired, but the prior emanations returned. This time period 
also marked the decision by our Sages to begin the writing down of the Talmud, since the prior internal fighting 
between Jews reflected a diminishment of learning. 

We who continue to light Chanukah candles receive an enormous gift of an opportunity for self reflection - 
which is truly one of the greatest Chanukah gifts. 

The inside of each Ner, each light, contains the Torah. How do we see this? When the letters of the word NER 
are spelled out – Nun (50) Nun (50), for the letter Nun, and Reish (200), Yud (10) Shin (300), for the letter 
Reish, the result, with one more for the collel, adds up to 611. This is the value of the word.…...Torah.  

Chanukah was – and is - a time when we currently reaccept the Oral law. 

Perhaps that is why our sages tell us to stare into the Nerot every night for the half hour or so that they burn. 
We can literally re-connect and deepen our desire to attach to the Torah inside the lights.  

King Shlomo said that a candle is a Mitzvah, and Torah is the Ohr. The Ner represents Torah. 

May we learn from Yaakov and Leah how to self-reflect from our life experiences to find the inner essence of 
Hashem and His Torah within us. 
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Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Penimim  

 ויצא יעקב מבאר שבע
Yaakov departed from Beer Sheva. (28:10) 

 
 Chazal (Talmud Megillah 17a) deduce that Yaakov Avinu was 

sixty-three years old when he left his parents’ home. Fourteen years 
later, when Yaakov was seventy-seven, Yosef was born. When Yosef 
stood before Pharaoh, he was thirty years old – making Yaakov one 
hundred and seven years old. We add to this seven years of plenty and 
two years of famine to reach a sum total of one hundred sixteen, which 
should have been Yaakov’s age when meeting Pharaoh. When Yaakov 
stood before Pharaoh, however, he stated his age as one hundred and 
thirty – leaving us with a discrepancy of fourteen years. Chazal derive 
from this that Yaakov Avinu stopped at the Yeshivah of Shem and Ever 
for fourteen years of Torah study before moving on to the home of 
Lavan. These years were not included in the calculation. Why are the 
fourteen years spent in the yeshivah not mentioned in the Torah? One 
would think that these years would have been quite significant in the life 
of the Patriarch. 

 We find a similar query with regard to a statement that Chazal 
make in the Talmud Yoma (28b), Avraham zakein v’yosheiv b’yeshivah 
hayah, “Our Patriarch Avraham was an elder sitting in the yeshivah.” In 
fact, Chazal go on to state that all of the Patriarchs spent their time 
studying Torah in yeshivah and disseminating it to the public. Would this 
not be of interest to those who study Torah? Should it not have been 
written explicitly in the Torah? Apparently, the Torah finds it of greater 
significance to devote space to the actions and good deeds of the Avos, 
Patriarchs, rather than their Torah study. 

 Horav Yaakov Yitzchak Ruderman, zl, asks these questions and 
explains that the good deeds performed by the Avos resulted from their 
Torah study. Thus, the Torah mentions the primary consequence, the 
purpose of their Torah learning. He explains this based upon a question 
posed to Chazal (Talmud Kiddushin 40b), “What is more important, the 
study of Torah or the performance of mitzvos?” Rabbi Tarfon replied 
that mitzvah performance has greater significance. Rabbi Akiva 
contended that Torah study is more important. The Tananim whoz                              
were present all spoke up and said, “The study of Torah is more 
important, because the study of Torah brings one to the performance of 
mitzvos.” In other words, the result of Torah study is that it provides the 
benefit of both: study and performance. Without knowledge, man 
cannot properly perform the mitzvos. Once he has completed his studies 
(not that one ever completes studying Torah), he should engage in good 
deeds. (One option cited by Tosfos.) 

 We derive from here that the advantage/benefit of Torah 
study is that it incurs mitzvah/maasim tovim performance: Talmud meivi 
l’yidei maaseh; “Study brings about action.” Rambam (Hilchos Talmud 
Torah 3:5) asserts, “There is no mitzvah among all of the mitzvos that 
equals Torah study. Talmud Torah stands opposite all of the mitzvos 
because it catalyses deed, i.e. mitzvah performance. 

 Thus, explains the Rosh Yeshivah, our Torah addresses that 
which is important. The deeds of the Patriarchs were the fruit of their 
devotion to Torah study. The Torah focuses on the product, the finished 
fruit, but, without Torah, there can be no fruit. 

 The ben sorer u’moreh, wayward and rebellious son, is 
executed before he has committed a capital crime. Chazal (Sanhedrein 
72a) say, Yamus zakai v’al yamus chayav; “Let him die while he is still 
innocent and let him not die guilty of a capital crime.” Chazal explain 
that his present actions bespeak a boy out of control, one who will do 
anything – even commit murder – in order to satisfy his desires. The 

Talmud Yerushalmi reiterates the same fear for the boy’s future, adding 
one more “ultimate” digression from the Torah way: “In the end, he will 
forget his learning.” It would appear from the Yerushalmi that even 
worse than wanton murder to satisfy his needs, is the ben sorer 
u’moreh’s divesting himself of his relationship with Torah. Is this true? 

 Rav Ruderman explains that as long as the boy (or anyone for 
that matter) has not severed his relationship with the Torah, hope 
remains that he could one day return to an ethical and moral path. Once 
Torah is completely out of his life, he has no spiritual anchor; it is over. 
No resources are accessible to bring him to the source of hope and 
return. 

בעיניו כימים אחדים  וויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהי
 באהבתו אותה

So Yaakov worked seven years for Rachel, and they seemed to him a few 
days because of his love for her. (29:20) 

 
 For some people life is far from a bed of roses. Yet, they 

persevere and forge ahead, often joyfully. Why? They believe that 
achieving their intended goal far outweighs any form of hardship they 
have been forced to endure. Pain is relative. If the goal means enough to 
the person, the pain, discomfort, anxiety are all worth it. Yaakov Avinu 
was an extraordinary masmid, diligent student of Torah. He did not 
waste a minute from Torah learning. During the fourteen years that he 
studied in the yeshivah of Shem and Ever, he did not lay down to sleep, 
so great was his desire to study Torah. Yet, he was prepared to accept 
backbreaking labour upon himself so that he could earn the right to 
marry Rachel Imeinu. He himself described the labour the burning sun 
beating down on him; the biting cold slicing through him for seven long 
years. Certainly, this took a toll on his Torah study. What justified his 
experiencing seven years removed from Torah learning, seven years of 
pain and deprivation? Could he assure himself that, when he would 
return to his Gemorah, he would be the same person?  Could he be 
certain that the seven years would not take their toll on him? 

 The Riva (Baalei Tosfos, as cited by Horav A. Henoch Leibowitz, 
zl,) explains that Yaakov’s every minute was filled with joy, in the 
knowledge that his efforts would catalyse his marriage to Rachel. He was 
overwhelmed with joy at the opportunity to marry such a unique, 
righteous, selfless woman, whose virtue was without peer, a woman 
with whom he would be able to establish the foundation for the future 
of Klal Yisrael. While it was true that he was sacrificing much for this 
unprecedented opportunity, it would be well worth it to him.  

 The Rosh Yeshivah derives from here that we must serve 
Hashem with abiding love and effusive joy, even when we are 
experiencing extreme pain and are compelled to toil incessantly. We do 
not realise the incredible spiritual plateau that we achieve and the 
outstanding and spiritual treasures that we unlock when we merit to 
overcome and triumph over our challenges. We suffer -- and some of us 
suffer so much – but when we realise the phenomenal spiritual benefits 
which we accrue, it is well worth it. 

 Rabbi Akiva suffered a most brutal and painful death. Moshe 
Rabbeinu and the ministering angels had difficulty coping with Rabbi 
Akiva’s horrible murder at the hands of the Romans. Rabbi Akiva, 
however, was filled with joy at having the opportunity for which he 
waited a “lifetime” to experience. Giving up his life to sanctify Hashem’s 
Name amid such excruciating pain was an unparalleled experience for 
him for which the spiritual reward and benefits far outweighed anything 
that he had yet experienced. 
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 There is a cliché in the secular world, “No pain, no gain.” This 
means that one must put forth effort in order to see noticeable results. 
Perhaps the spiritual cliché should be, “With gain, there is no pain.” 

 
 ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו

And it was in the evening that he took Leah, his daughter, and brought 
her to him. (29:23) 

 
 True to his reputation as a swindler, Lavan did not keep his 

word to give Rachel Imeinu to Yaakov Avinu. He substituted Leah Imeinu 
for Rachel. This ruse would not have worked had Rachel not given over 
to her sister the designated signs that Yaakov had arranged with her. The 
Patriarch knew what kind of thief his prospective father-in-law was. He 
did not, however, count on the extraordinary love that Rachel harboured 
for Leah. The relationship between siblings should serve as a paradigm 
for the relationship between friends. When we speak of a relationship 
between two friends, the friendship between Dovid Hamelech and 
Yehonasan ben Shaul Hamelech comes to mind. Yehonasan was acutely 
aware that his friendship with David meant forfeiting his right to the 
throne. Nonetheless, he said to David, V’atah timloch al Yisrael v’anochi 
eheyeh lecha l’mishnah, “You will become the king over Yisrael, and I will 
be your second man” (Shmuel I 23:17). Yehonasan relinquished the 
throne as a result of his love for David.  

 From whom/where did Yehonasan derive this extreme level of 
love and devotion? The Rema m’Panu (cited by Horav Elimelech 
Biderman, Shlita) teaches that he gleaned this from the actions of 
Rachel Imeinu and Leah Imeinu. He saw the love that permeated the 
relationship between these two Matriarchs, their devotion to one 
another to the point of self-sacrifice, and he was determined to emulate 
them and act accordingly. 

 Indeed, when David Hamelech eulogised his best friend, 
Yehonasan, he declared, “Nifleisah ahavascha li mei’ahavas nashim, 
which translates as, “Your love to me is greater than the love of women” 
(Shmuel II 1:26). The Rema m’Panu explains this pasuk quite differently 
than its loose translation, “Your wonderful love to me – you learned to 
have it – mei ahavas nashim – from the love (manifest) by the two 
women (sisters), Rachel and Leah.” From them, from their devotion to 
one another, you derived how one should love his/her fellow. 

 Yet, we find family members who sever ties with one another 
(usually) over the most infantile and inane issues. Siblings have a 
connection to one another that is unlike any other bond. They are two 
(or more) parts of a whole. The Arizal writes that the older sibling is a 
link in the connection to the souls of their parents and, through them, to 
Hashem. Thus, we have the obligation to respect our older siblings. 
When a family connection is severed, we become shaken to the core, 
leaving a void in our lives, because our siblings are a part of our identity, 
a part of us. 

 No one purposely, maliciously, seeks to create disunity within 
a family. It is usually the result of petty jealousy, which is either the 
result of – or leads to – insecurity and low self-esteem. What comes first 
depends on the individual situation and family dynamic. One thing is for 
certain: One who views life through the lens of envy has a distorted 
perspective and has lost a sense of reality. As a noted psychologist 
observed, “There are three sides to every story: the two who are in 
disagreement – and the truth.” Sadly, time inevitably solves the discord 
when one’s time is up, and there is no longer anyone with whom to 
quarrel. 

 
 ויזכור אלקים את רחל וישמע אליה אלקים ויפתח את רחמה

Hashem remembered Rachel; Hashem hearkened to her, and He opened 
her womb. (30:22) 

 
 Hashem remembered the extraordinary empathy that Rachel 

Imeinu manifested for her sister’s plight. Lest she be discovered as Leah, 
Rachel gave her the pre-designated signs that Yaakov Avinu (sensing that 
Lavan would pull off such a stunt) had originally given to her. Rashi 
explains that now that she was aware that she was barren, Rachel 
feared that Yaakov would divorce her, and she would be compelled to 
marry Eisav. (This is based upon the commentary that quoted people as 

saying that Lavan had two daughters, and his sister Rivkah Imeinu had 
two sons; the older son (Eisav) would marry the older daughter [Leah] 
and the younger son [Yaakov] would marry the younger daughter 
[Rachel]. Since Leah was married, however, if Rachel were to find herself 
divorced, she would have to marry Eisav. Furthermore, Rachel prayed 
that she be able to participate in the creation of Am Yisrael. Finally, after 
much fervent prayer, Hashem’s desire for the prayers of the righteous 
was satisfied and Rachel was able to conceive. Indeed, when Eisav heard 
that Rachel was barren, he had anticipated that Yaakov would divorce 
her and he could “gallantly” step in. 

 At this point, Leah and her shfachos, maidservants, had given 
birth to ten sons. The Shivtei Kah, Tribes of Hashem, the foundation of 
the future Klal Yisrael, was almost complete. Imagine Rachel’s anxiety. 
With each new birth in the family of Yaakov, the chances of Rachel 
becoming a Matriarch in Klal Yisrael was reduced. It was almost over. At 
the last moment, Hashem “remembered.” What was it that He 
remembered? It was the simanim, signs, that Rachel gave Leah, the very 
same signs that enabled Leah to become a Matriarch and to be 
progenitress to six of the shevatim, tribes. 

 Let us go back in time and play out the scenario without 
Rachel’s empathy for her sister. Leah would have gone to the chupah 
and, sometime later when Yaakov would have asked for the simanim, 
Leah would have been unable to produce them, Yaakov would have 
become quite upset and Leah would have been mortified. Yaakov would 
have made a ruckus and he would have married Rachel. 

 Rachel, however (as Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, 
observes), would have been barren, since the only reason that she 
became pregnant with Yosef and Binyamin was the merit of conceding 
the simanim. Otherwise, Rachel would have continued to be barren. 

 Rachel’s act of selflessness, her empathy and love for her 
sister, not only earned her a place in the creation of Klal Yisrael as one of 
its Matriarchs, but we also find in the Midrash that it was specifically 
because of this z’chus, merit, that Hashem allowed Klal Yisrael to return 
to the Holy Land after the destruction of the Bais Hamikdash. Yitzchak 
Avinu prayed and beseeched Hashem to employ his willingness to be 
sacrificed as a z’chus for Klal Yisrael. Hashem said it was not sufficient. 
Then Rachel came forward and asked that He might accept the z’chus of 
her vitur, concession, giving up everything, her entire future for which 
she had passionately prayed – just so that her sister would not be 
humiliated. Can you imagine the awesomeness of this z’chus? 

 Horav Chaim Kanievsky, Shlita, derives from here that vitur – 
the ability to concede to another, to dash one’s hopes of becoming a 
mother in Klal Yisrael, to transcend one’s inner feelings, just so that her 
sister not become humiliated – is even greater than the Akeidas 
Yitzchak! 

 After all, what greater act of sacrifice exists than the ability to 
renounce one’s future so that her sister not be shamed? Giving up that 
for which one has waited a lifetime is a greater act of devotion than 
relinquishing one’s life. 

 
והבנים בני... וכל אשר  יויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנת

 אתה ראה לי הוא
Then Lavan spoke up and said to Yaakov… “The daughters are my 

daughters, the children are my children…And all that you see is mine.” 
(31:43) 

 
 With an arrogance that is simultaneously astounding and 

becoming, Lavan lashes into Yaakov Avinu with a diatribe, asserting 
himself to be the victim and Yaakov to be the aggressor. We are 
accustomed to it. Throughout the generations, we have contributed to 
the success of our host nations and, at the end of the day, not only did 
we not receive our due, but we were also blamed for attempting to 
undermine them. 

 In Maamar Yechezkel, authored by Horav Yechezkel, zl, 
m’Kuzmir, he cites his father, Horav Tzvi Hirsch, zl, who explains the 
word roeh (v’chol asher atah roeh, “All that you see”) as denoting a 
positive outlook, similar to Roeh ani es divrei admon, “The words of 
Admon appear correct to me” (Kesubos 108b). The meaning of this 
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pasuk is: “All that you see/appears good in your eyes, is mine.” A person 
performs mitzvos, carries out acts of loving kindness, and he is pleased 
with himself – i.e., he feels he did a splendid job, acted in a manner that 
will please Hashem; but, ultimately, he allows the mitzvah performance 
to play into his ego, thereby diminishing the spiritual commitment for 
the sake of Hashem. No longer is the mitzvah completely l’shem 
Shomayim, for the sake of Heaven, but, instead, it is self-aggrandising. 
Such a mitzvah is li hu, it is mine, it belongs to the yetzer hora, evil 
inclination. The yetzer hora has just stolen the mitzvah from us. What 
had begun as a wonderful spiritual endeavour fell into the trap of ego 
which was set by the yetzer hora. The evil inclination says, “You did not 
serve Hashem. Your frumkeit is mine, because you belong to me.” 

 How often do we fall victim to this yetzer hora? We become 
involved in a project, an endeavour, an organisation for which we think – 
or at least we have convinced ourselves to believe – that we are acting 
l’shem Shomayim, for the sake of Heaven, when, in fact, we are doing 
this for personal aggrandisement or to assuage our guilt. As such, we 
play right into the hands of the yetzer hora. Although it is true that the 
people whom we seek to help will definitely receive the benefits of our 
efforts, we wonder whether we will receive the merit that we think we 
deserve. When we “arrive” at our final destination and expect to employ 
all the merits which we assume that we have earned, the yetzer hora 
will greet us with, V’chol asher atah roeh – sheli hu, “It is all mine,” 
because our motives have lacked complete sincerity. 

 Horav Baruch Ber Leibowitz, zl, the legendary Rosh Yeshivah of 
Kamenitz, related the following story. He prefaced his words with a 
question (quoted by Horav Mordechai Schwab, zl, in Maamer 
Mordechai), “How is it possible for the yetzer hora to enter into the 
mind of the Rosh Yeshivah to tell him not to learn, to instruct him, ‘Do 
not fear Hashem’? Impossible. It simply is not possible for the yetzer 
hora to have such a hold. True. Nonetheless, the yetzer hora does affect 
everyone. The answer is: With frumkeit.” The yetzer hora drives a wedge 
between the person and his motivation to do the right thing, to be 
observant, righteous and virtuous. By convincing a person that he has 
failed, that his religious observance is lacking, missing its mark, the 
yetzer hora succeeds in depressing a person, causing him to question 
himself, his learning, his mitzvah observance. 

 Rav Baruch Ber gave a first person account about how this 
form of guile affected him. Following World War I, the Rosh Yeshivah 
was in Vilna. It was there that his father, Horav Shmuel David, zl, became 
ill. Due to his meticulous adherence to the mitzvah of Kibbud av, 
honouring his father, Rav Baruch Ber did not leave his father’s bedside 
all night. He refused to allow anyone – not even a family member – to 
take his place. It was his responsibility, and he would not shirk his 
responsibility. Indeed, it reached the point that it was affecting the 
health of the Rosh Yeshivah. One night, the family was finally able to 
convince him to take a break. They asked one of his older students from 
the yeshivah to sit with the Rosh Yeshivah’s father. That was the night 
that Rav Shmuel David returned his saintly soul to his Creator. 

 Rav Baruch Ber was beside himself, blaming his father’s 
passing on his personal deficiency in observing the mitzvah of Kibbud av. 
He fell into a deep melancholy, to the point that he felt he could not say 
shiur, render his daily Torah lecture. [The Rosh Yeshivah’s depression 
was rooted in the perceived notion that he failed to execute a mitzvah 
properly.] At that point, the Chafetz Chaim, zl (who had somehow heard 
of Rav Baruch Ber’s situation), sent a message asking Rav Baruch Ber to 
come visit him. When the Chafetz Chaim called, one immediately 
responded. Rav Baruch Ber left for Radin. When he arrived, the Chafetz 
Chaim greeted him and went right to the point. The Chafetz Chaim held 
Rav Baruch Ber’s hand for half an hour, during which he explained to 
him the essence of teshuvah, repentance / return. He repeated a 
number of times that teshuvah does not simply atone for one’s sin; it is 
much more powerful than that. Teshuvah transforms the penitent into a 
totally new person – who had never sinned! The Chafetz Chaim 
sufficiently reiterated this idea until Rav Baruch Ber accepted it. 

 Rav Baruch Ber taught a powerful lesson. The yetzer hora can 
enter into the mind of an unsuspecting soul, such as a ben Torah, who 
otherwise would never encounter this abomination. The tactics must 
change. Rather than enticing a person to sin, the yetzer hora convinces a 

person that his frumkeit, religious observance, is lacking, that he failed 
to execute a mitzvah properly. Such feelings of guilt can gnaw at a 
serious minded person whose love for Hashem is so absolute that 
anything which impugns the integrity of his observance will immediately 
dishearten him. 

 Having said this, we must ask ourselves: As observant Jews 
who, for the most part, will not allow the yetzer hora to manipulate us 
to overt transgression, are we certain that it cannot contravene our 
mitzvos? To distance oneself from sin is obvious, but to avoid partnering 
with the yetzer hora in our mitzvah performance is perhaps not as 
conclusive. 

 
 
 
 

Va’ani Tefillah 
  ועל גירי הצדק

V’al geirei ha’tzedek.  
And for the righteous converts 

 

 Horav Yehonasan Eibeshutz, zl, strongly underscored the 

importance of praying for the welfare of the geirei ha’tzedek, those men 

and women of exemplary character and devotion to the truth who have 

rejected their culture of materialism and moral bankruptcy. We should 

love them (as we love ourselves). He writes: “This is especially true in 

our times [several centuries ago], when we are trampled upon by so 

many nations of the world, as they try to make us bite the dust. We have 

almost no more moral strength left, and the wicked people are on top of 

the world. [Imagine what he would say today.]  

The convert who, in spite of everything, is willing to recognise 

and acknowledge the real truth, acts in much the same manner as 

Avraham Avinu did in his time. We are required to love this person and 

kiss the ground on which he walks and to pray earnestly for his welfare. 

Let not the challenge of his turning to Judaism be too difficult for him, 

lest he turn back from whence he came. The purpose of the Jews’ exile 

all over the world is that they will bring back those who belong in the 

fold of the Jewish people.” 

 The convert is a unique role model, setting a special standard 

of emunah, faith, in Hashem. The ger is a living testament that, 

regardless of the suffusion of spiritual darkness throughout the world, 

truth still penetrates and shines through. Regardless of the insignificance 

of the Jewish population (especially those who adhere to the Torah) our 

message to the world will never die out. 
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PPaarraasshhaass  VVaayyeettzzee  
TThhee  SSttrraaiigghhtt  BBooookk  

HHashem looked into the Torah (the 

blueprint) and created the world. Sefer 
Bereshis, the beginning of the Torah, is 
therefore the foundation of the world. 
The Netziv, in his introduction to Sefer 
Bereshis relates that our prophets refer to 
this first book of the Torah as Sefer HaYa-
shar (The Straight Book). Why? The book 
is about our Avos HaKedoshim (Holy 
Forefathers), Avraham, Yitzchak, and 
Yaakov, and the spiritual paths that they 
blazed in this world. They are the strong 
pillars that form the basis of our spiritual 
world. How did they lay down such a 
strong foundation that has lasted for al-
most 4000 years? They were yashar 
(straight). They behaved with impeccable 
derech eretz (genuine respect and con-
cern) toward everyone, including those 
who stood opposed to them. Lavan 
sought to uproot the entire Jewish nation 
by destroying Yaakov. Yet, Yaakov 
treated Lavan with respect, even in anger. 
There can be no greater spiritual oppo-
nents to Avraham Avinu then the people 
of Sdom. His whole life was kindness and 
giving, while they were mired in cruelty 
and taking. Yet, Avraham pleaded with 
Hashem to save their lives. He was ya-
shar. 

TThis is the quality that Avraham, Yitz-

chak, and Yaakov used to build the 
world. When we behave with yashrus, 
the world stands. The generation that saw 
the destruction of the second Beis 
HaMikdash excelled in their performance 
of mitzvos bein-adam-limakom. How-
ever, they were not yashar. They mis-
trusted each other and harbored hatred in 
their hearts. Hashem has no use for such 
false tsaddikim. Therefore, He destroyed 
the Beis HaMikdash. It can only be rebuilt 
(speedily in our days) when this problem 
is corrected. 
 
Kinderlach . . .  
It certainly is good to behave nicely to 
people. But if I don’t, so what? Am I really 
doing anything wrong? The Netziv  ex-
plains that derech eretz is the foundation 
of the world. Without genuine concern 
and respect for people, the world cannot 
stand. When you treat people properly, 
you are building up this world. Beautiful 
majestic mountains, lush forests, deep blue 
seas, fertile plains and valleys, they are all 
yours. Be nice. The world stands on it. 
 

WWhhaatt’’ss  IInn  IItt  FFoorr  MMee??  
““HHi Jake, how are you doing?” 

“Hi guys. Just fine. What’s up?” 
“We’re on our way up to the school’s 
library to help move and cover the books. 
They are going to paint the room and they 
need lots of help. Do you want to come?” 
“Are they paying you anything to help?” 
“Well, we never asked. I don’t think so.” 
“Are they giving you free food?” 
“We didn’t ask about that either. We just 
wanted to help out.” 
“Are they at least putting the names of 
the volunteers on the bulletin board so 
everyone can see who they are?” 
“Guess what. We didn’t ask 
about that either.” 
“Well, guys have a 
good time.” 
“Does that mean that 
you are not com-
ing?” 
“Why should I 
come? They are 
not giving you 
any money, 
food, or recognition. What’s in 
it for me?” 
“What’s in it for you, Jake?” 
“That’s right. What’s in it for me?” 
“Do you mind if I answer your question 
with a little story?” 
“Sure. I love stories.” 

““YYaakov Avinu goes to the home of 

his uncle Lavan to find refuge from Eisav 
and to look for a wife. He meets Rachel, 
Lavan’s daughter, and the two decide to 
marry. He asks Lavan for his daughter’s 
hand in marriage, and Lavan replies that 
he must work for seven years in order to 
marry Rachel. The time flies by, due to 
Yaakov’s great love for Rachel. As the 
wedding day approaches, Rachel senses 
trouble. She knows that her father is a 
trickster, and may try to give her sister 
Leah to Yaakov as a bride. She makes up 
secret signals with Yaakov, so that he can 
identify her as the true bride. The wed-
ding night arrives, and sure enough, La-
van comes to get Leah. Rachel is on the 
spot. Should she let Leah go without giv-
ing her the secret signals? Then Lavan’s 
devious plot will be exposed. But what 
about poor Leah? She will be so embar-
rassed – an unwanted bride. What a hu-
miliation. Of course, she should give her 
the signals. But what about Rachel? She is 
finished. She will never marry her be-
loved Yaakov. She may even marry his 
cruel brother Eisav. What should she do? 
What do you say Jake?” 

““SShe should expose the plot. After all, 

she must worry about herself. She has her 
future to think about. Why should she 
give up a husband like Yaakov? What’s in 
it for her?” 
“That is one way of looking at it. I’ll tell 
you what’s in it for her. She saves Leah 
from embarrassment. Our sages tell us 
that it is better to be thrown into a fiery 
furnace than to embarrass someone. 
More importantly, she masters the art of 
self-sacrifice and giving to other people.” 
“That sounds interesting. Can you tell me 
about it?” 

““JJake, there are two ways that we 

can relate to people. One is, 
‘What can I get from 

them?’ The second 
way is, ‘What can I give 

to them?’ The one 
who always looks at 
people the first way 
will never be truly 
happy or fulfilled. 
He is always 
looking to get 

something. His wants will 
never be satisfied, because he 
can never have everything. 

Additionally, he will dislike people who 
do not give him what he wants. People 
will not like him because they know that 
he only wants to take from them.” 
“That sounds pretty miserable.” 
“It is. The giver, on the other hand, is a 
truly happy person. He is happy with what 
he has because he is not always looking to 
get things. He only wants to help people. 
By giving to people, he grows to love 
them. And they grow close to him.” 
“What a beautiful thought.” 
“Jake, it is reality. ‘What’s in it for me’ is 
a good question. Helping others without 
pay or recognition is the best thing that 
you can do for yourself. You get much 
more than just a little money, honor, or a 
free meal. You get true happiness and 
good relationships with people. That’s 
what’s in it for you.” 
“Where’s the library? I’m on my way to 
help. Helping others in the best thing for 
me.” 
 
Kinderlach . . . 
Selflessly helping others is the mitzvah of 
gemilus chasodim. This mitzvah is re-
warded both in this world and in the next. 
It is one of the three pillars upon which 
the world stands. It is the foundation of 
the entire Torah and the hallmark of the 
Jewish people. Help other people. There is 
a lot in it for you . . . and everyone. 
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Mission Not Impossible 
ויצא יעקב מבאר שבע, וילך “ 28:10
 ”חרנה
“And Yaakov departed from 

Be’er Sheva, and went to Charan.”  The Posuk 
tells us that Yaakov left Be’er Sheva and he 
went to Charan.  Rashi says that the Torah 
could have just said that Yaakov went to 
Charan.  Why does it need to mention that he 
departed from Be’er Sheva?  This is to tell us 
that the departure of a Tzaddik from a place 
makes an impression.  While the Tzaddik is in 
a city, he is its magnificence, he is its splendor, 
he is its grandeur. Once the Tzaddik departs, 
its magnificence leaves, its splendor leaves, 
and its grandeur leaves. Why is it important 
for us to know that when a Tzaddik departs 
from a place it leaves a lasting impression?   
 This Posuk can be explained through 
a Remez.  There are Tzaddikim who come into 
this world to bring back the lost souls on this 
world.  There are people who do not 
accomplish what they are meant to, and their 
Neshomos are left here in this world.  The 
Tzaddikim elevate those Neshomos so that 
they can return to the world above.  “ ויצא יעקב
 And Yaakov left Be’er Sheva, the – ”מבאר שבע
world above, “וילך חרנה” – and he came to this 
world, a place where there is “חרון אף” – there 
is anger against those who sin and do not 
fulfill the Rotzon Hashem.  “וילן שם כי בא השמש” 
– And Yaakov went to lay there, the place 
where the sun had set – there was no more 
light in those Neshomos, for they were 
darkened by sin.  “ ויקח מאבני המקום וישם
 Tzaddikim come to this world and – ”מראשותיו
gather the Nitzotzos of Kedusha, sparks of 
holiness, that fell into this world and do not 
have the power on their own to be elevated to 
where they belong.  These Nitzotzos are called, 
 stones” – for stones also refers to the“ – ”אבנים“
letters of the Aleph Bais with which this world 
was created.  The world was created for 
Ruchniyos, and the Tzaddikim seek to satisfy 
it and bring back the Nitzotzos of Kedusha to 
where it belongs in the world above. ( אך פרי
   (תבואה
 Rebbe Shmuel Bar Nachman said – 
Tehillim 121:1 “,שיר למעלות אשא עיני אל ההרים” – 
“A song to the ascents.  I raise my eyes to the 
mountains” – this Posuk means -  אשא עיני אל
 I raise my eyes to the“ - ההורים, למלפני ולמעבדני 
mentors, to my teachers and to my instructors 
in serving Hashem.”  The Posuk in Tehillim 
continues, “מאין יבוא עזרי” – “From where will 
my help come?” When Eliezer went to bring 
Rivkah as a wife for Yitzchok, the Posuk says 
that Eliezer took ten of his master’s camels 
filled with the bounty of his master.  However, 
when Yaakov left his home in search of a wife, 
he was penniless, and did not even have a 
single ring or bracelet.  Why would Yitzchok 
and Rivkah send Yaakov off penniless?  Rebbe 
Chanina says that Yitzchok sent Yaakov 
without any possessions.  Rebbe Yehoshua 

Ben Levi says that Yitzchok did send money 
with Yaakov, however Eisav arose and took 
everything from Yaakov, leaving him with 
nothing.  Yaakov said to himself, “Why should 
I lose hope in my Creator?  Chas V’sholom.  I 
will not lose hope in my Creator.”  Rather, 
 I know that, “My help is from – ”עזרי מעם ד'“
Hashem” “ אל יתן למוט רגלך, אל ינום שומריך, הנה לא
 He will not allow your foot to“ – ”ינום ולא יישן
falter; your guardian will not slumber.  
Behold, He neither slumbers nor sleeps, the 
Guardian of Yisroel.”  “ ד' ישמרך מכל רע, ישמור
 Hashem will protect you from every – ”את נפשך
evil, this refers to the protection from Eisav 
and Lavan.  “He will guard your soul” – refers 
to protection from the Malach Hamaves.  “ 'ד
 Hashem will guard your – ”ישמר צאתך ובואך
departure and arrival – this refers to 
protection on his journey to Lavan’s house. 
 (בראשית רבה)
 Rebbe Chanina says that Yitzchok 
sent Yaakov, “stripped of any possessions.”  
Yitzchok sent Yaakov without any possessions 
so that Eisav should not want to chase after 
him for he had a great love for money.  
Yitzchok thought that if Yaakov left without 
any possessions, perhaps Eisav would have no 
desire to chase after him. (עץ יוסף) 
 Yaakov was sent out of his parents’ 
home without any possessions, because he 
needed to flee from Eisav as fast as possible, 
and taking possessions would have slowed him 
down. (יפה תואר) 

 Chazal tell us that Yaakov hid 
himself away in the Bais Medrash of Eiver for 
fourteen years, as it says at the end of the first 
Perek in Meseches Megilah, and as Rashi says 
at the end of Parshas Toldos.  Perhaps there is 
a Remez to this in the last letters of the words, 
 The Roshei Taivos  ”.עבר“ spell ”יעקב מבאר שבע“
of the words, “וילך חרנה” – the 'ו and the 'ח 
combined is the Gematria of 14. This a Remez 
that Yaakov learned for fourteen years in the 
Bais Medrash of Eiver.  I saw in a Sefer Ba’alei 
Bris Avrom, Ksav Yad, who brings a 
fascinating Medrash.  Eliphaz chased after 
Yaakov to kill him for he wanted to fulfill the 
command of his father.  Yaakov convinced 
Eliphaz that instead of killing him, he should 
take absolutely everything he had, including 
the clothes on his back.  Eliphaz acquiesced, 
took everything, and left Yaakov.  Yaakov was 
left literally with nothing, no clothes on him, 
just as when he came out of his mother’s 
womb.  Being that Yaakov was unclothed, he 
went into a nearby river so that he should not 
be standing in the open while unclothed.  
While he was in the river, an important 
minister came by riding on his horse.  The 
minister unclothed himself in order to cool 
himself off in the river.  A spike in the water 
caused there to be a wave, which drowned and 
strangled this minister.  Yaakov Avinu then 

emerged from the river, and donned the fancy 
clothes of this minister and rode off on his 
horse.  Yaakov feared that perhaps relatives of 
this minister may recognize his clothing or 
horse, and therefore hid himself away for 
fourteen years in the house of Eiver.  We can 
expound on what the Arizal said that the Avos 
Hakdoshim’s purpose was to be Mesaken the 
sin of Odom Harishon.  Avrohom Avinu was 
Mesaken the Chet of Odom Harishon of 
Avodah Zarah, Yitzchok was Mesaken the 
Chet of Shefichas Domim; and Yaakov was 
Mesaken the Chet of Gilui Arayos.  Avrohom 
accepted upon himself סקילה ושריפה for the 
Avodah Zara of Odom Harishon, and was 
thrown into the raging fire in Ur Kasdim. The 
 was סקילה was the actual fire, and the שריפה
because the fire was so hot, and no one could 
get near it, they needed to fling Avrohom from 
afar into the fire, and this was a Kiyum of 
 to הרג Yitzchok accepted upon himself  .סקילה
be Mesaken the Shefichas Domim of Odom 
Harishon, when he stuck out his neck to be 
Shechted on the Mizbe’ach, and “יצחק” is the 
same Gematria as “הרג.”  Yaakov Avinu 
accepted upon himself חנק, strangulation, 
which is the punishment for Gilui Arayos, as 
he was in the river for many hours and could 
have been strangled to death, as occurred to 
the minister.  Perhaps there is a Remez to this 
in the last letters of the words, “ ויצא יעקב מבאר
 which represents the four – ”ארבע“ spell ”שבע
types of death as punishments for sins.  At this 
point, Yaakov completed the four deaths, by 
fulfilling the death of חנק, and it was now a 
complete Tikun for Odom Harishon.  Now that 
this was accomplished, “וילך חרנה” – Yaakov 
removed the “חרון אף” the anger and 
prosecutors that were against Odom 
Harishon. (פני דוד) 

 Now we can understand what the 
Torah is trying to teach us here by telling us 
that Yaakov Avinu departed from Be’er Sheva.  
Every person comes down to this world with a 
mission.  The goal of each individual is to 
figure out his mission, and fulfill it.  Yaakov 
Avinu, and the Avos, had a mission to fulfill.  
They needed to create a Tikun for Odom 
Harishon.  Yaakov left Be’er Sheva, which 
represents Olam Habah, the place of his 
comfort, and went to Charan.  Charan 
represents Olam Hazeh, a place that has much 
challenges.  However, that is the purpose of 
our being here, and we must embrace it.  
Everything that occurred to the Avos is a 
Siman for Klal Yisroel.  While our jobs are not 
as great as the Avos Hakdoshim, each one of 
us have our own jobs, albeit on a much lower 
level than the Avos.   We must rise to the 
challenge in our service of Hashem, and fulfill 
our Tafkid in this world.  May we be Zoche to 
truly embrace and fulfill our Tafkid in this 
world.  
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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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a0548434435@gmail.com :מייל

חינוך 
באהבה

                          "אני לא יודע", "אני לא מסוגל 
אני  ורק  לעשות  יכולים  "כולם  זה",  את  לעשות 
לא יכול", "אני פחות טוב מאחרים", "אני כישלון 

ולכן לעולם לא אצליח".
כלל  בדרך  שהן  הללו  האמירות  לכל  המשותף 
שמאפיין  מאוד,  נמוך  עצמי"  "ערך  של  ביטוי 
האישית,  בהרגשה  ביטוי  לידי  ובא  הילד  את 
משימות  עם  בהתמודדות  הכללית,  בהתנהגות 

לימודיות ועם החיים בכלל. 
דימוי עצמי נמוך מתלווה כ"צל" לתלמיד שחווה 

כל הזמן חוסר הצלחה וכישלונות. 
מהו דימוי עצמי?

רוצה  שהייתי  מי  בין  ההבדל  הוא  עצמי  דימוי 
הדימוי  בפועל.  שאני  מרגיש  שאני  מי  ובין  להיות 
על  שלנו  והרגשות  מהמחשבות  מורכב  העצמי 
היכולות שלנו, הדימוי העצמי הוא בעצם "בבואה" 
ממציאות  בעצם  המושפעת  פנימית,  מציאות  של 
חיצונית, ומהיכולת שלנו לקלוט ולעבד את אותה 

המציאות. 

אחת  שפעם  מסופר  במשל:  האוזן  את  נסבר 
באחת  הגדולה,  בעיר  לסחור  הרשל'ה  נסע 
הוא  העיירות  בין  השבילים  של  ההסתעפויות 
ליער עבות... לאחר כמה  ונכנס  כמובן טעה בדרך 
שעות של נסיעה מפוחדת בחושך, הוא ראה נקודת 
לכיוון  שיסעו  הסוסים  את  זרז  ומייד  רחוקה  אור 

האור, כשהתקרב, מצא לשמחתו פונדק דרכים.
לאחר דפיקות רמות התעורר בעל הפונדק, ומייד 
לו  ואין  לקבלו  יכול  שאינו  הרשל'ה  בפני  התנצל 
הרוסי  הצאר  בצבא  גבוה  קצין  כי  מקום  הלילה 

ופלוגתו תפסו כל מיטה פנויה בפונדק...
לבכות  החל  הוא  יוותר,  כהרשל'ה  אדם  לא  אך 
ולהתחנן שאם לא יישן ימות מקור... בעל הפונדק 
הבין שלא יוכל "להשתחרר" מהנודניק הזה והציע 
בחדר  "תראה,  מסוכנת:  עצה  כמוס"  "בסוד  לו 
ויש  הגבוה  הקצין  ישן  העליונה,  בקומה  האחרון 
לו עוד מיטה בחדר. אם אינך חושש תעלה בשקט 
לישון בחדרו, ואני אעיר אותך לפני שיעלה השחר 

והקצין יתעורר" 
בעל  העיר  בוקר  לפנות  להצעה.  הסכים  הרשל'ה 
הרשל'ה  קם  מיד  כמוסכם,  הרשל'ה  את  הפונדק 
והתלבש בזריזות אך מרוב עייפותו במקום ללבוש 

את בגדיו לבש את בגדי הקצין.
כשירד במדרגות התבונן הרשל'ה במראה שהייתה 
דמות  את  ראה  ולהפתעתו  הכניסה  בקיר  קבועה 
"איזה  לה:  ואמר  מהמראה,  לעברו  מביטה  הקצין 
להעיר  במקום  הפונדק,  בעל  הוא  אחריות  חסר 

אותי הוא העיר את הקצין"...

ובכן מיהו ה"אני" האם זה מי שאני באמת או מי 
שאני חושב שאני...

אומרים ש"אני" הוא לא מה שאני חושב שאני, 
ולא מה שאחרים חושבים שאני, אלא מה שאני 

חושב שאחרים חושבים שאני...

איך נוצר דימוי עצמי?
כישלונות  רקע  על  מתפתח  העצמי"  ה"דימוי 
והצלחות שאנו חווים במפגשים שלנו עם העולם, 
ולסנן  להסביר  לחוש,  לקלוט,  שלנו  וביכולת 

אותם. 
אולם התהליך של "קבלת" הדימוי העצמי אינו 
משפיע  העצמי"  שה"דימוי  כיוון  בכך,  מסתיים 
ולפעול  אחד להמשיך  כל  היכולת של  על  בתורו 

 בעולם.
מעגלי"  "תהליך  שישנו  להסביר  אפשר  בעצם 
שמזין את עצמו ומתקדם כמו "נבואה שמגשימה 

את עצמה". 
של  בחוויות  הוא  ה"אני"  בניית  של  ראשיתו 
הדימוי  בניית  על  שמשפיעות  הצלחה/כישלון 
האמונות  על  בתורה  משפיעה  זו  חוויה  העצמי, 
משפיעות  אלו  ואמונות  לעצמנו,  ביחס  שלנו 
"חוזר  ושוב  בעולם,  שלנו  הפעולות  על  בחזרה 
הדימוי  על  משפיעות  אלו  שמחשבות  חלילה" 

העצמי )הנמוך או הגבוה( וכו' וכו'.

מהם המאפיינים של דימוי עצמי נמוך?
הכתובות  אלו  כמו  מפורשות,  לאמירות  מעבר 
ישירים  לא  ביטויים  ישנם  המאמר,  בראשית 
שמרמזים על "דימוי עצמי נמוך", ושדרכם ניתן 
אסטרטגיות  או  במנגנונים  מדובר  אותו.  לאתר 
שמתפתחת  הקשה,  התחושה  עם  להתמודדות 

אצל הילד. 
המנגנונים הללו אמנם מהווים מעין שריון מפני 
כי הם  יעילים,  אינם  התחושות הקשות, אך הם 
מסייעים להנציח את האמונה בחוסר המסוגלות, 
ולהתמודדות  לשינוי  האפשרות  את  מונעים 
ובהעדר  התקווה"  ב"חוסר  הילד  את  וכולאים 

היכולת להתפתח. 
או  הימנעות  למצוא:  ניתן  הללו  המנגנונים  בין 
יש  בהן  מורכבות  או  קשות  משימות  של  דחייה 
סיכוי גבוה לכישלון, כי כך פשוט הילד לא פוגש 

בו.

ביטוי  לידי  בא  נמוך  עצמי  דימוי  אחד,  מצד 
והאירועים  שההצלחות  הילד  של  באמונה 
גורל,  מזל,  נס,  של  תוצאה  הם  בחייו  החיוביים 
מתקשה  הוא  ולכן  אחרים,  של  עזרה  או  פוקס 

לייחס את ההצלחות לעצמו. 

מצד שני, הוא מרגיש ובטוח שהכישלונות הם תוצר 
מובהק של יכולותיו. לכן נוכל לפעמים לשמוע ילדים 
קל  מבחן  עשה  "המורה  אומרים:  במבחן  שהצליחו 
את  ידעתי  בפוקס  לי,  היה  מזל  "איזה  או  במיוחד" 

התשובות". 
ולעומת זאת, לאחר כשלון, הם יגידו: "אני אף פעם 
לא מצליח", "אני לא שווה שום דבר" או "זה כל מה 

שידעתי". 

עצמי  "ערך  לבעלי  המתלווה  נוסף  בולט  מאפיין 
נמוך" הוא חוסר תקווה וחוסר אמונה שהמצב יוכל 

להשתנות אי פעם בעתיד. 
שנידונים  כמי  עצמם  את  יתארו  כלל  בדרך  הם 
לכישלון, ואין ביכולתם לשנות זאת, כיוון שהכישלון 
נובע מ"כישרונותיהם" החסרים או מהמצב הנורא בו 

הם נמצאים.
חיובי"  עצמי  "דימוי  להם  שיש  אלה  לכך,  בניגוד 
ישייכו לעצמם את ההצלחות ויפילו את הכישלונות 
המורה  אצלם  בשליטתם,  נמצאים  שלא  גורמים  על 
יהיה אשם במבחן בו השיגו ציון נמוך או שהם יטענו 
כי בכלל לא התאמצו ולא רצו להצליח בו מלכתחילה.

קושי לימודי והשפעתו על הדימוי העצמי
בצורה  אותו  חווה  שהוא  לימודי  קושי  לילד  כשיש 
יום יומית בכיתה כגון: קושי בקריאה, כתיבה, הבנת 
בעצם  הוא  מוטורי,  או  שפתי  קושי  חשבון,  הנקרא, 

חשוף הרבה יותר לפיתוח דימוי עצמי נמוך. 
אצל  במיוחד  תועצם  נמוך,  עצמי  דימוי  תחושת 
"קשב  מבעיית  גם  הנ"ל  בנוסף לקשיים  ילד הסובל 
הספר,  בית  בגיל  הלימודי  לקושי  מעבר  כי  וריכוז". 
ילד עם בעיית קשב וריכוז חווה בדרך כלל כישלונות 
הוא  בו  ההתפתחותי  לשלב  בהשוואה  צעיר  מגיל 

נמצא. 

בקטנותו  עוד  לביקורת  חשוף  קשיים  עם  ילד 
לו  מוספים  כך  אחר  ההורים,  מול  הבית  במסגרת 
מהלך  ולכל  הילדים  בגן  גם  וביקורת  כישלונות 
ושוב  זה נתקל שוב  ילד  שנות לימודיו בבית הספר, 
בלימודיו  "נכשל"  הוא  כי  מהסביבה  בתגובות 

ובהתנהגותו. 
ילד זה מתויג בדרך כלל בכותרת של "כשל לימודי" 
ילד "טעון טיפוח" והוא זקוק לעזרה צמודה  או של 
ותיווך בכדי לעמוד במטלות השגרתיות של הכיתה. 
והוא  הלימודית  וברמה  בחומר  מתקדמת  הכיתה 
שהולך  הפער  את  ל"הדביק"  ומנסה  מאחור  נשאר 
ומתרחב משנה לשנה ואיתו ביחד גם הפער בדימוי 
העצמי שנהיה יותר ויותר שלילי עם כל הסימפטומים 

שהזכרנו בהתחלה. 
האם לכל הילדים עם קושי יש דימוי עצמי נמוך?

ממש לא! וזה הדבר החשוב ביותר בשבילנו. 
עלינו לדעת כי יש ילדים עם קושי, שהדימוי העצמי 

שלהם חיובי. חוקרים מצאו כי ל"סביבה" שהילד 
בו  האופן  על  משמעותית  השפעה  יש  בה,  נמצא 

הילד יחווה את עצמו ואת יכולותיו.
סביבה שתהיה אמפטית לקשיים, תוך כדי שהיא 
התמודדות  דרכי  הילד  את  ומלמדת  מעודדת 
שלו  ביכולת  לאמונה  עצמית,  ומשמעת  לשליטה 
הן  והצלחה  כישלון  כי  ולידיעה  בעיות,  לפתור 
חוויות שלומדים מהן - תסייע לו לצמוח עם דימוי 
עצמי חיובי, גם אם יש לו קושי לימודי או הפרעת 

קשב.
איך מתחילים לטפל בדימוי עצמי נמוך?

הצעד הראשון הוא להבין שיש בעיה. המשימה הזו 
מוטלת עלינו- ההורים. 

שהילד  הקושי  את  לאתר  צריכים  אנחנו-ההורים, 
היועץ  המחנך,  עם  ולהתייעץ  אותו  להעריך  חווה, 
שיוכל  מקצוע  איש  עם  ובמיוחד  הספר,  בית  של 
את  ולשלב  וההורים  הצוות  את  להדריך  להבין, 

המסלול הנכון ביותר לטיפול. 
סתם  לא  הוא  נמוך"  עצמי  ש"ערך  לדעת  עלינו 
"פציעה"  ממש  אלא  קטנטונת  "בעיה"  איזושהי 
נפשית משמעותית, המעצבת את החיים של הילד 
עלינו  כן  ועל  חייו,  אורך  לכל  ח"ו  אותו  ותלווה 
צריכה  גם  והיא  הרצינות  במלא  אליה  להתייחס 
יסוד" בכל טיפול בקשיי הילד בבית  להוות "אבן 

 ובבית הספר.
בטיפול, נבקש לאפשר לילד סביבה בטוחה ויציבה 
התמודדות"  "ממנגנוני  להיפרד  יוכל  שהילד  כדי 
שלו  העצמי  הערך  את  לבנות  ויוכל  יעילים,  לא 

מחדש. 
איטי  הוא  שהתהליך  בחשבון  תיקח  כזו  בנייה 
וממושך וצריך לכלול "התנסויות חוזרות" במגוון 
של פעילויות ותחושות קשות, שהן מעוררות אצל 

הילד. 
וסך  יעילים  התמודדות  מנגנוני  יתפתחו  כך 
ביחס  חיוביות  חוויות  של  חדשות  התנסויות 

ליכולות ולאפשרויות הקודמות. 
במיוחד  הצלחות  של  בצבירה  לילד  לסייע  עלינו 
הסתייג  והוא  קשה  לו  היה  בהן  מקומות  באותן 

מפעילות או למידה.
וכמובן להרבות בתפילה לכל אורך הדרך... 

מאת הרב יצחק אבוחצירא. מחנך ויועץ חינוכי 
נכשלתי, אני לא כישלון פרק ג'

שני טפשים יושבים בבית קפה בערב 
ומעיינים בתפריט.

אחד הטפשים אומר: "אני לא אזמין 
קפה, אני לא יכול

להירדם אחרי שאני שותה קפה".
אומר השני: "אצלי זה בדיוק הפוך... 

אני לא יכול לשתות
קפה אחרי שאני נרדם."

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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לנגד  מתנפצים  ותכנוניו  ותפילותיו 
מאמונתו  זה  כהוא  זז  לא  הוא  עיניו. 
ומתמימותו ומישרותו ומהדרך שקיבל 

מהוריו הקדושים.

גם יצחק אבינו, כשגילה שכל חלומותיו 
לנגד  מתנפצים  עשיו  לגבי  ותכנוניו 
עיניו – ברגע הראשון הוא נחרד "חרדה 
נשימה  באותה  אבל  מאוד",  עד  גדולה 
ולא  מרמה  כאן  שאין  בכך  מכיר  הוא 
עליונה  השגחה  כאן  יש  אלא  שקר, 
והוא  אחרת  יתנהלו  שהדברים  שרוצה 
ואומר  ה'  הנהגת  את  עצמו  על  מקבל 
ממשיך  אבינו  ויעקב  יהיה".  ברוך  "גם 
ין רגע הוא שם בצד את כל  ּבִ את דרכו. 
תכנוניו ומבין שיש רק אחד שקובע. רק 
רצון ה' קובע מה יקרה במציאות. ורצון 
לאישה  לאה  את  יישא  שהוא  הוא,  ה' 

ויוליד ממנה את בנו בכורו.

חידושים  מחפשים  אנו  כלל  בדרך 
מיוחדות  קושיות  השבוע,  פרשת  על 
ותירוצים מבריקים, משלים ופרפראות. 
הם  ביותר  הגדולים  החידושים  אבל 
שט הכתובים, המסרים החדים  ּפְ פשוט 
שצצים ועולים כאשר רואים את התורה 

כסיפור חי ונושם.

פירושו  באמת,  החומש  את  ללמוד 
עשיו  מפני  המוות  פחד  את  להרגיש 
האדיר  והחיזוק  הנחמה  ואת  ואליפז, 
הכאב  את  להרגיש  הסולם,  שבחלום 
עומק  ואת  לבן  של  מהרמאות  והעלבון 

האמונה של יעקב וכן על זו הדרך.

השכל  מוסר  וכמה  אמונה  שיעורי  כמה 
יש בתגובה של יעקב! כמה שנים צריכים 
אמונה  על  ולהתפלל  אמונה  ללמוד 
ממדרגה  ולעלות  בניסיונות  ולעמוד 
של  לשלימות  שמגיעים  עד  למדרגה 
ליחידי  שאיפה  לא  וזו  אבינו!  יעקב 
אחד  לכל  שאיפה  זו  אלא  הדורות, 
מאיתנו, כמו שאומרים חז"ל שכל אחד 
למעשה  מעשי  יגיעו  מתי  לומר  חייב 

אבותי אברהם יצחק ויעקב.

מלבדו".  עוד  ש"אין  יודעים  כולנו 
על  נחמדה  מדבקה  יפה,  סיסמה  זו 
האוטו. אבל יעקב אבינו מחדד לנו את 
המשמעות של "אין עוד מלבדו" לחיים 
שלנו. בכל סכסוך, בכל מה שעושים לך 
שותפים,  חברים,  שכנים,  לך,  וגורמים 
אישה,  המשפחה  בני  בעבודה,  הבוס 
עוד  שאין  חי  כשאתה   – ילדים  בעל, 
שאוהב  בה'  בוטח  וכשאתה  מלבדו, 
ביותר  הטוב  את  עבורך  ועושה  אותך 
מגיע  אתה   – ה'  את  רק  רואה  ואתה 
נקי  מצער,  נקי  מכעסים,  נקי  נקי,  ללב 
ומתנהג  וכדומה,  ממרמור  נקי  מדאגה, 
המצבים,  בכל  הדעת  וביישוב  באצילות 

כמו בן מלך אמתי.

ולחיות  הצאן,  בעקבי  ללכת  יזכנו  ה' 
בשלימות את האמונה הישרה שאין עוד 

מלבדו.

                         את רב שעותיו 
יוסף  אליעזר  ר'  הקדיש  ועיתותיו 
זאת  מלבד  ה'.  ולעבודת  לתורה 
הצטיין כיהודי חינני ותוסס, תלמיד 
מסר  ביומו  יום  מדי  וחסיד.  חכם 

שיעור תורה בבית הכנסת. 
לממכר  בחנות  מצא  פרנסתו  את 

כתיבה.  מכשירי 
היה  נוהג  זו  בחנות 
גם  יוסף  אליעזר  ר' 
של  מרובה  מידה 
אורחים.  הכנסת 
עוברים ושבים, יגעים 
ומחום  הדרך  מטורח 
נכנסים  היו  השמש, 
היה  והוא  פנימה, 
מקבלם במאור פנים, 
מים  כוס  להם  מוזג 
את  להשיב  צוננים 
היה  כך  אגב  הנפש. 
תלמידי  עם  מחליף 
החכמים שבהם דברי 
באוזני  ואילו  תורה 
היה  העם  פשוטי 
תורה  דבר  משמיע 
השבוע  לפרשת  נאה 

וכיוצא בזה. 
הופיע  אחד  יום 
לקוח  בחנות 
"ביקשתי  ממורמר: 

ארזת  ובמקומו  וחלק  לבן  נייר 
ר'  יצא  ומחוספס".  אפור  נייר  לי 
אליעזר יוסף החוצה עם גליל הנייר 
בידו, הביט בו לאור החמה ונוכח כי 
חזרה  התופעה  הקונה.  עם  הצדק 
ונשנתה. או אז הבין ר' אליעזר יוסף 

כי ראייתו החלה להשתבש. 
ביקור אצל רופא מומחה אישר את 
חששו. בדיקה יסודית של העיניים 
פי  שעל  ממש,  של  בעיה  גילתה 
עליך  "יהיה  ותלך.  תחריף  טבע 
לעבור ניתוח מסובך", פסק הרופא, 
כי  סיכוי  יש  אחד  שמצד  "ניתוח 
יש  שני  מצד  אך  ראייתך,  את  יציל 
כי תאבד בכלל  בו סיכון לא מועט 
תמך  הסיכון  אף  על  הראייה".  את 
הרופא בניתוח, שכן בלעדיו תיחלש 
שתיעלם  עד  בוודאות  הראייה 

לגמרי. 
ברוח  לביתו  יוסף  אליעזר  ר'  חזר 
נסערת. נכנס פנימה, הליט את פניו 
בין שתי כפות ידיו וזרם של דמעות 
פרץ מעיניו. בקול רועד סיפר לבני 
"אם  הרופא.  דברי  את  משפחתו 
את  בוודאות  אאבד  אנותח,  לא 
הראייה. ואם אנותח, גם אז מסתכן 
אני באבדן ראייתי. ותורה מה תהא 
שלא  עליי  נגזר  האומנם  עליה? 
להתעמק  בספר,  לעיין  עוד  אוכל 
תלמוד  מצוות  ולקיים  בסוגיה, 
תורה השקולה כנגד כל המצוות?!", 
על  היה  כאבו  כל  ליבו.  במר  בכה 
הקדושה,  התורה  לימוד  הפסד 

מלבד זאת לא עניין אותו דבר.

ccc
יוסף שב  ור' אליעזר  ימים  חלפו כמה 
נבדק  בדיקות.   להמשך  הרופא  אל 
ביצוע  על  סופית  בהחלטה  שוב 
הניתוח.הפעם הוא יצא משם כשחיוך 
את  לו  היה  כבר  פניו,  על  נסוך  דק 
הוא  הבשורה,  עם  להתמודד  הכלים 

ובמוחו  הדין  גזר  את  באמונה  קיבל 
נפשו  רעיון שהצליח להרגיע את  עלה 

הסוערת. 
בית  אל  היישר  פנה  הרופא  מבית 
הספרים  מארון  גמרא  הוציא  הכנסת, 
חודשים  שישה  בה.  להגות  והתיישב 
היום  שעות  רוב  את  בילה  רצופים 
ופיו  הגמרא  דפי  בין  טמון  כשראשו 

אינו פוסק מלימוד. 
אל  בשלישית  שב  שנה  חצי  לאחר 
הרופא, הפעם כדי לעבור את הניתוח 
רופאו. הניתוח בוצע  לו  שעליו המליץ 
נחבשו  יוסף  אליעזר  ר'  של  ועיניו 
לתקופת מה, עד אשר יתאחו החתכים 
את  אפפו  וחרדה  מתח  יגליד.  והפצע 
בני המשפחה, ואילו רוחו של המנותח 
כבר  הוא  עליו.  טובה  הייתה  בעצמו 
חיזק  שיהיה,  מה  לכל  ליבו  את  הכין 
את רוחו שהכל לטובה, התפלל ועשה 

מה שעשה...
 ccc

הסועדים  אחד  העז  הימים  באחד 
אכולי  שהכול  בשעה  כיצד  לשאול, 
על  לשמור  הוא  מצליח  ודאגה,  מתח 
שלוות רוחו. השיב לו ר' אליעזר יוסף: 
אהיה  שמא  חרד  אני  שגם  לך  "ברור 
הוא  חשוב  כי  נאמר  שעליו  סומא 
רוצה  איני  כמה  להסביר  מיותר  כמת. 
לאבד את כוח הראייה, שהרבה מצוות 
מן  ואולם  בו.  תלויים  מצווה  והידורי 
הרגע הראשון שבו התוודעתי לחומרת 
מצבי הייתה עיקר דאגתי נתונה לעניין 
סוד  ממתיק  וכשהוא  התורה"  לימוד 

המשיך ואמר: 

דעת  חוות  את  לראשונה  "כששמעתי 
עמוק.  צער  והתמלאתי  נחרדתי  הרופא 
וחיזקתי  התעשתי  מכן  שלאחר  בימים 
והרבתי  בה'  ובביטחון  באמונה  עצמי  את 
מכל  המצב  בחינת  לאחר  בתפילה. 
ושאלתיו,  הרופא  אל  חזרתי  צדדיו, 
הניתוח  את  לדחות  אפשר  זמן  בכמה 
על  יתר  להסתכן  בלי 
שנה',  'חצי  המידה. 
ממנו  הרופא.  פסק 
אל  פעמיי  את  שמתי 
בהחלטה  הכנסת,  בית 
את  להקדיש  נחושה 
ששת החודשים הבאים 
לדרך  צידה  לקחת 
הבאה לפני על ידי שינון 
שתיים  או  מסכת  של 
שאם  כדי  בגמרא, 
חלילה,  ייכשל  הניתוח 
אלו  מסכתות  אזכור 
אמנם  וכך  בוריין.  על 
תקופה  במשך  עשיתי. 
ושנן  חזור  שיננתי  זו 
ביצה  המסכתות  את 
בקיא  ואני  השנה  וראש 
התבין  עכשיו.  בהן 
אפוא מדוע אינני שותף 
את  האופפת  לחרדה 

כולכם?"... 
חלפו כמה שבועות והרופא בא לביתו של 
התחבושות  את  להסיר  יוסף  אליעזר  ר' 
הניתוח.  תוצאות  את  ולקבוע  מעיניו 
תהילים  פרקי  ממלמלים  הסובבים  בעוד 
הוסרו  לה'    נרגשת  תחינה  ונושאים 
שני  לתוך  הציץ  והרופא  התחבושות 
רואה",  "אדוני  המתרחבים.  האישונים 

קבע הרופא. 
את  יוסף  אליעזר  ר'  ניצל  והלאה  מאז 
ביצה  במסכתות  המושלמת  שליטתו 
וראש השנה כדי לשוב ולשננן על פה בכל 
עת. עד ערוב ימיו הספיק לחזור ולסיימן 

למעלה מארבעת אלפים פעמים. 
את  יוסף  אליעזר  ר'  כתב  לבניו  בצוואתו 
המשפט הנ"ל, בהסבירו כי "אנשים יעברו 
יראו את המילים החקוקות  ליד המצבה, 
ישאלו  אז  או  תתעורר.  וסקרנותם  עליה 
וייענו כי פעם התגורר בעיר הקודש יהודי 
חזר  אותה  ומאהבתו  התורה,  את  שאהב 
ושינן שתי מסכתות בש"ס יותר מארבעת 

אלפים פעמים". 

צידה לדרך

שבת שלום ומבורך לכל 
בית ישראל.
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היציבות
משלי,  ספר  את  פתח  המלך  שלמה 
גדולה  מצוה  יש  אדם,  לכל  כאומר 
לחדד השכל, להבין כל דבר על בוריו,  
"ָלַדַעת  לא להסתפק בהבנה שטחית 
ִביָנה..  ִאְמֵרי  ְלָהִבין  ּומּוָסר  ָחְכָמה 
ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ ּוְמִליָצה  ל  ָמׁשָ ְלָהִבין 
משפיע  לעומק  העיון  כי  ְוִחידָֹתם" 
ישרות,  דעות  וכשיש  הדעות,  על 
ישירות  משפיע  זה  אמתיות,  דעות 
וכשיש מידות מתוקנות  על המידות, 
וזה  ולכלל,  לפרט  טובים  חיים  יש 
תכלית האדם, לקשט את נפשו בבגדי 
הנפש,  תכשיטי  שהן  והצדק  האמת 
ָחְכָמה,  ָלַדַעת  צריכים  זה  ובשביל 
כל שכן  דבר!  כל  להסתכל בשכל של 
ידי  ועל  בדברי חכמה, לצלול לעומק, 
ל  ָמׁשָ ְלָהִבין  יכולת  לברי  להפוך  זה 
ּוְמִליָצה, כי המשל והמליצה הם הדבר 
למשלים  מבעד  המסתתר  המכוון 

הכתובים בתנ"ך ובדברי החכמים.

מפורט,  משל  משלים,  סוגי  שני  ויש 
הוא  ביניהם  וההבדל  כללי,  ומשל 
שבמשל המפורט כל מילה  שנאמרה 
בסיפור  ופרט  פרט  כל  חשובה,  בו 
הכללי  במשל  ואילו  משהו,  מלמד 
פרטים  ערך,  חסרי  פרטים  הרבה  יש 

המהווים תפאורה לעניין העיקרי.

והתורה מספרת לנו על החלומות של 
כי  פעמיים,  ולא  פעם  לא  הצדיקים 

רק  משל,  של  סוג  הם  החלומות  גם 
שהחלום של הנביאים הוא לא חלום 
רק  חולם,  אדם  כל  לחלום  כי  רגיל, 
שבדרך כלל החלומות שלנו לא בעלי 
שאומר הכתוב  כמו  גדולה,  משמעות 
בדרך  כי  ִעְנָין"   רֹב  ּבְ ַהֲחלֹום  א  ּבָ י  "ּכִ
בהם  העניינים  רגיל  אדם  אצל  כלל 
הוא עסוק ביום והרגשות אותם הוא 

חווה, נראים לו בחלום הלילה.

אך חלום נבואי עניינו שונה, כי חלום 
נבואי חל רק על אדם הקרוב לשלמות 
השכל והמידות, כמו שכותב הרמב"ם 
חכם  על  אלא  חלה  הנבואה  "ואין 
ולא  במידותיו,  גיבור  בחכמה,  גדול 
יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם 
יצרו  על  בדעתו  מתגבר  הוא  אלא 
נכונה  רחבה  דעה  בעל  והוא  תמיד, 
אדם  על  רק  שורה  נבואה  מאד"  עד 
גיבור על יצרו, שכל ההשתוקקות שלו 
וככל  והצדק,  מרוכזת להשגת האמת 
שהוא קרוב יותר לשלמות כך החלום 
להיות  הופך  חלומו  יותר,  בהיר  שלו 

חלום מפורט ולא חלום כללי. 

אבינו,  יעקב  של  החלום  היה  כזה 
לו מסר  יש  ופרט  פרט  כל  שבו  חלום 
שראשו  הסולם  כי  לדורות!  עצום 
השמימה  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב 
המחפש  האדם  לעבודת  מרמז 
הוא  כשהסולם  האנושית  שלמותו 
משל ליכולת הרוחנית שנתן האלהים 
כפי  ולהשיג  לעלות  לטפס  לאדם 

עד  והצדק,  האמת  שלמות  יכולתו 
יזכה  אם  יגיע  המעלות  ברום  אשר 
כי  עליו"  ניצב  ה'  "והנה  לדרגת 
היציבות מרמזת למדרגה אותה משיג 
ומאודו  נפשו  לבבו  בכל  שהשתדל  זה 
על האמת, שהוא זוכה ליציבות, והוא 
אינו מטולטל בגזירת נע ונד, אלא ניזון 
היא  דעתו  כי  לעולם,  וחי  החיים  מעץ 

דעת אלוהים חיים. 

יש  בסולם,  בחינות  שבע  כאן  ויש 
ארצה,  מוצב  היותו  ואת  הסולם,  את 
ומלאכי אלהים,  והוא מגיע השמימה, 
משיגים  אשר  עד  ויורדים,  העולים, 
המשל  יבין  חכם  וכל  היציבות,  את 
הכללי  היסוד  פי  על  והמליצה,  
מדרגא  לילך  שצריך  אותנו  המלמד 
וכמה  כמה  לאדם  ושיהיה  לדרגא, 
צריך  העליה  וקודם  וירידות,  עליות 
תכלית  היא  והירידה  ירידה,  שיהיה 
בו"  ויורדים  "עולים  כן  שעל  העליה, 
כי באדם עצמו מתחוללים כל העליות 
והירידות, לפיכך לא יתבהל וישתומם 
שעובר  מה  מכל  דעתו  תיחלש  ולא 
עליו, כשהוא בעליה לא יכנס לשאננות 
הוא  שלם  שכבר  ליוהרה  חלילה  או 
בפחיתותו  יכיר  ובירידה  כמוהו,  ואין 
מחדש  ויכסוף  ויתגעגע  ובאנושיותו, 
עניין  כלל  וזהו  פסגות,  אוויר  לנשום 
אדם  כל  של  סולמו  שהוא  הסולם, 

בדרך לאינסוף..  

ֹוָרה הּוא ַעל- ת ַהתּ ַ ַכת ְקֻדּשׁ ר ַהְמׁשָ               ִעּקַ
ו  דֹולֹות ֵמֵעׂשָ ְיֵדי ַיֲעקֹב, ֲאָבל ָהָיה ָעָליו ַמֲחלֹקֹות ּגְ
ֹוָרה  ַהתּ ַחְכֵמי  ַעל  ַהחֹוְלִקים  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְוָלָבן, 
חֹוְלִקין  ָהיּו  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ָאִבינּו,  ְוַיֲעקֹב  ים,  ּיִ ִ ָהֲאִמתּ
ַגם  ְתׁשּוָבה יֹוֵתר ַעל ּפְ ר ָלׁשּוב ּבִ ּבֵ ָעָליו יֹוֵתר, ִהְתּגַ
ַגם  ּפָ ן ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּוְלַתּקֵ
ְוהּוא  ֶזה.  ּבָ ְגמּו  ּפָ ׁשֶ אֲחָריו  ׁשֶ ַהּדֹורֹות  ּוְפַגם  ֶזה.  ּבָ
ה ַעל-ְיֵדי- ר ְוָעׂשָ ִחּבֵ ִביָלם, ַעד ׁשֶ ׁשְ ְתׁשּוָבה ּבִ ב ּבִ ׁשָ
ֵבית  ְטַמן ּבְ ּנִ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ הּו ּבְ ּזֶ ים, ׁשֶ ֶזה ְסָפִרים ַרּבִ
ם ָעַסק  ו, ְוׁשָ ַרח ֵמֵעׂשָ ּבָ ֵעת ׁשֶ ָנה ּבְ ם ְוֵעֶבר י"ד ׁשָ ׁשֵ
י  ים, ּכִ ר ַעל-ְיֵדי-ֶזה ְסָפִרים ַרּבִ אי ִחּבֵ ֹוָרה. ּוְבַוּדַ תּ ּבַ
ִעְנַין ָהֱאמּוָנה  ים ּבְ ה ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ּמָ ר ּכַ ַיֲעקֹב ִחּבֵ
עבודת- הלכות  )רמב"ם  ּמּוָבא  ּכַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
שצ"ה(,  סימן  מוהר"ן  חיי  ועיין  ג.  א,  כוכבים 
ם  )ׁשָ ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה.  ַאְדמֹו"ר  ה  ִמּזֶ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּוְכמֹו 

אֹות מ"ה(. )שיש"ק א-מט(

ִזְכרֹונֹו-  ְ מֹוַהְרַנ"תּ ִלְפֵני  ֶאָחד  ִהְתאֹוֵנן  ַעם  ּפַ
ְוִנֵחם  ַלֲארּוָסתֹו,  נֹות  ָ ַמתּ ן  ֵ ִלתּ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִלְבָרָכה, 
ם  "ּגַ לֹו:  ְוָאַמר  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה   ְ מֹוַהְרַנ"תּ אֹותֹו 
נֹות  ָ ן ַמתּ ֵ לֹום לֹא ָהָיה לֹו ִלתּ ָ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ
)שם  ָאִחיו..."  ו  ֵעׂשָ ֵני  ִמּפְ ַרח  ּבָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ תֹו,  ְלַכּלָ

א-תשי(

א ב של החיים
רֹות. ְסּתָ 'ל ַה'ּנִ ה' נֹוָטִריקֹון – ֲא'ִני י'ֹוֵדַע ּכָ ּכָ g 'ַאּיֶ

ל ַהּתֹוָרה. יר ֶאת ְמקֹומוֹ ֶזה ְיסֹוד ּכָ ּכִ ַהּמַ
ַהּבֹוֵרא  ל  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ִסיִסית  ַהּבְ ה  ִריׁשָ ַהּדְ  g

ית. ַמְדֵרָגתֹו ָהֲאִמּתִ יר ּבְ ּכִ ּיַ ֵמָהָאָדם – ׁשֶ
ָהָיה  ִאּתֹו  ָרה  ּקָ ׁשֶ ה  ּמָ ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ָצִריְך  ָאָדם   g
קֹום  ּמָ ִדּיּוק ּבַ ב ִלְקרֹות ְלטוָֹבתֹו, ְוהּוא ִנְמָצא ּבְ ַחּיָ

ּבֹו הּוא ָצִריְך ִלְהיֹות.

גן
הדעת

שאלות ותשובות שנשאלו בקו ההלכה הספרדי

          בחור ישיבה שב לביתו ביום 
שישי ומתעתד לשוב אל הישיבה 
מותר  האם  בבוקר,  ראשון  ביום 
כביסה  המכונת  את  להפעיל 
תמשיך  והמכונה  השבת,  קודם 
השבת  כניסת  לאחר  לפעול 

ותכבס את בגדיו? 
מותר להפעיל את מכונת הכביסה, 
וכך מצאנו במשנה מסכת שבת דף 
י"ז עמוד א', שמותר להשרות את 
הסממנים בתוך מים מיום שישי, 
אף שהמלאכה מסתיימת בשבת. 
עד  הכביסה  את  לתלות  אין  אבל 
דעת  יחוה  )שו"ת  שבת  מוצאי 

חלק ג' סימן י"ח(.

ממטרות  להפעיל  מותר  האם 
ערב,  לקראת  שישי  ביום 
שיפסיקו את פעולתם בליל שבת 

לאחר כניסת השבת?
ביום  ממטרות  להפעיל  מותר 
שעון  ידי  על  לשבת  סמוך  שישי 
מסכת  במשנה  מבואר  וכך  שבת, 
"פותקין  א'  עמוד  י"ח  דף  שבת 
מים לגינה מערב שבת, ומתמלאת 

והולכת כל השבת".

כמה נרות צריך להדליק לשבת? 
מעיקר הדין די בהדלקת נר אחד, 
ה'  פרק  שבת  הלכות  )רמב"ם 
כמו  מנהגינו  אמנם  א'(.  הלכה 
הטורים  בעל  יעקב  רבינו  שכתב 
כנגד  אחד  נרות,  שני  להדליק 

"זכור" ואחד כנגד "שמור".

על  מתווכחים  והאשה  האיש 
"פעם  האיש  טוען  נרות,  הדלקת 
להדליק  מעוניין  אני  בשבועיים 

את הנרות" האם הצדק עימו? 
הנר  בהדלקת  הקדימה  זכות 
חטאה  על  כתיקון  לאשה,  ניתנת 
של חוה, ולכן אם האשה מעוניינת 

להדליק, היא הקודמת.

יולדות  נמצאת בבית  אם האשה 
האב  ונשארו  בשבת,  וכדומה 
ידליק  מי  בביתם,  בנותיו  עם 
או  ידליק  האב  האם  הנרות,  את 

שתדליק אחת הבנות?
ואם  הבעל,  ידליק  בנות  אין  אם 
והיא  תדליק  הבת  גדולה,  בת  יש 
הדלקת  לעניין  לאביה  קודמת 
בספר  אלישיב  הרב  )מרן  הנרות. 

שבות יצחק(.

ביותר  הראוי  המקום  היכן 
בחדר  האם  שבת,  נרות  להדלקת 
רגילים  שבו  במקום  או  שינה 

לאכול?
עיקר המצווה היא להדליק בחדר 
בזוהר  שמבואר  כפי  האוכל, 
הקדוש פרשת עקב דף רע"ב עמוד 

ב'.

יחד  משפחות  כמה  נמצאים  אם 
הנשים  כל  ורוצות  הבית,  באותו 

להדליק בברכה, כיצד ינהגו?
האם  הפוסקים  במחלוקת  תלוי 
אור",  "תוספת  על  לברך  ניתן 
כל  יכולות  האשכנזים  לפוסקי 
החדר  באותו  להדליק  הנשים 

וכולן יכולות לברך.
על  לברך  אין  הספרדים  לפוסקי 
"תוספת אורה" ולכן אם האורחות 
יצאו  הבית,  בעלת  עם  מדליקות 
בעלת  שבירכה  בברכה  חובה  ידי 
הבית וידליקו בלא ברכה. )שולחן 
אם  ח'(  סעיף  רס"ג  סימן  ערוך 
יכולה  לאורחת,  מיוחד  חדר  יש 
אף  בברכה,  בחדרה  להדליק 

לפוסקים הספרדים.

יוכל  אדם הולך לבית מלון כיצד 
לברך על הדלקת נרות שבת?

מכיון  האשכנזים  לפוסקי 
אורה"  "תוספת  על  שמברכים 
במקום  להדליק  האשה  יכולה 

שהמלון מייחד להדלקה ולברך.
קדמה  אם  הספרדים  לפוסקי 
אשה והדליקה, אינה יכולה לברך 

ולכן הפתרונות הם כדלהלן:
ראשונה  שתדליק  או  א. 

קודם לכולן, ואז יכולה לברך.
או שתדליק שתי פנסים  ב. 

עם סוללות, ויכולה לברך על זה.
האור  את  שתדליק  או  ג. 

בחדר ותברך על הדלקתו. 

חלב  שקית  לפתוח  מותר  האם 

בשבת ע"י מספריים?
תשובה מותר לחתוך שקית חלב, 
או שקית מיץ פירות, וכיוצא בהן, 
והן  ביד,  הן  המשקה,  מהן  למזוג 

במספרים )חזו"ע ה מתקן מנא(.

בשבת  לפתוח  מותר  האם 
בקבוקים ופחיות

לגבי שתית פחית מותר לפותחה, 
ולגבי  שתיה,  בקבוק  לגבי 
פתיחת פקק של בקבוקים מותר 
איסור  בזה  ואין  בשבת,  לפתוח 
להחמיר  וטוב  מנא.  מתקן  של 
לפתוח הבקבוק מערב שבת היכא 

דאפשר. )חזו"ע שם(

האם מותר לאישה להסיר איפור 
בשבת, או שיש בזה משום מוחק

איסור  יש  האם  הפוסקים  נחלקו 
או  מהגוף  איפור  בהסרת  מחיקה 
תשובות  בפסקי  )עיין  שמותר 
להסיר  יותר  טוב  ולכן  שמ(  סימן 
אמנם  שבת,  לפני  האיפור  את 
את  להסיר  אפשר  צורך  יש  אם 
שלא  האישה  תיזהר  אך  האיפור, 
משום  רטוב  גפן  צמר  עם  להסיר 

סחיטה.

מאת  הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א
"ראש כולל חושן משפט בישיבת "חוט של חסד" ומנהל רוחני של קו ההלכה"

לתגובות למדור יש 
להפנות לאימייל:

yaron054843@gmail.com 

"לשאלות בהלכה התקשרו 
לקו ההלכה הספרדי במספר 
3030*, ניתן להאזין למאגר 

שיעורי מורינו הרב שלום ארוש 
שליט"א בשלוחה 5 ואחר כך 6"
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בנאמנות  המעסיק  אצל  לעבוד  המשיך 
מרובה, רק הפעם השתדל להגדיר יותר 

ברור את תנאי ההעסקה.

אחד  לכל  מקום  משאיר  אני  זה  בשלב 
להרהר בסיפור ובמסקנותיו, כי הסיפור 
האמונה  שלימות  את  לנו  מדגים  הזה 

ומחדד לנו את השאיפות בחיים.

אתכם,  להפתיע  רוצה  אני  וכאן 
כך  כל  סיפור  לא  הוא  הזה  שהסיפור 
מאוד  עתיק  סיפור  הוא  אלא  חדש, 
שכתוב בחומש שלנו ואנו קוראים אותו 
בכל שנה מחדש. זה בדיוק הסיפור של 
כולנו  שבאבות.  השלם  יעקב,  אבינו 
קוראים את הפסוקים וכולנו "מבינים" 
מבינים  אומנם  אנו  רמאי.  היה  שלבן 
בראש, אבל לא מרגישים ולא חיים את 

הדברים בלב.

אם היינו "נכנסים" לתוך הסיפור וחיים 
אותו  ומציירים  אותו  ו"נושמים"  אותו 
באופן מוחשי במושגי דורנו, או שהיינו 
לנו  שקרו  ממקרים  דוגמאות  לוקחים 
בחיים – היינו "יוצאים מהכלים", היינו 
מרגישים את ההלם והתחושה הצורבת 

של יעקב אבינו.

רואים  אנו  שבו  הזה  מהמקום  ודווקא 
אנו  ואיך  בנו  מתעוררים  רגשות  ֵאילו 
קל   – דומה  במציאות  מתנהגים  היינו 
לנו לקבל מושג קלוש מגדלותם הבלתי 

נתפסת של האבות.

גדולה  במסירות  עבד  אבינו  יעקב  הנה 
יומיים.  ולא  יום  לא  ובלילות.  בימים 
קיבל  לא  והוא  תמימות.  שנים  שבע 

שקל. הוא רק רצה את רחל.

של  דבר  אינה  בלאה  רחל  של  ההחלפה 
באותו  זה  את  לדמיין  תנסו  בכך.  מה 
אופן: אתם מבקשים מהמלצר בחתונה 
דגים ומקבלים בשר – זה מעצבן, אבל 
וגם לא עבדתם על כך כל כך  זה נסבל, 
לא  זה  וכאן  זמן.  השקעתם  ולא  קשה 

דירה  ולא  הזה  במיקום  גדולה  דירה  לו 
קטנה במקום כל כך מרוחק...

טיפש  אדם  היה  לא  המכירות  איש 
והוא גם היה חזק מאוד וגדול גוף בעל 
והיה  שונים  בחוגים  ומהלכים  קשרים 
יכול להזיק קשות לבעל הפרויקט – אך 
לרעה.  ביכולותיו  השתמש  לא  מעולם 
ניסיון  בפני  עמד  הוא  והמום  נסער 
שעות  עמל,  של  חודשים  מאוד.  קשה 
מאמצים  שלמים,  לילות  שעות,  גבי  על 
בלתי נדלים, תכנונים וחלומות – הכול 
רשעות  מתוך  העיניים  מול  לו  מתנפץ 
אותו  שניצל  ונוכל  רמאי  של  ואטימות 

ועכשיו הוא מפנה לו עורף...

מה אתם אומרים? כיצד הייתם מגיבים?
"מתפוצצים",  פשוט  שהיו  אנשים  יש 
היו  והתסכול  הצער  לגמרי,  משתגעים 
מלווים אותם בימים ובלילות. יש כאלה 
לנקמנות,  לאלימות,  מגיעים  שהיו 
להתפרצויות זעם בלתי נשלטות, אפילו 
לדיני נפשות ממש. אחרים היו "אוכלים 
בתסכול  ונרקבים  החיים  כל  הלב"  את 
ובכעס על עצמם 'איך האמנתי לו...' כל 
הרעיונות  את  לכאן  להוסיף  יכול  אחד 

שלו כיצד הוא עצמו היה מגיב.

זה ללא ספק סיפור מאוד מאוד מקומם.
קור  על  שמר  שלנו  הסיפור  גיבור  אבל 
רוחו ושתק. ולא רק שתק בפיו, אלא גם 

בלבו לא הקפיד ולא שמר טינה.

איך הוא עשה את זה?
האמונה"  "בגן  הספר  את  למד  הוא 
בה'  ובטח  מלבדו,  עוד  שאין  והאמין 
בביטחון מושלם ומוחלט שאף אחד לא 
יכול לגעת במוכן לו כמלוא נימה, ושהוא 
אך ורק בידיים של אבא אוהב. האמונה 
עד  וחזקה,  ברורה  כך  כל  הייתה  שלו 
שהוא לא ראה לנגד עינינו שום מציאות 
נקם,  לא  שנא,  לא  ולכן  אדם.  בני  של 
לא נטר, ולא האשים את המעסיק ולא 
עוד  הוא  אלא  בלבד,  זו  ולא  עצמו.  את 

וכואב.  מצער  מקרה  שמעתי  השבוע 
המקרה הזה משמש מבחן עצמי לכולנו 
באמונה.  אוחזים  אנחנו  היכן  לבדוק 
תשמעו את המקרה, ותבדקו כיצד אתם 
זה  ולפי  ֶהְקֵשר,  באותו  מגיבים  הייתם 
ולהיכן  באמונה  שלכם  הציון  את  תדעו 

עליכם לשאוף.

שהוזמן  מבריק  מכירות  באיש  מדובר 
לנהל שיווק של פרוייקט מגורים יוקרתי 
לרווחים  הֶצפי  הארץ.  במרכז  ביותר 
השכר  ולכן  עצום  היה  מהפרוייקט 
בהתאם  היה  המכירות  לאיש  שהובטח 
באותו  חדרים  חמישה  בת  דירה   –

פרוייקט.

איש המכירות נרתם לעבודה בכל הכוח, 
השקיע את כל מרצו ואונו, עשה לילות 
את  "קרע"  שנה  חצי  ובמשך  כימים, 
בעמלו.  גדולה  ברכה  ראה  ואכן,  עצמו, 
א  ִניּבֵ הֶצִפי האופטימי ביותר לא  אפילו 
הדירות  כל  יימכרו  שנה  חצי  שתוך 
סיפוק  הרגיש  הוא  גדולים.  ברווחים 

עצום וניגש לקבל את המגיע לו.

אך כאן ציפתה לו הפתעה לא נעימה...
הבעלים של הפרוייקט לא הסכים לתת 
לו  שיש  טען  הוא  בפרוייקט.  דירה  לו 
פחות  הרבה  באיזור  קודם  פרוייקט 
לו  נשארו  הזה  ובפרוייקט  אטרקטיבי, 
שטרם  חדרים  שלושה  דירות  מספר 
"טובה"  לעשות  מוכן  הבעלים  נמכרו. 
שלושה  דירת  לו  ולתת  המכירות  לאיש 
נימוק  ובתור  ה"חלש".  באיזור  חדרים 
שמנחה  כלל  לו  שיש  הבעלים  לו  אמר 
מחלק  לא  לעולם  שהוא  בחיים,  אותו 
לפני  חדשים  בפרוייקטים  דירות 
מהפרוייקטים  הדירות  את  גומר  שהוא 

הקודמים.

בהלם.  פשוט  היה  שלנו  המכירות  איש 
וִנבזּות הוא טרם נתקל.  נוכלּות  בכזאת 
לשמה,  רמאות  שזו  בלהט  טען  הוא 
הרי הם סגרו על כל הפרטים והובטחה 

בחן את עצמך באמונה

בס"ד
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שיעקב רצה תפוח וקיבל אגס, אלא הוא 
קיבל אישה אחרת. ממש חיים אחרים. 
יותר  רק  לבן  של  הטפשית  התשובה 
כן במקומנו...' –  ייעשה  'לא  מקוממת: 
לא יכולת להגיד את זה לפני שבע שנים?

וזה לא שיעקב היה אדם קטן. הוא היה 
בקלות  להרים  היה  ובכוחו  גדול  גיבור 
צריכים  היו  ביחד  חרן  רועי  שכל  אבן 
"למעוך"  יכול פשוט  היה  להרימה. הוא 

את לבן ברגע...

כאן  שיש  מבינים  כאשר  שכן  וכל 
מהלכים אחרים לגמרי. יעקב ראה ברוח 
יוכל  ושממנה  לו  שייכת  שרחל  הקודש 
יוסף הצדיק שהוא  להמשיך את נשמת 
היא   – לאה  ואילו  תולדותיו.  עיקר 
הייתה באמת שייכת לעשיו. מה שדיברו 
סרק.  דברי  היו  לא  בעולם  האנשים 
הייתה  לאה  הדברים  בשורש  באמת 
תפילותיה  שבכוח  אלא  לעשיו,  שייכת 
אבינו  יעקב  ואפילו  שזכתה  למה  זכתה 
לא הבין למה זכתה לאה. בשבילו, לקבל 
רוחני.  אסון  ממש  היה  זה   – לאה  את 
יוסף  נשמת  את  להמשיך  תקוותיו  כל 
הצדיק מרחל אמנו עלו בתוהו ובמקום 
אונו,  ובראשית  במטתו  בלבול  חל  זה 
בלבול שגרם בהמשך ההיסטוריה הרבה 
מאוד הרס וחורבן. ויעקב, ברוח קדשו, 

היה מודע היטב לכל זה.

העצומות  הרוחניות  ההשגות  גם  אבל 
לסטות  לו  גרמו  לא   – אבינו  יעקב  של 

כהוא זה מהביטול המושלם לרצון ה'!

בחומש  כתובה  יעקב  של  ההתנהגות 
היא  שלנו  העבודה  "יבשים".  בפסוקים 
ולשמוע  "חיים",  בפסוקים  להכניס 
מתוך  שפורצת  הגדולה  הצעקה  את 
הפסוקים: יעקב אבינו חי את האמונה 
ה'  לרצון  ומבוטל  בה'  דבוק  והיה 
בשלימות. הוא לא ראה בני אדם. הוא 
חלומותיו  כל  כאשר  גם  התבלבל  לא 



 

הדף היומי   
  "שבשולחן קנים חצאי בענין"

 ובשם בחומש י"רש בשם) ו"מ א"פי( ט"התוי וכתב. זה לסדר עשר וארבעה זה לסדר עשר ארבעה חלול קנה כחצי קנים ח"וכ' מתני' א ו"צ  מנחות
 בין להפסיק כדי קנים הוצרכו למה אלא טעם כתב שלא לזה כיון לא י"רש' ולכאו, בו מנשבת הרוח שתהא כדי שהטעם ב"ה מ"מתו ה"פ ם"הרמב
 כיון לא ם"שהרמב ש"וכ שלם כקנה ולא קנה כחצי היו למה טעם כתב לא אבל בהם מנשבת הרוח שתהא כדי זו ג"ע זו מונחות יהו ולא לחלה חלה
 תדחק ולא כראוי עליה מונחת תהא שהחלה כדי קנה כחצי שהיו הטעם ונראה, הקנים מפסיקין שהיו רק קנה כחצי שהיו כלל שם הזכיר ולא לזה

 מפוצלין חלולין זהב של קנים ח"כ איתא) ד"ה א"פי( דמנחות בתוספתא והנה, יפה החלה' עלי שתשב כדי למעלה היה הסדק שצד ונראה ותתקפל
 אותן מוציאין שאם תימא דלא טומאה דמקבל ל"קמ הסניפין פגימות בתוך הקנים את מכניסין שהיו) המפוצלים ה"ד( י"דלרש נראה טומאה מקבלין

  . ')ט ח"מ א"פי כלים' ועי( ט"מק עצמו בפני דגם ל"קמ כלום משמש שאין שנשבר ככלי הוי מהסניפין
)כחצי ה"ד ל"ביה ד"הי הבחירה מבית ג"פ חכמה דרך(

ק"לזש זכה שלא למי ועצות הדרכות

  ... ליעקב ילדה לא כי רחל ותרא
  אנוכי מתה אין ואם בנים לי הבה יעקב אל ותאמר
 בוני" של כנס מתקיים מחר. רבנו את שאלתי
  ?שם לומר מה, לדבר הזמינוני" עולם

 לא תפילה שום, נאבדות לא התפילות. א
 לאחר יעזור עתה יעזור לא זה ואם, נאבדת

, אחר לדבר יועיל לזה הועיל לא ואם, זמן
  .לאחרים, לו לא ואם
 תועיל שהברכה מאמין אם -  מועילה ברכה. ב
  .]הקודש רוח ערך יושר ארחות' עי[
' בד הקברות בבית תלך לא שאשה, תאמר. ג

  .קבר של אמות
 חיים מהחפץ ביקש שאחד לי סיפר אבא. ד

 איך יודע מי אמר, נתן ולא לבנים ברכה
 ובסוף עמו התעקש ההוא, זה בדור יתחנכו

 שהתחרט צרות כאלו לו היו כ"ואח ברכה נתן
  .הבן על

 רבנו הראה? מעשי דבר שיעשו מה: שאלה
 בשבת שעוסק שמי ]ו"רנ ס"ס[ ברורה במשנה
 סגולה גם וזה ישראל גדולי בנים ליה הווין
  .ק"לזש -  הבנים לעצם
 לחובות להכנס צריך האם ק"זש לו אין

  .חומש עד רק, מצוות כשאר? טיפול בשביל
 לחזור זכיתי ה"בע, הרב כבוד. בכתב שאלה

 כשר בית להקים בישיבה ללמוד בתשובה
 38 כבן אני וכיום, היום כל בכולל וללמוד
 אני, בטן לפרי זכינו לא ועדיין 35 בת והיא
 או לעשות לי יאמר שהרב מה לעשות מוכן
 קידושין מסכת תלמד? עצמי על לקבל

  .תהלים פרקי 10 יום בכל תגיד והאשה
, ק"זש להם שיהיה זוג על מתפללים כאשר
 באחד די או שניהם על להתפלל צריך האם
 יש שלה יתכן? שניהם על זה וממילא, מהן
, המעכב הוא כן ואם, זכות אין לו אבל זכות
  .שניהם על יתפלל לכן, להיפך להיות יכול וכן

 ק"זש רבות שנים לו אין. ו"תשנ דפרזים פורים
 ש"ע שלומציון קראו שלאשתו ונתעורר
 עליהם שנגזר וכיון, חשמונאים של המלכה
 ושאל, המעכב שזה אפשר מזרעם ישאר שלא
 זה .שמפריע דבר שזה שודאי ואמר... הרב את

 על שם רק זה הרי, לו לשמוע מה אין, כלום
  .זה לענין כלום בכך ואין, שמה

 דוד בן להם יש. לרבנו היום נכנסו אברכים' ב
 מה כל ועשה ק"זש לו אין שנה 12 שכבר
 בן גוונא כהאי וכן, נפקד ולא לו אמר שרבנו
' ממוות תציל צדקה' אמרו והרי. נוסף דוד

 בנים לו שאין דמי )'ב ד"ס נדרים(' בגמ ונאמר
 ממשממוות  גרע לא כ"וא, כמת חשוב

 דבר לעשות מעוניינים והם, תציל שצדקה
 בכל, ממון להם אין עצמם הם. וגדול מיוחד
 ושזה, לצדקה דולר אלף יתן אחד כל זאת
  .דינם גזר יקרע
 תלמדו, ופשוטה קלה יותר עצה לכם אתן אני
 ואז דפים שמונה אחד כל, שנה תוך ס"ש

  .ילדים להם יהיו, בסדר יהיה
 או, ס"ש חצי אחד כל ס"ש ביחד שניהם האם
 כל, דודים בני' ב להם יש הרי? ס"ש אחד כל

  .אחד דוד לבן מהם אחד
 מילתא משה לגבי אין" קל כך כל זה וכי

 לתת צריך כבר זאת מלבד והאם"?! זוטרתי
  .שיתנו כדאי? לצדקה לתת שחשבו הכסף את

 פעם אף למדו לא הם: למעשה שאלתי כ"אח
 יצטרכו וכאשר, כולל תלמידי הם, כזו בצורה
 שנה לבטל לכאורה יאלצו, ביום דף 8 ללמוד
 ללימוד ולהתמסר לימודם סדרי את שלמה
 כן גם זה שעל להם אמרתי ולכן. בלבד הזה
  .נו. נו: תגובה? נכון אמרתי האם, הסכים הרב
 נוספת שאלה שלחו שבועות כמה לאחר

 אך, ל"הנ את עצמם על קיבלו הם כהמשך:
 ללמוד ורוצים קשה מדי זה כי לראות נוכחו
, חזרה עם חדשים 4 רק ליום דף 8 במקום
 ,בסדר גם זה אם, כשנתיים יקח והלימוד
  .שכן ואמר הסכים מרן. ברכה אותה ותהיה
 רבנו של והנסיעה, תפילה ומקום העצה ידועה
 א"והגר הזדמן. ק"זש על שם להתפלל שונם לכפר
 בתחילת, ההם בימים רבנו מפי כך על שמע מן

   הרעיון. פרסום
 ושאל ח"ת יהודי נכנס. ו"תשנ אייר א"י ג' אמור
 שונם בכפר להתפלל ק"לזש הסגולה אודות
  .השונמית של במקום
 לי סיפר שמידל דוד רבי בשעתו. רבנו תגובת

 מקום נמצאה ,ופרח שבכפתור סימנים לפי כי
 הר -  השונמית אצל אלישע היה ששם העליה
 ומולו מאבן נובע מעין יש שלמטה גבוה
 איני, הא ליה מנא, המקום זה ההר בשיא
, ל"זצ לאבא וספרתי .שם כתוב כך אבל, יודע
 התפלל שצדיק כיון, המקום זה שאם לי ואמר
 סגולה זו -  ילדים של הזה הדבר על -  שם

 החריבו שכבר פ"ואע. ק"זש על שם לתפילה
 אברכים' י עם ונסענו. שם שהיה הבית את
 יש ואם[ נפקדו וכולם ילדים להם היה שלא

  .]לשם לנסוע אפשר אבטחה
 ידוע כן גם רבנו עם הנסיעה אחרי גם האם
 אחרי גם ?הועילה שם שהתפילה לרבנו

 לא, להם שעזר כאלו על שמעתי, שנסענו
  .עזר אבל לכולם

 נפקא אין? הנשים או הבעלים האם יסע מי
  .בזה מינא
 ?שם לתפילה מיוחדות תפילות יש האם

  .ק"לזש מסוגל כמדומה ב"וק ג"ק קפיטל
 רוצים אם? בדווקא אנשים מנין צריך האם
 אין לתפילה אבל, מנין צריך קדיש לומר
  .מ"נפק
 שמעו כך כי, שם לומר ברכה איזו יש האם
 שזה ברור היה אם .א"שליט רבנו בשם

 ברוך -  ומלכות בשם לומר צריך היה המקום
 מאחר אך, הזה במקום לצדיקים נס שעשה
 יש, זאת ופרח לכפתור ליה מנא ידוע שלא

  .ומלכות שם בלא לאומרה
, השונמית בבית )השניה בפעם( היה רבנו. ב

 קרוב יחד שם היו: כדלהלן לי אמר ולמחרת
 ג"ק ב"ק תהילים לומר ואמרתי, איש לאלף
 בזמן כבר שהיה – חכמים שימוש ספר פי על
 על בתהילים קפיטל לגבי כתוב ושם, ל"חז
 של לזרע מסוגל ג"ק ב"וק, מסוגל הוא מה

  .קיימא
 על יתברך' לה להודת מעונינים אנשים
התייעצו ו נכנסו מהם כמה בטן בפרי שנפקדו

  כיצד להודות.
שנים לא זכו לזש"ק, ורופאים לא יודעים  11

 ועתה ",בשונם" והתפלל נסע הוא מה היה.
 כי שואלים וההורים, זכרים תאומים נולדו

 מודגש במשהו' לה תודה לתת רוצים הם
 תעשה ומה אבא יעשה מה יעשו מה, ומיוחד
. מנחות' במס התודה פרק שילמד? האמא
 אחת פעם ילמד ]תאומים[' לב שזכה וכיון
 הפרק, ם"הרמב את אחת ופעם ס"בש הפרק
  .התודה לפרק השייכים בדינים ם"והרמב

 אותו חנן ה"שהקב אדם, לשאול נתבקשתי
 יותר הרבה ומחלק נותן הוא ה"וב, בכסף

 וגם ולכוללים' הק לישיבות מנכסיו מחומש
 יששכר עושה וגם ,מיוחדים תורה בני החזקת
 שנים כמה אחרי זכה ה"ב ועכשיו, וזבולון

 בנו את להכניס )האחרון מהילד הפסק שהיה(
 הייתה הלידה ולאחר, אברהם של לבריתו
 ובחסדי ממש סכנה של במצב היולדת אשתו
 כתודה ועכשיו, והבריאה ניצלה ת"השי

 ואחד, בצדקה להוסיף רוצה יתברך לבורא
 נשים דברים' ג על וכתוב מאחר כי לו אמר
 הצדקה את לתת חשוב אולי אז' וכו מתות
? דולר אלף חמישים מאה שזה, מקוה לבניין
 ק"לשב גנרטור תשלום עבור קבוע לשלם או

 מענייני וכדומה - בארץ' הק הישיבות באחד
 ולתמוך תורה להחזיק להמשיך עדיף או, שבת

 תורה בני של ומשפחות וכוללים בישיבות
 כעת לחלק יכול ה"ב רק( מליונר אינו כי, חשובים

 שיתן או )מחומש יותר הרבה וזה מיליון חצי בערך
 קשה שמאד תורה בני במשפחות חיתון עבור
  .להם
 לו שיתן הכסף ידי שעל כזה אחד לחפש עליו
 אחד יחיד כי, התורה חידושי ספר ידפיס הוא

 מעם מורם ח"ת יחיד[ רבים הרבה יש ידו על - 
 ואם ]חכמים ותלמידי טובים רבים יש ידו על

 כסף שחסר רק מונחים כבר ת"החדו
 לתלמיד אלא ,מדבר אני זה על לא, להדפסה

  .הספר את יעשה שהכסף חכם
 צריך, נכון, אכן? ספר היום מדפיס לא מי

  .)ראוי לספר ראוי איש. ה.א( ראוי
 הדפסת בשביל כסף בהרבה צורך אין אבל
 גם שיתן אז? תורה חידושי של כזה ספר

 זה ידי ועל באיסור לומדים הרי כי, לגנרטור
-  בהיתר תורה תתרבה ידו ועל[ בהיתר ילמדו

 ולא, לכוללים שיתן כסף ישאר ואם ]בשלימות
 גם מה. ]בשאלה לעיל המוזכר[ תורה בני לחתן
, לספר, חלקים' לג הכסף את יחלק שלא

', לא תחילה אלא ,ולכוללים לשבת לחשמל
 - ' לג יתן ישאר ואם' לב גם יתן ישאר ואם
  .רבנו דברי כ"ע

 מה רבנו של חתנו לי סיפר דלהלן הסיפור את
 ששמע א"שליט זילברשטיין י"מהגר ששמע

 רבנו לפני גם וסיפרתיו. ה"ע מהרבנית
 ".אותו זוכר שאני נכון סיפור זה": והתבטא
 בא יהודי אחת פעם: הואי הכי דעובדה וגופא
 ק"לזש זכה ולא שנים 16 שכבר רבנו לפני
 שלא וענה, שהוא במי פגעת אולי - רבנו אמר
 נתעורר כ"אח לפתע והנה, כזה דבר זוכר

 אחת פעם, בישיבה שכשלמד ונזכר בלילה
 שיחקו והם עמה ילדיה והביאה באה המנקה
מביאה  מדוע עליה צעק והוא רעש ועשו

 להניחם היכן לה היה שלא ואמרה הילדים
 וביקש אותה איתר הוא. עליה צעק ושוב

  .בן לו נולד כ"ואח, מחילה
  )משאלותיך(כל                                           
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 עלי שי"ח 
 ''ל"זצ קופולביץ יהודה רבי''

  כיתה באותו עמו ולמד, א"שליט רבינו ח"להבחל של מנוער ידיד שהיה ל"זצ קופולוביץ יהודה רבי הגאון נפטר האחרון בשבוע
  אצלו לבוא חושש שהוא אמר ופעם, א"שליט לרבינו מגיע היה רחוקות לעיתים. רבות שנים כמחנך שימש מכן ולאחר, תורה בתלמוד

 באחד, רבינו עם שדיבר תורה שיח כאן נביא. ומוקירו מכבדו היה רבינו מגיע וכשהיה, רבינו של זמנו על חס כי מוכרח אינו אם
 ).המשפחה לבני כ"יש(, ד"תשע אלול' ב בתאריך זה ביקור. אצלו שערך הביקורים

 .לנשמה עליה שיהיה ברכה אבקש... לאחרונה נפטר בני: יהודה רבי
 וירושלים ציון אבלי שאר בתוך אתכם ינחם המקום: רבינו

 .טובה שנה שיהיה, נו: יהודה רבי
 .יאר אגוט למר וכן. אמן: רבינו

  ולכאורה, ממנו היוצא רק אלא עצמו הזית לא זה כי העץ פרי בורא מברכים לא זית שמן שעל' בגמ כתוב. שאלה לי יש: יהודה רבי
 .הגפן שם על, הגפן פרי בורא עליו ומברכים חשוב זה זאת ובכל מהענבים שיוצא, מיין שנא מאי

 .לעצמו ברכה לו וקבעו יותר חשוב הוא שיין' בגמ כתוב הרי: רבינו
 .לרבינו הרבה שמגיע האחיינים אחד עם ש"פ לפעם מפעם להם שולח רבינו כי מזכיר המשפחה מבני אחד
 ...תורה בתלמוד יחד שנה כשמונים לפני למדנו הרי: יהודה רבי

 ...זה היכן שואל ורבינו, וסרמן ברחוב משיב יהודה ורבי, גר הוא איפה שואל מכן לאחר, מחייך רבינו
 .חמה ברכה עם הקדשה לו ורשם, השמיטה שיח החדש הספר את לו הביא רבינו זה אחרי

 .ושנים ימים לאריכות שתזכו, יאר אגוטן, כ"יש: יהודה רבי
 .למר וכן, אמן: רבינו

שלוםב שבת   ברכת 
גולדשטוףיצחק

   פרשת ויצא 307' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 

 נשמת לעילוי

  ע"ה פנינה הנא פערל קרליץמרת 

  ז"ל נחמן הכהןבת הר"ר 

 תנצב"ה -נלב"ע ד' כסלו תשע"ב 

 פשט על הפרשה
 )י ,(כח "חרנה וילך שבע מבאר יעקב ויצא"

  י"ברש ה"וכ, לחרן הלך כ"ואח שנה עשרה ארבע עבר של מדרשו בבית נטמן הברכות שקיבל שלאחר תולדות פ"ס לעיל י"ברש ועיין
 מדרשו בית דגם שמוכיח א"בח א"במהרש ש"וע'. א ז"י דמגילה ק"בסופ להדיא ז"כ וכמבואר, ההוא במקום וישכב פ"עה לקמן בסמוך
  של מדרשו בבית להטמן יעקב נתירא לא והיאך הברכות את מיצחק יעקב קיבל שבע בבאר הרי תמוה ז"ולפי, שבע בבאר' הי עבר של
  בשביל אפילו הישיבה מפתן על ידרוך לא שעשו' הי בטוח שיעקב נ"וכפה. עשו שם ימצאהו שמא חשש ולא עצמו שבע בבאר' שהי עבר

 .מצאו לא ועשו יעקב שם נטמן שנים ד"י שבמשך היה שבאמת וכפי שם לחפשו
 )יח ,(כח "מצבה אותה וישם מראשותיו שם אשר האבן את ויקח"
 האבן את לקחת צריך' הי למה כ"א האבן על או הסלע על' אפי להעלות יכול הבמות היתר דבזמן ח"ק בזבחים ל"דס ש"לר ע"יל

 זבחים א"בחזו כ"דלפמש ל"וי. ואבן סלע כמו במקומה מונחת כשהיא' אפי להקטיר ויכול הקטרה לשם במה לבנות צ"א הרי ולהשימו
 ל"וצ מראשותיו אותה ושם הקרקע על ישן שהרי ט"י גבוה היתה לא כ"ע זו ואבן ט"י גבוה שיהא צריך ש"לר דגם ו"סק') ב' (כ' סי

  דהאבן' ב ג"נ ביומא ותנן' שתי האבן היתה שהיא ג"ואע[ ט"י גבוהה שתהא כדי לגובהה עתה לזוקפה הוצרך ולכך וצרה ארוכה שהיתה
 ].ש"ע ה"פל א"בפדר' כדאי בקרקע ה"הקב ששיקעה משום היינו אצבעות' ג אלא מהקרקע בולטת היתה לא' שתי

 )(טעמא דקרא
 שו"ת בעניני הפרשה

  ויהי, מהלילה מתחיל היום כולה התורה בכל הרי, ערבית תפלת תיקן לא מדוע ב"צ לכאורה. שחרית תיקן אבינו שאברהם ב"ע' כו בברכות ידוע. ש
 .  מעריב לתקן יכל, תפלה שום היה שלא בזמנו כ"א, בקר ויהי ערב
 .   ביום קודם שחרית. ת
,  מוסף תפלת ומועדים ח"ור בשבתות התפללו לא האם לעיין יש מעתה. מעריב מנחה שחרית תיקנו הקדושים שהאבות ב"ע' כו בברכות ל"בחז ידוע. ש
 .  מוסף שתיקנו מצינו לא כי
 .   ט"ויו בשבתות רק. ת
  בישיבה מעריב של המנין כי, מעריב התפללו לא ועדיין מעריב של זמן שהגיע לאחר לעיר מחוץ מחבריהם אחד של לחתונה לנסוע צריכים בחורים. ש

 .  החתונה באמצע מעריב תפילת על יסמכו האם, מאוחרת בשעה
 .   מיד יתפללו. ת
  שלא באופן שיעורים בחדר הסדר באמצע צדדי מנין לקיים ידאגו לחתונה שנוסעים הישיבה שבני לדאוג הישיבה להנהלת ראוי לכתחילה האם. ש

  לעצמם ידאגו שנוסעים והבחורים, משנים לא הישיבה שסדרי או, מעריב אחרי רק לנסוע לחתונה הנוסעים שיוכלו כדי, הבחורים לשאר יפריע
 .  החתונה באמצע להתפלל

 .ראשון לשון תפוס. ת
  דוקא מצבה עשה אבינו שיעקב הענין מה נשאלתי'". וגו מצבה אתה וישם מראשתיו שם אשר האבן את ויקח" ')יח' כח בראשית( כתוב ויצא בפרשת. ש

 . מצבה לעשותה אחרת אבן לקחת יכל לא וכי, עליה שישן אבן מאותה
 .שכינה לגילוי שזכה לזכר. ת

 (קונטרס עזרת אליעזר)
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את  לשמש  שזכתה  אמנו  רחל  ואילו  ירושלמי. 

יעקב רק בחוץ לארץ היא בבחינת תלמוד בבלי, כי 

מיד כשנכנסה לארץ מתה בלידתו של בנימין. 

שאמר  מה  פי  על  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

יעקב ליוסף )בראשית מח-ז(: "ואני בבואי מפדן מתה 

לבוא  כנען בדרך בעוד כברת ארץ  עלי רחל בארץ 

אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם". 

ופירש רש"י:

לחם  לבית  אפילו  הולכתיה  ולא  שם,  "ואקברה 

דע  אבל  עלי,  בלבך  שיש  וידעתי  לארץ,  להכניסה 

לעזרה  שתהא  שם,  קברתיה  הדיבור  פי  שעל  לך 

דרך  עוברים  והיו  נבוזראדן,  אותם  כשיגלה  לבניה 

עליהם  ומבקשת  ובוכה  קברה  על  רחל  יצאת  שם, 

רחמים, שנאמר )ירמיה לא-יד( קול ברמה נשמע ]רחל 

מבכה על בניה[ וגו', והקב"ה משיבה )שם טו( יש שכר 

לפעולתך נאום ה' וגו' ושבו בנים לגבולם".

נמצינו למדים מזה כי רחל אמנו נקברה בכניסתה 

כשיגלה  ישראל  על  להתפלל  שתוכל  כדי  לארץ, 

אותם נבוזראדן לבבל, לכן היא בבחינת תלמוד בבלי 

לה  שהשיב  מה  בזה  להבין  יומתק  בבבל.  שנתגלה 

הקב"ה: "יש שכר לפעולתך וגו' ושבו בנים לגבולם", 

בבלי,  תלמוד  בבבל  ישראל  גילו  תפלתה  בזכות  כי 

שבזכותו ישובו ישראל לגבולם בגאולה העתידה.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שסיבב הקב"ה, כי יעקב אבינו כשהיה בדרכו לחרן 

לשאת לנשים את רחל ואת לאה שהן כנגד תלמוד 

בהר  שילין  הקב"ה  סיבב  בבלי,  ותלמוד  ירושלמי 

המוריה ויקח י"ב אבנים מאבני המזבח שהן כנגד 

אמר:  אחד  שכל  ירושלמי,  ותלמוד  בבלי  תלמוד 

"עלי יניח צדיק את ראשו", ונעשו אבן אחת לרמז 

כי שניהם כאחד טובים.

לפי המבואר היה זה בבחינת פועל דמיון לרחל 

בבלי,  ותלמוד  ירושלמי  תלמוד  כנגד  שהן  ולאה, 

להוליד  ליעקב,  להינשא  טובות  כאחת  ששתיהן 

לעסוק  שעתידים  ישראל,  כל  שורש  שבטים  י"ב 

בתלמוד ירושלמי ובתלמוד בבלי, ולקרב בכך את 

ושביה  תפדה  במשפט  "ציון  העתידה:  הגאולה 

בבלי  ירושלמי תלמוד  תלמוד  בצדקה" בגימטריא 

במהרה בימינו אמן.

לפי זה נבאר מה שהביא רש"י מאמר חכמינו 

זאת  זו,  את  זו  מריבות  ]האבנים[  "התחילו  ז"ל: 

עלי  אומרת  וזאת  ראשו,  צדיק  יניח  עלי  אומרת 

סדרים  ששה  כנגד  האבנים  שש  פירוש,  יניח". 

את  צדיק  יניח  "עלי  אמרו:  ירושלמי  בתלמוד 

שבראשו,  במוח  עיונו  את  עליהם  לשים  ראשו", 

האבנים  ושש  ישראל,  ארץ  כתורת  תורה  אין  כי 

כנגד ששה סדרים בתלמוד בבלי אמרו: "עלי יניח 

צדיק את ראשו", כי התורה שעוסקים בגלות יש 

יתרון  ב-יג(  )קהלת  בבחינת  מיוחדת  חשיבות  לה 

האור מן החושך.

"מיד עשאן הקב"ה אבן אחת", לרמז ששניהם 

לכל  חיים,  אלקים  דברי  ואלו  אלו  טובים,  כאחד 

אחד יש חשיבות מיוחדת, ולכן יזכו ישראל לגאולה 

ציו"ן  בפסוק:  שנרמז  כמו  שניהם,  בזכות  העתידה 

ירושלמ"י,  תלמו"ד  בגימטריא  תפד"ה  במשפ"ט 

ושבי"ה בצדק"ה בגימטריא תלמו"ד בבל"י.

אשר  הזאת  "והאבן  יעקב:  שנדר  הענין  וזהו 

בזוהר  ומפרש  אלקים".  בית  יהיה  מצבה  שמתי 

בקדשי  שתיה  אבן  להיות  שהקדישו  הקדוש 

"אבן  שנקראת  הטעם  מפרש  ובגמרא  הקדשים, 

שתיה" - "שממנה הושתת העולם". כי העולם לא 

)בראשית  שכתוב  כמו  התורה,  בזכות  אלא  נברא 

ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית  א-א(: 

שנקראת  התורה  "בשביל  רש"י:  ופירש  הארץ". 

ראשית". נמצא כי אמנם כן מאבן השתיה שהיא 

כנגד שני התלמודים הושתת העולם.

 "חל בבחאנ   למ ד בבלא
לאה בבחאנ   למ ד א" תלמא

ועתה בא וראה נפלאות התורה, כי כל האמור 

ב"שם  החיד"א  שהביא  למה  להפליא  מתאים 

הגדולים" )מערכת תלמוד( בשם "מאורי אור" למהר"ם 

הוא  בבלי  תלמוד  כי  ס(,  אות  ת  )מערכת  פאפירש 

בבחינת רחל ותלמוד ירושלמי היא כנגד לאה.

למעלה  גדולים  סודות  בזה  שיש  הגם  והנה 

בדרך  השכל  אל  הדבר  לקרב  נראה  מהשגתנו 

השוה לכל נפש, כי לאה אמנו שזכתה לחיות עם 

יעקב אבינו בארץ ישראל ולשמשו כאשה כשרה 

תלמוד  בבחינת  היא  בתורה  לעסוק  שיוכל  כדי 

במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  שאין  "מנין  סג:(: 

זאת  יט-יד(  )במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 

התורה אדם כי ימות באהל". לכן הקדים הקב"ה 

רפואה למכה שבאותו זמן שהשקיע את השמש 

שיעקב  סיבב  הגלות,  על  לרמז  בעונתה  שלא 

ישכב באותו מקום ששכב יצחק בשעת העקידה, 

לזרעו  להמשיך  דמיון  פועל  בכך  לעשות  כדי 

מסירות נפש מיצחק, שיעסקו בתורה במסירות 

נפש ובזכות זה יזכו לגאולה.

 האבנאם תהא  מ"אב   הן
 למ ד בבלא שם  למ ד א" תלמא

האבנים  מריבת  ענין  לבאר  נמשיך  זו  בדרך 

שכל אחת אמרה: "עלי יניח צדיק את ראשו", כי 

מה שקיבץ יעקב אבינו את י"ב האבנים, הוא כדי 

לרמז בכך על תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי שכל 

אחד מהם מבוסס על ששה סדרי משנה. והענין 

ועסק  ישראל  בארץ  יעקב  שישב  זמן  כל  כי  בזה 

בתורה בבית מדרשם של שם ועבר, היה לימודו 

ארץ  תורת  שהוא  ירושלמי  תלמוד  בבחינת 

ישראל, והנה עתה בדרכו לשבת בחרן היה צריך 

בבחינת  שהיא  לארץ  חוץ  בתורת  שם  לעסוק 

תלמוד בבלי.

ישראל  בארץ  תורה  יעקב  שלמד  אחרי  לכן 

שילך  הקב"ה  סיבב  ירושלמי,  תלמוד  בבחינת 

בו  שתדבק  כדי  קצר  לזמן  אפילו  לחרן  תחילה 

קדושת תלמוד בבלי, וכאשר חזר מחרן להתפלל 

בהר המוריה ושקעה השמש כדי שילין שם, לקח 

עליהן  ששכב  המזבח  מאבני  אבנים  י"ב  יעקב 

תורה  על  נפשו  כשמסר  העקידה  בשעת  יצחק 

שבעל פה, כדי לייחד בכך תלמוד בבלי עם תלמוד 

ירושלמי שהם יסוד כל התורה שבעל פה.

הנה כי כן זהו שפירש רש"י: "עשאן כמין מרזב 

הכוונה  רעות".  חיות  מפני  שירא  לראשו,  סביב 

שהקיף עצמו עם קדושת התורה שבעל פה, שלא 

יקלקלו הקליפות את קדושת המחשבות שבראשו, 

הכ"א(:  פכ"ב  ביאה  איסורי  )הלכות  הרמב"ם  שכתב  כמו 

"יתירה גדולה מכל זאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו 

מחשבת  שאין  בחכמה,  דעתו  וירחיב  תורה,  לדברי 

עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה".

 ט"ת   אצא  תשרפ | ד

Deon Nathan 

 For the Hatzlacha of Eliyahu Ben Dovid 

on the occasion of his Bar Mitzvah

 משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה
של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 
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בעקידה,  נפשו  כשמסר  עליהן  שכב  אביו  שיצחק 

ועשאן מרזב "סביב לראשו", לשמור על המחשבות 

שבראשו שגם הוא יוכל למסור נפשו.

 הקברה סאבב תאשקב אמס " נטת 
הכנה לשסק ה  "ה במסא"   נטת

שהשקיע  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הקב"ה את השמש שלא בעונתה, כדי לסבב בכך 

ששכב  מקום  באותו  המוריה  בהר  יעקב  שישכב 

מה  פי  על  העקידה,  בשעת  נפשו  כשמסר  יצחק 

שכתב הרמב"ן יסוד גדול בענין מעשה אבות סימן 

לבנים )בראשית יב-ו(:

הפרשיות  בכל  אותו  תבין  כלל,  לך  "אומר 

הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב, והוא ענין גדול, 

)מדרש תנחומא פרשת  הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה 

לבנים,  סימן  לאבות  שאירע  מה  כל  ואמרו  לך(, 

וחפירת  המסעות  בסיפור  הכתובים  יאריכו  ולכן 

הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאלו 

הם דברים מיותרים אין בהם תועלת, וכולם באים 

ללמד על העתיד".

בזוהר  שמבואר  מה  להבין  נשכיל  זה  לפי 

יעקב אבינו  יציאתו של  כי  )פרשתנו קמח:(,  הקדוש 

כשגלו  הגלויות  על  רמז  היא  לחרן  ישראל  מארץ 

שבע  מבאר  יעקב  "ויצא  המקדש:  מבית  ישראל 

מקדשא  מבי  ישראל  נפקו  כד  רמז  חרנה,  וילך 

ואתגלו ביני עממיא, כמא דאת אמר )איכה א-ו( ויצא 

יהודה  גלתה  ג(  )שם  וכתיב  הדרה,  כל  ציון  בת  מן 

"רבי  סח-יג(:  )ב"ר  במדרש  מבואר  וכן  וגו'".  מעוני 

יהושע בן לוי פתר קרייה בגלות, ויצא יעקב מבאר 

שבע, היך מה דאת אמר )ירמיה טו-א( שלח מעל פני 

א-יב(  )איכה  אמר  דאת  מה  היך  חרנה,  וילך  ויצאו. 

אשר הוגה ה' ביום חרון אפו".

 הגא לה הש אדה
בזכ   השסק ב  "ה תבשל טה

הקדוש  החיים"  ה"אור  שהביא  מה  עוד  נקדים 

)תחילת פרשת תצוה( בשם הזוהר חדש )פרשת בראשית 

דף ח טור ד ד"ה ויקרא(: "תא ואחזי לך ]בא ואראה לך[, 

דלא אתגלו ישראל ]שלא גלו ישראל[ אלא על ביטול 

את  עזבם  על  ה'  ויאמר  ט-יב(  )ירמיה  שנאמר  תורה, 

תורתי. אמר הקב"ה, בגלויות הראשונות חזרו בזכות 

אברהם יצחק ויעקב, עכשיו הם חטאו בתורה שנתתי 

]כשישובו  בתורתו  ויתעסקון  יתובון  כד  למשה, 

ויעסקו בתורתו[, בזכות משה אני גואלם".

הגאולה  כי  ז"ל  חכמינו  בדברי  מצינו  והנה 

פה,  שבעל  בתורה  העסק  בזכות  תלויה  העתידה 

כמו שדרשו בגמרא )ב"ב ח.( על הפסוק )הושע ח-י(: 

"גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם - פסוק זה בלשון 

וכן  אקבצם".  עתה  כולהו  תנו  אי  נאמר,  ארמית 

הללו  הגלויות  כל  "אין  ז-ג(:  )ויק"ר  במדרש  מבואר 

כי  מתכנסות אלא בזכות משניות, מאי טעמא גם 

יתנו בגוים עתה אקבצם". ופירש ב"מתנות כהונה" 

כי "יתנו" הוא "משנה" בלשון ארמית.

כך  על  שאמר  מה  פעמים  כמה  הבאנו  וכבר 

נפלא  רמז  זצ"ל  זוננפעלד  חיים  יוסף  רבי  הגה"ק 

ושביה  תפדה  במשפט  "ציון  א-כז(:  )ישעיה  בפסוק 

תלמוד  הוא  פה  שעל  תורה  עיקר  כי  בצדקה". 

ציו"ן  הפסוק:  רמז  וזהו  ירושלמי.  ותלמוד  בבלי 

ירושלמ"י,  תלמו"ד  בגימטריא  תפד"ה  במשפ"ט 

ושבי"ה בצדק"ה בגימטריא תלמו"ד בבל"י.

המלך  דוד  שאמר  במה  זה  דבר  לרמז  יומתק 

היא  היום  כל  תורתך  אהבתי  "מה  קיט-צז(:  )תהלים 

שיחתי". על פי המבואר בזוהר הקדוש )פרשת לך לך 

"דוד  פב:(, כי דוד המלך עצמו יהיה מלך המשיח: 

מלכא חי לעלמין, ואפילו ביומי מלכא משיחא איהו 

מלכא". לכן רמז על תורה שבעל פה באומרו: "מ"ה 

תלמו"ד  בגימטריא  היו"ם",  כ"ל  תורת"ך  אהבת"י 

בבל"י תלמו"ד ירושלמ"י, "היא שיחתי", כי בזכות 

העסק בהם יבוא ויגאלנו.

וזהו ביאור מאמרו של רבי יוחנן )גיטין ס:(: "לא 

ישראל אלא בשביל דברים  ברית עם  כרת הקב"ה 

שבעל פה". כי שלימות הברית בין הקב"ה לישראל 

)יחזקאל טז-ס(:  היא בגאולה העתידה, כמו שכתוב 

"וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעוריך והקימותי 

כל  כשיבררו  לכך  ישראל  ויזכו  עולם".  ברית  לך 

ניצוצי תורה שבעל פה מן הגלויות.

 אצחק אבאנ  מס" נטת  
של   "ה תבשל טה

לנו  שגילה  מה  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

מקום  באותו  שכב  אבינו  שיעקב  סופר",  ה"חתם 

יסוד  פי  על  העקידה,  בשעת  אביו  יצחק  ששכב 

עקידת  בענין  סופר"  ה"חתם  לנו  שמגלה  גדול 

יצחק, כי מסירות נפשו של אברהם אבינו בניסיון 

העקידה היה על תורה שבכתב, שהרי שמע מפי 

הקב"ה בעצמו את הציווי לעקוד את יצחק.

מפי  כך  על  שמע  שלא  אבינו  יצחק  אולם 

הקב"ה, אלא אברהם אביו אמר לו כן בשם ה', היה 

יכול לסרב להיעקד על המזבח בטענה שאברהם 

טעה ולא הבין כראוי מצות בוראו, ובכל זאת קיבל 

נמצא  ה',  לנביא  מקובל  שהיה  אביו  מצות  יצחק 

שהיא  פה,  שבעל  תורה  על  נפשו  מסר  שיצחק 

דבריו  הנה  ודור.  דור  בכל  התורה  חכמי  הוראת 

ב"תורת משה" )וירא ד"ה ויעקוד(:

"ויעקוד את יצחק בנו. יש לומר שגדול כוחו של 

בעצמו  היה  אברהם  כי  מאברהם,  יותר  בזה  יצחק 

נפשו  מסר  יצחק  אבל  הקב"ה,  מפי  ושמע  נביא 

והאמין לאביו, יען כי היה מוחזק כבר לנביא ה', ולכן 

שמע אפילו לעבור על דברי תורה להישחט לפני ה', 

ונמצא כמו שאברהם אבינו ע"ה חיזק אמונת תורה 

שבכתב, כן חיזק יצחק אבינו אמונת תורה שבעל פה 

לבלתי להרהר על דברי נביאים וחכמים".

ט(  דף  ד"ה  רח  סימן  )או"ח  סופר"  "חתם  ובשו"ת 

ויצחק  ה',  מפי  שמע  "אברהם  קדשו:  בלשון  כתב 

ה'[,  ]לנביא  מוחזק  והיה  הואיל  לאברהם  האמין 

ורגיל אני לומר, משום הכי אמרינן )תפלת מוסף לראש 

אמרינן  ולא  תזכור,  לזרעו  יצחק  ועקידת  השנה( 

עקידה שעקד אברהם, כמו שאמר בתחלת הברכה 

שם, אך אברהם אבינו ע"ה האמין תורה שבכתב, 

היינו מה ששמע מהקב"ה עצמו, אבל יצחק מסר 

נפשו על מצות ]חכמים[".

הקב"ה  שסיבב  מה  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

בכך  לסבב  כדי  בעונתה,  שלא  השמש  שתשקע 

שישכב בהר המוריה במקום ששכב יצחק אביו, כי 

היות שיציאתו מארץ ישראל לחרן היא בבחינת: 

"מעשה אבות סימן לבנים", כשיצאו ישראל מארץ 

השמש  את  הקב"ה  השקיע  לכן  בגלות,  ישראל 

שלא בעונתה שהיא רמז על חשכת הגלויות.

וכבר נתבאר שהגאולה מהגלות תלויה בעסק 

)ברכות  בגמרא  שנינו  והרי  פה,  שבעל  התורה 

 ר אקח מאבנא המק םר,   "  א"ץ את"אל בבחאנ 
 למ ד א" תלמא    "  ח ץ לא"ץ בבחאנ   למ ד בבלא

 האבנאם תהא  מ"אב   הן  למ ד בבלא   למ ד א" תלמא
כל אח  אמ"ה: רשלא אנאח צדאק א  "את ר

 הקברה שתה נס תנשת  אבן אח , ל"מז תהקברה א הב
  " ם תל את"אל בזמן הגל   כ  " ם בא"ץ את"אל

 מק בלאם: "חל אמנ  תה טללה של הגל   האא
בבחאנ   למ ד בבלא, לאה אמנ  האא בבחאנ   למ ד א" תלמא
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בגמרא )סוכה נג.(: "שבועה שלא אישן שלשה ימים 

מלקין אותו וישן לאלתר". כי זו היא שבועת שוא 

י"ד  שכל  בזה  הכוונה  אולם  לקיימה.  אפשר  שאי 

בלילה  שכב  לא  עבר,  בבית  תורה  שלמד  שנים 

להר  שבא  עד  בישיבה,  נרדם  אלא  קומתו  מלוא 

המוריה ושכב שם מלוא קומתו.

יעקב  שרצה  משום  לכך,  הטעם  לבאר  והוסיף 

לשכב באותו מקום ששכב יצחק אביו מלוא קומתו 

בשעת העקידה, ובלשון קדשו: "וישכב במקום ההוא, 

פירש רש"י בבית המדרש לא שכב. והנה על כרחך ישן 

שרצה  עתה  עד  קומתו,  מלוא  שכב  שלא  אלא  היה, 

לשכב במקום מלוא קומת יצחק שנעקד שם".

כעבדא קמיה מאריה נראה לבאר הטעם שבחר 

יעקב לשכב באותו מקום ששכב יצחק אביו בשעת 

ז"ל  חכמינו  לנו  שמספרים  מה  פי  על  העקידה, 

לחרן,  הגיע  כבר  אבינו  יעקב  כי  צא:(  )חולין  בגמרא 

אבותיו  שהתפללו  במקום  להתפלל  ששכח  ונזכר 

בהר המוריה, כשהחליט לחזור קפצה לו הארץ: "כד 

יהיב דעתיה למיהדר מיד ויפגע במקום".

צלי  "כד  לחרן:  לחזור  רצה  שהתפלל  אחרי 

לבית  בא  זה  צדיק  הקב"ה  אמר  למיהדר,  בעי 

לנו  לינה, מיד בא השמש". הרי  ויפטר בלא  מלוני 

לא  כי  לחרן,  לחזור  ביקש  שיעקב  ברורים  דברים 

כשראה  אולם  קדוש,  כך  כל  במקום  לישון  רצה 

הבין  בעונתה,  שלא  השמש  את  שיקע  שהקב"ה 

מזה כי זהו רצונו יתברך שישאר ללון כאן.

על  רמז  היא  השמש  שקיעת  כי  מצינו  והנה 

)יומא  בגמרא  שדרשו  כמו  צדיקים,  של  מיתתן 

ובא  השמש  "וזרח  א-ה(:  )קהלת  שכתוב  מקרא  לח:( 

השמש, עד שלא כבתה שמשו של עלי, זרחה שמשו 

"כי  )מועד קטן כה:(:  וכן מבואר בגמרא  של שמואל". 

נח נפשיה דרבי יוחנן פתח עליה רבי יצחק בן אלעזר, 

קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריים".

 אשקב אבאנ  חתב תהקברה " צה
תאמס " נטת  כאצחק אבא 

לפי זה נראה לומר רעיון חדש בדחילו ורחימו, 

רוצה  מה  לשם  אבינו  יעקב  התבונן  כאשר  כי 

כך  כדי  עד  קדוש,  כך  כל  במקום  שיישן  הקב"ה 

שהוא משנה סדרי בראשית להשקיע את השמש 

לרמז  הקב"ה  שרצה  בדעתו  ועלה  בעונתה,  שלא 

לו בכך, שהגיע הזמן שתשקע שמשו בעולם הזה 

על ידי שימסור את נפשו לה' בפועל ממש, וישלים 

בכך את מסירות הנפש שהחל יצחק אביו במקום 

זה בשעת העקידה.

ממה  זה,  לרעיון  סימוכין  להביא  ונראה 

)ב"ר סח-י( כי יעקב נקרא שמש,  שמבואר במדרש 

הקדושות  במחשבות  מחשבתו  את  מקשר  יעקב 

של יצחק אביו ששכב במקום הזה, וכשראה את 

לקרבן  לשוחטו  המאכלת  את  מכין  אביו  אברהם 

בהתלהבות  ואמר  לשמים  עיניו  את  הרים  עולה, 

"בידך אפקיד רוחי". כך בעוד יעקב שקוע  גדולה: 

בשינה  שוקע  הוא  נפש  מסירות  של  במחשבות 

לבורא  נשמתו  את  למסור  ומזומן  מוכן  עמוקה, 

עולם עד תחיית המתים.

אולם בחלום הלילה מגלה לו הקב"ה, שעדיין 

לא הגיע זמנו להסתלק מן העולם, מסירות נפשו 

של יעקב מסתיימת כפי שהסתיימה מסירות נפשו 

של יצחק שעל מקומו הוא שוכב, ברצונו האמיתי 

מוטל  עדיין  עתה  לעת  כי  לה'.  נפשו  את  למסור 

עליו תפקיד גדול לחזור לחרן, לייסד את היסוד של 

כלל ישראל על ידי לידת השבטים, והקב"ה מוסיף 

להבטיח לו )כח-יד(: "והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת 

ונברכו בך כל משפחות  ונגבה  ימה וקדמה וצפונה 

בכל  ושמרתיך  עמך  אנכי  והנה  ובזרעך,  האדמה 

אשר תלך והשיבותך אל האדמה הזאת".

מעתה הרווחנו ליישב קושיית ה"מגן אברהם", 

האסורות  המזבח  באבני  יעקב  השתמש  איך 

הקב"ה,  לו  רמז  דעתו  שלפי  מאחר  כי  בהנאה, 

שימסור נפשו בהר המוריה כמו שמסר יצחק אביו 

את נפשו באותו מקום, לכן לקח את אותן האבנים 

הקדושות ששכב יצחק עליהן כשמסר נפשו, כדי 

שיסייעו לו להתקשר עם מסירות נפשו של יצחק 

אביו, ולא נהנה מהן כלל אלא המשיך בהן עבודת 

ההקרבה של אברהם ויצחק בשעת העקידה.

"ויקח  נראה לפרש מה שכתוב:  פי האמור  על 

רש"י:  ופירש  מראשותיו".  וישם  המקום  מאבני 

חיות  מפני  שירא  לראשו,  מרזב סביב  כמין  "עשאן 

רעות  מחיות  מתיירא  שהיה  הכוונה  אין  רעות". 

היצר  שהן  רוחניות  רעות  מחיות  אלא  חומריות, 

בו  ויכניסו  דעתו  את  יבלבלו  שלא  וכוחותיו,  הרע 

לה'  נפשו  את  למסור  ממנו  למנוע  זרות  מחשבות 

בכוונה טהורה, לכן התחכם לקחת מאבני המקום 

 כת"אה אשקב תהתמת תקשה כדא תאל ן בה" המ "אה
חתב תהקברה " צה תאמס " נטת  כאצחק אבא 

 ר אתכב במק ם הה אר, אשקב אבאנ  מס" נטת  במחתבה
בא    מק ם תתכב אצחק אבא  בתש  השקאדה

 ז ה" הקד ת: אצאא   תל אשקב מא"ץ את"אל לח"ן
האא "מז של אצאא ם תל את"אל מא"ץ את"אל בזמן הגל  

 גא ל ם תל את"אל מהגל    ל אה בשסק ה  "ה תבשל טה
הכל לה מ למ ד א" תלמא   למ ד בבלא

ומפרש בכך מה שכתוב: "וילן שם כי בא השמש - 

שמע קולן של מלאכי השרת אומרים, בא השמש, 

בא השמש, אתא שימשא, אתא שימשא. בשעה 

מי  יעקב  אמר  והירח,  השמש  והנה  יוסף  שאמר 

גילה לו ששמי שמש".

הרי מבואר שיעקב שמע את קולם של מלאכי 

השרת שאומרים עליו: "כי בא השמש", והנה הוא 

הרגיל  מן  מוקדם  השמש  ששקעה  פתאום  רואה 

שהקב"ה  מזה  שפט  לכן  שם,  ללון  שיצטרך  כדי 

ידי  על  הזה,  בעולם  שמשו  את  להשקיע  רוצה 

שימסור נפשו לה' באותו מקום שיצחק אביו מסר 

נפשו בשעת העקידה.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין החידוש 

הנשגב של ה"חתם סופר", שיעקב אבינו שכב מלוא 

כשמסר  אביו  יצחק  ששכב  מקום  באותו  קומתו 

כי מאחר שלפי הבנתו  נפשו לה' בשעת העקידה, 

בכך  להשלים  כדי  לה'  נפשו  שימסור  הקב"ה  רצה 

את מסירות נפשו של יצחק, לכן דבר בעתו מה טוב 

לשכב מלוא קומתו באותו מקום.

 אשקב הלך לאת ן בכ  נה
להחזא" א  נתמ   לב "א ש לם

היינו  זה אם  היה מראה קדוש  נורא  ובכן מה 

קומתו  מלוא  שוכב  אבינו  יעקב  לראותו.  יכולים 

במקום ששכב יצחק אביו בשעת העקידה, כדרכו 

שעל  שמע  קריאת  קורא  הוא  לילה  בכל  בקודש 

"בידך  לא-ו(:  )תהלים  הפסוק  את  ואומר  המיטה, 

אפקיד רוחי", שצריך לכוון למסור את נפשו לה', 

צו  )פרשת  מהימנא  ברעיא  הקדוש  בזוהר  כמבואר 

לג.(: "ובגין דא אוקמוה רבנן )שבת קנג.( שוב יום אחד 

ויום צריך בר נש לאהדרא  יום  לפני מיתתך, דבכל 

בתיובתא, ולממסר רוחיה לגביה דיפוק באחד, הדא 

הוא דכתיב בידך אפקיד רוחי".

לו  שיחזיר  מצפה  אינו  יעקב  הפעם  אולם 

הקב"ה את נשמתו בבוקר, שהרי לפי דעתו רוצה 

ממש.  בפועל  נפשו  את  אליו  שימסור  הקב"ה 
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ט"ת   אצא  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ויצא תשע"ט

בצקלונך  הלחם  יעקב,  הקב"ה,  לו  אמר  וכו'.  היום 

ולשכב  ולשתות  לאכול  לפניך,  והבאר  ]בתרמילך[ 

ממערב,  השמש  בא  עתו  ובלא  הזה...  במקום 

וילן  במערב,  בא  השמש  את  וראה  יעקב  והביט 

שם כי בא השמש. לקח יעקב שתים עשרה אבנים 

מאבני המזבח שנעקד עליו יצחק אביו ושם אותם 

מראשותיו, להודיעו שעתידין לעמוד ממנו שנים 

עשר שבטים ונעשו כולן אבן אחת, להודיעו שכולן 

ב  )שמואל  שנאמר  בארץ,  אחד  גוי  להיות  עתידים 

ז-כג( ומי כעמך ישראל גוי אחד".

אליעזר"  דרבי  "פרקי  של  זה  נפלא  מאמר 

קיט(,  רמז  )פרשתנו  שמעוני"  "ילקוט  במדרש  מובא 

אברהם"  "מגן  בעל  הגדול  הפוסק  כך  על  ותמה 

ב"ילקוט  שנדפס  הקצר  ולא  ]המלא  רענן"  ב"זית 

שמעוני"[: איך השתמש יעקב אבינו עם האבנים 

את  הקדיש  אבינו  אברהם  הלא  לצורכו,  הללו 

האבנים הללו למזבח ואסורות הן בהנאה.

ותירץ כי מאחר שנתנן סביב לראשו להגן עליו 

שמותר  הנאה  כדרך  שלא  זה  הרי  החיות,  מפני 

זה  שהיה  תירץ  ועוד  כו.(.  )פסחים  בגמרא  כמבואר 

בגדר פיקוח נפש שהרי נתיירא מחיות רעות. אולם 

שהרי  כן,  ליישב  שדוחק  סיים  התירוצים  שני  על 

בודאי היו שם גם אבנים אחרות, אם כן לשם מה 

השתמש דוקא באבנים הללו האסורות בהנאה. 

 אשקב אבאנ  תכב במק ם
תתכב אצחק בתש  השקאדה

הותר  איך  זו,  עצומה  קושיא  ליישב  ונראה 

פי  על  לצורכו,  הללו  באבנים  להשתמש  ליעקב 

של  הטהורה  במשנתו  נפלא  חידוש  שמצינו  מה 

וישכב(  ד"ה  קלט.  )דף  ויצא  פרשת  סופר"  ה"חתם 

"וישכב במקום  על מה שפירש רש"י מה שכתוב: 

י"ד  אבל  שכב,  מקום  באותו  מיעוט,  לשון  ההוא, 

שהיה  בלילה,  שכב  לא  עבר  בבית  ששימש  שנים 

עוסק בתורה".

ומפרש ה"חתם סופר" דברי רש"י, שאין כוונתו 

מפורש  שהרי  שנים,  י"ד  כל  ישן  היה  לא  שיעקב 

לנדור,  יעקב  שהוסיף  הוא  החמישי  השלב 

בית  להיות  האבן  את  יקדיש  בשלום  יחזור  שאם 

יהיה  אם  לאמר,  נדר  יעקב  "וידר  כ(:  )שם  אלקים 

הולך  אנכי  אשר  הזה  בדרך  ושמרני  עמדי  אלקים 

בשלום  ושבתי  ללבוש,  ובגד  לאכול  לחם  לי  ונתן 

אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים, והאבן הזאת אשר 

לי  תתן  אשר  וכל  אלקים  בית  יהיה  מצבה  שמתי 

עשר אעשרנו לך".

וביאר ה"אור החיים" הקדוש: "יראה כי היא זו 

אבן השתיה שהזמינו למקדש". כלומר האבן הזאת 

תהיה בית אלקים בקדשי הקדשים, וכוונתו על מה 

ששנינו במשנה )יומא נג:( כי בקדשי הקדשים תחת 

ראשונים  נביאים  מימות  שם  היתה  "אבן  הארון: 

נד:(:  )שם  בגמרא  ומפרש  נקראת".  היתה  ושתייה 

"תנא שממנה הושתת העולם".

לפי זה מבאר ה"אור החיים", שהזמין הקב"ה 

העולם  הושתת  שממנה  השתיה  אבן  את  ליעקב 

שישן עליה במקום המקדש, ואחר כך קבעו אותה 

העירו  וכבר  הארון.  תחת  הקדשים  בקדשי  האבן 

נח  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מפורש  שכן  המפרשים 

בית  יהיה  מצבה  שמתי  אשר  הזאת  "והאבן  עב.(: 

אלקים, דדא אבן שתיה". וצריך ביאור מה מיוחד 

כל כך באבנים הללו שמהן הושתת העולם.

 אשקב אבאנ  לקח מאבנא המזבח
תשקד אב"הם א  אצחק אבא 

לחידה  פתרון  למצוא  טוב  דבר  לבי  רחש 

הסתומה בענין האבנים, על פי מה שהביא הרמב"ן 

)כח-יז( בשם "פרקי דרבי אליעזר" )פרק לה(, שיעקב 

שעקד  המזבח  מאבני  האבנים  את  לקח  אבינו 

אברהם זקינו את יצחק אביו בהר המוריה על גבי 

המזבח, והנה הם דברי הרמב"ן:

"ומצאתי עוד מפורש בפרקי רבי אליעזר הגדול, 

אמר בן שבעים ושבע שנה היה יעקב בצאתו מבית 

אביו, והיתה הבאר מהלכת לפניו מבאר שבע ועד 

בחצי  לשם  והגיע  ימים,  שני  מהלך  המוריה  הר 

טוב,  מה  בעתו  דבר  ויצא  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן בשמירה המיוחדת שהכין לו יעקב אבינו 

המקדש  במקום  לישון  כשהלך  רעות  חיות  מפני 

חרנה,  וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא  כח-י(:  )בראשית 

מאבני  ויקח  השמש,  בא  כי  שם  וילן  במקום  ויפגע 

ההוא".  במקום  וישכב  מראשותיו  וישם  המקום 

רש"י הקדוש רבן של ישראל מרחיב לפרש כל פרטי 

הכתוב ומקור הדבר במדרש ובגמרא )חולין צא:(:  

הזכיר הכתוב באיזה מקום,  לא  "ויפגע במקום. 

המוריה  הר  הוא  אחר,  במקום  הנזכר  במקום  אלא 

שנאמר בו )שם כב-ד( וירא את המקום מרחוק... וישם 

שירא  לראשו,  סביב  מרזב  כמין  עשאן  מראשותיו, 

מפני חיות רעות. התחילו ]האבנים[ מריבות זו את 

זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק ראשו, וזאת אומרת 

עלי יניח, מיד עשאן הקב"ה אבן אחת, וזהו שנאמר 

)שם כח-יח( ויקח את האבן אשר שם מראשותיו".

וצריך ביאור מאחר שיעקב אבינו היה מתיירא 

מאבני  לקחת  ככה  על  ראה  מה  רעות,  מחיות 

"כמין מרזב סביב לראשו", ולא  המקום ולעשותן: 

יבחינו החיות בשאר איברי  גופו, הלא אם  לשאר 

הענין  מהו  ועוד,  זאת  בסכנה.  כן  גם  יָמֵצא  גופו 

"עלי  אומרת:  אחת  כשכל  מריבות  האבנים  שהיו 

יניח צדיק את ראשו". ולשם מה עשה הקב"ה נס 

גדול זה שנעשו אבן אחת, הלא כלל גדול הוא שאין 

הקב"ה עושה נס לשנות את הטבע בחינם.

 אשקב הקדאת א  האבן להא  
אבן הת אה בקדתא הקדתאם

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי מה שנתבונן 

במסע הנפלא של האבנים הללו, השלב הראשון הוא 

לראשו.  סביב  מרזב  לעשות  בהן  בחר  יעקב  כאשר 

השלב השני הוא מריבת האבנים כשכל אחת אומרת: 

"עלי יניח צדיק את ראשו". השלב השלישי הוא הנס 

הגדול שנעשו אבן אחת, השלב הרביעי הוא שקבע 

יעקב את האבן למצבה, כמו שכתוב )שם יח(: "וישכם 

מראשותיו  שם  אשר  האבן  את  ויקח  בבוקר  יעקב 

וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה".

הגאל א הנטלא תל מ"ן הרח ם ס ט"ר

 אשקב אבאנ  תכב מל א ק מ   בא    מק ם
תתכב אצחק אבא  כתמס" נטת  בתש  השקאדה
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון

shivti11@gmail.comרח' ישעיהו 7 ירושלים  טל:      |    יו"ל ע"י קהילת שבתי בבית ד'  |    05276-10455 078-3331109

לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

ההצעה האחרת. אבל במשך כל אותו הלילה עמד הבחור וטען 
זיווגו, ואינו  לפני אביו ואימו בלהט, שהוא חש בבירור שזהו 

מסכים בשום אופן לשמוע משהו אחר!
שהיתה  השמחה  וגודל  הצלחת!  שם  נשברה  למחרת  תיכף 
באותה מסיבת אירוסין אינה ניתנת לשער, ומאז ועד הלום אין 
פיהם פוסק מלהלל ולשבח ולהודות לפני השם יתברך תמיד.

ללמדנו כח ההודאה מהו!
• ~ • ~ •

הצליחה  הקודש,  עיר  שבירושלים  הצדקה  מקופות  אחת 
הנדיבים  מאחד  מיוחדת  צדקה  של  תמיכה  מסגרת  לסדר 

עבור  קבוע  חודשי  במסלול  שתורם  הקופה,  של  הגדולים 
חודש  מדי  מקבל  המשפחה  אבי  בירושלים.  מכובדת  משפחה 
בחדשו – בהסכם 'יששכר זבולון' הנודע – תמיכה מכובדת בסך 
של שלשת אלפים דולר, המופקדים ישירות לחשבון הבנק שלו.
קליפורניה,  של  העשירים  מיהודיה  אחד  שהוא   – נגיד  אותו 
עבורו  למצוא  הקופה  מאנשי  ביקש  אנג'לס,  בלוס  ומתגורר 
תלמיד חכם נכבד שיוכל לערוך עמו ההסכם הנרצה, והם תיאמו 
בין השנים. ולאחר שהגיע הנדיב לארץ הקודש, וערך היכרות עם 
ופרנסתם,  ביתם משפחתם  מצב  אחר  ועקב  המשפחה מקרוב, 

מצאו חן בעיניו, וחתם עימהם ההסכם.
דולר,  אלפים  שלשת  העשיר  מפקיד  בחודשו  חודש  מדי  וכך 
קרוב  קשר  ביניהם  נוצר  הימים  ברבות  הצדדים.  שני  לשמחת 
העשיר  והתחזקו.  התהדקו  ביניהם  הטובים  היחסים  ואהוב, 
מצידו מעריך מאד את התלמיד חכם הירושלמי ומשפחתו, שהם 
אנשים מאד מיוחדים ונעלים, וגם הם מצידם מכירים לו טובה, 
לקראת החגים הם שולחים לו תדיר מכתב ברכת החג, וכדומה. 
משתדל  תמיד  הוא  הקודש,  לארץ  לפעמים  מגיע  הוא  כאשר 
לבוא אצלם לביקור, שכבר הפך עם השנים למסורת של ביקור 
חגיגי... גם הילדים שהינם מאד מחונכים ובעלי דרך ארץ, כבר 
הספיקו להכיר את 'הדוד' הטוב מאמריקה, שמביא להם תמיד 

מתנות...
לא מזמן באו הנגיד ואשתו לביקור קצר בארץ הקודש, וכמובן 
לא פסחו על ארוחת הערב החגיגית והשמחה שבבית המשפחה 
הירושלמית, מסלתה ומשמנה של בני קרתא דשופריא. בהיותם 
והגבירה  הבית,  בחדרי  קצר  סיור  ואשתו  הנגיד  ערכו  בביתם, 
ישנים  כבר  הם  דעתה  שלפי  שבבית,  רהיטים  כמה  על  ציינה 
ובלויים, ואינם מתאימים למשפחה חשובה כמותם! – על אתר 
הבטיח הנדיב הנכבד לשלוח להם בחודש הבא סכום כפול, כדי 

שיחליפו את הרהיטים.
ואכן עמד האיש בדיבורו, ובחודש הבא הפקיד בחשבון הבנק של 
שנצברו  כך  הרגילה,  החודשית  מהתמיכה  כפול  סך  המשפחה, 

בידם יחדיו ששת אלפים דולרים טבין ותקילין!
וכתבו  ואשתו  המשפחה  אבי  ישבו  ההפקדה,  למחרת  מיד 
מכתב תודה מיוחד על השלשת אלפים דולר שנשלחו להחלפת 
ועל  לבם,  טוב  על  לב  מקרב  ולאשתו  לגביר  והודו  הריהוט, 
ציינו  אף  – הם  ולהטיב.  צריך לשפר  להבחין במה  שנתן דעתם 
שבכוונתם לגשת מיד להחלפת הריהוט המדובר כראוי, לשמחת 
לב הילדים שיחיו, שאף הם הוסיפו כמה ציורים נחמדים כאות 

תודה והוקרה...

משהגיע המכתב לידיו של הגביר, התפלא מאד, הרי הוא הפקיד 
סך של ששת אלפים, ומדוע מופיעה ברכת התודה רק על סכום 
טעות  כאן  ארעה  שמא  חשש  הוא   – דולר.  אלפים  שלשת  של 
בפלורידה  הבנקאי  כי  הבנקאית,  ההמחאה  בהעברת  תקלה  או 
חודש  מדי  להפקיד  רגיל  היה  בחשבונותיו,  קבוע  מטפל  שהיה 
רק שלשת אלפים דולר בלבד. – אך בירור קצר אצל פקיד הבנק 
העלה שהכל הופקד כחוק על הצד הטוב ביותר, בסכום של ששת 
אלפים כבקשתו. הפקיד המסור אף הוסיף וציין, שהוא בירר גם 
המדוברת,  המשפחה  חשבון  מתנהל  בו  בירושלים  הבנק  בסניף 

וגם שם ציינו שהסכום במלואו הופקד בחשבון.
פליאתו של הגביר גדלה והלכה, מה קרה כאן? להיכן הלך הכסף? 
שמא ידיהם של מנהלי קופת הצדקה בדבר? אולי סברו הם שזו 
תמיכה גדולה מדי בשביל משפחה זו, ויש להעביר את האחוזים 
כקופה  שמם  יצא  כבר  הרי  הגביר,  תהה  לידיהם?...  הנותרים 
היו  ולא  ופרוטה,  בכל פרוטה  ואחראית  ומסודרת  ביותר  נאמנה 
אפוא  יצר  הוא   – מקודם.  עימו  לתאם  בלא  שכזה  דבר  עושים 
מיידית קשר טלפוני עם ידידו אבי המשפחה שבירושלים, ושאלו 

מה קרה עם שלשת האלפים הנותרים שהפקיד בחשבונו.
של  שאלתו  ולפשר  לטלפון,  רבה  ואהדה  בשמחה  נענה  האיש 
של  הסכום  כל  הלא  וחששותיו,  תמיהתו  את  הבין  לא  הגביר 
ששת אלפי הדולרים הגיע אכן לחשבונו במלואו, "הרי שלחתי 
אליך מיד למחרת מכתב תודה", אמר האיש, שמא לא הגיע אליך 
המכתב? הרי לפי חשבוני כבר היית צריך לקבל את המכתב לפני 

כמה וכמה ימים?
הציורים  כולל  הגביר,  משיב  הנעים,  מכתבך  את  קיבלתי  אכן   -
המתוקים של הקינדערלא'ך שיחיו. אך דא עקא, ודוקא משום כך 
שואל אני, כי משום מה לא מופיע במכתב הברכה כי אם סכום 

של 3000$ בלבד, ואני הפקדתי החודש הזה 6000$!
כבר  זה  מגיעים  אלפים  שלשת  הרי  בטעותו...  האיש  נזכר  אה! 
שיש  חשבתי  לא  הקבוע...  החודשי  במסלול  טובות  שנים  כמה 
התודה  מכתב  את  שלחתי  לכן  עליהם,  גם  ולהודות  לברך  צורך 

בעיקר על התוספת שהוספת החודש בלבד...
חיים  צרכיו,  כל  את  ביומו  יום  מדי  יתברך  מהשם  מקבל  אדם 
ומזון, בריאות וביגוד וכו' וכו', "שעשה לי כל צרכי!". אך משום 
מה נדמה לו שזה הכל מגיע לו, הרי זו כבר תמיכה קבועה המגיעה 
מיוחדת,  מתנה  איזו  כשמקבל  ורק  ביומו...  יום  מדי  אוטומטית 

הוא נזכר שיש להודות לו בזמני שמחה וכדומה, אז 

יתברך על המתנה הייחודית. ואינו נותן אל לבו, שבאמת הוא 
חייב הרבה אלפי תודות על כל יום ויום מימי חייו ומזונותיו, 

ובכל מה שזכה להגיע עד הלום!
לאבינו  ליבנו  את  ולכוון  המלך  פני  לקבל  שיש  לדעת,  עלינו 
ברכת  בנוסח  אנו  אומרים  כאשר  ביומו!  יום  מדי  שבשמים 
ההודאה שבשמונה עשרה ג' פעמים בכל יום: "נודה לך ונספר 
תהילתך, על חיינו המסורים בידך, ועל נשמותינו הפקודות לך. 
ועל נסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, 
לא  כי  והמרחם  רחמיך,  כלו  לא  כי  וצהרים. הטוב  ובקר  ערב 

תמו חסדיך כי מעולם קיוינו לך".
• ~ • ~ •

לצדקה,  רב  הון  לפזר  נוהג  נכבד  גביר  היה  אחר,  במקרה  ואילו 
ללא שום חשבון ומחקר. אך לאחר שנוכח שרימוהו נוכלים כמה 
והוציאו ממנו כספים רבים במרמה שלא לצרכי צדקה  פעמים, 
כלל. המציא האיש שיטת נתינה מחודשת, שכל יהודי המבקש 
ופרטיה  הבקשה  את  מראש  לשלוח  עליו  תמיכתו,  את  לקבל 
בצורה מסודרת, באמצעות הפקס המיוחד שהעמיד למטרה זו, 
ולציין בדיוק את גובה סכום הנדרש, והתנה זאת בהצגת קבלות 
מטעמו  ואנשים  בבקשה.  המפורטות  ההוצאות  כל  של  ברורות 
היו בודקים את אמיתות הקבלות הללו מול הספקים, וביררו את 

פרטי כל בקשה לאמיתה.
הסדר זה מצד אחד אמנם הקשה והכביד יותר, סדרי הבירוקרטיה 
על המקבלים, אבל  וגם  הנדיב  הנותן  על  גם  המחודשים הקשו 
ובסופו  הקריטריונים.  את  להחמיר  הוא  נאלץ  ברירה  מחוסר 
של דבר נהנו מכך כל הצדדים, הן המקבלים, שלאחר שנבדקה 
המבוקש  הסכום  מלוא  את  הגביר  שולח  היה  הבקשה,  אמיתת 
הנדיב, שהיה  הנותן  והן  במיוחד!  גדולים  בסכומים  גם  במלואו, 

רגוע יותר שכספי הצדקה שלו אכן מגיעים לייעדם האמיתי.
של  ברשימותיו  עידן  מזה  קבוע  מקבל  שהיה  הנצרכים  אחד 
הנדיב, נפגע מאד מהתנאים המחודשים והקפדניים. היה קשה לו 
להסכים עם זה, כל העסק הזה סביב הבקשה היה מוזר ומשונה 
נאה  'אין הדבר   - זאת כחיטוט בצנעת הפרט,  בעיניו. הוא ראה 
הילדים  בשביל  שצריך  קטנה  הוצאה  כל  אחר  ולדרוש  לחקור 

בבית'... חשב לעצמו.
וממחשבה למעשה, לא יכול היה להבליג על כך, הוא שלח אפוא 
'פקס' אל הגביר הנכבד, והטיח בו קשות, למה כל הזלזול הזה? 
ולטרטר כל  יאה לחטט  זה  ואין  הלא במתן צדקה אנו עוסקים, 

כך... הבה ניגש ישר ולענין! תתן נא הכסף, ודי!
לעמוד  יש  ההגונה,  התמיכה  קבלת  להמשך  בשלו,  העשיר  אך 
בקריטריונים של הסדרי הבירוקרטיה החדשים, ולהגיש הבקשות 
באמצעות הפקס כדין, ללא יוצא מן הכלל! כדי שנוכל לבדוק כל 
נתינה ונתינה, על מה היא באה, מה הם הוצאותיך ובקשותיך וכו', 

ורק כך נוכל להסדיר את התמיכה בצורה קבועה ומסודרת...
דורש  רק  הוא  תמיד!  מבוקשך  כל  לך  ממציא  יתברך  השם 
ביום... מה הם בקשותיך... כמה  'פקס' שלש תפילות  שתשלח 

הוצאותיך...
מן הראוי אפוא ללמוד מטיב המעשיות הללו, כיצד עלינו לערוך 
תפילותינו ובקשותינו מחד גיסא, ומאידך גיסא להודות לו יתברך 

ולקבל פני אבינו שבשמים בכל לב, מדי יום ביומו תדיר.
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

'עושה שלום במרומיו הוא יעשה 
שלום עלינו...'

בירושלים  הצדיק  שמעון  של  בציונו  להתפלל  נסעתי 
עיר הקודש, לאחר שסיימתי תהילים וכל סדר התפילות 
ראיתי כי נשאר עוד זמן  עד תפילת מנחה, יצאתי לרכב 
לקחת דבר מה אך מרוב בלגן לא מצאתי את מבוקשי, 
התחלתי לסדר את הרכב מכל החוסר סדר ששרר ברכב, 
שיעור  בקול  הפעלתי  הדלתות  ארבעת  את  פתחתי 
הזמן  את  לי  הנעים  השיעור  וכך  הטוב  הכרת  בנושא 

כשניקיתי וסידרתי את הרכב...
בחלוף כארבעים דקות סיימתי לנקות וגם השיעור נגמר 

וזמן תפלת מנחה הגיע.
אלי  ניגש  התפילה  בגמר  לתפילה,  לציון  חזרה  נכנסתי 
יהודי שאיני מכירו כלל וכלל והחל להודות לי מעומק לב 

על שהצלתי לו את השלום בית...
לא  מעולם  הלוא  מדבר  הוא  מה  על  מושג  לי  היה  לא 
ממני  הוא  שלי  בבית  "השלום  סיפר:  ואז  בו,  פגשתי 
כך  לחיות  יותר  שייך  לא  כי  החלטתי  והיום  והלאה 
את  לשטוח  הצדיק  לשמעון  הגעתי  לעזוב,  והחלטתי 
תחינתי ומצוקתי, אחרי דמעות ותפילות יצאתי לרחבה 
באותו  בדיוק  על הספסל,  והתיישבתי  להתאוורר מעט 
הטוב  הכרת  על  השיעור  ברקע  להתנגן  התחיל  רגע 
שהשמעת מרכבך עת ניקית אותו, או אז ראיתי עד כמה 
שאני פגום וכמה שאני הוא הכפוי טובה ועלי לתקן את 
עצמי לפני שאני מאשים את כל העולם... מיד החלטתי 
שאני חוזר ומתקן את עצמי ולא את הסביבה שלי והכל 
בזכות השיעור שלך שהפעלת בקול, אז תדע שבזכותך 

ניצל בית מישראל!!!"
בעל המעשה: נ.ש.

 • - • - •

'בחכמה פותח שערים'
לתפילת  לצאת  והתכוננתי  התעוררתי  שישי  יום 
שחרית במניין, חיפשתי את התפילין בארון ואז נזכרתי 
שהשארתי אותם במכינה והמכינה נעולה על סורג ובריח 

מכיוון שבדיוק היום לא מתקיימות  לימודים. 
לכיוון  ונסעתי  אוטובוס  על  עליתי  ברירה  בלית 
כי אמצא מאן דהו להשאיל ממנו  השטיבלאך בתקווה 

תפילין לתפילת שחרית... 
באחת התחנות עלה חבר שלי מהמכינה שהוא ממונה 

על פתיחת הדלתות כל בוקר ולו המפתחות...
הוא בדיוק נסע לקנות דבר מה ליד הבית שלי ועתה הוא 

בדרכו חזרה הביתה...
ומשם  המפתחות  את  לקחתי  לבית  עד  אתו  המשכתי 
להתפלל  זכיתי  ה'  וברוך  התפילין  את  אספתי  למכינה 
מה  וכו'...  תפילין  לחץ של השאלת  ללא  במניין  ברוגע 
גם  שאני שמאלי ולמצוא תפילין של איטר יד זה קצת 

יותר מסובך...
בעל המעשה:ע.ס.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

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

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

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

'יהודי' – מודה להשם
והנכבדים  הגדולים  מהנגידים  אחד 
'מטוס  לעצמו  רכש  הברית,  שבארצות 
והמשוכללים  המפוארים  מן  פרטי' 
לעסקיו  הרבות  טיסותיו  בשביל  ביותר, 
המסועפים על פני מדינות שונות. מטוסים 
אלו תואמים במיוחד עבור 'אנשי עסקים' 
דין  עורכי  ויועצים,  משרתים  ופמלייתם, 
ומזכירים, שכל צרכיהם מוכנים ומתואמים 

בבטן המטוס בקפידה, כדי שתהא הטיסה נעימה ונינוחה.
במהלך אחת הטיסות ארעה פתאום תקלה קשה באחד המנועים, 
ולהתנדנד מצד אל צד  ובתוך דקות ספורות החל המטוס לקרטע 
כעלה נידף. כל יושבי המטוס היו בסכנה גדולה, ונתקפו בפחד איום, 
החל  דנן  והגביר  שבר,  וזעקות  נוראיות  צעקות  נשמעו  עבר  מכל 
להתכונן לגרוע מכל, בכל רגע אמור היה האווירון ליפול ולהתרסק 

ארצה לשברי שברים רח"ל.
עומד  הן  הנוראה!  השעה  גודל  את  העשיר  היהודי  תפס  לפתע 
הוא עתה בדקות האחרונות של חייו! ולא נותרו לפניו כי אם עוד 
מספר נשימות קצוב... – הוא נזכר בשעה גורלית זו במאמר רבותינו 
ז"ל )ב"ר יד, ט(: "על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס 
כל  קה',  תהלל  הנשמה  'כל  ו(  קנ,  )תהלים  טעמא  מאי  לבורא! 

הנשימה תהלל קה" ע"כ. –
שנותרו  הנשימות  כאשר  המדרש,  זה  משמעות  היא  עמוקה  כמה 

ספורות אחת לאחת, לפני המוות הנורא!
רק עתה, על סף נשימותיו האחרונות, חדרה לתודעתו גודל חובת 
הודאתו לבורא ברוך הוא, שאם על כל נשימה ונשימה צריך לקלס 
ולהלל, על אחת כמה וכמה בכל הטובות והחסדים העצומים שגמל 

עמו השם יתברך כל ימי חייו!
אך  לבו,  מקירות  ולזעוק  להתפלל  הוא  אף  הגביר  התחיל  פתאום 
במקום לבכות וליילל באמירת 'וידוי', אשמנו בגדנו וכו', כדין העומד 
החסד  כל  על  ונפש  לב  מקרב  והלל  בשיר  פצח  מוות...  שערי  על 
אשר גמל עמו השי"ת, כשהוא הולך ומפרט בהתלהבות גדולה את 
כל הטובות שנעשו לו בימי חייו! ליבו התמלא שבח ותהילה ככל 
שנזכר יותר ויותר מהמתנות הרבות שהוענקו לו משמים, בבריאות, 
ומשפחה, בבית ובממון, ובכל שאר קניינים בגוף נפש ורוח שזכה 
להם מיום עמדו על דעתו ועד הלום, ועל הכל נתן שיר ושבחה הלל 
וזמרה! – כשלבסוף צירף לה בקשה וצעקה על העתיד, להושיעו גם 

עתה מצרתו הגדולה, כדי שיוכל להמשיך להודות ולהלל!
והנה בדרך פלא התייצב לו פתאום המטוס, והתיישר על מעמדו, 
ובניסים גדולים עלה בידו של הטייס, להמשיך בטיסה המקרטעת 

עד הנחיתה בשלום!
המקרה הנורא הזה חדר עמוק לעצמותיו, ועשה בו מהפכה אדירה! 
ב"ה,  עולמים  לחי  ושבחה  שיר  של  כנצח  שנדמו  דקות  באותם   –
ומאז התהפכה  ההודאה'!  'טיב  את  נפשו  ועל  על בשרו  למד  הוא 
לו  שנתן  הטוב  בחלק  תמיד  לראות  בחיים,  השקפתו  הסתכלות 
ולשבח  להודות  שוכח  אינו  עשרה  שמונה  תפילת  ובכל  השי"ת. 
לבורא, על כל מה שהעניק לו למן השמונה עשרה הקודם ועד עתה!

כי 'יהודי' – מודה להשם!
• ~ • ~ •

יתברך  השם  שזיכהו  ירושלים,  בני  מטובי  נכבד  יהודי  לי  סיפר 
עידן  זה  והנה  ה'.  ברך  זרע  וישרים,  טובים  ובנות  בנים  מלא  בבית 
הגיעה בתו לפרקה, פרק האישה נישאת, וכבר חצתה מזמן את גיל 
העשרים, ועדיין ישבה והמתינה לזיווגה, כשלאחריה מחכים שורה 

של אחים ואחיות.
הבת הזו היתה מוכשרת ומוצלחת ביותר, שלמה ומצוינת בכל מידה 
נכונה, גם משפחתה מהמיוחסות שבירושלים, אשר לכאורה שידוך 

למרבה  אך  'לחטוף'...  צריכים  היו  כזה 
להם  האיר  לא  השידוכים  מזל  הפלא 
כל הצעה שעלתה  בלשון המעטה...  פנים 
מסיבות  הפועל  אל  יצאה  לא  הפרק  על 
שונות ומשונות. גם הצעות שכבר כן החלו 
מתקרבים  שהנה  נראה  והיה  להתקדם, 
לקראת סגירת שידוך, בסופו של דבר נפלו 
גם הם... החידה היתה סתומה, מדוע ולמה 

'תקועה' היא כך זה כמה שנים טובות?
והנה הגיעה הצעה אחת שהתקדמה יפה מאוד, הכל הלך למישרים, 
שני הצדדים רצו והסכימו בדבר. המדוברים עצמם כבר נפגשו שתי 
והתכוננו  מאוד,  מרוצים  יצאו  ושניהם  ומוצלחות,  טובות  פגישות 

לקראת 'שבירת צלחת' בשעה טובה ומוצלחת.
לפני  ספורות  שעות  ממש,  אחרון  ביום  התדהמה,  למרבה  אולם 
סגירת השידוך, התקשר פתאום השדכן ובפיו בשורה שאינה טובה, 
זו,  מהצעה  יורדים  שהם  השני  הצד  החליטו  אחרון  שאחרי  ברגע 

והכל בטל ומבוטל!
מצלצלת  סטירה  עבורם  היתה  זו  מאוד,  עד  קשה  היתה  האכזבה 
שהיתה  הגדולה  והבכיה  הצער  גודל  את  לשער  ניתן  לא  וכואבת, 
יום, לאחר שכל המשפחה התכוננה כבר בהתרגשות  בבית באותו 

לקראת השמחה, ירחם השם.
סוף  נרדמו  לאחר שכבר  הלילה,  ערב בשעות הקטנות של  באותו 
זוגתו החשובה ערים, הם לא  סוף כל בני הבית, נשארו האיש עם 
היו מסוגלים ללכת לישון מרוב צער ותדהמה. הם שאלו את עצמם 
שנראה  ביניהם  שוחחו  הם  ככה?  ה'  לנו  עשה  מה  על  ושוב,  שוב 
באורח  הרי  השמים!  מן  משהו  מהם  שתובעים  בחוש  כמעט  כאן 
פלא נופלים להם ההצעות בזו אחר זו, והכישלון נדבק בהם ורודף 

אחריהם...
ישבו בני הזוג חשבו וחשבו, מה יכולה להיות הסיבה למכות הרבות 
שהם חוטפים. והנה לאחר מחשבה מעמיקה פונה האישה לבעלה, 
פיה פתחה בחכמה, ובתבונה יתרה שחנן אותה אלקים, אמרה: אולי 

הסיבה פשוטה – אין אנו מודים מספיק להשם!!!
בתפילות  מאוד  הורגלנו  ולהתחנן,  לבקש  מאוד  יפה  אנו  יודעים 
ובקשות, ניסינו את כל הסגולות השונות... אבל להודות להשם על 
מה שכן זכינו ב"ה משום מה שכחנו! כמה חלקים גדולים בתפילה 
בפסוקי  הן  יתברך,  להשם  ותשבחות  לשירות  ז"ל  חכמינו  תקנו 

דזמרה, והן בתפילת שמונה עשרה עצמה, בשבח ובהודאה.
ה'  ברוך  עמנו,  השי"ת  עשה  טובים  חסדים  כמה  נא,  נתבונן  הבה 
אנו  ושלמים,  בריאים  כולם  ונחמדים,  טובים  ילדים  עם  משפחה 
נשואים באושר זה הרבה שנים, עם דירה יפה ופרנסה בריווח וכו' 
וכו', כמה צריכים אנו להודות על כל זאת! – בזמנינו הרי יודעים אנו 

היטב שכל זה אינו כל כך טבעי ופשוט... זה לא בא מעצמו...
שיחה  של  כשבסיכומה  בשקט,  ושוחחו  הזוג  בני  להם  ישבו  ככה 
התחינות  אל  רק  לגשת  שלא  עצמם  על  קיבלו  זו,  מעמיקה 
הכרת  לחוש  השם!  לפני  להודות  פשוט  להתחיל  אלא  והבקשות, 
טובה של אמת על כל הטוב אשר גמלם, ולהתעסק הרבה בדברי 

הודאה ושבח המקום.
הקו  על  רוטט!  פון  הפלא  החל  והנה  ומשוחחים,  יושבים  עודם 
השעה  על  מחילה  ובקשת  התנצלות  מלא  כולו  הנמרץ...  השדכן 
שאינה שעה... "איני יודע מה עשיתם שם בשעות האחרונות, פתח 
אלי  זה עתה התקשרו  כאן לפתע מהפך אדיר,  חל  בשיחתו, אבל 
בשום  לוותר  מוכן  אינו  שהבחור  ואומרים  המדוברת,  המשפחה 
אופן! הוא חפץ דוקא בשידוך זה, ותשובתם הקודמת היתה טעות! 
– התברר שהגיעה לשולחנם הצעה אחרת, אשר קסמה מאוד לאימו 

של הבחור, והיא שדחתה את שידוך זה לטובת 

ג

ותאמר  בן,  ותלד  עוד  "ותהר 
כן  על   – ה'!  את  אודה  הפעם 
קראה שמו 'יהודה', לפנינו צרור 
עובדות אשר סיפר מורינו בענין 

הודאה להשם יתברך!

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

ברכת השחר
לאחר  שלא  ליזהר  צריך  לכתחילה  א. 
הברכות יותר מארבע שעות על היום )מ"ב 

סק"י(.

ב.  אך בדיעבד עכ"פ יכול לברך אותם עד 
חצות, כי כן מוכח מהרבה אחרונים שלא 
)מ"ב  שעות  ארבע  אחר  הברכות  הפסיד 

סק"י(.
הוא  בדיעבד  הברכות  כל  דזמן  וי"א  ג.   
על  בדיעבד  לסמוך  והמקיל  היום,  כל 
אין  חצות  אחר  אותם  ולברך  הפוסקים 
מן  לאחד  מצאתי  לא  כי  בידו,  למחות 
מה  לפי  לברכות  זמן  שיתן  הפוסקים 
מנהג  דעל  כהפוסקים  היום  דנהיגין 
העולם הוא מברך )מ"ב סק"י וביה"ל ד"ה כל הברכות(.
ד.   ויותר, דאפילו בלילה עד שעת השינה 
)מ"ב  קודם  לאומרן  שכח  אם  חיובן  הוא 

סק"י(.

לכו"ע  שינה,  חוטפתו  דאם  ונראה  ה.   
לא יכול לברך ברכת המעביר שינה, וכמו 
ברכת  לברך  שהשוכח  המזון,  בברכת 
המזון והתחיל להיות רעב אינו יכול לברך 

)מ"ב סק"י(.

דינים שונים
ו.   לא ידלג פסוקי דזמרה בשביל מלאכת 
עצמו למסחרו ופתיחת חנותו וכדו', אא"כ 
כשיאחר  הפסד  של  גדול  חשש  לו  יש 
דזמרה  פסוקי  כל  דאמירת  הקצר  הזמן 

או להמתין למנין אחר )שו"ת אג"מ ח"ד סי' צ"א(.
לדלג  אין  גרידא  תורה  לימוד  בשביל  ז.  
לרבים  תורה  לימוד  זולת  דזמרה,  פסוקי 

)שו"ת שבה"ל ח"ח סי' קס"ח(.

כדי  דזמרה  פסוקי  לדלג  דיש  י"א  ח.  
שיספיק להתפלל תפילת שמונה עשרה 
עם חזרת הש"צ, דהוי תפילה עם הציבור 

ממש )א"א מבוטשאטש סי' נ"ב(.
ט.  וי"א דאמנם המתפלל שמונה עשרה 
ומכל  כצבור,  תפילה  זו  הרי  הש"צ  עם 
הציבור  עם  כתפילה  מעלתה  אין  מקום 
דזמרה  בפסוקי  לדלג  עדיף  ולכן  ממש, 
כדי להתפלל עם הציבור, מאשר לאומרם 
עם  עשרה  שמונה  ולהתפלל  כסדרם 
לא  אם  בהם  לדלג  אין  ומאידך  הש"צ, 
הש"צ  עם  להתפלל  אלא  זה  ע"י  יספיק 

)הלי"ש תפילה פ"ח סעיף מ"א(.

כדי  התפילה  בסדר  תדלג  לא  אשה  י.  
להספיק להתפלל עם הציבור, כי אין לה 
דין תפילה בציבור כלל )הלי"ש תפילה פ"ה הערה 

ז'(.

ובכוונה  במתון  להתפלל  שדרכו  מי  יא.  
יכול  אין  התפילה  בתחילת  שבא  ואף 
להתפלל בשוה, לא יועיל להתפלל עמהם 
יחד, כיון שהוא מתנהל לאט ובמתון, ואם 
יתפלל עמהם בשוה יפסיד הכוונה, מותר 
לו להתפלל על הסדר, ויראה לכוין שברכו 
ולא  הפרקים,  בין  עמהם  יאמר  וקדושה 
דורש  לבבות  וכל  הפרק  באמצע  יעמוד 

ה' )שע"ת סק"א(.
יב.  ועכ"פ אפשר לומר דגם דעת השע"ת 
לו  ומותר  לדלג  מחויב  שאינו  רק  הוא 
רוצה  הוא  אם  אבל  הסדר,  על  להתפלל 

לדלג הרשות בידו לבחור תפילה בציבור 
)שלמת חיים סי' קכ"א(.

יג.  נראה דכל הני דינים לדלג, נאמרו גם 
החמה,  הנץ  עם  להתפלל  להשיג  בכדי 
לדלג  מותר  בציבור  דלתפילה  מק"ו 
)זה  בציבור  תפילה  דוחה  ותיקין  ותפילת 

השולחן סי' נ"ב(.

יד.  י"א דגם המתפלל ביחידות מותר לו 
סמוך  עומד  אם  הנ"ל,  הסדר  כפי  לדלג 
ואם  ותפילה,  שמע  קריאת  זמן  לסוף 
יתפלל כסדר יעבור הזמן, וידלג מפסוקי 

דזמרה )שולחן שלמה(.
מפני  לו  החולה שהדיבור קשה  וכן  טו.  
דזמרה,  מפסוקי  ידלג  צער  או  החולשה 
ואם אפשר לו לעיין בהשאר מתוך הכתב, 

יעשה )מקור חיים לבעל החו"י סי' נ"ב בקיצור הלכות(.
התפילה  אחר  להשלים  צריך  אם  טז.  
החיי  דעת  דזמרה,  מפסוקי  שדילג  מה 
יאמר  שידלג,  מה  דכל  ס"ה(  י"ט  )כלל  אדם 
לא  התפילה  שאחר  אלא  התפילה,  אחר 
יאמר ברוך שאמר וישתבח, כי לא נתקנו 
הערוך  ודעת  התפילה,  קודם  דוקא  רק 
הוא  גדול  דאיסור  די"א  )ס"ה(  השולחן 
ואל  שב  כן  ועל  התפילה,  אחר  לאומרם 
דזמרה  הפסוקי  יאמר  ולא  עדיף  תעשה 
)סי'  ברורה  המשנה  ודעת  התפילה,  אחר 
רפ"א סק"ג( דאין חיוב לאומרו אחר התפילה.

כ'  ד'(  סי'  )ח"ב  פעלים  רב  שו"ת  בספר  יז.  
דיאמר תחילה לפיכך אנחנו חייבין וכו' עד 
פסוק שמע ישראל ובשכמל"ו כי זה חיוב 
ונקרא  התפילה,  לצורך  הסוד  ע"פ  מאוד 
יאמר  אח"כ  דקרבנות,  שמע  קריאת 
ופרשת  וכו'  שתמחול  או"א  ה'  יהר"מ 
של  והברייתא  הקטורת  ופרשת  התמיד 
הקטורת, ויסיים רבי נתן הבבלי אומר אף 
כיפת הירדן כל שהוא, ואח"כ יאמר יהר"מ 
ה' או"א שיהיה שיח שפתותינו חשוב וכו' 
יאמר  ואח"כ  וכו'  אותו  ושחט  פסוק  עד 
הודו לה' וכו' עד ובנביאי אל תריעו, אח"כ 
פסוק א-ל נקמות ה' א-ל נקמות הופיע, 
אשרי  צב-אות  ה'  וכו'  עמנו  צב-אות  ה' 
יאמר  אח"כ  וכו',  הושיעה  ה'  וכו'  אדם 
ה' מלך וכו' למנצח וכו' ברוך שאמר וכו' 
ואשרי  וכו'  כבוד  יהי  וכו'  לתודה  מזמור 
יושבי ביתך וכו' עד ואנחנו נברך י-ה וכו' 
אח"כ הללויה הללו א-ל בקדשו וכו' ויברך 
ה'  אח"כ  עזים,  במים  אבן  כמו  עד  דוד 
ימלוך לעולם ועד ב' פעמים, ה' מלכותיה 
קאים וכו' כי בא סוס וכו' כי לה' המלוכה 
וכו' ועלו מושיעים וכו' והיה ה' למלך וכו' 
ומכאן  אור  יוצר  ויתחיל  ישתבח,  וברכת 
יחזור  התפילה  ואחר  כלום,  ידלג  לא 
העקידה  פרשת  מן  שדלג  מה  כל  ויאמר 
לה'  הודו  ופסוקים  לאחת,  אחת  ואילך 
קראו בשמו אע"פ שכבר אמר התחלתם, 
עתה יחזור לאומרם, ורק ברכות הזמירות 
יאמר  לא  וישתבח  שאמר  ברוך  שהם 
עתה  אומר  כאשר  שנית  פעם  אותם 
הים  שירת  ויאמר  דלג,  אשר  המזמורים 
תפילת  תיקון  סדר  בידו  יעלה  ובזה  ג"כ, 

השחר ע"פ הסוד כהוגן.

■ ישרים דרכי ה' ■
בכל הסביבה יצא שמו הטוב לפניו כאחד שביתו וליבו פתוחים כאולם, לא היה אחד ששב מלפניו בבושת 
פנים, ר' חייקל התברך בממון ובנכסים רבים, אך יותר מכך משופע היה במדה גדושה של אהבת ישראל 
ואהבת הבריות, ומתוך כך נהג לעצמו מנהג טוב, כל מי שנקלע בסביבתו ללא גואל ומדע היה זה כמובן 
מאליו שיימנה על אוכלי שולחנו של ר' חייקל, לא היה כזה מושג להזמין מקום או להודיע מראש, הבית 
מוכן היה לקלוט אורחים רבים, בכל עת ובכל שעה עמדו הכן סירים גדולים שפותים על האש, כשממונים 
מן  הכל  מטעמים,  וכל  ודגים  בבשר  רצונם  את  להשביע  ומנסים  הסועדים  בין  מתרוצצים  היו  מיוחדים 

המשובח ביותר וערבים לחך.
כביתו של כלבא שבוע היה, כל הנכנס לביתו רעב ככלב הי' יוצא שבע )רש"י כתובות סב:(, וביציאתם משבחים 
היו ומהללים את בעל הבית אשר חננו השי"ת באהבת ישראל ונתן להם אכילה ושתיה כדי שבעם ואף יותר 
מכך, כך היו עוזבים את ביתו תוך שהם מוריקים על ראשו את כל הברכות שבעולם שיחולו עליו ועל זרעו 

עד עולם.
יומא חדא הושלך הס בקרב קהל המסובים, צעקות רמות וקולות אדירים עלו מפאתי היכל הסעודות, האמת 
תיאמר שלא היה זה מראה חריג ביותר, שהרי לא פעם ולא פעמיים הסבו שם אנשים שונים ומשונים, אבל 
הפעם היה נראה שמשהו שונה, לא ארך זמן רב עד שהצליחו כולם להבין כי הלה מתלונן על בעל הבית 

וטוען שהאכילו אותו בתבשילים מזיקים שאינם ראויים למאכל שגורמים לו ייסורים נוראים וסבל רב.
הכל עמדו נדהמים לנוכח חוצפתו של אותו הלך שמעיז פנים כנגד מטיבם שלולא רחמיו וחסדיו היו נידונים 
לחרפת רעב, תמיהתם גברה שבעתיים לאור העובדה שמארחם לא חסך מהונו ומאונו בכדי שכל המזון 
המוגש לשולחן יהיה מן המשובח והטרי ביותר, ואיך מרהיב ההוא עוז בנפשו להטיח האשמות מופרכות 
וחסרות כל בסיס. מה שכן, אף אחד לא יכל להתכחש לעובדה שאותו צועק נראה אכן כסובל עד שכמעט 

ולא יכול היה לעמוד מרוב יסוריו.
ר' חייקל עצמו שאליו היו מכוונים כל החצים והבליסטראות לא הגיב מאומה, ומשאך נרגעו מעט הרוחות 
וטרי  היה משובח  האוכל  לאשורו,  הסיפור  כל  התברר  לדובבו  ניסה  ולפייסו, משאך  אורח  אותו  אל  פנה 
בהחלט, אבל ההוא היה חולה שהרופאים אסרו עליו לאכול מיני מאכל מסויימים, אבל ההוא ברעבונו כי 
רב לא שעה לאזהרות ומילא את כרסו בכל מכל כל, לא פלא כי הכאבים לא אחרו מלהגיע, המזון שלרוב 

האנשים הוא מחיה נפשות בשבילו הוא לא פחות מסם המוות.
ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי

השבוע בהפטרה אנו קוראים את סיום נבואתו של הושע הנביא, כה נאמר שם )יד, י(: "ִּכי ְיָׁשִרים ַּדְרֵכי ה' 
ְוַצִּדִקים ֵיְלכּו ָבם ּוֹפְׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם". ואפשר לפרש את המכוון בדברי הנביא שבא לגלות לנו כי התורה 
כי כאשר לומד הוא לשמה  והן סיבה להיכשל ח"ו,  הן סיבה להצליח  עצמה עלולה שתהיה עבור האדם 
ובקדושה ובטהרה ומתכוון למצוא בתורה הק' את הדבר אשר ציווה השי"ת, אזי הוא זוכה להתעלות על 
ידה ולהיעשות לצדיק ועובד ה', אבל אם לומד הוא שלא לשמה, כי אם מתוך רצון למצוא בה את מה שלבו 
חפץ, אזי הוא מגיע על ידי הלימוד הזה להיפך ההצלחה וההתעלות ח"ו, ואדם שכזה מוטב שלא היה לומד 

מאשר למד והעלה הלכות מעוותות ופסקים עקומים.
זהו שאמר כאן הכתוב: ִּכי ְיָׁשִרים ַּדְרֵכי ה' - התורה הק' היא ישרה, ְוַצִּדִקים הלומדים אותה באופן הראוי 
והנכון ֵיְלכּו ויצליחו ָבם, והתורה תיעשה אצלם לסם חיים, אבל כאשר ּוֹפְׁשִעים לומדים אותה שלא כראוי 

וודאי ִיָּכְׁשלּו ָבם, ולהם תיעשה התורה לסם מיתה.
נמצא שהתורה הוא כמאכל ערב וטוב למאכל וכל רעב לדבר ה' ימצא בה את אשר אהבה נפשו, אבל מי 
שמילא עצמו בדעות כוזבות הרי שנעשה כמי שנחלה ל"ע בחולאי הנפש וכל אוכל טוב שיבא לקרבו לא רק 
שלא יועיל לו אלא אף יוסיף קלקול על קלקולו, ייכשל בפירושים זרים ומעוותים ועליו ועל כיוצא בו כבר 

נאמר )תהילים נ, טז( "ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי", )המשל ע"פ ה'אברבנאל' דברים יא, ו'משלי יעקב' פרשת בחקותי(.
העצה – שקודם הלימוד ישוב בתשובה

מן הראוי לציין כי לא רק הושע הנביא מסיים כך את נבואתו, אלא גם התורה הקדושה שנמסרה לנו מאת 
משה רבינו – אדון הנביאים – מסיימת בסופה עם פסוק מעין זה, כנאמר שם )דברים לב, ד(: "הצור תמים 

פעלו כי כל דרכיו משפט, קל אמונה ואין עֶול צדיק וישר הוא".
הסיבה שראו משה והושע לסיים את נבואתם דווקא בעניין זה, יש לומר שכיוונו לרמז לאדם הלומד, שגם 
כאשר הוא מסיים ללמוד את ספר התורה או את ספר הנביאים ועדיין מוצא את עצמו עם קושיות וחוסר 
הבנות במה שלמד בספר הזה, אזי ֵידע נאמנה כי סיבת הדבר תלויה בו ובחוסר הכשרתו ללמוד את התורה 

מצד מעשיו והנהגותיו, אבל דברי התורה והנבואה בעצמם הם ישרים וצדיקים ואין בהם שום עוול.
ואף כאשר יש בהם איזה דבר הנראה בעיניו חלילה כבלתי ישר, הרי זה מצד הסתכלותו המעוות של הלומד 
אשר לא נגה עליו אור ה' מחמת עוונותיו ופשעיו שמהם טרם טוהר ונוקה, מה שגורם לו לראות את הדברים 
מעוותים, ואילו אך היה שב בתשובה שלימה בטרם לימודו בוודאי היה רואה אור בדברי התורה והיו הדברים 

מחוורים לו ומתיישבים על לבו.
אכן העצה היעוצה לאדם כזה, אשר לא נגה עליו אור החכמה להבין ולהשיג את דברי התורה והנבואה כראוי, 

שימהר לשוב בתשובה כראוי ואז ישיג את התורה על אמיתותה. 
עצה זו נרמזת בלשון קדשו של רש"י על הפסוק הנ"ל בהושע, ואומר: "מי חכם בכם ויתבונן לתת לב לכל 
אלה וישוב אלי", כלומר – הרוצה להיות חכם להתבונן בדברי התורה הקדושה ולהבין בה כראוי, קודם ישוב 
אל ה' ואז יזכה שיזרח עליו אור השי"ת להבין ולהשכיל בדברי התורה הקדושה, וכל העוסק בתורה לשמה 

תורתו נעשית לו סם חיים, שנאמר )משלי ג, יח( 'עץ חיים היא למחזיקים בה' )תענית ז.(.
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שוב אל ארץ אבותיך
שפעם  המלך  שלמה  על  מספרת  הגמרא 
עצוב,  כשהוא  המוות  מלאך  את  ראה  אחת 
שאלו שלמה מדוע הוא עצוב, ענה לו מלאך 
של  נשמתם  את  לקחת  צריך  שהוא  המוות 
שני סופרי המלך אליחרף ואחיה, כששמע כך 
רצה שלמה המלך להציל את נפש סופריו מן 
המוות, מסר שלמה את הסופרים בידי השדים 
כידוע לא  לוז, ששם  לעיר  כדי שיקחו אותם 
לפתח  כשהגיעו  שולט,  המוות  מלאך  היה 
את  שלמה  ראה  למחרת  שניהם,  מתו  העיר 
מלאך המוות שהוא שמח, שאלו מדוע אתה 
שמח, ענה לו מלאך המוות, מן השמים הורו 
לי לקחת את נשמותיהם של שני אלו כשהם 
כיצד  ידעתי  ולא  לוז  העיר  בשער  נמצאים 
ואתה שלחת  לשם,  להגיע  להם  לגרום  אוכל 
פתח  מיד  להם,  צריך  שהייתי  למקום  אותם 
שלמה ואמר 'רגלוהי דבר נש אינון ערבין ביה, 
כלומר,  יתיה',  מובילין  תמן  דמיתבעי  לאתר 
ולמקום  לשמים,  ערבים  הם  אדם  של  רגליו 
שבו הוא מתבקש לבוא לשם רגליו מוליכות 

אותו.
שנה,  עשרים  לבן  בבית  שהה  אבינו  יעקב 
ואיך כל זה מסתיים? וישמע את דברי בני לבן 
לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו'.. 'וירא 
את פני לבן והנה איננו כתמול שלשום', אדם 
יעקב אבינו בטח הבין מיד כשדאי  חכם כמו 
לתפוס את הרגליים ולהסתלק, אבל למעשה 
הוא לא הלך, אלא רק אחרי שהקב"ה בעצמו 
ולמולדתך  אבותיך  ארץ  אל  'שוב  לו  אמר 

ואהיה עמך', רק אז יצא יעקב אבינו לדרכו.
מחליט  הוא  בעבודה  לו  שכשקשה  אחד  יש 
עובר  הוא  לימודיו  במקום  קשה  או  לעזוב, 
אותנו שאי אפשר  אבינו מלמד  יעקב  מקום, 
לאדם,  שולח  שהקב"ה  מהצרות  לברוח 
גם  המלך,  שלמה  עם  במעשה  שראינו  וכמו 
מהגורל לא ניתן להתחמק, ולכן כשאדם רואה 
שקשה לו כדאי לזכור שהכל מאת הבורא, הן 
הטוב והן הרע, והדרך הנכונה לבטל את הרע 
ע"י  ולא  התפילה,  ע"י  זה  מהצרות,  ולהפטר 
בריחה, כי הלא הקב"ה מלא כל הארץ כבודו.

 )עפ"י טיב התורה-ויצא(
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ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

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

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

ה  ְוִהּנֵ ָמְיָמה  ָ ַהּשׁ יַע  ַמּגִ ְוֹראׁשֹו  ַאְרָצה  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  ְוִהּנֵ ֲחלֹם  ַוּיַ
ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹקים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו: )בראשית כח, יב(

הנה, כלל הוא בידינו שאין התורה מספרת לנו שום מעשה אם לא 
שיש בה לימוד והדרכה בעבודת השי"ת, וכמשמעות תיבת 'תורה' 
שהוא מלשון 'מורה' כי היא המורה הליכות חיים בכל מקראותיה, 
הן במקראות שבהם נתפרשו מצוות ומשפטי התורה, והן במקראות 
שבהם מסופר מעשי עולם מעניני בריאת העולם ועניני אבות האומה 
באים  הדברים  אלו  כל  הישראלית,  האומה  התהוות  והשתלשלות 
ללמד אותנו דרכים בעבודת השי"ת. וכשהוגים אנו באלו המקראות 
התורה  ראתה  ולמה  מה  על  ופרט  פרט  בכל  להתבונן  עלינו  מוטל 
לנכון לגלותו ולחוקקו לזכרון עולם. ובין היתר עלינו להתבונן באלו 
המקראות שבריש פרשתן, לשם מה סיפרה לנו התורה הקדושה על 
דבר חלומו של יעקב, שהרי בהכרח רצתה להודיע לנו בזה דבר מה. 
בדבר  יתבונן  הוא שם  יהודי באשר  כל  כי  ואפשר שרצתה התורה 
וכשם  לבנים,  סימן  הם  אבות  מעשה  כי  ובפתרונו,  הזה  החלום 
כן  כמו  אבינו,  יעקב  של  דרכו  את  בשעתו  האיר  החלום  שפתרון 
להם את  מורה  הפתרון  זה  אחריו,  לזרעו  ובעתיד  בהוה  הוא  מאיר 
דרכם בימי חלדם עלי אדמות, בהיותם חיים בעולם העשיה, ומחמת 
ההכרח זקוקים הם לפנות את דעתם גם לענינים גשמיים וחומריים. 
זה החלום נתגלה לו ליעקב בו בשעה שהתכונן ללכת לביתו של לבן, 
כי בזו השעה דאגה אחזתו, מי יודע מה יולד יום, שהרי עד כה היה 
יושב אוהלים על התורה ועל העבודה, הן בעודו בבית אביו והן בעת 
שהותו בישיבת שם ועבר, וכיון שכן בנקל היה ביכולתו לדבק עצמו 
בתורה ובנותנה, אך לעת עתה הרי הוצרך להקים את ביתו והוכרח 
ללכת בבית לבן, שם כבר לא היה באפשרותו להתדבק בתורת השם 
חומריים  בדברים  להתעסק  עליו  היה  שם  היממה,  שעת  כל  משך 
וגשמיים, לרעות את הצאן להאכילם ולהשקותם ולדאוג לשאר כל 
אוירה של  להיות תחת  זה  כל  הוכרח  בכך  לו  די  לא  ואם  צרכיהם, 
טומאה שהיתה כבן בית בתוך אחוזתו של לבן המלאה גילולים, וכל 
את  יפסיד  התנאים  אלו  מחמת  שמא  יעקב,  של  לבו  על  דאב  זה 

הדבקות בהשי"ת וברצונותיו, כפי שהורגל כבר רבות בשנים. 
מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  'סולם  הזה,  המראה  לפניו  נתגלה  לזאת 
השמימה' בזה רמזו לו ליעקב שאפשר להיות בבחינת 'מוצב ארצה' 
ובכהאי  שמים,  לשם  לכוון  בהם  וגם  חומריים,  בענינים  ולהתעסק 
גוונא זוכה גם כן להיות בבחינת 'ראשו מגיע השמימה' כאותו היושב 
ספון בין כותלי בית המדרש. כי העולם הוא מלא בקניניו של הקב"ה, 
ובכל דבר שבעולם הזה טמון ניצוץ קדוש המחייהו, ועל בני העולם 
מוטל לברר ולהעלות את אלו הניצוצות הקדושים לשורשן העליון, 
רצה  ובזה  שמים.  לשם  הדברים  באלו  שמשתמשים  ידי  על  והוא 
הקב"ה ליישב את דעתו של יעקב, ולהודיעו כי הליכתו לביתו של 
לבן אין משמעותה פרישה מעבודת השי"ת, ואין בכך כי אם עבודה 
אחרת שעדיין לא הורגל בה, עד עכשיו היית ספון בבית המדרש, 
ושם היית ממליך את הקב"ה עליך, אך לעת עתה עליך להמליך את 

מאותה  יעקב  עבודת  היתה  אכן  וזה  הבריאה,  בחוצות  גם  הקב"ה 
שעה, שהרי תכלית כוונתו בעבודת הצאן היה כדי לבנות את ביתו 
ולהקים בכך את האומה הישראלית, ובעבודה זו גילה כי גם פעולות 
חומריים הם בכלל עבודת השם אם רק מכוונים לעשותם כאמצעי 
שבעצם  הקדושים  בספרים  שמבואר  מה  מלבד  שמים.  לצרכי 
וכיוון  ונעלמים,  טמירים  סודות  גנוזים  היו  הצאן  באלו  התעסקותו 

בכך להעלות נשמות קדושות שנתעברו באלו הצאן. 
על פי האמור מובנים דברינו, שדבר החלום היה גם הוראה לדורות, 
בית המדרש,  כותלי  בתוך  להיות תמיד ספון  זוכה  כל אדם  לא  כי 
ואפילו אלו שכן זכו לכך הרי על פי רוב גם הם זקוקים להוסיף עמל 
דבר  את  תורה  גילתה  ועבורם  המדרש,  בבית  יגיעתם  על  כפיים 
החלום, להורות להם שלא יתעצבו על כך שעליהם לעזוב את כותלי 
יכולים להיות  בית המדרש, כי גם בזו השעה שהם עושים לביתם 
שמים,  לשם  פעולותיהם  את  לעשות  שיכוונו  ע"י  בבוראם,  דבוק 
ולעבודה,  לתורה  צאצאיהם  את  ולגדל  לביתם  טרף  להביא  כדי 
את  בכך  מעלה  גם  למצוה  נחשב  הפעולה  שעצם  מה  מלבד  ובכך 

האמצעים לשורשם. 
ולאמיתו של דבר אין במעשיו של יעקב הוראה דוקא לעמילי כפיים, 
הוא שם בעולם  כל אחד באשר  כי  לכל אדם מישראל,  גם  כי אם 
כאכילה  חומריים  בענינים  להתעסק  יום  בכל  עליו  מוטל  העשיה 
וכדו', ותמיד מוטל עליו לדעת כי לא לחינם נזדמן לו זה הענין, ועליו 
לכוון בעשייתו לשם שמים, ובכך מקדש את שמו יתב' גם בעולם 

הנפרד, ומעלה את הקדושה שבתוך החומר לשורשו העליון. 
הקשים  מהדברים  הוא  לשורשה,  הקדושה  העלאת  של  זה  ענין 
שבמקדש, כי אלו הניצוצות הפזורות בתוך קניני העולם מלובשים 
בכל מיני עניני טבע וחומר, והם המה הגורמים לו להמתעסק בהם 
להסיח דעתו מהשי"ת ולפנותו לעניני חול, וזהו הגורם שלא יזכור 
האדם בשעת מעשה את תכלית התעסקותו באלו הדברים, ומכוון 
מלבישים  קדוש  יותר  כשהניצוץ  ולפעמים  המלאכה,  לתכלית  רק 
את  להטות  ביכולתם  כן  ומחמת  וגסים  עבים  דברים  בתוך  אותו 
שלא  להתאמץ  האדם  על  כן  על  ח"ו,  אסורים  לדברים  גם  האדם 
יסיח דעתו מבוראו ומתכלית יגיעתו, ויידע כי רבוי מניעותיו לקדש 

מעשיו וכוונתו מוכיחים על רבוי הקדושה שתתעלה בכח מעשיו.  
יעקב  עבודת  שתהיה  העליונה  ההשגחה  סיבבה  לכך  כי  ואפשר 
לו  מתנגדים  הטומאה  קליפות  היו  ספק  ללא  כי  לבן,  בבית  דוקא 
ולכוונותיו הטמירות והקדושות, ומלבד מה שהיו ביכולתם  ליעקב 
עצתו  להפוך את  גם  ביכולתם  היה  הקדושה  מן  דעתו  את  להסיח 
ר"ל ולהטותו אל הרע, והיה מוטל על יעקב להתאמץ מאוד ולהלחם 
בהם לבל יצליחו מעשי שטן, ואכן זכה בכך להמליך את הבורא יתב' 
את  משם  ולברר  התחתון,  שבעולם  התחתונה  הדיוטא  בתוך  גם 

הניצוצות השבויות בתוך עמקי הקליפות. 
השי"ת יהיה בעזרינו שנוכל תמיד לכוון דעתינו בכל מעשינו לשם 

שמים ונזכה על ידה להמליך את בוראינו בכל חלקי הבריאה.
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 עלי שי"ח 
 ''ל"זצ קופולביץ יהודה רבי''

  כיתה באותו עמו ולמד, א"שליט רבינו ח"להבחל של מנוער ידיד שהיה ל"זצ קופולוביץ יהודה רבי הגאון נפטר האחרון בשבוע
  אצלו לבוא חושש שהוא אמר ופעם, א"שליט לרבינו מגיע היה רחוקות לעיתים. רבות שנים כמחנך שימש מכן ולאחר, תורה בתלמוד

 באחד, רבינו עם שדיבר תורה שיח כאן נביא. ומוקירו מכבדו היה רבינו מגיע וכשהיה, רבינו של זמנו על חס כי מוכרח אינו אם
 ).המשפחה לבני כ"יש(, ד"תשע אלול' ב בתאריך זה ביקור. אצלו שערך הביקורים

 .לנשמה עליה שיהיה ברכה אבקש... לאחרונה נפטר בני: יהודה רבי
 וירושלים ציון אבלי שאר בתוך אתכם ינחם המקום: רבינו

 .טובה שנה שיהיה, נו: יהודה רבי
 .יאר אגוט למר וכן. אמן: רבינו

  ולכאורה, ממנו היוצא רק אלא עצמו הזית לא זה כי העץ פרי בורא מברכים לא זית שמן שעל' בגמ כתוב. שאלה לי יש: יהודה רבי
 .הגפן שם על, הגפן פרי בורא עליו ומברכים חשוב זה זאת ובכל מהענבים שיוצא, מיין שנא מאי

 .לעצמו ברכה לו וקבעו יותר חשוב הוא שיין' בגמ כתוב הרי: רבינו
 .לרבינו הרבה שמגיע האחיינים אחד עם ש"פ לפעם מפעם להם שולח רבינו כי מזכיר המשפחה מבני אחד
 ...תורה בתלמוד יחד שנה כשמונים לפני למדנו הרי: יהודה רבי

 ...זה היכן שואל ורבינו, וסרמן ברחוב משיב יהודה ורבי, גר הוא איפה שואל מכן לאחר, מחייך רבינו
 .חמה ברכה עם הקדשה לו ורשם, השמיטה שיח החדש הספר את לו הביא רבינו זה אחרי

 .ושנים ימים לאריכות שתזכו, יאר אגוטן, כ"יש: יהודה רבי
 .למר וכן, אמן: רבינו

שלוםב שבת   ברכת 
גולדשטוףיצחק

   פרשת ויצא 307' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 

 נשמת לעילוי

  ע"ה פנינה הנא פערל קרליץמרת 

  ז"ל נחמן הכהןבת הר"ר 

 תנצב"ה -נלב"ע ד' כסלו תשע"ב 

 פשט על הפרשה
 )י ,(כח "חרנה וילך שבע מבאר יעקב ויצא"

  י"ברש ה"וכ, לחרן הלך כ"ואח שנה עשרה ארבע עבר של מדרשו בבית נטמן הברכות שקיבל שלאחר תולדות פ"ס לעיל י"ברש ועיין
 מדרשו בית דגם שמוכיח א"בח א"במהרש ש"וע'. א ז"י דמגילה ק"בסופ להדיא ז"כ וכמבואר, ההוא במקום וישכב פ"עה לקמן בסמוך
  של מדרשו בבית להטמן יעקב נתירא לא והיאך הברכות את מיצחק יעקב קיבל שבע בבאר הרי תמוה ז"ולפי, שבע בבאר' הי עבר של
  בשביל אפילו הישיבה מפתן על ידרוך לא שעשו' הי בטוח שיעקב נ"וכפה. עשו שם ימצאהו שמא חשש ולא עצמו שבע בבאר' שהי עבר

 .מצאו לא ועשו יעקב שם נטמן שנים ד"י שבמשך היה שבאמת וכפי שם לחפשו
 )יח ,(כח "מצבה אותה וישם מראשותיו שם אשר האבן את ויקח"
 האבן את לקחת צריך' הי למה כ"א האבן על או הסלע על' אפי להעלות יכול הבמות היתר דבזמן ח"ק בזבחים ל"דס ש"לר ע"יל

 זבחים א"בחזו כ"דלפמש ל"וי. ואבן סלע כמו במקומה מונחת כשהיא' אפי להקטיר ויכול הקטרה לשם במה לבנות צ"א הרי ולהשימו
 ל"וצ מראשותיו אותה ושם הקרקע על ישן שהרי ט"י גבוה היתה לא כ"ע זו ואבן ט"י גבוה שיהא צריך ש"לר דגם ו"סק') ב' (כ' סי

  דהאבן' ב ג"נ ביומא ותנן' שתי האבן היתה שהיא ג"ואע[ ט"י גבוהה שתהא כדי לגובהה עתה לזוקפה הוצרך ולכך וצרה ארוכה שהיתה
 ].ש"ע ה"פל א"בפדר' כדאי בקרקע ה"הקב ששיקעה משום היינו אצבעות' ג אלא מהקרקע בולטת היתה לא' שתי

 )(טעמא דקרא
 שו"ת בעניני הפרשה

  ויהי, מהלילה מתחיל היום כולה התורה בכל הרי, ערבית תפלת תיקן לא מדוע ב"צ לכאורה. שחרית תיקן אבינו שאברהם ב"ע' כו בברכות ידוע. ש
 .  מעריב לתקן יכל, תפלה שום היה שלא בזמנו כ"א, בקר ויהי ערב
 .   ביום קודם שחרית. ת
,  מוסף תפלת ומועדים ח"ור בשבתות התפללו לא האם לעיין יש מעתה. מעריב מנחה שחרית תיקנו הקדושים שהאבות ב"ע' כו בברכות ל"בחז ידוע. ש
 .  מוסף שתיקנו מצינו לא כי
 .   ט"ויו בשבתות רק. ת
  בישיבה מעריב של המנין כי, מעריב התפללו לא ועדיין מעריב של זמן שהגיע לאחר לעיר מחוץ מחבריהם אחד של לחתונה לנסוע צריכים בחורים. ש

 .  החתונה באמצע מעריב תפילת על יסמכו האם, מאוחרת בשעה
 .   מיד יתפללו. ת
  שלא באופן שיעורים בחדר הסדר באמצע צדדי מנין לקיים ידאגו לחתונה שנוסעים הישיבה שבני לדאוג הישיבה להנהלת ראוי לכתחילה האם. ש

  לעצמם ידאגו שנוסעים והבחורים, משנים לא הישיבה שסדרי או, מעריב אחרי רק לנסוע לחתונה הנוסעים שיוכלו כדי, הבחורים לשאר יפריע
 .  החתונה באמצע להתפלל

 .ראשון לשון תפוס. ת
  דוקא מצבה עשה אבינו שיעקב הענין מה נשאלתי'". וגו מצבה אתה וישם מראשתיו שם אשר האבן את ויקח" ')יח' כח בראשית( כתוב ויצא בפרשת. ש

 . מצבה לעשותה אחרת אבן לקחת יכל לא וכי, עליה שישן אבן מאותה
 .שכינה לגילוי שזכה לזכר. ת

 (קונטרס עזרת אליעזר)

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל
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בס"ד

שוב אל ארץ אבותיך
שפעם  המלך  שלמה  על  מספרת  הגמרא 
עצוב,  כשהוא  המוות  מלאך  את  ראה  אחת 
שאלו שלמה מדוע הוא עצוב, ענה לו מלאך 
של  נשמתם  את  לקחת  צריך  שהוא  המוות 
שני סופרי המלך אליחרף ואחיה, כששמע כך 
רצה שלמה המלך להציל את נפש סופריו מן 
המוות, מסר שלמה את הסופרים בידי השדים 
כידוע לא  לוז, ששם  לעיר  כדי שיקחו אותם 
לפתח  כשהגיעו  שולט,  המוות  מלאך  היה 
את  שלמה  ראה  למחרת  שניהם,  מתו  העיר 
מלאך המוות שהוא שמח, שאלו מדוע אתה 
שמח, ענה לו מלאך המוות, מן השמים הורו 
לי לקחת את נשמותיהם של שני אלו כשהם 
כיצד  ידעתי  ולא  לוז  העיר  בשער  נמצאים 
ואתה שלחת  לשם,  להגיע  להם  לגרום  אוכל 
פתח  מיד  להם,  צריך  שהייתי  למקום  אותם 
שלמה ואמר 'רגלוהי דבר נש אינון ערבין ביה, 
כלומר,  יתיה',  מובילין  תמן  דמיתבעי  לאתר 
ולמקום  לשמים,  ערבים  הם  אדם  של  רגליו 
שבו הוא מתבקש לבוא לשם רגליו מוליכות 

אותו.
שנה,  עשרים  לבן  בבית  שהה  אבינו  יעקב 
ואיך כל זה מסתיים? וישמע את דברי בני לבן 
לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו'.. 'וירא 
את פני לבן והנה איננו כתמול שלשום', אדם 
יעקב אבינו בטח הבין מיד כשדאי  חכם כמו 
לתפוס את הרגליים ולהסתלק, אבל למעשה 
הוא לא הלך, אלא רק אחרי שהקב"ה בעצמו 
ולמולדתך  אבותיך  ארץ  אל  'שוב  לו  אמר 

ואהיה עמך', רק אז יצא יעקב אבינו לדרכו.
מחליט  הוא  בעבודה  לו  שכשקשה  אחד  יש 
עובר  הוא  לימודיו  במקום  קשה  או  לעזוב, 
אותנו שאי אפשר  אבינו מלמד  יעקב  מקום, 
לאדם,  שולח  שהקב"ה  מהצרות  לברוח 
גם  המלך,  שלמה  עם  במעשה  שראינו  וכמו 
מהגורל לא ניתן להתחמק, ולכן כשאדם רואה 
שקשה לו כדאי לזכור שהכל מאת הבורא, הן 
הטוב והן הרע, והדרך הנכונה לבטל את הרע 
ע"י  ולא  התפילה,  ע"י  זה  מהצרות,  ולהפטר 
בריחה, כי הלא הקב"ה מלא כל הארץ כבודו.

 )עפ"י טיב התורה-ויצא(
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
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ה  ְוִהּנֵ ָמְיָמה  ָ ַהּשׁ יַע  ַמּגִ ְוֹראׁשֹו  ַאְרָצה  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  ְוִהּנֵ ֲחלֹם  ַוּיַ
ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹקים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו: )בראשית כח, יב(

הנה, כלל הוא בידינו שאין התורה מספרת לנו שום מעשה אם לא 
שיש בה לימוד והדרכה בעבודת השי"ת, וכמשמעות תיבת 'תורה' 
שהוא מלשון 'מורה' כי היא המורה הליכות חיים בכל מקראותיה, 
הן במקראות שבהם נתפרשו מצוות ומשפטי התורה, והן במקראות 
שבהם מסופר מעשי עולם מעניני בריאת העולם ועניני אבות האומה 
באים  הדברים  אלו  כל  הישראלית,  האומה  התהוות  והשתלשלות 
ללמד אותנו דרכים בעבודת השי"ת. וכשהוגים אנו באלו המקראות 
התורה  ראתה  ולמה  מה  על  ופרט  פרט  בכל  להתבונן  עלינו  מוטל 
לנכון לגלותו ולחוקקו לזכרון עולם. ובין היתר עלינו להתבונן באלו 
המקראות שבריש פרשתן, לשם מה סיפרה לנו התורה הקדושה על 
דבר חלומו של יעקב, שהרי בהכרח רצתה להודיע לנו בזה דבר מה. 
בדבר  יתבונן  הוא שם  יהודי באשר  כל  כי  ואפשר שרצתה התורה 
וכשם  לבנים,  סימן  הם  אבות  מעשה  כי  ובפתרונו,  הזה  החלום 
כן  כמו  אבינו,  יעקב  של  דרכו  את  בשעתו  האיר  החלום  שפתרון 
להם את  מורה  הפתרון  זה  אחריו,  לזרעו  ובעתיד  בהוה  הוא  מאיר 
דרכם בימי חלדם עלי אדמות, בהיותם חיים בעולם העשיה, ומחמת 
ההכרח זקוקים הם לפנות את דעתם גם לענינים גשמיים וחומריים. 
זה החלום נתגלה לו ליעקב בו בשעה שהתכונן ללכת לביתו של לבן, 
כי בזו השעה דאגה אחזתו, מי יודע מה יולד יום, שהרי עד כה היה 
יושב אוהלים על התורה ועל העבודה, הן בעודו בבית אביו והן בעת 
שהותו בישיבת שם ועבר, וכיון שכן בנקל היה ביכולתו לדבק עצמו 
בתורה ובנותנה, אך לעת עתה הרי הוצרך להקים את ביתו והוכרח 
ללכת בבית לבן, שם כבר לא היה באפשרותו להתדבק בתורת השם 
חומריים  בדברים  להתעסק  עליו  היה  שם  היממה,  שעת  כל  משך 
וגשמיים, לרעות את הצאן להאכילם ולהשקותם ולדאוג לשאר כל 
אוירה של  להיות תחת  זה  כל  הוכרח  בכך  לו  די  לא  ואם  צרכיהם, 
טומאה שהיתה כבן בית בתוך אחוזתו של לבן המלאה גילולים, וכל 
את  יפסיד  התנאים  אלו  מחמת  שמא  יעקב,  של  לבו  על  דאב  זה 

הדבקות בהשי"ת וברצונותיו, כפי שהורגל כבר רבות בשנים. 
מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  'סולם  הזה,  המראה  לפניו  נתגלה  לזאת 
השמימה' בזה רמזו לו ליעקב שאפשר להיות בבחינת 'מוצב ארצה' 
ובכהאי  שמים,  לשם  לכוון  בהם  וגם  חומריים,  בענינים  ולהתעסק 
גוונא זוכה גם כן להיות בבחינת 'ראשו מגיע השמימה' כאותו היושב 
ספון בין כותלי בית המדרש. כי העולם הוא מלא בקניניו של הקב"ה, 
ובכל דבר שבעולם הזה טמון ניצוץ קדוש המחייהו, ועל בני העולם 
מוטל לברר ולהעלות את אלו הניצוצות הקדושים לשורשן העליון, 
רצה  ובזה  שמים.  לשם  הדברים  באלו  שמשתמשים  ידי  על  והוא 
הקב"ה ליישב את דעתו של יעקב, ולהודיעו כי הליכתו לביתו של 
לבן אין משמעותה פרישה מעבודת השי"ת, ואין בכך כי אם עבודה 
אחרת שעדיין לא הורגל בה, עד עכשיו היית ספון בבית המדרש, 
ושם היית ממליך את הקב"ה עליך, אך לעת עתה עליך להמליך את 

מאותה  יעקב  עבודת  היתה  אכן  וזה  הבריאה,  בחוצות  גם  הקב"ה 
שעה, שהרי תכלית כוונתו בעבודת הצאן היה כדי לבנות את ביתו 
ולהקים בכך את האומה הישראלית, ובעבודה זו גילה כי גם פעולות 
חומריים הם בכלל עבודת השם אם רק מכוונים לעשותם כאמצעי 
שבעצם  הקדושים  בספרים  שמבואר  מה  מלבד  שמים.  לצרכי 
וכיוון  ונעלמים,  טמירים  סודות  גנוזים  היו  הצאן  באלו  התעסקותו 

בכך להעלות נשמות קדושות שנתעברו באלו הצאן. 
על פי האמור מובנים דברינו, שדבר החלום היה גם הוראה לדורות, 
בית המדרש,  כותלי  בתוך  להיות תמיד ספון  זוכה  כל אדם  לא  כי 
ואפילו אלו שכן זכו לכך הרי על פי רוב גם הם זקוקים להוסיף עמל 
דבר  את  תורה  גילתה  ועבורם  המדרש,  בבית  יגיעתם  על  כפיים 
החלום, להורות להם שלא יתעצבו על כך שעליהם לעזוב את כותלי 
יכולים להיות  בית המדרש, כי גם בזו השעה שהם עושים לביתם 
שמים,  לשם  פעולותיהם  את  לעשות  שיכוונו  ע"י  בבוראם,  דבוק 
ולעבודה,  לתורה  צאצאיהם  את  ולגדל  לביתם  טרף  להביא  כדי 
את  בכך  מעלה  גם  למצוה  נחשב  הפעולה  שעצם  מה  מלבד  ובכך 

האמצעים לשורשם. 
ולאמיתו של דבר אין במעשיו של יעקב הוראה דוקא לעמילי כפיים, 
הוא שם בעולם  כל אחד באשר  כי  לכל אדם מישראל,  גם  כי אם 
כאכילה  חומריים  בענינים  להתעסק  יום  בכל  עליו  מוטל  העשיה 
וכדו', ותמיד מוטל עליו לדעת כי לא לחינם נזדמן לו זה הענין, ועליו 
לכוון בעשייתו לשם שמים, ובכך מקדש את שמו יתב' גם בעולם 

הנפרד, ומעלה את הקדושה שבתוך החומר לשורשו העליון. 
הקשים  מהדברים  הוא  לשורשה,  הקדושה  העלאת  של  זה  ענין 
שבמקדש, כי אלו הניצוצות הפזורות בתוך קניני העולם מלובשים 
בכל מיני עניני טבע וחומר, והם המה הגורמים לו להמתעסק בהם 
להסיח דעתו מהשי"ת ולפנותו לעניני חול, וזהו הגורם שלא יזכור 
האדם בשעת מעשה את תכלית התעסקותו באלו הדברים, ומכוון 
מלבישים  קדוש  יותר  כשהניצוץ  ולפעמים  המלאכה,  לתכלית  רק 
את  להטות  ביכולתם  כן  ומחמת  וגסים  עבים  דברים  בתוך  אותו 
שלא  להתאמץ  האדם  על  כן  על  ח"ו,  אסורים  לדברים  גם  האדם 
יסיח דעתו מבוראו ומתכלית יגיעתו, ויידע כי רבוי מניעותיו לקדש 

מעשיו וכוונתו מוכיחים על רבוי הקדושה שתתעלה בכח מעשיו.  
יעקב  עבודת  שתהיה  העליונה  ההשגחה  סיבבה  לכך  כי  ואפשר 
לו  מתנגדים  הטומאה  קליפות  היו  ספק  ללא  כי  לבן,  בבית  דוקא 
ולכוונותיו הטמירות והקדושות, ומלבד מה שהיו ביכולתם  ליעקב 
עצתו  להפוך את  גם  ביכולתם  היה  הקדושה  מן  דעתו  להסיח את 
ר"ל ולהטותו אל הרע, והיה מוטל על יעקב להתאמץ מאוד ולהלחם 
בהם לבל יצליחו מעשי שטן, ואכן זכה בכך להמליך את הבורא יתב' 
את  משם  ולברר  התחתון,  שבעולם  התחתונה  הדיוטא  בתוך  גם 

הניצוצות השבויות בתוך עמקי הקליפות. 
השי"ת יהיה בעזרינו שנוכל תמיד לכוון דעתינו בכל מעשינו לשם 

שמים ונזכה על ידה להמליך את בוראינו בכל חלקי הבריאה.

כל עת עבודת השם ב

פר' ויצא
ט' כסלו תשע"ט
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

ט"ת   אצא  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ויצא תשע"ט

בצקלונך  הלחם  יעקב,  הקב"ה,  לו  אמר  וכו'.  היום 

ולשכב  ולשתות  לאכול  לפניך,  והבאר  ]בתרמילך[ 

ממערב,  השמש  בא  עתו  ובלא  הזה...  במקום 

וילן  במערב,  בא  השמש  את  וראה  יעקב  והביט 

שם כי בא השמש. לקח יעקב שתים עשרה אבנים 

מאבני המזבח שנעקד עליו יצחק אביו ושם אותם 

מראשותיו, להודיעו שעתידין לעמוד ממנו שנים 

עשר שבטים ונעשו כולן אבן אחת, להודיעו שכולן 

ב  )שמואל  שנאמר  בארץ,  אחד  גוי  להיות  עתידים 

ז-כג( ומי כעמך ישראל גוי אחד".

אליעזר"  דרבי  "פרקי  של  זה  נפלא  מאמר 

קיט(,  רמז  )פרשתנו  שמעוני"  "ילקוט  במדרש  מובא 

אברהם"  "מגן  בעל  הגדול  הפוסק  כך  על  ותמה 

ב"ילקוט  שנדפס  הקצר  ולא  ]המלא  רענן"  ב"זית 

שמעוני"[: איך השתמש יעקב אבינו עם האבנים 

את  הקדיש  אבינו  אברהם  הלא  לצורכו,  הללו 

האבנים הללו למזבח ואסורות הן בהנאה.

ותירץ כי מאחר שנתנן סביב לראשו להגן עליו 

שמותר  הנאה  כדרך  שלא  זה  הרי  החיות,  מפני 

זה  שהיה  תירץ  ועוד  כו.(.  )פסחים  בגמרא  כמבואר 

בגדר פיקוח נפש שהרי נתיירא מחיות רעות. אולם 

שהרי  כן,  ליישב  שדוחק  סיים  התירוצים  שני  על 

בודאי היו שם גם אבנים אחרות, אם כן לשם מה 

השתמש דוקא באבנים הללו האסורות בהנאה. 

 אשקב אבאנ  תכב במק ם
תתכב אצחק בתש  השקאדה

הותר  איך  זו,  עצומה  קושיא  ליישב  ונראה 

פי  על  לצורכו,  הללו  באבנים  להשתמש  ליעקב 

של  הטהורה  במשנתו  נפלא  חידוש  שמצינו  מה 

וישכב(  ד"ה  קלט.  )דף  ויצא  פרשת  סופר"  ה"חתם 

"וישכב במקום  על מה שפירש רש"י מה שכתוב: 

י"ד  אבל  שכב,  מקום  באותו  מיעוט,  לשון  ההוא, 

שהיה  בלילה,  שכב  לא  עבר  בבית  ששימש  שנים 

עוסק בתורה".

ומפרש ה"חתם סופר" דברי רש"י, שאין כוונתו 

מפורש  שהרי  שנים,  י"ד  כל  ישן  היה  לא  שיעקב 

לנדור,  יעקב  שהוסיף  הוא  החמישי  השלב 

בית  להיות  האבן  את  יקדיש  בשלום  יחזור  שאם 

יהיה  אם  לאמר,  נדר  יעקב  "וידר  כ(:  )שם  אלקים 

הולך  אנכי  אשר  הזה  בדרך  ושמרני  עמדי  אלקים 

בשלום  ושבתי  ללבוש,  ובגד  לאכול  לחם  לי  ונתן 

אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים, והאבן הזאת אשר 

לי  תתן  אשר  וכל  אלקים  בית  יהיה  מצבה  שמתי 

עשר אעשרנו לך".

וביאר ה"אור החיים" הקדוש: "יראה כי היא זו 

אבן השתיה שהזמינו למקדש". כלומר האבן הזאת 

תהיה בית אלקים בקדשי הקדשים, וכוונתו על מה 

ששנינו במשנה )יומא נג:( כי בקדשי הקדשים תחת 

ראשונים  נביאים  מימות  שם  היתה  "אבן  הארון: 

נד:(:  )שם  בגמרא  ומפרש  נקראת".  היתה  ושתייה 

"תנא שממנה הושתת העולם".

לפי זה מבאר ה"אור החיים", שהזמין הקב"ה 

העולם  הושתת  שממנה  השתיה  אבן  את  ליעקב 

שישן עליה במקום המקדש, ואחר כך קבעו אותה 

העירו  וכבר  הארון.  תחת  הקדשים  בקדשי  האבן 

נח  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מפורש  שכן  המפרשים 

בית  יהיה  מצבה  שמתי  אשר  הזאת  "והאבן  עב.(: 

אלקים, דדא אבן שתיה". וצריך ביאור מה מיוחד 

כל כך באבנים הללו שמהן הושתת העולם.

 אשקב אבאנ  לקח מאבנא המזבח
תשקד אב"הם א  אצחק אבא 

לחידה  פתרון  למצוא  טוב  דבר  לבי  רחש 

הסתומה בענין האבנים, על פי מה שהביא הרמב"ן 

)כח-יז( בשם "פרקי דרבי אליעזר" )פרק לה(, שיעקב 

שעקד  המזבח  מאבני  האבנים  את  לקח  אבינו 

אברהם זקינו את יצחק אביו בהר המוריה על גבי 

המזבח, והנה הם דברי הרמב"ן:

"ומצאתי עוד מפורש בפרקי רבי אליעזר הגדול, 

אמר בן שבעים ושבע שנה היה יעקב בצאתו מבית 

אביו, והיתה הבאר מהלכת לפניו מבאר שבע ועד 

בחצי  לשם  והגיע  ימים,  שני  מהלך  המוריה  הר 

טוב,  מה  בעתו  דבר  ויצא  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן בשמירה המיוחדת שהכין לו יעקב אבינו 

המקדש  במקום  לישון  כשהלך  רעות  חיות  מפני 

חרנה,  וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא  כח-י(:  )בראשית 

מאבני  ויקח  השמש,  בא  כי  שם  וילן  במקום  ויפגע 

ההוא".  במקום  וישכב  מראשותיו  וישם  המקום 

רש"י הקדוש רבן של ישראל מרחיב לפרש כל פרטי 

הכתוב ומקור הדבר במדרש ובגמרא )חולין צא:(:  

הזכיר הכתוב באיזה מקום,  לא  "ויפגע במקום. 

המוריה  הר  הוא  אחר,  במקום  הנזכר  במקום  אלא 

שנאמר בו )שם כב-ד( וירא את המקום מרחוק... וישם 

שירא  לראשו,  סביב  מרזב  כמין  עשאן  מראשותיו, 

מפני חיות רעות. התחילו ]האבנים[ מריבות זו את 

זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק ראשו, וזאת אומרת 

עלי יניח, מיד עשאן הקב"ה אבן אחת, וזהו שנאמר 

)שם כח-יח( ויקח את האבן אשר שם מראשותיו".

וצריך ביאור מאחר שיעקב אבינו היה מתיירא 

מאבני  לקחת  ככה  על  ראה  מה  רעות,  מחיות 

"כמין מרזב סביב לראשו", ולא  המקום ולעשותן: 

יבחינו החיות בשאר איברי  גופו, הלא אם  לשאר 

הענין  מהו  ועוד,  זאת  בסכנה.  כן  גם  יָמֵצא  גופו 

"עלי  אומרת:  אחת  כשכל  מריבות  האבנים  שהיו 

יניח צדיק את ראשו". ולשם מה עשה הקב"ה נס 

גדול זה שנעשו אבן אחת, הלא כלל גדול הוא שאין 

הקב"ה עושה נס לשנות את הטבע בחינם.

 אשקב הקדאת א  האבן להא  
אבן הת אה בקדתא הקדתאם

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי מה שנתבונן 

במסע הנפלא של האבנים הללו, השלב הראשון הוא 

לראשו.  סביב  מרזב  לעשות  בהן  בחר  יעקב  כאשר 

השלב השני הוא מריבת האבנים כשכל אחת אומרת: 

"עלי יניח צדיק את ראשו". השלב השלישי הוא הנס 

הגדול שנעשו אבן אחת, השלב הרביעי הוא שקבע 

יעקב את האבן למצבה, כמו שכתוב )שם יח(: "וישכם 

מראשותיו  שם  אשר  האבן  את  ויקח  בבוקר  יעקב 

וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה".

הגאל א הנטלא תל מ"ן הרח ם ס ט"ר

 אשקב אבאנ  תכב מל א ק מ   בא    מק ם
תתכב אצחק אבא  כתמס" נטת  בתש  השקאדה

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 
(אנגלית ועברית)

בס״ד
ט׳ כסלו תשע״ט 
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חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

המשך בעמוד 3

התאמה  לא  הוא  הזוגיות  של  הבסיס 
אלא עבודה. אם יש נכונות לעבוד תהיה 
אין  לעבוד,  נכונות  אין  ואם  הצלחה, 
ביניכם  תהיה  אם  גם  סיכוי,  הזה  לבית 

ההתאמה המושלמת.

כשהולכים נכון מתקדמים תמיד
התאמה  בחיפוש  זמן  לבזבז  חבל  לכן 
בה'.  תאמין  בתמימות.  לך  ושלימות. 
גם  לפגישה.  ֵלך  הצעה,  לך  כשמציעים 
אם זה לא הזיווג שלך, זה חלק מתהליך 
המידות  בספר  כמובא  הזיווג  מציאת 
אף  שדוברים  "השידוך  ז(:  ח"ב  )חיתון 
על פי שאינו נגמר השידוך בעצמו, גם זה 
רושם  עושה  לחוד  והשידוך  השמים,  מן 

בו ובה".
הצניעות  כללי  על  לשמור  הוא  העיקר 
את  מקרבת  פגישה  כל  ואז  ארץ,  והדרך 
בשמיים,  שנקבע  הזיווג  זה  אם  הזיווג. 
לאו,  ואם  הלאה,  אתכם  ויכוונו  יוליכו 
בכל זאת זה מקדם ועוזר לשני הצדדים 

לקרב את הזיווג האמתי שלהם.
הזיווג  את  דוחים  שאנשים  היא  הבעיה 
את  רק  מחפשים  הם  בידיים.  שלהם 
לפגישות.  הולכים  לא  הם  המושלמת. 
בלי  מעולות  להצעות  מסרבים  הם 
כך  בוכים.  הם  כך  ואחר  אמתית.  סיבה 
מבוגר  רווק  לבחור  הסטייפלר  אמר 
לו  ענה  שלי?  פלוני'  ה'בת  איפה  ששאל 
לפני  כבר  אותה  פגש  שהוא  הסטייפלר 
בגלל  ההצעה  את  דחה  הוא  אבל  שנים, 

סיבה טיפשית...

מחפש שלימות? טעית בכתובת
למצוא חסרונות בבן או בת הזוג זו שטות 
וטיפשות שאין גדולה ממנה. וכי חשבת 
שהיא מושלמת? כולנו באנו לעולם הזה 
לתיקון כי אנחנו לא מושלמים. גם אתה 
לא מושלם. העבודה של הנישואים היא 
כמו  הזוג  בת  של  החסרונות  את  לקבל 
לקבל  צריכה  שהיא  כמו  בדיוק  שהיא, 

את החסרונות שלך כמו שאתה.
הם  כללי,  באופן  מסתכלים  התמימים 

צריך  שאדם  הוא  למעשה  מכאן  היוצא 
הזיווג  למצוא את  יכול  לא  לדעת שהוא 
הוא  מה  עליו".  "גדול  זה  בעצמו.  שלו 
הכוחות  בכל  להתחזק  לעשות?  יכול  כן 
"הולך  בה'.  לבטוח  ובתמימות.  באמונה 
צריכים  כך  ומתוך  בטח".  ילך  בתום 
לי  "אין  להרבות בתפילה. תגיד לקב"ה: 
שום כלים לדעת מי הזיווג שלי. אני לא 
יודע לבחור זיווג. אני סומך עליך ובוטח 
אין  שלי."  הזיווג  עם  אותי  תפגיש  בך. 
לפי  לך  לבד.  להחליט  דרך  שום  לאדם 
ההדרכות של רבותינו בהלכה ובהשקפה 

ותרבה בתפילה ואז בוודאי תצליח.

להתפלל בתמימות
ונעלם  נסתר  דבר  שאין  כותב  נתן  רבי 
מה  אין  ולכן  זיווגים,  כמו  האדם  מעיני 
הוא  אם  גם  שידוך,  ביטול  על  להצטער 
אומרת  כן  כמו  ביותר.  המוצלח  השידוך 
הגמרא שאסור לבקש מה' להתחתן עם 
שהיא  החלטת  למה  מסוימת.  בחורה 
הזיווג שלך? תתפלל בתמימות שאם היא 
ביניכם,  ויקרבו  משמיים  שיעזרו  שלך, 

ואם לאו שירחיקו ביניכם.
דרישות  מראש  לקבוע  נכון  לא  לכן 
אולי  הלכתיים.  לא  חיצוניים  לנתונים 
הנשמה שהיא הזיווג שלך צריכה להיות 
גבוהה או נמוכה, מעדה כזאת או אחרת. 
מראש?  לפסול  למה  יודע?  אתה  מהיכן 
אתה עלול להפסיד את הזיווג שלך בגלל 

שטויות.
מדובר  בתיאוריות.  רק  כאן  מדובר  לא 
ההורים  החסידים  אצל  במציאות.  כאן 
הנצרכים,  הבירורים  כל  את  מבררים 
שהבחורה נורמלית והמשפחה נורמלית, 
ומתחתנים  דקות,  לכמה  נפגשים  והזוג 
אותה  מכיר  הוא  וכי  בחיים.  ומצליחים 
או היא מכירה אותו? איך הם מתחתנים 

ככה?
אבל באמת אף אחד לא מכיר את בן או 
בת הזוג לפני החתונה. רק אחרי החתונה 
מתחילים להכיר. ותמיד יש צורך לעבוד. 

הדור.  של  מהבעיות  אחת  ספק  ללא  זו 
היא  הזיווג  שמציאת  נרֶאה  לפעמים 
לחלק   – בלוטו  זכייה  כמו  משהו 
מהאנשים יש מזל ולחלק פשוט אין מזל. 

האומנם?
האם יש עוד מה לחדש בנושא הזיווגים? 
מסתבר שלתורה הקדושה יש תמיד מה 
מכירים  שכולנו  ב"סיפורים"  גם  לחדש. 
כבר מהגן – כאשר מתבוננים בהם מתוך 
לראות  אפשר  ה',  ְדַבר  את  לראות  רצון 
הדרכה מדויקת ומענה ישיר לכל בעיות 
הדור שלנו, כי התורה היא אמת מוחלטת 
למצוא  יכולים  ורווקה  רווק  כל  ונצחית. 
בפרשת השבוע את המפתחות המרכזיים 

ביותר למציאת הזיווג במהירות.

המודל לזיווג מהיר
בסקירה קצרה מאוד אנו רואים שנקודת 
היא  בפרשה  הזיווג  מציאת  של  המוצא 
נוגעת  גם  הפרשה  ותמימות.  אמונה 
מחפשים  איך  של  המרכזיות  בנקודות 
אמונה  הייתה  לאליעזר  מחפשים.  ומה 
גדולה, אמונת חכמים, כוח תפילה, הבנה 
מיקד  והוא  משמיים,  זה  שזיווג  עמוקה 
של  וַבמוכנות  ִמידות  ּבַ רק  החיפוש  את 
שום  קדושה.  של  בית  לבנות  האישה 
דבר אחר לא רלוונטי. כאשר משתמשים 
במודל המנצח – קפיצת הדרך והסייעתא 

דשמיא מתבקשות מאליהן, הכול "רץ".
למעשה  הלכה  הדברים  את  נתרגם  כעת 
לרווקים  הן  נכונים  והדברים  לרווקים, 

והן לרווקות:

מה אתה יודע?
קודם  יום  שארבעים  אומרת  הגמרא 
יצירת הוולד מכריזים בשמיים ואומרים 
לומר  רוצה  הגמרא  לפלוני'.  פלוני  'בת 
ונסתר  גבוה  דבר  זה  הזיווג  שמציאת 
של  השורש  של  לשורש  שנוגע  מאוד 
הנשמות. זה סוד גדול. הרבה יותר עמוק 
שיכול  מי  אין  לכן  לחשוב.  שניתן  ממה 
בעצמו,  יתברך  ה'  רק  זיווגים  להתאים 
בריאת  שמאז  המדרש  שאומר  כמו 

העולם הקב"ה יושב ומזווג זיווגים.

הדרך המהירה לזיווג הגון

בס"ד
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רואים שהשידוך מתאים באופן כללי ולא 
ואחרים.  כאלה  מחסרונות  עניין  עושים 
מאוד  מהר  הזיווג  את  מוצאים  הם  וכך 
בעיניהם  החכמים  ואילו  ומתקדמים. 
חיסרון  ומוצאים  ומחפשים  מחפשים 
בכולם. אז אני אומר להם: אם חיסרון זה 
סיבה לבטל שידוך, אז אל תתחתן בכלל, 
כי אני כבר מראש מודיע לך שאין בחורה 

בלי חסרונות.

מתחכמים עם חכמים
עם  מתחכמים  משמיים  ולפעמים 
שהם  בחורה  להם  מביאים  החכמים, 
להם  מראים  מושלמת,  שהיא  חושבים 
ואחרי  לראות,  רוצים  שהם  מה  את  רק 
החסרונות  את  מגלים  הם  החתונה 
ובאים לבכות ואומרים 'לא ידעתי שהיא 
כך וכך'. כי באמת משמיים ראו שהוא לא 
תמים ולכן העלימו ממנו את החסרונות 
האלה כדי שיתחתן איתה. עכשיו אין לך 
מה לחשוב 'טעיתי', 'עבדו עלי' וכדומה. 
את  לך  זימן  ה'  עליך,  עבד  לא  אחד  אף 

הזיווג שלך.
לחשוב שטעית בבחירת הזיווג זה לא רק 
אמונה.  חוסר  ממש  זה  תמימות,  חוסר 
לאיש".  אישה  "מה'  אומרת  הגמרא 
האריז"ל אומר שמי שעומדת איתך תחת 
בזה  סיכוי  ואין  שלך  הזיווג  היא  החופה 
זה לא הזיווג, יש בשמיים  לטעויות. אם 
ועכשיו  הכול.  ולבטל  לעצור  דרכים 
אשתך  שזו  בה'  תאמין  שהתחתנת, 
צא  שלך.  העבודה  וזו  שלך  התיקון  וזה 

לעבודה ותצליח.

איך מוצאים חן?
אנשים אומרים לי: "כל הפרטים מצוינים 
חושב,  אתה  מה  חן..."  מציאת  אין  אבל 
זו  חן  מציאת  לבד?  באה  חן  שמציאת 
כל  עבודה.  זו  אהבה  יומימית!  עבודה 
אחד מבני הזוג צריך ללמוד את העבודה 
וספר  לגברים  הדרכה  ספר  כתבתי  שלו. 
את  ועושה  לומד  אחד  כשכל  לנשים, 
התפקיד שלו – אז מוצאים חן ויש אהבה 

ת  י ב ה ו

בקרוב!
מקורי תוכן

חדש


