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The Wonderful Revelation of the Esteemed Rabbi of Kaminka

One Thousand Lights Vanished with the Shattering of the Luchos 
when 22 Mems and 2 Samechs Flew Away

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Ki Sisa 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

inside the final “mem”--'ם  —hung miraculously in space, 
without being connected to the luchos.  

Some of the Rishonim interpret Rashi as suggesting 
that the writing on the luchos could be read correctly from 
both sides—in its proper order.  This is not the correct 
interpretation.  According to Rashi, the luchos could only 
be read correctly from the front side; on the reverse side, 
the script appeared in reverse order.  For, regarding the 
Gemara’s statement (ibid.): נקרא שבלוחות  כתב  חסדא  רב   "ואמר 

 and Rav Chisda said: The writing on—מבפנים ונקרא מבחוץ"
the luchos could be read from the front and from the 
back—Rashi comments: “Could be read from the back”—
the letters were reversed and the words were reversed; 
it is only informing us that the etching penetrated the 
entire width of the tablet; therefore, the “mem” and the 
“samech” were miraculous.  In other words, the back side 
was a mirror image of the front side.

Beyond the fact that the final “mem” and the “samech” 
on the luchos stood miraculously, the Torah teaches us that 
the first luchos were unique: חרות הוא  אלקים  מכתב   "והמכתב 

 and the script was the script of G-d, etched—על הלוחות"
on the luchos.  Expounding on this passuk in the Midrash 
here (S.R. 41, 7): Rabbi Yehudah says: Do not read the 
word as ״חרות״—etched—but rather as ״חירות״—freedom 
from exiles.  Rabbi Nechemiah says: Freedom from the 
Malach HaMaves (the angel of death); and our Rabbis 
say: Freedom from afflictions.  

The commentaries point out that the Torah reveals 
these phenomenal aspects of the luchos to us only after 
Moshe Rabeinu descends from the mountain with the 

In this week’s parsha, parshas Ki Sisa, it is fitting that 
we examine the terrible aftermath of the “cheit ha’eigel”—
the shattering of the first luchos.  The consequences of this 
tragic event will haunt us until the coming of the Mashiach.  
The first luchos encompassed many incredible features 
and “segulos” that are no longer available to us.  Here are 
the pertinent pesukim (Shemos 32, 15): 

ושני לוחות העדות בידו לוחות כתובים משני  וירד משה מן ההר  "ויפן 

עבריהם מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב 

אלקים הוא חרות על הלוחות... ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל 

ומחולות ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר".

Moshe turned and descended from the mountain, 
with the two luchos of the Testimony in his hand, 
luchos inscribed on both of their sides; they were 
inscribed on this side and on that. The luchos are the 
work of G-d, and the script was the script of G-d, etched 
on the luchos . . . As he approached the camp, he saw 
the “eigel” and the dances.  Moshe became enraged; he 
threw down the luchos from his hands and shattered 
them at the bottom of the mountain.  

Rashi comments: “On both of their surfaces” the 
letters were legible, and it was done in a miraculous 
fashion.  Clarifying Rashi’s comment, the Mizrachi explains 
that he is referring to that which we have learned in the 
Gemara (Shabbas 104a): אמר רב חסדא, מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס" 

 ”Rabbi Chisda said: The “mem” and “samech—היו עומדין"
on the luchos stood miraculously.  Rashi teaches us 
that the letters etched on the luchos penetrated through 
and through and were visible from both sides.  Thus, the 
solid circle inside the “samech”—'ס —and the solid square 
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‘And I will raise you…’ – '...ואשא אתכם' 
Moreinu HaRav shlit”a relates: “I was invited to give a sichah 
[discourse] in a famous yeshiva in Yerushalayim. Close to the 
appointed time, I ordered a taxi to take me there, I waited 
downstairs for it to come. I called the taxi company and the 
dispatcher who answered the phone explained to me that there was 
a lot of traffic and the taxi would arrive soon. The dispatcher also 
asked that I give him my cell phone number since my number did 
not show up on his caller ID and the driver would be able to reach 
me when he was near. 
I told him that I do not remember my number. The dispatcher 
thought that I was playing games with him and he said that if this 
was so, then he was cancelling the taxi and it would not come. 
Just then a car pulled up with a student who comes to my shiurim 
and he asked me where I was going? He gladly took me to the place 
where I was giving the shiur. When I reached the building, I had to 
walk up five stories by foot, and I had to hurry as I wanted to start 
the shiur on time, something that was not so simple. Just as I began 
going up the stairs to the second floor, a young man called to me 
and invited me into the elevator, designated for faculty only, and 
only a few people had the key for it. He easily brought me up to the 
fifth floor, and Baruch Hashem the shiur started on time without any 
problems. 

Moreinu HaRav shlit”a 
 

‘Righteousness will walk before Him’ – 'לפניו יהלך'דק צ  
Every day during davening several Tzedakah collectors pass before 
me each collecting for his own worthy cause. So that I can share the 
burden and respect each one, I made up with myself to give a shekel 
to anyone who asks and this is what I always do. 
That Friday, I left my house without my wallet and I did not have 
even one coin on me. I checked the many pockets that I had, 
especially in the winter when even my coat had many pockets, but I 
did not find even one perutah. I promised that if I find coins, I would 
publicize the story in Tiv HaHashgacha and I felt that this would 
cause it to happen, yet, further searching did not come up with 
anything.  
Having no choice, I began to put on my Tefillin, and surprise! In my 
Tefillin bag a 10-shekel coin was sticking out. 
I was very happy. 
I was even happier that when I finished davening exactly ten 
collectors passed by me and I did not turn even one of them away 
emptyhanded. 

 ר.י.
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How does one do Teshuva? – ?התשובה כיצד 
From our parsha we can learn an important lesson in doing 
Teshuva. The Nation of Israel did a very grave act, the Golden 
Calf, as Chazal compare this to (Gittin 36b) ‘How shameless is 
the bride who has been unfaithful while still in her bridal 
chamber!’ Moshe Rabeinu was still in Heaven, and HaKadosh 
Baruch said to him (32:7) י שחת עמך''לך רד כ  – ‘Go, descend, for 
your nation has degenerated’. The truth is that we were 
anticipating that Moshe Rabeinu would begin to advocate for 
Klal Yisroel. Perhaps, they did not exactly intend that this calf 
would emerge, or perhaps he could have said that that it is not 
becoming for a great King to become angry because of a few 
people who made a golden calf to worship, or some other 
argument. But Moshe Rabeinu did not make excuses or defend 
them, he remained silent and he went down. Not only that, but 
afterwards he rebuked the nation with harsh words (32:30)  אתם'
 .’!You have committed a great sin‘ – חטאתם חטאה גדולה'
Apparently, here we have a great lesson in Teshuva that we 
must learn from Moshe Rabeinu. 
Everyone knows that if someone makes you angry or offends 
you, and then comes to apologize by “I didn’t mean what I said’, 
or ‘You should not be so sensitive’, then, not only will you not 
calm down and forgive him, rather, you will get more upset and 
be angrier with him than you were to start with. If he truly 
wants to appease you, he must realize how grave his action was 
that offended you. He must regret it and ask for your 
forgiveness, and then perhaps there is a chance that you can 
forgive him. 
Moreinu HaRav shlit”a often says in the name of HaGaon R’ 
Yisroel Yaakov Fisher ztvk”l, that most of the troubles that a 
person encounters through his lifetime comes because of his 
strictness towards someone who has offended him. There have 
been many stories published about people who had to wait 
many years for salvation which came about only after they were 
appeased, sometimes only after they realized what the problem 
was, and then it might already be too late. 
We must learn from Moshe Rabeinu how to ask for forgiveness, 
how to appease others. We should not try to minimize the thing 
that we did, just the opposite, we must enhance the deed to the 
one who was offended that we realize the extent of the offense 
and we regret it with all our heart and we truly ask for his 
forgiveness. In this way, we also ask for forgiveness from 
Hashem, with regret and beseeching and perhaps we can merit 
complete Teshuva and to appease between us and our Father in 
Heaven. 

- Tiv HaTorah – Ki Sisa 
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hen Moshe Rabbeinu inaugurated the Mishkon, 
he was instructed to sprinkle the Shemen 
Hamishco, the anointing oil, on each individual 
item to be used. Although every item was 

anointed, the Torah only mentions the anointing of Aharon, 
his children, and the primary Keilim, such as the Menorah 
and Mizbeichos. The Torah does not list those Keilim that 
only facilitated the Avodah (services), such as the knives, 
shovels, and cups, even though they were also anointed. 
There is one exception. One item was mentioned, which 
was not a part of the Avodah, but was used to facilitate the 
Avodah.
 
The Kiyor, water basin (with its base), is listed with the 
primary Keilim, despite the fact that it was not a part of the 
Avodah, and was only used to prepare the Kohanim to serve 
Hashem. Why was it included in the Torah’s list?
 
I would like to suggest that the Torah is conveying the 
message that serving Hashem does not begin with the 
actual Avodah.  It begins even prior to the Avodah, when 
people prepare to serve Hashem. Washing the hands is 
the threshold. It is when people stop being “people” and 
they become Kohanim, priests. It is important for them to 

anticipate this “transformation” before the actual Avodah, 
so that they begin the Avodah with the necessary focus, 
and mindfulness, required to properly serve Hashem. The 
mentioning of the water basin and base with the primary 
Keilim elevates their status because of this message.
 
When should one become mindful that he is about to 
Daven? Should it be the second he begins Davening, or 
should it be when he walks into Shul? People should allow 
themselves to be transformed prior to the beginning of 
Davening. The same lesson should be applied when people 
sit down to study Torah.
 
This lesson can also be applied when people help others. 
When they walk into a friend’s house to help with a crisis 
(e.g. flooded basement), they cease to be themselves and 
become, for a few minutes, Baalei Chesed. Realizing that they 
have been transformed will help them avoid having their 
feelings hurt when someone takes advantage of them and, 
possibly, they will focus on their project and won’t look at 
their cell phone every few seconds. People should always 
look for the threshold that precedes the Mitzvoh. 
That is when they will begin to become the people 
that they need to become. 
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Dovid Gurwitz 
 

Parshas Ki Sisah 

Ki Sisah Es “Rosh” - Its Connection to Purim 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l addresses the use of the word rosh, head, in the posuk in 
this week’s parsha which states, “Ki sisah es rosh Bnei Yisroel… - When you take the sum of 
Bnei Yisroel according to their pikudeihem.”  

Rav Hirsch describes the usual form of counting a group of people as “nisah roshei” and asks 
why the Torah doe not say the word roshei. He explains that “the word rosh means the 
amount, since, from a physiological perspective, the head refers to the part of the body where 
all the active and passive threads of life are gathered. Then, all impulses are sent from there to 
all parts of the body, and all sensations are brought back and registered.  

The head may well be considered the summary of all that is happening to a person. Thus, it 
has become a singular word form to express the idea of summary of a plurality of flows.” 
Therefore, we find some tremendous insight from not only looking inside the head, but seeing 
the head in a different way.  

In fact, it is quite fascinating to find that if one spells out the letters of the word rosh - Reish 
[Reish (200) Yud (10) Shin (300)], Alef [Alef (1), Lamid (30), Pey (80)], and Shin [Shin (300), 
Yud (10), Nun (50)] - the inside letters add up to 480, the value of the word talmud. We see 
from here that the head is the seat of learning.  

Since this drush is being read around Purim Koton, which is 30 days before Purim, it behooves 
us to begin the study of Purim. We see several connections between Parshas Ki Sisah and 
Purim. 

First, it is fascinating that we are directed to reach a state on Purim when we cannot 
distinguish between boruch (228) Mordechai (274) and arur (407) Haman (95), each of which 
has the same value - 502, which equals rosh (501) plus the collel!  

Taking the definition of “rosh” that Rav Hirsch provides us - namely, “where all the active and 
passive threads of life are gathered” - we can begin to develop an appreciation for the fact that 
the word Purim, which means lots (from the word lottery), and seemingly indicates 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

PARSHAS	KI 	SISAH	
RAV	BRAZIL	PARSHAS	KI	SISAH	

HANDS	ON	RESPONSIBILITY	AND	PURIM	
	
Upon	breaking	the	Luchos	the	passuk	tells	us	(Shmos	32,19) וישלך מידו את הלוחות   	He	threw	from	his	hands	
the	Luchos.	Actually	the	word	מידו	is	written	without	a	double	letter	yud	which	would	translate	in	the	singular,	
he	threw	from	his	hand.	However	the	pronunciation	is	read	differently,	 	extra	an	with	written	was	it	if	as	מידיו
yud	 thereby	 translating	 as	 the	 threw	 from	his	 hands	 in	 the	plural	 form.	 The	 	קרי and	 	כתיב  teaches	us	 that	
Moshe	carried	the	two	Luchos	one	in	each	hand.	When	he	witnessed	the	horrific	sight	of	the	worshipping	of	
the	Aigel	he	was	angered	 to	 the	point	of	 throwing	down	 the	one	Luach	being	held	 in	 the	 right	hand	which	
contained	the	five	commandments	that	are	בין אדם למקום.	After	all,	the	prohibition	of	worshiping	idolatry	is	
between	man	and	Hashem.	That	is	why	the	word	 מידו	is	written	in	the	singular	form.	However,	at	the	end,	he	
threw	down	even	the	Luach	being	held	in	his	left	hand	which	contained	the	mitzvos		בין אדם לחבירו	and	that	is	
why	we	read	and	pronounce	the	word	as	 	being	up	ended	hands	both	in	Luchos	Both	form.	plural	the	in	מידיו
broken.	
There	is	still	to	explain	what	exactly	changed	Moshe's	mind	that	he	decided	to	break	even	the	left	Luach	which	
contains	 the	 	?מצוות בין אדם לחבירו We	 can	 answer	 this	 with	 the	 interpretation	 of	 the	 Bais	 Haleivi.	 The	
Medrash	Tanchumah	says	that	when	Yisrael	proclaimed	those	two	famous	words	of	commitment	 נעשה ונשמע	
they	 also	 took	 upon	 themselves	 the	 responsibility	 of	 ensuring	 that	 other	 Yidden	 will	 keep	 and	 fulfill	 the	
mitzvos	of	the	Torah.	This	can	be	gleaned	from	their	statement	 נעשה ונשמע	we	will	do	and	we	will	hear.	The	
passuk	could	have	said	that	all	Am	Yisrael	said	 אעשה ואשמע	which	translates	I	will	do	and	I	will	listen.	If	the	
entire	 Yisrael	 said	 this	 statement	 then	 it	 would	 mean	 that	 all	 Yisrael	 committed	 themselves	 in	 the	 same	
manner.	However,	by	saying	We	will	do	and	we	will	listen,	each	Yid	committed	himself	with	the	responsibility	
for	others	to	preserve	the	Torah	as	well,	which	thereby	created	this	special	bond	of	achdus	in	Klal	Yisrael	of	 כל
	.ישראל ערבים זה לזה 
During	the	chait	of	worshipping	the	Aigel,	Yidden	failed	to	stop	those	who	worshipped	avodah	zarah.	Not	only	
did	they	not	stop	them	but	they	encouraged	them	to	do	so.	This	can	be	seen	from	the	passuk אלה אלהיך ישראל
	these	are	your	deities	that	took	you	out	of	Mitzrayim.	The	proper	language	that	should	have	been	used	in	this	
statement	was	אלה אלהינו ישראל	this	is	our	god	who	took	you	out	of	Mitzrayim?	The	Beis	Haleivi	explains	that	
Yidden	prompted	and	edged	on	other	Yidden	 to	worship	the	Aigel	 for	they	were	afraid	to	do	so	themselves	
lest	 they	 would	 be	 stricken	 down	 by	 Hashem.	 By	 doing	 so,	 they	 were	 negligent	 in	 their	 committed	
responsibility	of	ensuring	that	other	Yidden	will	fulfill	the	mitzvos.	By	doing	so	they	broke	the	achdus	that	was	
a	requirement	for	Matan	Torah	as	the	passuk	says	ויחן ישראל נגד ההר	that	each	Yid	found	favor	in	the	eyes	of	
his	fellow	Yid.	As	an	old	commitment	of	the	historic	novel	Three	Musketeers	lehavdil	said	One	for	all	and	all	for	
one.	This	lack	removed	this	lofty	characteristic	of	Am	Yisrael	 זה כל ישראל ערבים זה ל .	In	contrast	is	 	the	is	עשו
antithesis	of	achdus	 as	 the	passuk	 says	 (Bereishis	36,6)	Aisav	 took	his	 family	which	are	 called נפשות	 in	 the	
plural	form	which	is	in	contrast	to	Yaakov	upon	whom	was	written	that	his	family	which	consisted	of	70	people		

                                                                      בס"ד                                                  לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים
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We All Count - But How Much? 
כי תשא את ראש בני ישראל “ 30:12
לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לד' 
בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד 

 ”אתם.
“When you take a census of the B’nei Yisroel 
according to their numbers, every man shall 
give Hashem an atonement for his soul when 
counting them, so that there will not be a 
plague among them when counting them.” 
Klal Yisroel are not to be counted directly, 
rather they are to be counted through the 
Machatzis Hashekel.  Why is this?   
 means ”תשא“ ,The word – ”כי תשא“ 
“taking.”   When you will wish to tally up the 
number in Klal Yisroel to know how many they 
are, do not count them by heads. Rather let 
each one give a half of a Shekel and you will 
count the Shekalim, and will thereby know 
their number. (רש"י) 
ונתנו איש כפר נפשו לד' בפקד אתם ולא “ 
 Why does the Posuk – ”יהיה בהם נגף בפקד אתם
repeat “בפקוד אותם?”  Klal Yisroel are not 
allowed to be counted directly, which was why 
Klal Yisroel were counted here based upon the 
Machatzis Hashekel each and every Yid gave.  
By counting the Machatzis Hashekel, the 
count of Klal Yisroel became known.  We know 
that in the times of Dovid Hamelech, Klal 
Yisroel were counted, and it caused a plague 
amongst Klal Yisroel. Why are Klal Yisroel not 
allowed to be counted directly, while other 
nations of the world can count their people as 
many times as they want and it has no 
negative ramifications?  The Gemara in Bava 
Basra 23b teaches us about the Din of a רוב, a 
majority, and there are those who want to 
come and be Mekatreg (antagonize / prosecute 
and seek to have Klal Yisroel punished for 
their actions) on Klal Yisroel and say that they 
should all be destroyed because the majority of 
them are Chayiv, so they should all be Chayiv.  
However, they are quiet and do not say this, 
for Tzaddikim are compared to many, and are 
not just considered one for this purpose.  
Yeshaya 60:22 “הקטון יהיה לאלף” – There are 
some Tzaddikim who are like 1,000 people; 
there are some who are like 800 people; and 
there are some who are like 500 people, and 
there are those who are like a 100, and others 
like 20 – as it says in Vayikra 26:8.  However, 
the Mekatragim do not know how to evaluate 
each Tzaddik, to know how many people he is 
equivalent to, and they therefore are quiet for 
they do not know if they have a majority or not.  
Being that these Mekatragim are quiet, they 
save Klal Yisroel from much evil.  However, if 
Klal Yisroel are counted, and each Tzaddik is 
counted as one person, then the calculation of 
each Tzaddik being much more than one is 
nullified at that time, and it may be that the 
majority of Klal Yisroel is bad, thereby giving 
the Mekatragim an opening to be Mekatreg 
against Klal Yisroel, and cause great harm to 
them. This is the reason that it is prohibited to 
count Klal Yisroel directly.  “ ונתנו איש כופר נפשו
 When you will want to count Klal – ”בפקוד אותם

Yisroel, being that it is prohibited to count 
them directly, you shall count them by 
exchanging a half-Shekel per soul, and then 
there will not be a plague as a result of this 
counting.  Being that it is not a direct 
counting, it will not cause any harm to Klal 
Yisroel, and is thus permitted in this manner.  
The Loshon of “פקד” can have two meanings: a 
counting, or missing – lacking - minimizing 
something. “ ונתנו איש כפר נפשו לד' בפקד אתם ולא
 ”בפקוד אותם“ The first – ”יהיה בהם נגף בפקד אתם
refers to “counting,” meaning that if you want 
to count Klal Yisroel, you should do so through 
the half-Shekel.  The second, “בפקד אותם” 
refers to “minimizing” - meaning that if you do 
the counting in the proper way, through the 
half-Shekel, then there will not be a plague, 
because you did not “בפקד אותם” – you did not 
minimize them.  For if they are counted 
directly, you are counting each person, even 
the Tzaddikim, as one, and that can cause a 
Kitrug against Klal Yisroel. (ברכת הרי"ח) 

 Moshe Rabbeinu said to Hakodosh 
Boruch Hu in Shemos 32:32 “ ואם אין מחני נא
 that if You, Hakodosh Boruch Hu, do – ”מספרך
not give Klal Yisroel a Kapparah for their sin 
of the Eigel, then You should remove me from 
Your Sefer that You wrote.  Although 
Hakodosh Boruch Hu did give Klal Yisroel a 
Kapparah, nonetheless, the Gemara in 
Makkos 11a tells us that a curse that is 
uttered by a Tzaddik, even if it is on a 
condition, still has some kind of Kiyum to it.  
Thus, Moshe’s name is not written in Parshas 
Tetzaveh as a fulfillment of his words.  Why 
was Moshe’s name removed specifically from 
Parshas Tetzaveh?  Hakodosh Boruch Hu did 
exactly as Moshe Rabbeinu requested.  He 
requested that he be removed from, “מספרך” – 
 from the 20th Sefer.  Each Parshah – ”מספר – כ'“
in the Torah is called a Sefer, and Parshas 
Tetzaveh is the 20th Parshah in the Torah.  
Thus, Moshe’s name was removed from 
Parshas Tetzaveh.  Moshe made this request 
for the sake of Klal Yisroel, so that the Satan 
should be appeased by having accomplished 
something, namely having Moshe’s name 
removed from a Parshah, and therefore would 
not seek to be Mekatreg against Klal Yisroel to 
have them destroyed because of the Chet 
Ha’eigel, Chas V’sholom.  We also see another 
time which is a great praise for Moshe 
Rabbeinu in that he minimized himself for the 
sake of Klal Yisroel.  Bamidbar 12:3 “ והאיש
 And the man Moshe was“ – ”משה ענו מאוד
exceedingly humble.”  The word, “ענו” – 
“humble” is spelled in the Chaseir form, as it 
is lacking the Yud, and should be spelled, 
 One seeing that the Yud is missing from ”.עניו“
this word would think that there is something 
lacking in Moshe Rabbeinu, that he was not a 
complete Anav.  However, in truth, it is 
actually a great praise for Moshe Rabbeinu, for 
Moshe requested to have the Yud taken out in 
order to appease the Satan, so that he should 

leave Klal Yisroel alone.  (We see this same 
concept on Yom Hakippurim, where there is a 

לעזאזל שעיר  – a goat is sent to Azazel, it is given 
to the Satan, so that he should be content, and 
not seek to prosecute Klal Yisroel).   This that 
Moshe had the Yud removed from the word 
Anav is also alluded to in Moshe’s request of, 
 can ”מספרך“ ,for the word – ”מחני נא מספרך“
mean “ ך' –מספר  ” – the number 20 – which 
alludes to the Yud, for the Yud in its full form 
 is the Gematria of 20.  The previous ”יוד“ –
Parshah is Parshas Tetzaveh, the Parshah in 
which Moshe Rabbeinu’s name is omitted, and 
immediately afterwards the Torah begins 
with, “כי תשא את ראש בני ישראל”.  The Torah is 
letting us know that the “כי” – the letters 'כ of 
Moshe’s name being omitted from the 20th 
Parshah, Parshas Tetzaveh, and the 'י, the Yud 
being removed from תשא את ראש“ – עניו” – is all 
a great praise for Moshe Rabbeinu, for he did 
so in order to raise the heads of Klal Yisroel.  
 (עוד יוסף חי)
 The Gemara in Bava Basra 10b says 
- Rebbe Avahu says: Moshe said to Hakodosh 
Boruch Hu, “With what is the strength of Klal 
Yisroel exalted?”  Hakodosh Boruch Hu 
answered, “When you raise their heads –  כי
 Rashi explains that Hakodosh Boruch  ”.תשא
Hu was telling Moshe here that if he wants to 
raise Klal Yisroel up, he can do so by collecting 
Tzedakah from them – and the term כי תשא 
refers to the collection of the Machatzis 
Hashekel.  What Moshe Rabbeinu was asking 
was how would Klal Yisroel be able to be 
Mekayeim the entire Torah – all of the Taryag 
Mitzvos.  Hakodosh Boruch Hu answered him 
that they can do so with, “כי תשא” – by giving 
Tzedakah, for the Mitzvah of giving Tzedakah 
is equivalent to all of the mitzvos of the Torah.  
The Roshei Taivos of, “תשא את ראש בני ישראל” – 
is equal to the Gematria of 613 – a Remez that 
the Mitzvah of Tzedakah is equivalent all the 
Taryag Mitzvos. (מראית העין) 
 By counting each person as one, it 
minimizes what the person may actually be, 
and what he can become.  Klal Yisroel have 
tremendous Kochos.  Moshe Rabbeinu 
minimized himself, was the ultimate Anav, 
and was always seeking to raise Klal Yisroel.  
Klal Yisroel and the Mishkan, were 
inextricably connected. Each Yid gave a 
Machatzis Hashekel towards the Mishkan, 
and thereby connected himself to the 
Hakodosh Boruch Hu.  Chazal tell us that 
Moshe Rabbeinu was compared to all 600,000 
of Klal Yisroel.  We all have so much within us, 
we must seek to attach ourselves to the Taryag 
Mitzvos and the Torah Hakdosha, and then we 
will be Zoche to bring forth greatness.  Now we 
are not Zoche to have the Mishkan to connect 
ourselves to, but we can still connect ourselves 
to Hakodosh Boruch Hu through the Torah 
and Mitzvos.  May we be Zoche to truly attach 
ourselves to Hakodosh Boruch Hu through our 
Avodas Hashem.    
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PPaarraasshhaass  KKii  SSiissaa  
TTrruullyy  FFrreeee  

““TThat’s it! We’re free!” 

“Can you believe it? After such a long 
struggle, we have finally made it.” 
“Let me savor this moment. Freedom is 
oh so sweet.” 
“We cannot forget the past, however. 
Our captivity was truly horrible. We were 
at the mercy of someone who sole aim 
was to destroy us. He got the better of us 
so many times.” 
“Oy do I remember. He was so over-
whelming that did we not even realize 
that we had any free will left. There was 
almost no hope of ever escaping his 
clutches.” 
“That’s right. Until someone showed us 
the secret escape route.” 
“I remember that day well. It was a ray 
of hope in the darkness.” 
“Slowly we began our escape. It was not 
easy at first. We encountered many chal-
lenges along the way.” 
“Yes, but Boruch Hashem there 
were people to guide us. We 
soon realized that we were not 
the first ones to take this route. 
Many had escaped before us.” 
“Yes. They were waiting with 
open arms to welcome us 
when we finally reached 
freedom.” 
“Yes, and here they are now, 
sitting with us in the Beis 
HaMedrash shteiging away (learning To-
rah with great intensity).” 
“We’re all free. Free of the yetzer hora 
(evil inclination). That sinister one who 
wants to destroy our souls.” 
“It was learning Torah that saved us.” 

     

““TThe tablets were Hashem’s handi-

work, and the writing was Hashem’s writ-
ing, chorus (engraved) on the tablets” 
(Shemos 32:16). “Do not read the word 
‘chorus’ (engraved), rather read it ‘chei-
rus’ (freedom). For the only truly free 
person is one who immerses himself in 
Torah learning” (Pirkei Avos 6:2). As the 
Gemora (Kiddushin 30b) states, “I created 
the yetzer hora and I created the anti-
dote: Torah. If you toil in Torah, you will 
not be given over into his hands.” If you 
want to be truly and completely free of 
the yetzer hora, there is only one escape 
route. Learn Torah. 
 
 

 
Kinderlach . . . 
Who wants to have that yetzer hora push 
him around? Not me. Not you either. He 
will ruin your life. You will not be able to 
control your anger, your desires for food, 
money, and other material things. You will 
say whatever comes to mind, even loshon 
hora. Your friendships will fall apart as well 
as your relationship with Hashem. If you let 
the yetzer hora control you, you will be a 
totally miserable person. So learn Torah 
and liberate yourself from his evil grip. 
Enjoy the taste of true freedom.  
 

HHaasshheemm  LLoovveess  YYoouu  
““SShalom, Imma. I’m home.” 

“Shalom Avi! How was your day at 
school?” 
“Terrible!” 
“Oy vey, what happened?” 
“Someone caused me a lot of tsaar (ag-
gravation). I did a big favor for him. 
Shortly after that, he said something very 

insulting to me. What 
chutzpah! This is how he treats 
someone who does him a big 
favor? I am so upset! Please 
help me Imma.” 
“Just take it easy, Avi. Hashem 
loves you.” 
“I know that He loves me, 
Imma, but I need help. Can you 
help me?” 

“I am helping you, Avi. Hashem 
loves you.” 
“How does that help me, Imma?” 
“That is a very good question, Avi. The 
answer is in this week’s parasha.” 
“Please tell me, Imma.” 
“Back in the days of Yetzias Mitzrayim, 
Hashem treated the Jewish people roy-
ally. He freed them from slavery, pun-
ished the Mitzrim, took them out of Mitz-
rayim, split the sea, brought them to Har 
Sinai, and gave them the Torah.” 
“Those are surely great expressions of His 
love for Klal Yisrael.” 
“Yes they are, Avi. One can only imagine 
His disappointment (so to speak), when 
only forty days later, they made the egel 
ha’zahav (golden calf). That was one of 
he worst sins in history.” 
“Oy va voy, Imma. How did Hashem 
react to that?” 
“Look at the verses in this week’s parasha – 
Shemos 34:6–7, Avi. Hashem proclaimed 
His Thirteen Attributes of Mercy to Moshe 
Rabbeinu. He explained that although Klal 
Yisrael had insulted Him terribly by sin-
ning, He still had mercy upon them.” 

“I see. In what way did He have mercy, 
Imma?” 
“The verse says that Hashem is patient – 
He does not rush to punish the sinner; 
perhaps he will repent and not require 
punishment. He is Rav Chessed (Abundant 
in Kindness) – He continues to act kindly 
to people, even though they sin. He 
keeps the sinner alive, keeps his heart 
beating, and provides him with food.” 
“That is true chessed.” 
“Hashem is also kind in His punishments. 
He punishes slowly. This does not crush 
the sinner, but cleanses him from the sin.” 
“Hashem really does love us.” 
“Yes, Avi. Now, you have two jobs to do. 
One, you have to emulate Hashem. You 
should have patience with that boy who 
wronged you. Perhaps tomorrow he will 
realize his mistake. He may apologize and 
resolve to never do it again. You are doing 
a big chessed by giving him the opportu-
nity to do teshuva (correct his mistake).” 
“I understand, Imma. Secondly, you must 
realize that your suffering is from 
Hashem. Perhaps you did something 
wrong in the past. Hashem sent you this 
tsaar in the form of insult to help you do 
teshuva and cleanse you from the sin. You 
should thank Him for that.” 
“That is a bit more difficult, Imma.” 
“I know, Avi. However it is possible, and 
surely worth the effort. Hashem loves 
you as a Father loves a son. He some-
times needs to reprimand the boy for his 
own good. If He did not care about you, 
He would ignore you, and allow your sin 
to go uncleansed.” 
“Hashem really does love me Imma. He 
gave me a little potch. Why should I hold 
a grudge against that boy? He is just 
Hashem’s messenger. I will be patient 
with him and continue to act kindly to-
ward him. I will forgive him, just as 
Hashem forgave the Jewish people.” 
“Avi, you make me so proud. You are 
such a mensch. Hashem is not the only 
one who loves you. I love you too, Avi. 
With all of my heart.” 
“Thank you, Imma.” 
 
Kinderlach . . . 
Hashem loves you. He is patient with you. 
He does chessed for you 24 hours a day. 
Even His punishments are kind. Try to be 
like Him. Have patience with others. Treat 
them kindly at all times. Even if they cause 
you tsaar, realize that it is from Hashem. 
Be merciful to them, and Hashem will be 
merciful to you. As our Sages say, 
“Heaven will have mercy on all those who 
have mercy upon others” (Shabbos 151b). 

Parashas Ki Sisa ט"עשת אשתיכתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Peninim 
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When you take the count of Bnei Yisrael to their numbers, each man 
shall give an atonement pledge…so that there should not be a plague 

when you count them. (30:12)

Jews are counted when necessary, but with great sensitivity 
and trepidation. Rashi explains that when counting Jews, we refrain 
from taking a head count; rather, each person gives a machatzis, half-
shekel, [to represent] themselves. These half-shekels are counted in 
their stead. In this manner, we avoid the chance of ayin hora, evil 
eye, which, when cast upon a person (even inadvertently), can 
catalyse a plague. (We take ayin hora very seriously!) Rabbeinu
Bachya writes that when we count people individually, we single 
them out; likewise, Hashem examines their deeds individually. We 
are in a better position as part of the larger aggregate of Jews. 

According to Rashi, counting Jews directly is a recipe for 
creating a plague. Rabbeinu Bachya seems to explain that when 
people are singled out, they lose the general Divine protection 
afforded to the Klal, communal group, the nation as a whole. The 
Malbim supplements this, saying that, when we count shekalim,
rather than people, we place our primary focus on the sum total, 
instead of on the individual shekel/ coin.

Apparently, the manner in which we are to execute a Jewish 
census provides us with a mixed message/lesson: It is not 
healthy/safe to stand out as individuals. It is much better to blend into 
the community, be a part of the whole nation. This goes against 
everything that we teach our children: Be yourself; be an individual; 
do your thing; be a leader, not a follower, etc. Did Hashem not grant 
us our individual talents and personality for a reason: To be 
ourselves? Should we simply blend in with the masses, surrender to 
the group without allowing for individual expression?

Horav Tzvi Kushelefsky, Shlita, teaches that we should most 
definitely acknowledge our talents, assert and employ them for the 
greater good of the community/others, who can benefit from us. 
Thus, we use our individuality for the greater good – the nation. In 
this context, we translate the word, sissa (as in, ki sissa), as “to lift 
up,” in both a positive and a negative sense. The message would then 
be: When we attempt to elevate/lift ourselves up for personal, 
individual aggrandisement, we fail. Life is not about “us.” If, 
however, we lift ourselves up for the purpose of helping the 
community, we truly rise.

Life presents us with this challenge on a regular basis. The 
dilemma of focusing on our personal growth, as opposed to working 
for the benefit of others, presents a challenge. Some people really 
cannot do both: “It is either ‘me’ or ‘them.’ I cannot do both.” Such a 
person has much more with which to contend than this decision. He 
is so engrossed in himself that he probably cannot be of much help to 
the community. The Rosh Yeshivah posits that those who assist 
others, thereby utilising their resources and talents for the greater 
good, will be sufficiently blessed, such that they themselves will 
experience unprecedented growth. When Moshe Rabbeinu (as Klal 
Yisrael’s advocate) came forward to plead the nation’s case, he said, 
“And now, if You would but bear their sin – but if not, erase me now 
from Your Book that You have written” (Shemos 32:32). As a result, 
he was rewarded with the nation being called, “the nation of Moshe” 

(Midrash Tanchuma, Beshalach 10). One does not lose out by 
devoting his talents to the benefit of the community.

Mordechai was the fifth (from the top) in fame on the 
Sanhedrin (Talmud Megillah 16b). Yet, the Talmud Chullin 139b 
implies that Mordechai was the most distinguished member of the 
Sanhedrin. The contradiction can be resolved, explains Rav
Kushelevsky, by asserting that, indeed, in personal erudition he was 
fifth, but, from a national perspective, he was the elite, the top. 
Mordechai devoted all of himself, all of his G-d-given talents and 
qualities, to benefit his people. This dedication catapulted him to the 
top. Action defines greatness. Mordechai was great, but, by accepting 
the challenge of dedicating himself to Klal Yisrael, he became 
greater. He dared – he grew!

This, concludes the Rosh Yeshivah, is the lesson of the 
machatzis ha’shekel, which was required of every adult male, 
regardless of position, i.e., social and financial strata. This money
was used for the korbanos tzibbur, communal sacrifices. The Torah 
issues a prohibition against giving less than a half-shekel, as well as a 
prohibition against giving more. This begs elucidation. More is good! 

I have yet to be called by an organisation that does not 
“ask” me to increase my annual pledge. Yet, the Torah demands 
“half” – no more – no less – from everyone, period. Horav Yeruchem 
Levovitz, zl (Daas Chochmah U’Mussar 1:19), explains that even the 
avaricious man for whom parting with a penny is a life-threatening 
experience, would be likely to contribute a large sum of money if he 
would receive an honorarium, prestige, his name on the wall. When 
everyone is limited to a half-shekel, he no longer has an opportunity 
to highlight his individual achievement or pride. We are all the same 
(which for some is a life-altering experience). This limitation is all 
about joint, communal effort.

שדוקתחשמןמשותואתישעו
Of it you shall make oil of sacred anointment (30:25)

The shemen ha’mishchah, oil of anointment, was used 
exclusively for sacred purposes, such as anointing the Ohel Moed, 
the Kohen Gadol and the keilim, vessels in the Mishkan/Bais
Hamikdash. In examining the shoresh, root, of the mitzvah, the Sefer 
HaChinuch writes that Hashem wanted us to perform an act 
ourselves, on the day that we go up to be inaugurated to the honour
of performing His holy service l’haros banu gedulah u’shevach, to 
indicate greatness and praise in us. This is the anointing of the oil. 
Horav Yitzchok Zilberstein, Shlita, comments that the words, “to 
indicate greatness and praise in us,” are counter to everything the ben
Torah/ben aliyah stands for. Personal eminence is the antithesis of 
what the Torah wants for us. The last thing one who is dedicated to 
Torah study should consider is personal praise and aggrandisement of 
any sort. He should not think about his achievements and personal 
attributes; rather, he should focus on learning and continued learning. 
It is not about “me”; it is about the Torah. Yet, the Sefer HaChinuch
writes that “on the day that we go up to be inaugurated…we should 
focus on personal greatness and praise.”

The term ben aliyah refers to a young man who is in the 
process of being oleh, going up, ascending the ladder of spirituality 
and Torah scholarship. Rav Zilberstein explains that the concept of 
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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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The Test of Why? 
ואלה תולדות יצחק בן “ 25:12
 ”אברהם, אברהם הוליד את יצחק
“And these are the offspring 
of Yitzchok the son of 

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

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

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

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

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

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

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

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

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

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

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

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

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

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

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

person be put to death. (17:6)

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

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

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

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

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

 

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 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1650 מס'  גיליון  ׀   17.8.18 ׀  התשע"ח  באלול  ו'  ׀  שופטים  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 

פרקי אבות: פרק ו

ימים של אהבה גדולה ושל הארת פנים מלמעלה. 'המלך בשדה' )צילום: קובי קלמנוביץ'(

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב
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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
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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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‘And I will raise you…’ – '...ואשא אתכם' 
Moreinu HaRav shlit”a relates: “I was invited to give a sichah 
[discourse] in a famous yeshiva in Yerushalayim. Close to the 
appointed time, I ordered a taxi to take me there, I waited 
downstairs for it to come. I called the taxi company and the 
dispatcher who answered the phone explained to me that there was 
a lot of traffic and the taxi would arrive soon. The dispatcher also 
asked that I give him my cell phone number since my number did 
not show up on his caller ID and the driver would be able to reach 
me when he was near. 
I told him that I do not remember my number. The dispatcher 
thought that I was playing games with him and he said that if this 
was so, then he was cancelling the taxi and it would not come. 
Just then a car pulled up with a student who comes to my shiurim 
and he asked me where I was going? He gladly took me to the place 
where I was giving the shiur. When I reached the building, I had to 
walk up five stories by foot, and I had to hurry as I wanted to start 
the shiur on time, something that was not so simple. Just as I began 
going up the stairs to the second floor, a young man called to me 
and invited me into the elevator, designated for faculty only, and 
only a few people had the key for it. He easily brought me up to the 
fifth floor, and Baruch Hashem the shiur started on time without any 
problems. 

Moreinu HaRav shlit”a 
 

‘Righteousness will walk before Him’ – 'לפניו יהלך'דק צ  
Every day during davening several Tzedakah collectors pass before 
me each collecting for his own worthy cause. So that I can share the 
burden and respect each one, I made up with myself to give a shekel 
to anyone who asks and this is what I always do. 
That Friday, I left my house without my wallet and I did not have 
even one coin on me. I checked the many pockets that I had, 
especially in the winter when even my coat had many pockets, but I 
did not find even one perutah. I promised that if I find coins, I would 
publicize the story in Tiv HaHashgacha and I felt that this would 
cause it to happen, yet, further searching did not come up with 
anything.  
Having no choice, I began to put on my Tefillin, and surprise! In my 
Tefillin bag a 10-shekel coin was sticking out. 
I was very happy. 
I was even happier that when I finished davening exactly ten 
collectors passed by me and I did not turn even one of them away 
emptyhanded. 

 ר.י.
 

Ki Sisa 
5779 

How does one do Teshuva? – ?התשובה כיצד 
From our parsha we can learn an important lesson in doing 
Teshuva. The Nation of Israel did a very grave act, the Golden 
Calf, as Chazal compare this to (Gittin 36b) ‘How shameless is 
the bride who has been unfaithful while still in her bridal 
chamber!’ Moshe Rabeinu was still in Heaven, and HaKadosh 
Baruch said to him (32:7) י שחת עמך''לך רד כ  – ‘Go, descend, for 
your nation has degenerated’. The truth is that we were 
anticipating that Moshe Rabeinu would begin to advocate for 
Klal Yisroel. Perhaps, they did not exactly intend that this calf 
would emerge, or perhaps he could have said that that it is not 
becoming for a great King to become angry because of a few 
people who made a golden calf to worship, or some other 
argument. But Moshe Rabeinu did not make excuses or defend 
them, he remained silent and he went down. Not only that, but 
afterwards he rebuked the nation with harsh words (32:30)  אתם'
 .’!You have committed a great sin‘ – חטאתם חטאה גדולה'
Apparently, here we have a great lesson in Teshuva that we 
must learn from Moshe Rabeinu. 
Everyone knows that if someone makes you angry or offends 
you, and then comes to apologize by “I didn’t mean what I said’, 
or ‘You should not be so sensitive’, then, not only will you not 
calm down and forgive him, rather, you will get more upset and 
be angrier with him than you were to start with. If he truly 
wants to appease you, he must realize how grave his action was 
that offended you. He must regret it and ask for your 
forgiveness, and then perhaps there is a chance that you can 
forgive him. 
Moreinu HaRav shlit”a often says in the name of HaGaon R’ 
Yisroel Yaakov Fisher ztvk”l, that most of the troubles that a 
person encounters through his lifetime comes because of his 
strictness towards someone who has offended him. There have 
been many stories published about people who had to wait 
many years for salvation which came about only after they were 
appeased, sometimes only after they realized what the problem 
was, and then it might already be too late. 
We must learn from Moshe Rabeinu how to ask for forgiveness, 
how to appease others. We should not try to minimize the thing 
that we did, just the opposite, we must enhance the deed to the 
one who was offended that we realize the extent of the offense 
and we regret it with all our heart and we truly ask for his 
forgiveness. In this way, we also ask for forgiveness from 
Hashem, with regret and beseeching and perhaps we can merit 
complete Teshuva and to appease between us and our Father in 
Heaven. 

- Tiv HaTorah – Ki Sisa 
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Perhaps the reason that the Children of Israel did not want to 
recognize how great the stumbling that they committed was 
because their nature was that they were men of strong character in 
firm control of their yetzer. Therefore, they could not believe that 
they would stumble with so great an obstacle. Especially when 
discussing a sin so grave as idolatry. This was the intent of HaKadosh 
Baruch Hu to teach Israel and their generations. Although they were 
at such lofty levels, they should not have trusted themselves, for 
was it possible that people at this high level to sin so gravely and 
severely even at times like this? Therefore, they should have 
examined their deeds at all times, and they should have listened to 
the words of rebuke to merit Teshuva and not rely on their lofty 
level. 
Just as you find that the main complaint against Israel was that they 
did not want to hear rebuke, similarly you find that the very listening 
to rebuke arouses their atonement. Chazal stated (Midrash Mishlei 
10:1) ‘When a Chacham sits and expounds, I forgive and atone the 
sins of Israel’. The very recognition of a Jew of his sin already makes 
him acceptable, even though he has not yet properly repented. For 
when a man recognizes his sin, this brings him to do Teshuva. 
In addition to the teaching of Teshuva from the episode of the 
Golden Calf, we see from this incident the extent of the benefit of 
Teshuva. How many good things happened to Israel after they were 
involved in Teshuva for this sin! It is said that an angel went before 
them to defeat their enemies before them. After they became 
acceptable from this sin, Moshe requested (33:13)  הודיעני נא את'
 Make Your ways known to me’ and HaKadosh Baruch Hu‘ – דרכיך'
promised him and said (33:14), תי''פני ילכו והניח  – ‘My face shall go 
and I shall provide you rest’. When that happened, that became an 
opportune time, and Moshe saw fit to ask for more lofty things. He 
asked to recognize the glory of Hashem Yisbarach and it was then 
the Thirteen Attributes of Mercy were revealed to him to tear up 
the terrible decree hanging over the heads of the Children of Israel. 
Israel merited all this just from the merit of their Teshuva. 
This is a great encouragement for doing Teshuva. We see from this 
that Teshuva causes an exceptional closeness between the person 
and his Creator. This is one of the things that the existence of the 
world depends on, and this is above man’s comprehension. This is 
not the nature of flesh and blood man. The nature of man is that if 
someone sins before him, then even if he appeases him, still, an 
impression remains that causes a distancing between them. This is 
the opposite of the nature of HaKadosh Baruch Hu where the very 
Teshuva causes His closeness. Chazal have explicitly revealed this to 
us (Berachos 34b) ‘In the place where repentants stand, the 
complete righteous cannot stand.’ There is nothing that brings a 
man closer to his Creator than Teshuva. A completely righteous 
person, although he is connected to his Creator, still, he does not 
need Teshuva and so he does not have the ability to become closer 
through it. Only someone who earns Teshuva can elevate greatly 
because of it. 
Hashem Yisbarach should constantly keep us among those who are 
grateful and forego the impressions made on them, and we should 
merit to always be acceptable before Him.  
  
 

 חובת התשובה ומעלתה
The obligation of Teshuva and its benefit 

ויאמר ה' אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא: ועתה  
י(-)לב:טלם: המיחה לי ויחר אפי בהם ואכ  

Hashem said to Moshe, “I have seen this people, and behold! It is 
a stiff-necked people. And now desist from Me! Let My anger burn 
against them and I shall annihilate them. (32:9-10) 
Rashi explains: Stiff-necked – they turn the hardness of the back of 
their necks toward those who admonish them and refuse to listen. 
In our parsha, we read about the grave sin with which the 
Generation of Knowledge stumbled. Since our Torah is an eternal 
Torah, it wants to teach us how to conduct our lives by way of this 
incident. Were it not for this, the incident would not have been 
mentioned in the Torah. The purpose of the Torah is to let a person 
know what his obligation is in the world, and how he can become 
acceptable before his Creator. All the stories that are mentioned in 
it are only to teach the person how to act based on the story. 
We learn many important points in regard to the service of Hashem 
from this incident. One point is the exalted attribute of Teshuva and 
its benefit. First of all, we must know that the very sin came about 
with the sole purpose of teaching us about Teshuva. Chazal teach 
(Avodah Zarah 4b) ‘R’ Yehoshua ben Levi said: Israel made the 
Golden Calf only in order to give encouragement for penitents.’ 
Rashi explains: Israel only made the Golden Calf – these were men 
of strong character in firm control of their yetzer, and their yetzer 
should not have overpowered them. It was only through a Divine 
decree that their evil impulse was able to control them in order to 
give encouragement to those that want to repent. If the sinner says, 
‘Why should I repent? It will not be accepted anyway.’ We say to 
him, ‘Go and learn from the incident of the Calf. They atoned and 
their Teshuva was accepted’.’ We learn from this that this sin was 
not like all other sins. All the other sins were dependent on man’s 
free will, and this sin was not dependent on free will at all, rather, 
they stumbled because of the Divine decree in order to teach them 
at the beginning of their journey, immediately after receiving the 
Torah, the concept of Teshuva, if they should stumble, chas 
v’shalom, and they leave the boundaries of Torah. 
We can also learn this concept from the very posukim before us. 
After Israel stumbled with this sin, HaKadosh Baruch Hu told Moshe 
two things. First, He spoke about the very sin that the nation had 
stumbled over (32:8), and with this statement He did not mention 
the punishment that they deserved. Immediately after this, He 
made a second statement, and now HaKadosh Baruch Hu revealed 
to them of His intention to wipe out the nation Rachmana litzlan. 
Then He explained His reason in that (32:9) 'עם קשה ערף' – ‘It is a 
stiff-necked people’ and as Rashi explains, ‘They turned the 
hardness of their back of their necks toward those who admonish 
them.’ Here He did not mention to Moshe the very sin that He 
mentioned in the first statement, only, if they want to receive 
rebuke and recognize their mistake. Apparently, you can learn that 
He did not want to finish them off because of the actual sin, rather, 
because they did not want to acknowledge their sin and repent for 
it. He had not complaint for the actual sin, since the yetzer was 
successful in controlling them. This was an unintentional act. 
However, once the yetzer succeeded, it departed from them, and 
then they should have realized that it was a spirit of nonsense, and 
they should have repented forthwith, and it was only for this that 
His anger erupted and He wanted to wipe them out Rachmana 
litzlan. 
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The Wonderful Revelation of the Esteemed Rabbi of Kaminka

One Thousand Lights Vanished with the Shattering of the Luchos 
when 22 Mems and 2 Samechs Flew Away

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Ki Sisa 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

inside the final “mem”--'ם  —hung miraculously in space, 
without being connected to the luchos.  

Some of the Rishonim interpret Rashi as suggesting 
that the writing on the luchos could be read correctly from 
both sides—in its proper order.  This is not the correct 
interpretation.  According to Rashi, the luchos could only 
be read correctly from the front side; on the reverse side, 
the script appeared in reverse order.  For, regarding the 
Gemara’s statement (ibid.): נקרא שבלוחות  כתב  חסדא  רב   "ואמר 

 and Rav Chisda said: The writing on—מבפנים ונקרא מבחוץ"
the luchos could be read from the front and from the 
back—Rashi comments: “Could be read from the back”—
the letters were reversed and the words were reversed; 
it is only informing us that the etching penetrated the 
entire width of the tablet; therefore, the “mem” and the 
“samech” were miraculous.  In other words, the back side 
was a mirror image of the front side.

Beyond the fact that the final “mem” and the “samech” 
on the luchos stood miraculously, the Torah teaches us that 
the first luchos were unique: חרות הוא  אלקים  מכתב   "והמכתב 

 and the script was the script of G-d, etched—על הלוחות"
on the luchos.  Expounding on this passuk in the Midrash 
here (S.R. 41, 7): Rabbi Yehudah says: Do not read the 
word as ״חרות״—etched—but rather as ״חירות״—freedom 
from exiles.  Rabbi Nechemiah says: Freedom from the 
Malach HaMaves (the angel of death); and our Rabbis 
say: Freedom from afflictions.  

The commentaries point out that the Torah reveals 
these phenomenal aspects of the luchos to us only after 
Moshe Rabeinu descends from the mountain with the 

In this week’s parsha, parshas Ki Sisa, it is fitting that 
we examine the terrible aftermath of the “cheit ha’eigel”—
the shattering of the first luchos.  The consequences of this 
tragic event will haunt us until the coming of the Mashiach.  
The first luchos encompassed many incredible features 
and “segulos” that are no longer available to us.  Here are 
the pertinent pesukim (Shemos 32, 15): 

ושני לוחות העדות בידו לוחות כתובים משני  וירד משה מן ההר  "ויפן 

עבריהם מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב 

אלקים הוא חרות על הלוחות... ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל 

ומחולות ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר".

Moshe turned and descended from the mountain, 
with the two luchos of the Testimony in his hand, 
luchos inscribed on both of their sides; they were 
inscribed on this side and on that. The luchos are the 
work of G-d, and the script was the script of G-d, etched 
on the luchos . . . As he approached the camp, he saw 
the “eigel” and the dances.  Moshe became enraged; he 
threw down the luchos from his hands and shattered 
them at the bottom of the mountain.  

Rashi comments: “On both of their surfaces” the 
letters were legible, and it was done in a miraculous 
fashion.  Clarifying Rashi’s comment, the Mizrachi explains 
that he is referring to that which we have learned in the 
Gemara (Shabbas 104a): אמר רב חסדא, מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס" 

 ”Rabbi Chisda said: The “mem” and “samech—היו עומדין"
on the luchos stood miraculously.  Rashi teaches us 
that the letters etched on the luchos penetrated through 
and through and were visible from both sides.  Thus, the 
solid circle inside the “samech”—'ס —and the solid square 
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luchos in hand, after the “cheit ha’eigel.”  Seemingly, the 
Torah should have described these unique aspects of the 
luchos when Moshe first received them on the mountain 
from HKB”H, when it says earlier (ibid. 31, 18): ויתן אל משה" 

 ככלותו לדבר אתו בהר סיני שני לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע

 He gave to Moshe, when He finished speaking—אלקים"
with him on Har Sinai, the two luchos of the Testimony, 
luchos of stone, inscribed by the finger of G-d.  

One Thousand Lights Vanished  
when the Luchos Were Shattered

We will begin to shed some light on the subject by 
introducing an enlightening insight brought down in the 
sefer Yalkut Yashar that he heard from his uncle, the great 
Rabbi Moshe of Razvodov, ztz”l.  He said a fascinating thing 
in the name of the great Rabbi Shalom of Kaminka, ztz”l, 
addressing an idea presented by the kabbalists, originating in 
the Arizal’s Sha’ar HaKavanot. As we know, tradition dictates 
that the letter “aleph” of  ״ויקרא״ in the passuk (Vayikra 1, 1): 
    ”.is written with a small “aleph—"ויקרא אל משה"

The Arizal explains the reason for this tradition.  At the 
time of Matan Torah, Moshe was awarded one thousand 
holy, glorious lights.  Due to the “cheit ha’eigel,” however, 
these one thousand lights were confiscated.  Only one 
light remained with him.  This then is the allusion of the 
tradition that "משה אל   is written with a miniature "ויקרא 
“aleph.”  It indicates that of the ֶאֶלף—one thousand—lights 
bestowed upon Moshe at Matan Torah, only a miniscule 
portion remained with him--ַאֶלף זעירא —only one out of the 
one thousand.  

The great Rabbi Shalom of Kaminka explains the nature 
of these one thousand lights based on an idea presented 
by the Siftei Kohen in his commentary on the Torah in 
parshas Eikev (Devarim 9, 17) regarding the shattering of 
the luchos.  As we learned from the Gemara (ibid.), the final 
“mem” and the “samech” on the luchos stood miraculously 
suspended in air.  

Rashi explained that since the letters were etched 
through and through from one side of the luchos to the 
other, this meant that the stony, central portions of these 
two letters were not connected to the body of the luchos.  
They remained part of the Aseres HaDibros without 
falling off.  Based on this understanding, the Siftei Kohen 

explains that as a consequence of the “cheit ha’eigel,” this 
miraculous phenomenon ceased, and all the final “mem”s 
and “samech”s on the luchos fell off.  

Accordingly, the esteemed Rabbi of Kaminka points 
out something fascinating.  In the Aseres HaDibros there 
are precisely 22 final “mem”s and 2 “samech”s; their 
gematria adds up to one thousand (22x40=880; 2x60=120; 
880+120=1,000).  This is the key to the one thousand lights 
that were initially bestowed upon Moshe Rabeinu when he 
received the Torah; however, when the letters flew off of 
the luchos due to the “cheit ha’eigel,” those one thousand 
lights were confiscated from him.  

When the Script Flew Off of the Luchos 
They Became Too Heavy for Moshe to Carry

Based on this fascinating insight, we can better 
comprehend Chazal’s revelation in the Midrash regarding 
the shattering of the luchos (ibid. 46, 1): The writing flew 
off of the luchos; therefore, he shattered them, as it 
states (Devarim 9, 16): “I beheld that you had just sinned 
to Hashem, your G-d.”  Moshe saw that they sinned, and 
he shattered the luchos.  The Midrash Tanchuma provides 
a similar explanation in greater detail (Ki Sisa 26): When 
HKB”H gave him the luchos, they carried themselves.  
When he descended and approached the camp and 
saw the “eigel,” the letters of the text flew off of them.  
As a result, they were too heavy for Moshe to bear.  He 
immediately became enraged and threw them out of 
his hands.  

Let us explain based on the insight of the Rabbi of 
Kaminka.  Moshe received one thousand lights at the time 
of Matan Torah, emanating from the 22 final “mem”s and 
2 “samech”s that remained on the luchos miraculously.  
When the letters flew off of the luchos, he forfeited all 
of those lights except for one.  Thus, he understood that 
Yisrael had sinned and the miracle had ceased.  This was 
why the luchos became too heavy for him to carry; he was 
bereaved due to the loss of the lights.  

We can now better appreciate the order of the pesukim 
presented by HKB”H in Torah she’b’chsav.  Initially, when 
He gave the luchos to Moshe Rabeinu on the mountain, He 
only described the characteristics of the luchos in general 
terms: “He gave to Moshe, when He finished speaking 
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with him on Har Sinai, the two luchos of the Testimony, 
luchos of stone, inscribed by the finger of G-d.”  Seeing 
as they were inscribed by the finger of G-d, they clearly 
possessed supernatural properties.    

Yet, when Moshe descended the mountain, after Yisrael 
had sinned with the “eigel,” causing Moshe to shatter the 
luchos, HKB”H wanted to teach us why the luchos were 
shattered.  It was because the letters that had previously 
remained on the luchos due to a miracle, now flew off 
of the luchos, making them too heavy for Moshe to bear.  
Therefore, the Torah emphasizes the fact that: “Moshe 
turned and descended from the mountain, with the two 
luchos of the Testimony in his hand.”  The Ohr HaChaim 
hakadosh explains the significance of the description: 
 luchos of the Testimony.  The fact that the—"לוחות העדות"
final “mem” and the “samech” remained on the luchos in 
miraculous fashion proved convincingly that the luchos 
were the work of G-d.  Then the Torah explains the nature 
of the proof and testimony: “Luchos inscribed on both 
of their sides; they were inscribed on this side and on 
that.”  In other words, the script penetrated the luchos 
through and through; hence, it was a miracle that all of the 
final “mem”s and the “samech”s remained on the luchos.  

So that we would not be surprised by this phenomenon, 
the Torah explains: “The luchos are the work of G-d, and 
the script was the script of G-d, etched on the luchos.”  
This explains the continuation of the text very nicely: “As 
he approached the camp, he saw the “eigel” and the 
dances”—then the miracle ceased, and all the letters that 
had previously remained miraculously on the luchos flew 
off of them.  Thus, Moshe realized that the people had 
sinned and the luchos became too heavy for him to carry.  
“Moshe became enraged; he threw down the luchos 
from his hands and shattered them at the bottom of 
the mountain.”

The “Mem” and “Samech” on the Luchos  
Negated the Letters of the “Samech-Mem”

Following this line of reasoning, we will now proceed 
to explain the unique qualities of the first luchos that 
HKB”H only revealed to us as Moshe was coming down 
the mountain with the two luchos in his hands: והלוחות" 

הלוחות"  על  חרות  הוא  אלקים  מכתב  והמכתב  המה  אלקים  –מעשה 
do not read the word as ״חרות״—etched—but rather 

as ״חירות״—freedom from exiles . . . freedom from the 
Malach HaMaves . . . freedom from afflictions.  As we 
will explain, this quality is also intimately related to the 
previous quality described: “Luchos inscribed on both 
of their sides”—alluding to the fact that the presence of 
the final “mem” and the “samech” on the luchos required 
a miracle.  

Let us refer to what we have learned in another Gemara 
(Succah 52a): בפני ושוחטו  הרע  ליצר  הקב"ה  מביאו  לבוא   "לעתיד 

הרשעים" ובפני   le’atid la’vo, HKB”H will bring—הצדיקים 
the yetzer hara and slaughter it in the presence of the 
tzaddikim and in the presence of the reshaim.  The Shela 
hakadosh (Chayei Sarah 10) explains the matter based on 
the fact taught in the Zohar hakadosh and in Midrashim that 
the name of the yetzer hara is סמא"ל.  The first two letters 
of its name—the “samech” and the “mem”—emanate 
from the realm of tumah; whereas, the last two letters—
the “aleph” and the “lamed”—emanate from the realm of 
kedushah.  The latter sustain the yetzer hara and allow for 
its continued existence.  This then is the implication of the 
statement that HKB”H will slaughter the yetzer hara le’atid 
la’vo; he will remove the name א"ל, and it will be deprived 
of its sustenance.  As a result, the two letters emanating 
from the klipah—the “samech-mem”—will cease to exist.  
This concludes his sacred remarks.  

Now, we are familiar with the Gemara’s teaching (B.B. 
16a): "יצר הרע, הוא מלאך המות  ;he is the Satan—"הוא שטן, הוא 
he is the yetzer hara; he is the Malach HaMaves.  The 
Gemara elaborates (ibid.): ,במתניתא תנא, יורד ומתעה, ועולה ומרגיז" 

 a Tanna taught in a Baraita: It (the—נוטל רשות ונוטל נשמה"
Satan) descends and lures people into sin; it ascends and 
incites (G-d’s wrath against the sinner); it takes permission 
(to kill the sinner) and takes his soul.  Rashi explains that at 
first when it descends to lure and mislead people, it is called 
the “yetzer hara”; afterwards, when it ascends to prosecute 
the person before the heavenly court, it is called the “Satan”; 
subsequently, when it receives permission from above to kill 
the sinner and it descends to take his neshamah, it is called 
the “Malach HaMaves.”  

Based on this understanding, it is apparent that these 
three distinct functions of the yetzer hara/Satan/Malach 
HaMaves are facilitated by the two letters “samech-
mem”—its negative, evil component.  It should also be 
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apparent, therefore, that the way to overcome it is to 
eliminate its positive, sustaining influence from the letters 
“aleph-lamed”—akin to the situation le’atid la’vo, when 
HKB”H will slaughter the yetzer hara.  Now, we must 
explain how this feat is accomplished.  

The Way to Eliminate the Sustaining 
 Influence of the Name א"ל from the ס"מ

Suggested by the Orach LaTzaddik

We find a wonderful suggestion in the teachings of the 
great Rabbi Eliezer Lipa, the son of the great Rabbi Elimelech 
of Lizhensk, zy”a, in his sefer Orach LaTzaddik (Vayishlach).  
He suggests that the way to deprive the “samech-mem” of 
its sustenance from the letters א"ל is to transform the open 
“mem” in its name into a closed “mem.” So long as the “mem” 
in the name סמא"ל is in its open form, it signifies that the name 
is extended — i.e. there are more letters to come — in which 
case, it remains connected to the letters א"ל at the end of its 
name and can continue to draw from them. If, however, the 
“mem” can be transformed into its closed form — indicating 
the end of a word — then the name will effectively be limited 
to the first two letters ס"ם , and its source of sustenance—the 
letters א"ל—will be eliminated. 

The Orach LaTzaddik explains how this is done.  He 
explains that the shape of a final, closed “mem”--'ם  —
indicates total unity, like a solid, unified piece of pure gold.  
This alludes to Yisrael’s situation when they are totally 
united—like one man with one heart.  In contrast, the 
shape of an open “mem”--'מ —has a crack, a separation.  It 
alludes to Yisrael’s situation when they are divided, chas 
v’shalom, and lack unity.

So, when Yisrael are totally united, they cause—midah 
k’neged midah—the closure of the open “mem” in the 
name סמא"ל.  As a result, the name of the yetzer hara 
is reduced to the two letters ס"ם.  As such, it no longer 
receives sustenance from the two letters א"ל, because they 
have been completely separated and removed from it.  

On the other hand, if there is no unity among Yisrael; if 
division and dissent prevail, chas v’shalom; then—midah 
k’neged midah—instead of a closed “mem,” representing 
unity, the “mem” remains open with a crack and separation.  
In this situation, the two letters ס"מ of the yetzer hara’s 

name are extended to include the letters א"ל, enabling 
them to draw their sustenance and providing them with 
the power to execute their negative functions.  

The Orach LaTzaddik uses this concept to explain a 
Midrash concerning Yaakov Avinu (B.R. 84, 1): כינוסו  "תני 

 Yaakov Avinu was able to save his—וכינוס בניו הצילו מיד עשו"
family from Eisav by gathering his twelve sons together 
and forming a united front.  As we know, סמא"ל is Eisav’s 
guardian angel.  The unity of Yaakov and the twelve 
shevatim resulted in the closure of the open “mem” in 
the name סמא"ל; hence, its name was restricted to the two 
letters ס"ם, and it was deprived of any further sustenance 
from the name א"ל.  This concludes his sacred remarks.  

Now, if we combine the insights of the Orach LaTzaddik 
and the Shela hakadosh, we can understand how HKB”H 
intends to terminate the existence of the yetzer hara le’atid 
la’vo.  HKB”H will prevent it from receiving any further 
sustenance from the name א"ל by transforming the open 
“mem” in its name to a closed “mem.”  Thus, its name will 
be shortened to the two letters ס"ם, and it will no longer 
have the two letters א"ל at the end of its name to sustain it.  
We see that the two ideas go hand in hand beautifully.  

Now, let us present a very nice, delightful allusion.  
Applying this concept, we can explain the difference 
between the word מ'חלוקת—meaning conflict and dispute—
which begins with an open “mem” and the word שלו'ם, 
which concludes with a closed “mem.”  As a result of unity 
and peace, the ability of the ס"ם to draw sustenance from the 
name א"ל is blocked.  This can also be seen as the difference 
between the word מ'ות—meaning death—and the word 
 meaning life.  The former has an open “mem,” and—חיי'ם
the latter has a closed “mem.”  As long as the letter “mem” 
remains open, the yetzer hara, who is the Malach HaMaves, 
has the power to kill; however, once the breach in the “mem” 
is closed, it becomes a closed “mem”; then its name becomes 
merely ס"ם, and it is deprived of any sustenance from the 
name א"ל.  As such, it no longer has the power to cause death 
and חיי'ם prevails, with a closed “mem.”

Yisrael Camped There 
 as One Man with One Heart

We have now been enlightened and have achieved a better 
understanding of the miracle inherent in the first luchos: 
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עומדים" היו  בנס  וסמ"ך   the phenomenon of the closed—"מ"ם 
“mem” and the “samech.”  Regarding the revelation at Har 
Sinai in parshas Yitro, it is written (Shemos 19, 2): ויחן שם" 

 and Yisrael encamped there, opposite the—ישראל נגד ההר"
mountain.  Rashi comments in the name of the Mechilta: As 
one man with one heart, but all the other encampments 
were with complaints and argumentation.  Thus, we find 
that at Har Sinai, Yisrael achieved a state of unity, resembling 
the closed, final “mem.”  

In the merit of their unity, HKB”H gave them the first 
set of luchos, where the two letters “samech” and “mem” 
remained on the luchos in miraculous fashion.  Also, in the 
merit of their kedushah, the first two letters of the yetzer 
hara’s name was transformed from ס"מ to ס"ם, preventing it 
from drawing sustenance from the letters א"ל.  This freed 
Yisrael from the yetzer hara, the Malach HaMaves and 
all of the galuyot, since the source of all misfortune and 
suffering is Eisav’s guardian angel, סמא"ל  when—סמא"ל 
it is able to draw sustenance from the two letters א"ל.  At 
Har Sinai, however, due to Yisrael’s unity, the power of the 
yetzer hara was abolished through the kedushah of the 
first luchos, imparted to them by the miraculous “samech” 
and “mem.”  

This explains very nicely why HKB”H did not reveal the 
unique properties of the first luchos until Moshe descended 
the mountain with the two luchos in his hands.  He wanted 
to inform us of the reason that Moshe shattered the 
luchos; because the letters that made the luchos so special 
had flown off of them.  This then is the way to interpret 
the pesukim: בידו לוחות לוחות העדות  ושני  וירד משה מן ההר   "ויפן 

כתובים" הם  ומזה  מזה  עבריהם  משני   the writing on the—כתובים 
luchos penetrated through and through, from the front to 
the back.  Nevertheless, the final “mem” and the “samech” 
miraculously remained in place.  

Then the text goes on to explain the purpose of this 
miracle: והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על" 

 ;"חירות" as a result of this miracle, Yisrael achieved—הלוחות"
they were freed from the influence of the yetzer hara and 
the Malach HaMaves.  For, in the merit of the miraculous 
two letters on the luchos—the “samech” and the final 
“mem”—the name of the yetzer hara was restricted to 
the two letters ס"ם.  As we have learned, this deprived it of 
drawing sustenance from the name א"ל.  

This situation only persisted as long as they remained 
united; however, when they sinned with the eigel, they 
followed the advice of the “erev rav”—the mixed rabble that 
departed Mitzrayim with them.  This dissolved their unity 
with shevet Levi, who did not take any part whatsoever in 
the tragic sin.  In fact, when Chur refused to fashion the 
graven image of the “eigel” for them, they killed him.  With 
the onset of the conflict and lack of unity, the miracle of 
the “mem” and “samech” ceased, and they fell off of the 
luchos.  Consequently, the closed “mem” in the name of the 
yetzer hara opened up and it resumed drawing sustenance 
from the name א"ל.  Thus, the yetzer hara, the exiles and 
death returned.  As the Torah informs us: ויהי כאשר קרב אל" 

ומחולות" העגל  את  וירא   Moshe saw that the “mem”s—המחנה 
and the “samech”s flew off of the luchos. “Moshe became 
enraged; he threw down the luchos from his hands and 
shattered them at the bottom of the mountain.”

The Reason Torah She’b’al Peh Begins with an 
Open “Mem” and Ends with a Closed “Mem”

It gives me great pleasure to explain why Rabeinu 
HaKadosh chose to begin the first Mishnah in Torah 
she’b’al peh with an open “mem,” based on the sacred 
insight of the Orach LaTzaddik (Berachos 2a): מ'אימתי קורין" 

בערבין" שמע   from when do we begin reciting the—את 
evening Kriat Shema?  Similarly, he chose to conclude the 
final Mishnah in Torah she’b’al peh with a closed “mem” 
(Oktzin 3, 12): ,לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום" 

 Rabbi  שנאמר )תהלים כט-יא( ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלו'ם."
Shimon ben Chalafta said: HKB”H did not find a vessel 
better suited for preserving berachah for Yisrael than 
“shalom,” as it states (Tehillim 29, 11): “Hashem will 
give His nation strength; Hashem will bless His nation 
with shalom.”  

Let us propose an explanation.  Studying Torah is an 
auspicious vehicle uniquely suited for promoting shalom 
among Torah scholars.  As it explains at the conclusion of 
Maseches Berachos (64a): "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"—
Torah scholars enhance shalom in the world.  This is 
also conveyed by the elucidation in the Gemara (Kiddushin 
30b) related to the passuk (Tehillim 127, 5):

 "לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. מאי את אויבים בשער, אמר רבי 
חייא בר אבא, אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקין בתורה בשער אחד, 

נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה".
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“They shall not be shamed when they speak with 
enemies in public places (literally: at the gate).” Who are 
the “enemies at the gate” referred to by the passuk?  Rabbi 
Chiya bar Abba said: Even a father and his son, a Rav and 
his pupil, who are engaged in Torah-study at the same 
gate (in the same place of study); they become each other’s 
adversaries; and they do not vacate their positions until 
they make loving peace with one another.

We can now appreciate the profound wisdom of 
Rabeinu HaKadosh.  He began Torah she’b’al peh with 
and open “mem” and concluded it with a closed “mem.”  
He is teaching us that in the merit of studying Torah, we 
can recreate the unity that prevailed at the time of Matan 
Torah—“like one man with one heart.”  By doing so, 
we will effectively transform the open “mem” in the 
yetzer hara’s name to a closed “mem,” and eliminate its 
sustenance from the name א"ל.  

This provides us with a very nice interpretation of Rabbi 
Shimon ben Chalafta’s statement: מחזיק כלי  הקב"ה  מצא   "לא 

 א"ל It is well-known that the name  ברכה לישראל אלא השלום".
is the name of chesed, as it is written (Tehillim 52, 3): חסד" 

 is all day (א"ל) the chesed (kindness) of G-d—א"ל כל היום"
long.  Accordingly, from the aspect of the name א"ל, HKB”H 

showers His creations with kindness and is benevolent to 
them, providing them with goodness.  Yet, due to man’s 
iniquities and transgressions, the yetzer hara is able to 
draw sustenance from the name א"ל; this is alluded to by 
the name סמא"ל.  This allows the “samech-mem” to steal 
the abundant goodness that descends to Yisrael from the 
chesed of א"ל.  

Therefore, it behooves us to deprive the yetzer of 
its source of sustenance from the name א"ל.  This is 
accomplished by studying Torah, the antidote to the yetzer 
hara.  As the Gemara states so eloquently, HKB”H said to 
Yisrael (Kiddushin 30b): תורה לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי   "בני 

 My children, I have created the yetzer hara, and“—תבלין"
I have created the Torah as its antidote.”  This then is the 
implication of the statement: HKB”H did not find a vessel 
better suited for preserving berachah for Yisrael than 
“shalom.”  In other words, the way to preserve and ensure 
that the berachah HKB”H intends for Yisrael remains 
with Yisrael and is not stolen by the “samech-mem,” is 
to establish “shalom.”  By means of shalom, the “mem” 
is closed, in the sense of ס"ם; thus, the “samech-mem” is 
deprived of any further sustenance from the name א"ל; 
as a result, HKB”H’s abundant goodness and kindness is 
showered upon Yisrael. 
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hen Moshe Rabbeinu inaugurated the Mishkon, he was instructed to 
sprinkle the Shemen Hamishco, the anointing oil, on each individual 
item to be used. Although every item was anointed, the Torah only 

mentions the anointing of Aharon, his children, and the primary Keilim, such as the 
Menorah and Mizbeichos. The Torah does not list those Keilim that only facilitated 
the Avodah (services), such as the knives, shovels, and cups, even though they 
were also anointed. There is one exception. One item was mentioned, which was 
not a part of the Avodah, but was used to facilitate the Avodah.
 
The Kiyor, water basin (with its base), is listed with the primary Keilim, despite 
the fact that it was not a part of the Avodah, and was only used to prepare the 
Kohanim to serve Hashem. Why was it included in the Torah’s list?
 
I would like to suggest that the Torah is conveying the message that serving Hashem 
does not begin with the actual Avodah.  It begins even prior to the Avodah, when 
people prepare to serve Hashem. Washing the hands is the threshold. It is when 
people stop being “people” and they become Kohanim, priests. It is important for 
them to anticipate this “transformation” before the actual Avodah, so that they 

begin the Avodah with the necessary focus, and mindfulness, required to properly 
serve Hashem. The mentioning of the water basin and base with the primary 
Keilim elevates their status because of this message.
 
When should one become mindful that he is about to Daven? Should it be the 
second he begins Davening, or should it be when he walks into Shul? People 
should allow themselves to be transformed prior to the beginning of Davening. 
The same lesson should be applied when people sit down to study Torah.
 
This lesson can also be applied when people help others. When they walk into 
a friend’s house to help with a crisis (e.g. flooded basement), they cease to be 
themselves and become, for a few minutes, Baalei Chesed. Realizing that they have 
been transformed will help them avoid having their feelings hurt when someone 
takes advantage of them and, possibly, they will focus on their project and won’t 
look at their cell phone every few seconds. People should always look for the 
threshold that precedes the Mitzvoh. That is when they will begin to 
become the people that they need to become. 

W
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any people believe that once they were hurt by someone, whether 
it was physically or emotionally, they have the right to respond in any 
manner. Some people even believe that they have a responsibility 

to respond to the hurt. 
 
I have seen teenagers destroy hundreds of dollars of their friend’s belongings 
because the friend lost a $20 item that they had borrowed. When questioned 
about the disproportionate response, they would look at me in disbelief, 
reminding me that the friend lost their sunglasses, or something similarly 
inexpensive. I have spoken to couples who, in response 
to a singular, hurtful, comment, didn’t speak to their 
spouses for weeks. When I asked them why they 
thought that this was fair, they remind me of what 
was said, a hurtful, but somewhat typical, and isolated, 
comment.
 
Since many people who have been hurt lack the proper 
knowledge about when it is (perhaps) necessary to retaliate, I would like to 
offer some thoughts to help people respond proportionately:
 
1) People should respond only to the intent and not to the action. I 
have observed people who have become upset at others for inconveniencing 
them when, in one instance, I knew first-hand that the husband worked for 
hours to make his wife’s life easier, and it was reasonable to believe that the 
wife would appreciate his efforts. Nevertheless, the wife was upset because 
she would have done things differently, and she told her husband that, “If you 
cared about me, you wouldn’t always make my life harder.”
 

The response was more than disproportionate. It was misguided, considering 
the intent. It was also counterproductive, because as the wife’s pattern 
repeated itself, well-meaning people who had helped previously were now 
criticized, although their intentions were as sincere as ever. They will now 
limit their offering of help to situations in which they are confident that they 
will not be criticized for their efforts.
 
People should also consider whether the hurtful comments or behaviors 
were the “first moves”, or a reaction to something that they did. If it was a 

reaction to something that they said or did, in addition 
to being ineffective, responding harshly is a serious 
lack of character and can, single-handedly, destroy 
relationships.
 
2a) People should never attempt to assess other 
people’s intentions when they are stressed. 
People who are already emotionally fragile will, 

more quickly, feel hurt by others, and negatively interpret the hurt. 
When people are stressed, their conclusions are often magnified, 
and people will interpret what were really mistakes or oversights 
as if they were deliberate, mean, intended, actions.
 
b) When people are stressed, they “turn” isolated incidents into 
ongoing conspiracies. As a result, what should have been an isolated 
incident got a response, and evolved into an ongoing succession of retaliations 
between spouses.
 
People who are able to admit to themselves that they are constantly 
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stressed should acknowledge their stress to others, and before drawing any 
conclusions, should confirm their negative conclusions from any incidents 
with a mentor or Rav.
 
3) People should ask themselves whether the hurtful comment, 
or incident, was caused by a human weakness. Some people have a 
difficult time saying “I’m sorry”, and that is hurtful. Before deciding whether 
something requires a response, people should consider whether the person 
really is remorseful and will apologize in a non-verbal manner, such as by 
doing something unexpectedly kind for the other person. They may even 
appreciate that they have been allowed to keep some faults, such as not 
having to verbally apologize.
 
The same is true for people who find it difficult to come on time to 
appointments, or to remember to do chores without being reminded. (These 
examples assume that those faults don’t hinder people from fulfilling their 
responsibilities. I’m not suggesting people accept those faults when they have 
taken an extreme form.)
 
4) While exaggerated responses can be a serious problem in 
relationships, as people mature and appreciate their relationships, 
they will realize that, in most cases, any response may be considered 
“too much”. I have realized that there are many legitimate injustices to 
which people should not respond. Someone about whom I care, and I assume 
cares about me, may be experiencing a selfish moment. Since almost 
everyone has selfish moments, when I am mistreated during one 
of these moments, I try my hardest not to respond. It is an isolated 
incident, and by not responding I am increasing, and not decreasing, the 
chance that s/he will feel guilty. This will limit the number of times the hurtful 
comment or action will be repeated.
 

(This article does not discuss people who have significant gaps in their 
personal characters, and constantly mistreat others. However, even those 
people need to be made aware that responding in a hurtful manner will 
not teach them how to treat others. Instead, it will legitimize their hurtful 
behavior, saying that “you do the exact same thing to me”. Instead, consult 
with an expert in the field, and focus on subtle behavior modification. 
Areivim’s staff is always available for such discussions.)
 
I have spoken to many people who call and describe a scenario between 
themselves and their spouse, parent, sibling, or coworker. They are upset, 
indignant, and are not going to be happy unless something happens. They 
want an apology, or to see the other person suffer, either as a direct result of 
their response, or in some other manner. They are unable to “let go”, move 
on”, and allow what took place to be forgotten. It is sad to see people upset 
at others for having a human weakness, when their own human weakness is 
their inability to move past the hurt.
 
5) Was the incident an anomaly or a recurring one? Is there a 
legitimate concern that a lack of response will empower the person, and 
that this incident will occur again? Anomalies should be left alone. On the 
other hand, recurring ones require responses, although the responses must 
still be measured. People must remember that although a response may be 
necessary, not because of what happened or because their feelings were hurt, 
but by a legitimate desire to avoid what may happen in the future.
 
When people were young, they believed that responding with deliberation 
or not responding at all, when their feelings were hurt, was limited to people 
who were good. When they are older, they should appreciate that the 
thoughts in this article will improve the quality of their relationships and 
lives, and may even be a tool to help them succeed at work. That is certainly 
something in which everyone is interested. 

n every generation, we have the frequent occasion to marvel at the 

equanimity with which our Gedolim and Rabbonim confront even the 

most difficult of situations. It is the product of their absolute trust in 

Hashem’s justice and kindness. Whether it involves monetary appeals for 

the upkeep of their yeshivos, halachic disputes, or the well-being of their 

talmidim and all of Klal Yisroel, our leaders and manhigim teach us the manner 

with which to approach every situation; with the credo, “כל מה דעביד רחמנא 

 .All that Hashem does, he does for the good”  - on their lips“ - ”לטב עביד

    In the latter half of the 1930’s, the Baranovitch Rosh Yeshivah, R’ Elchanan 

Wasserman ZT”L HY”D, arrived in America to raise seriously needed funds 

for his yeshivah. He was embraced by the various religious congregations and 

organizations and money was raised on his behalf. On one of his numerous 

fund-raising appeals, R’ Elchanan was scheduled to deliver an address. But 

before he began speaking at a local Boro Park synagogue, he was warned 

not to expect too much out of this particular synagogue, since the rabbi 

would almost certainly speak after his address, and he “had rachmanus - 

compassion” on his congregants’ money.

      Undaunted, R’ Elchanan spoke, tears rolling down his cheeks, about the 

dedication and poverty of his young scholars. “It costs us $80 a week to buy 

bread for the entire Yeshiva,” he said passionately. “If you buy a week’s bread 

for us, then the zechus of learning Torah for that week belongs to you. Give 

me $80, just $11.50 a day, for Torah. They are starving,” he ended, weeping. 

“They are sleeping on straw. Please, please help them!” The people were 

mesmerized by the sight of this great and renowned European Rosh Yeshivah 

pouring out his heart.

    But then the synagogue rabbi stood up and the moment passed. In his 

professionally tapered pulpit style, he graciously thanked Rabbi Wasserman 

for his moving description. Then, he jauntily told his congregation, “This man 

is a great Rosh Yeshivah. Every dollar you give to his Yeshivah is holy. So let us 

give him a few dollars.” A few small pledges dribbled in. “Not more than $80,” 

R’ Elchanan thought sadly.

    After services had ended, the pledges were tallied up and the results were 

quite unimpressive. The synagogue rabbi approached R’ Elchanan and asked if 

he was angry that they did not raise a lot of money.

    “Chalilah - Heaven forbid!” R’ Elchanan exclaimed, surprised at the question, 

“I am not angry at all and I’ll tell you why. It’s actually very simple. It says in the 

Torah that when Hashem commanded Moshe Rabbeinu to build the Mishkan 

- Tabernacle, He told him to call Betzalel, the architect and master-builder, by 

name and he would build it. So Moshe did just that. But when he searched 

for Betzalel, do you think he was angry at all those people who were not 

Betzalel? Of course not!” R’ Elchanan looked calmly at the rabbi standing 

before him, and smiling sadly, said, “So why should I be angry at you? Your shul 

was not called to support Torah - you are not Betzalel!” 

R’ Elchanan’s message was clear: If people do not answer your pleas, do not 

be discouraged - have emunah - faith, and forge ahead.

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

Parshas Ki Sisah 

Ki Sisah Es “Rosh” - Its Connection to Purim 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l addresses the use of the word rosh, head, in the posuk in 
this week’s parsha which states, “Ki sisah es rosh Bnei Yisroel… - When you take the sum of 
Bnei Yisroel according to their pikudeihem.”  

Rav Hirsch describes the usual form of counting a group of people as “nisah roshei” and asks 
why the Torah doe not say the word roshei. He explains that “the word rosh means the 
amount, since, from a physiological perspective, the head refers to the part of the body where 
all the active and passive threads of life are gathered. Then, all impulses are sent from there to 
all parts of the body, and all sensations are brought back and registered.  

The head may well be considered the summary of all that is happening to a person. Thus, it 
has become a singular word form to express the idea of summary of a plurality of flows.” 
Therefore, we find some tremendous insight from not only looking inside the head, but seeing 
the head in a different way.  

In fact, it is quite fascinating to find that if one spells out the letters of the word rosh - Reish 
[Reish (200) Yud (10) Shin (300)], Alef [Alef (1), Lamid (30), Pey (80)], and Shin [Shin (300), 
Yud (10), Nun (50)] - the inside letters add up to 480, the value of the word talmud. We see 
from here that the head is the seat of learning.  

Since this drush is being read around Purim Koton, which is 30 days before Purim, it behooves 
us to begin the study of Purim. We see several connections between Parshas Ki Sisah and 
Purim. 

First, it is fascinating that we are directed to reach a state on Purim when we cannot 
distinguish between boruch (228) Mordechai (274) and arur (407) Haman (95), each of which 
has the same value - 502, which equals rosh (501) plus the collel!  

Taking the definition of “rosh” that Rav Hirsch provides us - namely, “where all the active and 
passive threads of life are gathered” - we can begin to develop an appreciation for the fact that 
the word Purim, which means lots (from the word lottery), and seemingly indicates 
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randomness, really indicates that all such threads of a “scattered” people, as Megillas Esther 
calls us, have two or more ways of looking at them, and they do end up gathered together for 
a Divine purpose.  

This view of “rosh” teaches us to seek unity in ourselves, in our thoughts, and in our people.  

Second, we also see the word rosh used in this week’s parsha when Hashem tells Moshe to 
take “besamim rosh mor deror,” spices of top quality, and Targum Onkeles translates “mor 
deror” as “morei dachiah,” which is a famous remez to Mordechai Hatzaddik. 

Third, let’s view the word Purim – with its five letters - in terms of its middle letter – Reish – 
surrounded by two pairs of letters – Pey –Vov and Yud-Mem. Then, utilizing the At-Bash letter 
reconfiguration system for theses two pairs of letters, we can learn several things.  

Under the At-Bash system, we have the following kenegeds surrounding the letter Reish: Pey-
Vov; Vov-Pey; Yud-Mem; Mem-Yud.  

We see that the letters on the left side of the letter Reish in the middle of the word Purim - Pey 
Vov - have the same combined value - 86 – as the word Elokim, which is the natural cause and 
effect world of the Amaleik mindset.  

The letters on the right side of the letter Reish - Yud Mem - have the combined value of 50, 
which represents the Jewish mindset of beyond nature, as well as the number of cubits in the 
height of the gallows which Haman constructed and on which he was hanged. 

There is a further teaching from this analysis of where the head - the Reish - is positioned 
within the word Purim.  

First, each side of the word from the Reish has letters which are At-Bash of each other.  

The At-Bash of Pey is Vov, and the At-Bash of Yud is Mem. This means that, on both sides of 
the head – the Reish, or Rosh - on Purim are letters which themselves are interchangeable, 
leaving the word Purim as indicating that the head is potentially scattered and confused, unless 
great effort is made to see unity. 

Rav Moshe Feinstein zt”l adds to this idea by addressing why the expression “ki sisah” is used, 
rather than other words for counting, like mispar.  

Rav Moshe teaches us that counting is not passive. We must literally raise our heads 
individually and stand up and fulfill our missions to their fullest. He adds that while we must 
express ourselves individually, we are all still counted together, at the same time, to show that 
we are potentially equal.  

As he says, “a minyan of ten ordinary people is more significant than a group of nine of the 
greatest people.” We must accept our responsibilities and execute them faithfully. Again, we 
see the idea of gathering from a scattered state, both individually and collectively.  

Rav Hirsch says that Yisroel must have somewhere or other neglected his duties if Amaleik 
comes.  

His prescient words in the sefer Judaism Eternal are perhaps the best preparation to Purim: “It 
would be a piece of base self-deception for us to imagine that we could buy the friendship of 
the peoples and permanently assure it to ourselves by discarding this Jewish 
distinctiveness…which Haman uses an excuse to deceive people.” 
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Parashas Ki Sisa ט"עשת אשתיכתשרפ

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

רפכשיאונתנוםהידקפללארשיינבשארתאאשתיכ
םתאדקפבףגנםהבהיהיאלו...ושפנ

When you take the count of Bnei Yisrael to their numbers, each man 
shall give an atonement pledge…so that there should not be a plague 

when you count them. (30:12)

Jews are counted when necessary, but with great sensitivity 
and trepidation. Rashi explains that when counting Jews, we refrain 
from taking a head count; rather, each person gives a machatzis, half-
shekel, [to represent] themselves. These half-shekels are counted in 
their stead. In this manner, we avoid the chance of ayin hora, evil 
eye, which, when cast upon a person (even inadvertently), can 
catalyse a plague. (We take ayin hora very seriously!) Rabbeinu
Bachya writes that when we count people individually, we single 
them out; likewise, Hashem examines their deeds individually. We 
are in a better position as part of the larger aggregate of Jews. 

According to Rashi, counting Jews directly is a recipe for 
creating a plague. Rabbeinu Bachya seems to explain that when 
people are singled out, they lose the general Divine protection 
afforded to the Klal, communal group, the nation as a whole. The 
Malbim supplements this, saying that, when we count shekalim,
rather than people, we place our primary focus on the sum total, 
instead of on the individual shekel/ coin.

Apparently, the manner in which we are to execute a Jewish 
census provides us with a mixed message/lesson: It is not 
healthy/safe to stand out as individuals. It is much better to blend into 
the community, be a part of the whole nation. This goes against 
everything that we teach our children: Be yourself; be an individual; 
do your thing; be a leader, not a follower, etc. Did Hashem not grant 
us our individual talents and personality for a reason: To be 
ourselves? Should we simply blend in with the masses, surrender to 
the group without allowing for individual expression?

Horav Tzvi Kushelefsky, Shlita, teaches that we should most 
definitely acknowledge our talents, assert and employ them for the 
greater good of the community/others, who can benefit from us. 
Thus, we use our individuality for the greater good – the nation. In 
this context, we translate the word, sissa (as in, ki sissa), as “to lift 
up,” in both a positive and a negative sense. The message would then 
be: When we attempt to elevate/lift ourselves up for personal, 
individual aggrandisement, we fail. Life is not about “us.” If, 
however, we lift ourselves up for the purpose of helping the 
community, we truly rise.

Life presents us with this challenge on a regular basis. The 
dilemma of focusing on our personal growth, as opposed to working 
for the benefit of others, presents a challenge. Some people really 
cannot do both: “It is either ‘me’ or ‘them.’ I cannot do both.” Such a 
person has much more with which to contend than this decision. He 
is so engrossed in himself that he probably cannot be of much help to 
the community. The Rosh Yeshivah posits that those who assist 
others, thereby utilising their resources and talents for the greater 
good, will be sufficiently blessed, such that they themselves will 
experience unprecedented growth. When Moshe Rabbeinu (as Klal 
Yisrael’s advocate) came forward to plead the nation’s case, he said, 
“And now, if You would but bear their sin – but if not, erase me now 
from Your Book that You have written” (Shemos 32:32). As a result, 
he was rewarded with the nation being called, “the nation of Moshe” 

(Midrash Tanchuma, Beshalach 10). One does not lose out by 
devoting his talents to the benefit of the community.

Mordechai was the fifth (from the top) in fame on the 
Sanhedrin (Talmud Megillah 16b). Yet, the Talmud Chullin 139b 
implies that Mordechai was the most distinguished member of the 
Sanhedrin. The contradiction can be resolved, explains Rav
Kushelevsky, by asserting that, indeed, in personal erudition he was 
fifth, but, from a national perspective, he was the elite, the top. 
Mordechai devoted all of himself, all of his G-d-given talents and 
qualities, to benefit his people. This dedication catapulted him to the 
top. Action defines greatness. Mordechai was great, but, by accepting 
the challenge of dedicating himself to Klal Yisrael, he became 
greater. He dared – he grew!

This, concludes the Rosh Yeshivah, is the lesson of the 
machatzis ha’shekel, which was required of every adult male, 
regardless of position, i.e., social and financial strata. This money
was used for the korbanos tzibbur, communal sacrifices. The Torah 
issues a prohibition against giving less than a half-shekel, as well as a 
prohibition against giving more. This begs elucidation. More is good! 

I have yet to be called by an organisation that does not 
“ask” me to increase my annual pledge. Yet, the Torah demands 
“half” – no more – no less – from everyone, period. Horav Yeruchem 
Levovitz, zl (Daas Chochmah U’Mussar 1:19), explains that even the 
avaricious man for whom parting with a penny is a life-threatening 
experience, would be likely to contribute a large sum of money if he 
would receive an honorarium, prestige, his name on the wall. When 
everyone is limited to a half-shekel, he no longer has an opportunity 
to highlight his individual achievement or pride. We are all the same 
(which for some is a life-altering experience). This limitation is all 
about joint, communal effort.

שדוקתחשמןמשותואתישעו
Of it you shall make oil of sacred anointment (30:25)

The shemen ha’mishchah, oil of anointment, was used 
exclusively for sacred purposes, such as anointing the Ohel Moed, 
the Kohen Gadol and the keilim, vessels in the Mishkan/Bais
Hamikdash. In examining the shoresh, root, of the mitzvah, the Sefer 
HaChinuch writes that Hashem wanted us to perform an act 
ourselves, on the day that we go up to be inaugurated to the honour
of performing His holy service l’haros banu gedulah u’shevach, to 
indicate greatness and praise in us. This is the anointing of the oil. 
Horav Yitzchok Zilberstein, Shlita, comments that the words, “to 
indicate greatness and praise in us,” are counter to everything the ben
Torah/ben aliyah stands for. Personal eminence is the antithesis of 
what the Torah wants for us. The last thing one who is dedicated to 
Torah study should consider is personal praise and aggrandisement of 
any sort. He should not think about his achievements and personal 
attributes; rather, he should focus on learning and continued learning. 
It is not about “me”; it is about the Torah. Yet, the Sefer HaChinuch
writes that “on the day that we go up to be inaugurated…we should 
focus on personal greatness and praise.”

The term ben aliyah refers to a young man who is in the 
process of being oleh, going up, ascending the ladder of spirituality 
and Torah scholarship. Rav Zilberstein explains that the concept of 
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ben aliyah is based upon a halachic decision rendered by the poskim, 
halachic decisors. They posit that just as Moshe Rabbeinu refused (as 
an infant) to nurse from a gentile woman, because the mouth that 
would speak with the Shechinah, Divine Presence, cannot be so 
defiled, likewise, no Jewish child should nurse from a gentile. The 
question is obvious: Moshe was clearly destined to speak with the 
Shechinah. How does this apply to the typical Jewish boy? What are 
the chances that a typical Jewish boy will speak with Hashem? 

Horav Eliyahu Baruch Kamai, zl, explained that, in reality, 
every Jewish boy eventually speaks with the Shechinah when he 
studies Gemorah. When he learns a blatt Gemorah, passage of the 
Talmud, or any Torah segment, he is speaking to Hashem. This 
should be his attitude when he learns Torah. This is the definition of a 
ben aliyah; one who studies Torah should have his eyes on High, 
focused on what his learning Torah means. It is his conversation with 
Hashem! If this is how he learns, if this is his attitude, he is a ben 
aliyah.

Rav Zilberstein relates a well-known vignette concerning 
Horav Shmuel HaLevi Wosner, zl. The addendum to the often 
repeated story is not well-known. As a young teenager, Rav Wosner 
travelled to Lublin in order to gain entrance to the famous Yeshivas
Chachmei Lublin. It was, at the time, the preeminent yeshivah of its 
day. Acceptance to the yeshivah was an indication of a student’s high 
level of erudition. Entrance to the yeshivah was reserved for high 
calibre students who, due to their brilliance or extreme diligence in 
Torah study, would be enabled to reach a pinnacle of Torah 
knowledge accessible only to a select few.

When Rav Wosner initially took his entrance bechinah, test, 
he failed. This in no way meant that he was a weak student. Indeed, 
he was an excellent student. It was just that, due to his young age, he 
lacked the achievement required for a Chachmei Lublin student. 
“Next time” was their response. A few hours later, the Rosh Yeshivah
and founder of Chachmei Lublin, Horav Meir Shapiro, zl, visited the 
bais hamedrash (which he did many times daily) and noticed a young 
boy diligently studying in the corner of the room. It was young 
Shmuel Wosner. “What are you still doing here?” the Rosh Yeshivah
asked. “I thought that we did not accept you?” he added. “Yes, I was 
not accepted. However, I have a few hours left before my return train 
to Vienna (his home town). What better way to spend them than 
learning?” the teenager responded. “If this is your attitude, I want 
you as my student!” was Rav Meir Shapiro’s reply. The rest is 
history.

This is the well-known part of the story. Now, for the 
addendum. A man who was in charge of seeing to it that the bais 
hamedrash of Rav Shmuel Wosner (in the Zichron Meir section of 
Bnei Brak) stayed clean and orderly found a batch of kesavim, letters 
and writings dating back to 1928, to which Rav Wosner affixed his 
name, Shmuel HaLevi Wosner, Av Bais Din Lodz.” Chief Rabbi of 
Lodz (Poland)! First of all, Rav Wosner was never this distinguished 
(Jewish) city’s Rav. Furthermore, when he wrote this, he was but a 
young boy. What was he thinking at the time?

The distinguished Rav and posek explained why he had 
signed his name in such a manner: “When I was accepted in the 
yeshivah, I was much younger than the other bachurim, students. The 
bachurim that were engaged in Torah study in Chachmei Lublin were 
exceptional scholars. The rebbeim were Torah giants. How was I to 
ever reach their level? I had to do something that would motivate, as 
well as encourage, my rise to the pinnacle of Torah erudition. I 
decided to do something tangible by giving myself a title that was at 
that time, for me, unheard of and undreamed of. I was quite far from 
becoming Av Bais Din of Lodz, but that was exactly how I wanted to 
challenge myself. I felt that by striving for this tangible, but far - off 
position, I would be able to motivate myself daily to learn more and 
more until, perhaps one day, I would become worthy of this title.” 
Rav Wosner accomplished beyond his wildest dreams. To be Rav of 

Zichron Meir for over seventy years, a community that was home to 
gedolei ha’dor of every generation, was no simple feat.

Bnei Brak is home to a number of chadorim whose rebbeim
are quite creative in motivating their young charges to shteig in 
learning and to grow and excel in Torah study. One first - grade rebbe
applied Rav Wosner’s self-motivation to his students. The month of 
Nissan is reserved for lectures, with every Rav delivering both 
halachic and aggadic lectures pertaining to the upcoming festival of 
Pesach. The rebbe gave each student an individual placard that 
detailed a list of the varied rabbanim of Bnei Brak who would hold 
forth, their topic, and when and where the event would take place. 
Included among the names of the rabbanim was the name of the 
young first grader (each student had an individual placard) with full 
title, announcing his upcoming lecture. Instead of the date of the 
lecture taking place that year, however, the rebbe had added twenty 
years (making the boy all of 26 years old). This was the rebbe’s
manner of intimating to his students, “You, too, can one day lecture 
in a large shul in Bnei Brak. It is all up to you.”

Horav Mordechai Gifter, zl, Rosh Yeshivas Telshe, entered 
the yeshivah world with a burning desire to study Torah and make it 
his life’s vocation. As a young boy growing up in Portsmouth, 
Virginia, and later on in Baltimore, Maryland, his background in 
Torah was far from impressive. His brilliant mind and unprecedented 
diligence and thirst for Torah helped him to catch up and soon 
overtake those who were older than he. When he was a teenager, his 
wall was adorned with pictures of gedolim, Torah giants. In the 
middle of them all was an empty frame with the words, “What about 
you?” His life was devoted to answering that question. 

קחצלומקיוותשולכאלםעהבשיו
The people sat to eat and drink and they got up to revel. (32:6)

Rashi explains that the term, l’tzacheik, to revel, implies the 
three cardinal sins: idolatry; licentiousness; and murder. In addition 
to their worship of the Golden Calf, Bnei Yisrael committed immoral 
acts and murdered Chur (nephew of Aharon HaKohen and Moshe 
Rabbeinu and son of Miriam HaNeviah and Kaleiv ben Yefuneh). He 
attempted to restrain them and, as a result, he became their first 
victim. Chur sacrificed his life Al Kiddush Hashem, to sanctify 
Hashem’s Name. He is the first and only Jew who died Al Kiddush 
Hashem in the Torah. Surprisingly, there is no overt mention of his 
mesiras nefesh, self-sacrifice. Why?

Veritably, Chur was not the only one to die Al Kiddush 
Hashem. One other man met his death sanctifying Hashem’s Name, 
albeit prior to the giving of the Torah. Haran, Avraham Avinu’s
brother, was given a choice to accept the pagan rite or meet his 
Maker via the agency of the fiery cauldron in Uhr Kasdim. He 
figured that if his brother, Avraham, had emerged unscathed, he, too, 
could pull it off. He was wrong. He was not Avraham. Like Chur, 
Haran’s untimely death is not mentioned in the Torah. Why? Two 
individuals, perhaps one more devoted than the other, but Chur knew 
much more, having witnessed the exodus from Egypt, the Revelation 
with the Giving of the Torah, so he was much more attuned to 
dedicating his life to Hashem. Haran lived with pagans. Indeed, his 
father sold idols and even informed on his son to the wicked Nimrod. 

Haran had one primary religious role model: Avraham. As a 
result, he was prepared to relinquish his life for Hashem. Two 
exceptional people; two unprecedented acts of spiritual heroism. Yet, 
no mention is made of them in the Torah. 

The Chasam Sofer, zl, observes that their acts of devotion 
were certainly not glossed over in Heaven. Each of them was blessed 
with extraordinary progeny, individuals who left their indelible stamp 
on the nation. Chur died a tragic death. He had a grandson who was 
but a lad of thirteen years of age. This young boy was selected from 
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among all of Klal Yisrael to be the architect of the Mishkan. Betzalel 
was Chur’s reward. 

Haran is the one who apparently gets by under the radar. He 
is mentioned in the Torah only slightly in passing, although he was 
the first person to have died Al Kiddush Hashem. This is no simple 
distinction. His reward? The Chasam Sofer observes that Haran did 
fairly well for himself, despite the fact his act of Kiddush Hashem
was not mentioned in the Torah. 

Haran was Sarah Imeinu’s father. Sarah went by the name 
Yiskah, but she was the same person who married Avraham Avinu. 
She was the mother of Yitzchak Avinu, the first Matriarch, the 
progenitress of our People. I would consider this a charitable reward. 
There is, however, more. Haran had another daughter whose name 
was Milkah. She married Nachor; their union produced a son, Besuel, 
who was not a very reputable person. Despite Besuel’s shortcomings, 
he married and had an exceptional daughter, Rivkah Imeinu. Haran 
became the progenitor of two Imahos, Matriarchs. There is still more. 
Rivkah had a brother, a swindler, a thief and an all-around nefarious 
person. Yet, he fathered two very special daughters, Rachel Imeinu
and Leah Imeinu – two more Matriarchs who became part of Haran’s 
legacy. Haran was the first one to die sanctifying Hashem’s Name. 
He was blessed with the four Matriarchs and a son, Lot, who was 
also not an exceptional person. His two sons, Ammon and Moav, 
however, produced Naamah haAmonis, wife of Shlomo HaMelech, 
mother of Rechavam and Rus HaMoaviah, Mother of Royalty, and 
the House of David HaMelech. In the final analysis, Haran did quite 
well for himself. Yet, his act is not mentioned in the Torah.

The following vignette might give us a directive on life, its 
goal and objective, thereby allowing us a perspective on the ultimate 
sacrifice for Hashem’s Name. One day, Horav Yitzchak Blazer, zl
(popularly known as Rav Itzele Peterberger), one of the leaders of the 
mussar, character refinement, movement, met Horav Yosef Yoizel 
Hurwitz, zl (later to become known as the Alter m’Novarodok), who 
was a promising talmid chacham, Torah scholar and leader. Due to a 
family tragedy, he was compelled to set aside his Torah study and 
enter the world of commerce, a field in which he prospered. With his 
considerable profits, he was able to support his greater family. On the 
day that he met Rav Itzele, he was rushing to his place of business. 
Rav Yosef Yoizel stated, “A person must have a source of livelihood. 
A person must have from what to live.” (“Fun vos vellen mir leben? 
From what will we live?”) Rav Itzele listened and immediately 
retorted, “I understand, but a person must also have from where to 
die.” (“Fun vos vellen mir shtarben. From what will we die?”)

The words stunned Rav Yosef Yoizel. In a short terse 
comment, Rav Itzele had crystallised the Torah outlook on life. Now, 
as never before, Rav Yosef Yoizel was brought to realise that life on 
this world has one purpose: to gain entrance to Olam Habba. Our 
world is merely a prozdor, vestibule, entranceway, that allows us to 
gain entry into the World of Truth, the Royal Palace of the King. This 
comment catalysed a new trajectory in Rav Yosef Yoizel’s life. He 
now began to concentrate on “life” – on living a life totally devoted 
to achieving spiritual ascendency. He isolated himself from the world 
in order to begin a course of intensive study and profound 
introspection, geared towards elevating his physical life to a greater 
spiritual standard. In the two years of 1894 and 1895, he founded 
nine yeshivos as part of the burgeoning Novarodok Yeshivah network. 
All of this occurred as a result of Rav Itzele’s quip concerning the 
meaning of life.

The above story teaches us a profound lesson. Life is about 
living for a purpose. Dying – even if it is to sanctify Hashem’s Name 
– does not take the place of life. As long as one lives, he serves 
Hashem on a constant basis, thereby earning entry to Olam Habba,
which is the reason that he is alive. Dying for the sake of Hashem is 
not our ideal. It is certainly better than dying without purpose. 
Although it is the penultimate way to leave this world, dying for the 
sake of Hashem in no way replaces the opportunities one has to live 

life. Thus, the Torah plays down the tragic deaths of these martyrs. 
We venerate death with purpose. We venerate life with purpose even 
more. Dying Al Kiddush Hashem is a privilege reserved for yechidei 
segulah, unique, special individuals. Kiddush ha’chaim, living a 
sanctified life dedicated to Hashem, is a way of life available to 
everyone. We must all aspire to be worthy of this ideal.

Sadly, the concept of kiddush ha’chaim, the sanctification 
of Hashem’s Name through daily life, received its greatest 
reinforcement under the most tragic conditions of the Holocaust. 
During this period, Jews were admonished to do everything possible 
to live, because the Nazis were bent on destroying Jewish life. Thus, 
our imperative was to live and to sanctify the Name of Hashem, 
remaining committed to Him, despite the persecution to which we 
were being subjected.

While hiding in Zelichov in the summer of 1942, the 
Zelichover Rebbe, Horav Avraham Shalom Goldberg, zl, responded 
to the increasingly despondent fellow Jews who were with him, “We 
must remain hidden; perhaps it will save one life. Every Jew who 
remains alive sanctifies the Name of Hashem. He is, indeed, a man of 
courage, because he will not submit to the Nazis and he will not 
extinguish his own life.”

Horav Menachem Zemba, zl, summarised the kiddush 
ha’chaim motif during his zealous plea for resistance prior to the 
Warsaw Ghetto uprising in April, 1943, “Thus, by the authority of the 
Torah, I insist that there is absolutely neither purpose nor value to 
Kiddush Hashem inherent in the death of a Jew. Kiddush Hashem in 
our present situation is embodied in the will of a Jew to live.” He 
explained that the struggle for survival amid extreme pain and 
deprivation is a mitzvah. It is our nekamah, act of vengeance. Our 
mesiras nefesh, self-sacrifice and devotion to live, is far greater and 
loftier than relinquishing our lives. In this manner, we are being 
mekadesh, sanctifying, Shem Shomayim, the Name of Heaven. The 
Nazis wanted us dead. Why should we have given them what they 
wanted? 

Va’ani Tefillah

הכותבןוכשתובושתםימחרבךריעםילשורילו
V’L’Yerushalayim ircha b’rachamim tashuv v’sishkon b’sochah. 

And to Yerushalayim, Your city, may You return with compassion, and 
dwell there.

We ask that Hashem, in His compassion, return to 
Yerushalayim. The prayer for Hashem’s return to Yerushalayim 
follows immediately after the prayer Al Hatzaddikim, the prayer for 
the righteous. The Levush explains that the juxtaposition of these two 
prayers reflect the fact that they are interrelated. Hashem cares for 
the righteous, because of what they represent. Thus, we pray that they 
receive the honour and respect they deserve and to which they are 
entitled. Their lives are purposeful, focused on contributing to the 
world. When they are appreciated, their influence becomes a reality.

Yerushalayim is similar in concept. The Holy City is not 
merely a geographical location. It represents the place in the world 
where Hashem’s Presence is recognised. As we pray for the 
recognition of those who live and fight for Hashem, so, too, do we 
pray that Hashem’s Presence and Glory radiate and illuminate the 
world. Yerushalayim should be the centre that represents and 
publicises the greatness of – and respect due to – Hashem.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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PPaarraasshhaass  KKii  SSiissaa  
TTrruullyy  FFrreeee  

““TThat’s it! We’re free!” 

“Can you believe it? After such a long 
struggle, we have finally made it.” 
“Let me savor this moment. Freedom is 
oh so sweet.” 
“We cannot forget the past, however. 
Our captivity was truly horrible. We were 
at the mercy of someone who sole aim 
was to destroy us. He got the better of us 
so many times.” 
“Oy do I remember. He was so over-
whelming that did we not even realize 
that we had any free will left. There was 
almost no hope of ever escaping his 
clutches.” 
“That’s right. Until someone showed us 
the secret escape route.” 
“I remember that day well. It was a ray 
of hope in the darkness.” 
“Slowly we began our escape. It was not 
easy at first. We encountered many chal-
lenges along the way.” 
“Yes, but Boruch Hashem there 
were people to guide us. We 
soon realized that we were not 
the first ones to take this route. 
Many had escaped before us.” 
“Yes. They were waiting with 
open arms to welcome us 
when we finally reached 
freedom.” 
“Yes, and here they are now, 
sitting with us in the Beis 
HaMedrash shteiging away (learning To-
rah with great intensity).” 
“We’re all free. Free of the yetzer hora 
(evil inclination). That sinister one who 
wants to destroy our souls.” 
“It was learning Torah that saved us.” 

     

““TThe tablets were Hashem’s handi-

work, and the writing was Hashem’s writ-
ing, chorus (engraved) on the tablets” 
(Shemos 32:16). “Do not read the word 
‘chorus’ (engraved), rather read it ‘chei-
rus’ (freedom). For the only truly free 
person is one who immerses himself in 
Torah learning” (Pirkei Avos 6:2). As the 
Gemora (Kiddushin 30b) states, “I created 
the yetzer hora and I created the anti-
dote: Torah. If you toil in Torah, you will 
not be given over into his hands.” If you 
want to be truly and completely free of 
the yetzer hora, there is only one escape 
route. Learn Torah. 
 
 

 
Kinderlach . . . 
Who wants to have that yetzer hora push 
him around? Not me. Not you either. He 
will ruin your life. You will not be able to 
control your anger, your desires for food, 
money, and other material things. You will 
say whatever comes to mind, even loshon 
hora. Your friendships will fall apart as well 
as your relationship with Hashem. If you let 
the yetzer hora control you, you will be a 
totally miserable person. So learn Torah 
and liberate yourself from his evil grip. 
Enjoy the taste of true freedom.  
 

HHaasshheemm  LLoovveess  YYoouu  
““SShalom, Imma. I’m home.” 

“Shalom Avi! How was your day at 
school?” 
“Terrible!” 
“Oy vey, what happened?” 
“Someone caused me a lot of tsaar (ag-
gravation). I did a big favor for him. 
Shortly after that, he said something very 

insulting to me. What 
chutzpah! This is how he treats 
someone who does him a big 
favor? I am so upset! Please 
help me Imma.” 
“Just take it easy, Avi. Hashem 
loves you.” 
“I know that He loves me, 
Imma, but I need help. Can you 
help me?” 

“I am helping you, Avi. Hashem 
loves you.” 
“How does that help me, Imma?” 
“That is a very good question, Avi. The 
answer is in this week’s parasha.” 
“Please tell me, Imma.” 
“Back in the days of Yetzias Mitzrayim, 
Hashem treated the Jewish people roy-
ally. He freed them from slavery, pun-
ished the Mitzrim, took them out of Mitz-
rayim, split the sea, brought them to Har 
Sinai, and gave them the Torah.” 
“Those are surely great expressions of His 
love for Klal Yisrael.” 
“Yes they are, Avi. One can only imagine 
His disappointment (so to speak), when 
only forty days later, they made the egel 
ha’zahav (golden calf). That was one of 
he worst sins in history.” 
“Oy va voy, Imma. How did Hashem 
react to that?” 
“Look at the verses in this week’s parasha – 
Shemos 34:6–7, Avi. Hashem proclaimed 
His Thirteen Attributes of Mercy to Moshe 
Rabbeinu. He explained that although Klal 
Yisrael had insulted Him terribly by sin-
ning, He still had mercy upon them.” 

“I see. In what way did He have mercy, 
Imma?” 
“The verse says that Hashem is patient – 
He does not rush to punish the sinner; 
perhaps he will repent and not require 
punishment. He is Rav Chessed (Abundant 
in Kindness) – He continues to act kindly 
to people, even though they sin. He 
keeps the sinner alive, keeps his heart 
beating, and provides him with food.” 
“That is true chessed.” 
“Hashem is also kind in His punishments. 
He punishes slowly. This does not crush 
the sinner, but cleanses him from the sin.” 
“Hashem really does love us.” 
“Yes, Avi. Now, you have two jobs to do. 
One, you have to emulate Hashem. You 
should have patience with that boy who 
wronged you. Perhaps tomorrow he will 
realize his mistake. He may apologize and 
resolve to never do it again. You are doing 
a big chessed by giving him the opportu-
nity to do teshuva (correct his mistake).” 
“I understand, Imma. Secondly, you must 
realize that your suffering is from 
Hashem. Perhaps you did something 
wrong in the past. Hashem sent you this 
tsaar in the form of insult to help you do 
teshuva and cleanse you from the sin. You 
should thank Him for that.” 
“That is a bit more difficult, Imma.” 
“I know, Avi. However it is possible, and 
surely worth the effort. Hashem loves 
you as a Father loves a son. He some-
times needs to reprimand the boy for his 
own good. If He did not care about you, 
He would ignore you, and allow your sin 
to go uncleansed.” 
“Hashem really does love me Imma. He 
gave me a little potch. Why should I hold 
a grudge against that boy? He is just 
Hashem’s messenger. I will be patient 
with him and continue to act kindly to-
ward him. I will forgive him, just as 
Hashem forgave the Jewish people.” 
“Avi, you make me so proud. You are 
such a mensch. Hashem is not the only 
one who loves you. I love you too, Avi. 
With all of my heart.” 
“Thank you, Imma.” 
 
Kinderlach . . . 
Hashem loves you. He is patient with you. 
He does chessed for you 24 hours a day. 
Even His punishments are kind. Try to be 
like Him. Have patience with others. Treat 
them kindly at all times. Even if they cause 
you tsaar, realize that it is from Hashem. 
Be merciful to them, and Hashem will be 
merciful to you. As our Sages say, 
“Heaven will have mercy on all those who 
have mercy upon others” (Shabbos 151b). 
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We All Count - But How Much? 
כי תשא את ראש בני ישראל “ 30:12
לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לד' 
בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד 

 ”אתם.
“When you take a census of the B’nei Yisroel 
according to their numbers, every man shall 
give Hashem an atonement for his soul when 
counting them, so that there will not be a 
plague among them when counting them.” 
Klal Yisroel are not to be counted directly, 
rather they are to be counted through the 
Machatzis Hashekel.  Why is this?   
 means ”תשא“ ,The word – ”כי תשא“ 
“taking.”   When you will wish to tally up the 
number in Klal Yisroel to know how many they 
are, do not count them by heads. Rather let 
each one give a half of a Shekel and you will 
count the Shekalim, and will thereby know 
their number. (רש"י) 
ונתנו איש כפר נפשו לד' בפקד אתם ולא “ 
 Why does the Posuk – ”יהיה בהם נגף בפקד אתם
repeat “בפקוד אותם?”  Klal Yisroel are not 
allowed to be counted directly, which was why 
Klal Yisroel were counted here based upon the 
Machatzis Hashekel each and every Yid gave.  
By counting the Machatzis Hashekel, the 
count of Klal Yisroel became known.  We know 
that in the times of Dovid Hamelech, Klal 
Yisroel were counted, and it caused a plague 
amongst Klal Yisroel. Why are Klal Yisroel not 
allowed to be counted directly, while other 
nations of the world can count their people as 
many times as they want and it has no 
negative ramifications?  The Gemara in Bava 
Basra 23b teaches us about the Din of a רוב, a 
majority, and there are those who want to 
come and be Mekatreg (antagonize / prosecute 
and seek to have Klal Yisroel punished for 
their actions) on Klal Yisroel and say that they 
should all be destroyed because the majority of 
them are Chayiv, so they should all be Chayiv.  
However, they are quiet and do not say this, 
for Tzaddikim are compared to many, and are 
not just considered one for this purpose.  
Yeshaya 60:22 “הקטון יהיה לאלף” – There are 
some Tzaddikim who are like 1,000 people; 
there are some who are like 800 people; and 
there are some who are like 500 people, and 
there are those who are like a 100, and others 
like 20 – as it says in Vayikra 26:8.  However, 
the Mekatragim do not know how to evaluate 
each Tzaddik, to know how many people he is 
equivalent to, and they therefore are quiet for 
they do not know if they have a majority or not.  
Being that these Mekatragim are quiet, they 
save Klal Yisroel from much evil.  However, if 
Klal Yisroel are counted, and each Tzaddik is 
counted as one person, then the calculation of 
each Tzaddik being much more than one is 
nullified at that time, and it may be that the 
majority of Klal Yisroel is bad, thereby giving 
the Mekatragim an opening to be Mekatreg 
against Klal Yisroel, and cause great harm to 
them. This is the reason that it is prohibited to 
count Klal Yisroel directly.  “ ונתנו איש כופר נפשו
 When you will want to count Klal – ”בפקוד אותם

Yisroel, being that it is prohibited to count 
them directly, you shall count them by 
exchanging a half-Shekel per soul, and then 
there will not be a plague as a result of this 
counting.  Being that it is not a direct 
counting, it will not cause any harm to Klal 
Yisroel, and is thus permitted in this manner.  
The Loshon of “פקד” can have two meanings: a 
counting, or missing – lacking - minimizing 
something. “ ונתנו איש כפר נפשו לד' בפקד אתם ולא
 ”בפקוד אותם“ The first – ”יהיה בהם נגף בפקד אתם
refers to “counting,” meaning that if you want 
to count Klal Yisroel, you should do so through 
the half-Shekel.  The second, “בפקד אותם” 
refers to “minimizing” - meaning that if you do 
the counting in the proper way, through the 
half-Shekel, then there will not be a plague, 
because you did not “בפקד אותם” – you did not 
minimize them.  For if they are counted 
directly, you are counting each person, even 
the Tzaddikim, as one, and that can cause a 
Kitrug against Klal Yisroel. (ברכת הרי"ח) 

 Moshe Rabbeinu said to Hakodosh 
Boruch Hu in Shemos 32:32 “ ואם אין מחני נא
 that if You, Hakodosh Boruch Hu, do – ”מספרך
not give Klal Yisroel a Kapparah for their sin 
of the Eigel, then You should remove me from 
Your Sefer that You wrote.  Although 
Hakodosh Boruch Hu did give Klal Yisroel a 
Kapparah, nonetheless, the Gemara in 
Makkos 11a tells us that a curse that is 
uttered by a Tzaddik, even if it is on a 
condition, still has some kind of Kiyum to it.  
Thus, Moshe’s name is not written in Parshas 
Tetzaveh as a fulfillment of his words.  Why 
was Moshe’s name removed specifically from 
Parshas Tetzaveh?  Hakodosh Boruch Hu did 
exactly as Moshe Rabbeinu requested.  He 
requested that he be removed from, “מספרך” – 
 from the 20th Sefer.  Each Parshah – ”מספר – כ'“
in the Torah is called a Sefer, and Parshas 
Tetzaveh is the 20th Parshah in the Torah.  
Thus, Moshe’s name was removed from 
Parshas Tetzaveh.  Moshe made this request 
for the sake of Klal Yisroel, so that the Satan 
should be appeased by having accomplished 
something, namely having Moshe’s name 
removed from a Parshah, and therefore would 
not seek to be Mekatreg against Klal Yisroel to 
have them destroyed because of the Chet 
Ha’eigel, Chas V’sholom.  We also see another 
time which is a great praise for Moshe 
Rabbeinu in that he minimized himself for the 
sake of Klal Yisroel.  Bamidbar 12:3 “ והאיש
 And the man Moshe was“ – ”משה ענו מאוד
exceedingly humble.”  The word, “ענו” – 
“humble” is spelled in the Chaseir form, as it 
is lacking the Yud, and should be spelled, 
 One seeing that the Yud is missing from ”.עניו“
this word would think that there is something 
lacking in Moshe Rabbeinu, that he was not a 
complete Anav.  However, in truth, it is 
actually a great praise for Moshe Rabbeinu, for 
Moshe requested to have the Yud taken out in 
order to appease the Satan, so that he should 

leave Klal Yisroel alone.  (We see this same 
concept on Yom Hakippurim, where there is a 

לעזאזל שעיר  – a goat is sent to Azazel, it is given 
to the Satan, so that he should be content, and 
not seek to prosecute Klal Yisroel).   This that 
Moshe had the Yud removed from the word 
Anav is also alluded to in Moshe’s request of, 
 can ”מספרך“ ,for the word – ”מחני נא מספרך“
mean “ ך' –מספר  ” – the number 20 – which 
alludes to the Yud, for the Yud in its full form 
 is the Gematria of 20.  The previous ”יוד“ –
Parshah is Parshas Tetzaveh, the Parshah in 
which Moshe Rabbeinu’s name is omitted, and 
immediately afterwards the Torah begins 
with, “כי תשא את ראש בני ישראל”.  The Torah is 
letting us know that the “כי” – the letters 'כ of 
Moshe’s name being omitted from the 20th 
Parshah, Parshas Tetzaveh, and the 'י, the Yud 
being removed from תשא את ראש“ – עניו” – is all 
a great praise for Moshe Rabbeinu, for he did 
so in order to raise the heads of Klal Yisroel.  
 (עוד יוסף חי)
 The Gemara in Bava Basra 10b says 
- Rebbe Avahu says: Moshe said to Hakodosh 
Boruch Hu, “With what is the strength of Klal 
Yisroel exalted?”  Hakodosh Boruch Hu 
answered, “When you raise their heads –  כי
 Rashi explains that Hakodosh Boruch  ”.תשא
Hu was telling Moshe here that if he wants to 
raise Klal Yisroel up, he can do so by collecting 
Tzedakah from them – and the term כי תשא 
refers to the collection of the Machatzis 
Hashekel.  What Moshe Rabbeinu was asking 
was how would Klal Yisroel be able to be 
Mekayeim the entire Torah – all of the Taryag 
Mitzvos.  Hakodosh Boruch Hu answered him 
that they can do so with, “כי תשא” – by giving 
Tzedakah, for the Mitzvah of giving Tzedakah 
is equivalent to all of the mitzvos of the Torah.  
The Roshei Taivos of, “תשא את ראש בני ישראל” – 
is equal to the Gematria of 613 – a Remez that 
the Mitzvah of Tzedakah is equivalent all the 
Taryag Mitzvos. (מראית העין) 
 By counting each person as one, it 
minimizes what the person may actually be, 
and what he can become.  Klal Yisroel have 
tremendous Kochos.  Moshe Rabbeinu 
minimized himself, was the ultimate Anav, 
and was always seeking to raise Klal Yisroel.  
Klal Yisroel and the Mishkan, were 
inextricably connected. Each Yid gave a 
Machatzis Hashekel towards the Mishkan, 
and thereby connected himself to the 
Hakodosh Boruch Hu.  Chazal tell us that 
Moshe Rabbeinu was compared to all 600,000 
of Klal Yisroel.  We all have so much within us, 
we must seek to attach ourselves to the Taryag 
Mitzvos and the Torah Hakdosha, and then we 
will be Zoche to bring forth greatness.  Now we 
are not Zoche to have the Mishkan to connect 
ourselves to, but we can still connect ourselves 
to Hakodosh Boruch Hu through the Torah 
and Mitzvos.  May we be Zoche to truly attach 
ourselves to Hakodosh Boruch Hu through our 
Avodas Hashem.    
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PARSHAS	KI 	SISAH	
RAV	BRAZIL	PARSHAS	KI	SISAH	

HANDS	ON	RESPONSIBILITY	AND	PURIM	
	
Upon	breaking	the	Luchos	the	passuk	tells	us	(Shmos	32,19) וישלך מידו את הלוחות   	He	threw	from	his	hands	
the	Luchos.	Actually	the	word	מידו	is	written	without	a	double	letter	yud	which	would	translate	in	the	singular,	
he	threw	from	his	hand.	However	the	pronunciation	is	read	differently,	 	extra	an	with	written	was	it	if	as	מידיו
yud	 thereby	 translating	 as	 the	 threw	 from	his	 hands	 in	 the	plural	 form.	 The	 	קרי and	 	כתיב  teaches	us	 that	
Moshe	carried	the	two	Luchos	one	in	each	hand.	When	he	witnessed	the	horrific	sight	of	the	worshipping	of	
the	Aigel	he	was	angered	 to	 the	point	of	 throwing	down	 the	one	Luach	being	held	 in	 the	 right	hand	which	
contained	the	five	commandments	that	are	בין אדם למקום.	After	all,	the	prohibition	of	worshiping	idolatry	is	
between	man	and	Hashem.	That	is	why	the	word	 מידו	is	written	in	the	singular	form.	However,	at	the	end,	he	
threw	down	even	the	Luach	being	held	in	his	left	hand	which	contained	the	mitzvos		בין אדם לחבירו	and	that	is	
why	we	read	and	pronounce	the	word	as	 	being	up	ended	hands	both	in	Luchos	Both	form.	plural	the	in	מידיו
broken.	
There	is	still	to	explain	what	exactly	changed	Moshe's	mind	that	he	decided	to	break	even	the	left	Luach	which	
contains	 the	 	?מצוות בין אדם לחבירו We	 can	 answer	 this	 with	 the	 interpretation	 of	 the	 Bais	 Haleivi.	 The	
Medrash	Tanchumah	says	that	when	Yisrael	proclaimed	those	two	famous	words	of	commitment	 נעשה ונשמע	
they	 also	 took	 upon	 themselves	 the	 responsibility	 of	 ensuring	 that	 other	 Yidden	 will	 keep	 and	 fulfill	 the	
mitzvos	of	the	Torah.	This	can	be	gleaned	from	their	statement	 נעשה ונשמע	we	will	do	and	we	will	hear.	The	
passuk	could	have	said	that	all	Am	Yisrael	said	 אעשה ואשמע	which	translates	I	will	do	and	I	will	listen.	If	the	
entire	 Yisrael	 said	 this	 statement	 then	 it	 would	 mean	 that	 all	 Yisrael	 committed	 themselves	 in	 the	 same	
manner.	However,	by	saying	We	will	do	and	we	will	listen,	each	Yid	committed	himself	with	the	responsibility	
for	others	to	preserve	the	Torah	as	well,	which	thereby	created	this	special	bond	of	achdus	in	Klal	Yisrael	of	 כל
	.ישראל ערבים זה לזה 
During	the	chait	of	worshipping	the	Aigel,	Yidden	failed	to	stop	those	who	worshipped	avodah	zarah.	Not	only	
did	they	not	stop	them	but	they	encouraged	them	to	do	so.	This	can	be	seen	from	the	passuk אלה אלהיך ישראל
	these	are	your	deities	that	took	you	out	of	Mitzrayim.	The	proper	language	that	should	have	been	used	in	this	
statement	was	אלה אלהינו ישראל	this	is	our	god	who	took	you	out	of	Mitzrayim?	The	Beis	Haleivi	explains	that	
Yidden	prompted	and	edged	on	other	Yidden	 to	worship	the	Aigel	 for	they	were	afraid	to	do	so	themselves	
lest	 they	 would	 be	 stricken	 down	 by	 Hashem.	 By	 doing	 so,	 they	 were	 negligent	 in	 their	 committed	
responsibility	of	ensuring	that	other	Yidden	will	fulfill	the	mitzvos.	By	doing	so	they	broke	the	achdus	that	was	
a	requirement	for	Matan	Torah	as	the	passuk	says	ויחן ישראל נגד ההר	that	each	Yid	found	favor	in	the	eyes	of	
his	fellow	Yid.	As	an	old	commitment	of	the	historic	novel	Three	Musketeers	lehavdil	said	One	for	all	and	all	for	
one.	This	lack	removed	this	lofty	characteristic	of	Am	Yisrael	 זה כל ישראל ערבים זה ל .	In	contrast	is	 	the	is	עשו
antithesis	of	achdus	 as	 the	passuk	 says	 (Bereishis	36,6)	Aisav	 took	his	 family	which	are	 called נפשות	 in	 the	
plural	form	which	is	in	contrast	to	Yaakov	upon	whom	was	written	that	his	family	which	consisted	of	70	people		
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much	more	that	Eisav's	are	called	שבעים נפש	seventy	soul	(Shmos	1,5).	That	is	why	the	gematriah	of	 ערבים זה
	לזה is	the	same	as כל ישראל .עשו	only	Yisrael	are	united	together	and	act	responsible	towards	one	another.	
Aisav	is	the	opposite	of	this	maalah	for	he	gravitates	towards	a	mission	of	separation	יתפרדו כל פועלי און.		
We	can	now	explain	why	Moshe	Rabbeinu	changed	his	mind	and	broke	even	the	Luach	that	he	held	in	his	left	
hand	which	speaks	about	mitzvos	between	man	and	man.	This	category	of	mitzvos	demands	achdus	towards	
one	 another.	ואהבת לרעך כמוך.	Without	 it,	 one	will	 not	 come	 to	observe	 these	mitzvos	 between	man	 and	
man.	How	can	Hashem	demand	from	someone	לא תחמוד	not	to	covet	the	possessions	of	his	neighbor	when	
he	doesn't	feel	the	unity	towards	him	as	a	כמוך	which	means	 look	at	your	body.	 	One	doesn't	feel	even	the	
slightest	jealousy	of	his	right	hand	over	his	left	since	they	are	both	part	of	the	same	body	and	help	each	other	
in	one	way	or	another.	So	even	though	the	worshipping	of	avodah	zarah	 is	a	prohibition	between	man	and	
Hashem,	 it	 nevertheless	 demonstrated	 the	 lack	 of	 achdus	 that	 was	 absent	 which	 Am	 Yisrael	 took	 upon	
themselves,	with	the	plural	form	of	נעשה,	a	higher	quality	bond	which	was	necessary	for	the	fulfillment	of	the	
mitzvos	between	man	and	man.			
Secondly,	one	cannot	come	to	fulfill	the	mitzvos	between	man	and	Hashem	without	this	middah	of	זה לזה	felt	
between	man	and	man.		For	example,	many	such	mitzvos	between	man	and	Hashem	include	the	status	of	a	
kohen	and	avodah	in	the	Bais	Hamikdash	which	is	not	applicable	to	the	majority	of	Am	Yisrael.	So	the	only	way	
by	which	it	can	be	deemed	that	every	Yid	fulfilled	such	mitzvos	of	this	exclusive	nature,	is	by	achdus	where	 כל
	.ישראל ערבים זה לזה
The	Megillas	Esther	tells	us	that	Esther	sent	to	Mordechai	לדעת מה זה ועל מה זה.	Chazal	tell	us	(Megillah	15)	
that	 Esther	was	 concerned	 that	maybe	 the	precarious	 situation	of	Klal	Yisrael	 that	presented	 itsel	was	due	
because	they	did	not	preserve	the חמישה חומשי תורה	which	is	described	as		 ם כתוביםמזה ומזה" ה ".	However,	
according	 to	 our	mamar	we	 can	 interpret	 Esther's	 concern	 in	 that	 Am	Yisrael	were	 lacking	 in	 their	 natural	
power	of	achdus	which	 is	 described	 in	 the	words	 	,כל ישראל ערבים "זה לזה" one	 Yid	 towards	 another. This	
concept	of	responsibility	for	another	Yid's	spirituality	was	demonstrated	in	the	breaking	of	the	Luchos	which	is	
described	above	as	מזה ומזה	which	also	alludes	to	this	concept	of	"arvus"	for	one	another.					
Chazal	tell	us	that	the	decree	to	destroy	Am	Yisrael	at	the	period	of	the	Purim	episode	was	because	of	their	
lack	of	achdus.	The	passuk	says	in	Megillas	Esther	(3,8) ישנו עם אחד מפוזר	ומפרד בין העמים	that	Am	Yisrael	are	
intrinsically	one	nation	ישנו עם אחד	but	now	they	are	in	the	deteriorating	condition	of	מפוזר ומפורד	they	are	
spread	out	and	splintered	amongst	the	nations.	The	Keli	Yakar	(Shmos	17,8)	explains	this	to	mean	that	they	
are	fragmented	from	each	other	and	from	Hashem.	Without	this	unity	they	are	prone	to	be	annihilated	a"k.	It	
is	 therefore	 that	 Esther	 told	 Mordechai	 that	 to	 save	 Am	 Yisrael	 we	 have	 to	 reconstruct	 this	 achdus	 and	
responsibility	 for	one	another	לך כנוס את כל היהודים.	This	 is	hinted	 in	 these	 five	words.	One	of	 the	reasons	
why	 we	 are	 called	 	יהודים  is	 because	 Yehudah	 took	 upon	 himself	 the	 great	 responsibility	 for	 returning	
Binyamin	back	to	his	father	(Bereishis	43,9)	מידי אערבנו.	So	too	the	outstanding	characteristic	of	Am	Yisrael	is			
	.כל ישראל ערבים זה לזה This	 achdus	 mantra	 starting	 with	 the	word	 	כל was	 in	 omission	 during	 the	 period	
before	 Purim	 and	 had	 to	 be	 brought	 back	 in	 order	 to	 be	 saved	 from	 the	 evil	 decree.	 To	 this	 goal	 Esther	
commanded	Mordechai	 לך כנוס את כל	go	out	and	make	a	rally	call	amongst	Yisrael	to	be	bonded	to	the	כל,	to		
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the	כל ישראל ערבים	because	this	is	our	name	sake	why	we	are	called	יהודים	that	we	reflect	the	responsibility	
for	another	Yid's	physical	and	spiritual	welfare	as	if	it	was	our	own.		
The	sefarim	tell	us	that	the	name	המן	is	mentioned	in	the	Megillah	54	times.	The	total	letters	in	the	names	of	
Haman's	ten	children	also	add	up	to	54.	There	is	also	54	words	in	the	 על הנסים	recited	on	Purim	starting	with	
	consists	which	Megillah	the	of	reading	the	after	124	perek	Tehillim	recited	to	is	minhag	The	.בימי מרדכי ואסתר
of	54	words.	The	Ari	writes	that	this	perek	contains	the	word אזי	three	times	which	is	gematria	54.	What	is	the	
great	significance	of	this	number	in	the	theme	of	Purim.		
We	 suggest	 that	 it	 stems	 from	 the	 gematriah	 of	 	זה לזה which	 is	 also	 54.	 The	 reason	 why	 Amalek	 is	
empowered	to	destroy	us	is	only	because	we	lose	our	madraiga	of	זה לזה.	The	only	way	we	can	prevent	such	
a	calamity	 is	 to	 reaffirm	our	oneness	with	each	other.	We	must	 reach	a	point	where	we	don't	differentiate	
between	ourselves	and	other	Yidden	no	matter	what	kind	of	kippah		they	wear	just	like	we	don't	differentiate	
between	our	right	and	left	hands	since	we	are	one	body.	Amalek	initially	came	to	attack	Klal	Yisrael	because	of	
disunity	between	themselves.	The	passuk	says	that	they	attacked	us	in	רפידים	which	is	the	combination	of	two	
words	רפו ידים	 they	weakened	their	hands	from	the	Torah.	This	alludes	to	the	fact	that	they	did	not	 look	at	
each	other	with	the	same	look	as	their	hands.	Sure	that	the	right	might	be	stronger	than	the	left	but	imagine	
chas	veshalom	you	were	missing	your	left	hand	and	therefore	one	lacks	the	dexterity	and	control	that	one	has	
because	of	 both	of	 them.	Because	of	 the	 arguments	 that	Klal	Yisrael	 had	 amongst	 themselves,	 their	 hands	
which	 are	 both	 needed	 to	 uphold	 all	 the	 letters	 of	 the	 Torah	which	 symbolizes	 all	 600,000	 souls,	 became	
compromised	with	the	זה לזה	bond	opening	the	window	for	our	demise	c"v.		
This	 explains	why	Moshe	had	his	hands	 raised	during	Am	Yisrael's	 battle	with	Amalek.	 It	was	a	 rally	 call	 to	
achdus	conveying	that	both	hands	even	the	left	is	necessary	for	the	right	hand	and	therefore	the	right	must	
daven	even	for	those	weaker	Yidden	who	lean	towards	the	left	and	need	to	be	spiritually	healthy	as	well.		
Such	weakness	and	omission	of	unity	allows	Amalek	to	enter	and	attempt	to	annihilate	us	completely	c"v.	This	
lack	 of	 unity	 causes	 us	 to	 go	 into	galus	 which	 is	 symbolized	 by	 the	word	 	נד which	 is	 the	 curse	 of	 Kayin	 a	
wanderer	 (Bereishis	4,12).	Or	 the	opposite	middah	of	achdus	 can	cause	Hashem	to	 judge	our	oppressors	 	דן
and	destroy	them	as	the	passuk	says	 אנכי גם את הגוי דן 	(Bereishis	15,14).	The	three	tefillos	of	Shemoneh	Esrai	
that	we	daven	daily	are	recited	in	plural	form.	We	beseech	from	Hashem	tovah	for	all	Yisrael.	Three	times	18	
berachos	equals	54	the	same	as	זה לזה.	The	choice	is	ours	in	which	order	to	we	want	to	have	the	letters	נד.		
It's	not	just	a	matter	of	a	nod	of	the	head	as	an	affirmation.	It	must	be	a	major	change	in	reframing	why	we	are	
called	יהודים	and	then	acting	upon	it.	
The	word	 	letters	other	The	soldier.	and	fear	means	which	חיל		word	the	possesses	חילוני 	sleeping	means	לוני
and	 dormant.	 Every	 Yid	 has	 within	 himself	 a	 built	 in	 fear	 of	 Hashem	 that	 is	 willing	 to	 fight	 for	 Torah	 and	
mitzvos.	It	just	has	to	be	awoken	from	its	long	slumber	and	be	fired	up	and	he	will	sacrifice	his	life	for	it	even	
though	he	doesn't	 know	why	and	he	never	 learned	Torah	before.	This	 is	why	we	must	 love	every	Yid	even	
those	that	lean	to	the	left.	
	
	יעלז שדי וכל אשר בו ישמחו השמים ותגל הארץ 
Hadoor	kibluhah		

GUT 	 S HAB BO S 	 	 	 	 	 	 	

R A V 	 B RA Z I L 	 	
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א"שליט קולדצקי יצחק' ר ג"הרה נשיאה דבי חתנא י"ע נכתב  

הדף היומי   
 "המצות ברכת בדין"

חולין פ"ג ב' דא"ר זירא השוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה שנ' ושפך את דמו וכסהו בעפר כו'. והנה על העפר שנותן למטה אין 
מברכין אע"ג שגם הוא מצוה ונראה דה"ה דאין מברכין על הורדת העגלה ערופה לנחל איתן אע"ג דהיא מצוה בפ"ע ואינו כמו המדידה 

כיון דמבו' בסנהדרין מ"ז ב' דההורדה מקרי הזמנה למצוה אלמא דאין מצוה זו אלא הכנה למצות עריפה, ולא דמי למש"כ דמברכין עלי' ד
הרמב"ן בהשגותיו לסה"מ דבקרבנות מברכין על השחיטה והקבלה וההולכה והזריקה ועל היציקות והבלילות דכל אלו כ"א מצוה בפ"ע 

ה וסוכה וציצית דאף דגם עשייתן מצוה קי"ל כרב במנחות מ"ב א' דכל שאין עשייתן גמר מצוה היא אבל כאן דמיא לעשיית תפילין ומזוז
אין מברכין עלי' אף שיש לחלק קצת, ואף שכ' הרוקח בסי' שס"ו שמברכין על קידוש אפר חטאת ועל הזאתה התם הקידוש מצוה בפ"ע 

דשקלים דמברכין עלי' משום דהתרומה בעצמה מצוה אבל כאן אינה אפ' לא יצטרך כלל להזאה וכן על תרומת הלשכה דאמרי' בירו' פ"ג 
אלא התחלה של העריפה וה"ה גבי כיסוי הדם וכמ"ש, ואין להק' מהא דמברכין על הבדיקה על ביעור חמץ וכ' הראשונים משום דהוא 

מקומות אבל כאן תרי מילי אתחלתא של הביעור דלמחר דשאני התם דהבדיקה היא ממש תחי' הביעור שהרי מוציאו מהבית ומכל ה
  )א"סקי ג"ס י"ס איתן נחל(                                                                           נינהו וחדא הכנה לחברתה.

  

  ."תנה נחליאל ומנחליאל במותומר וממחירות, אין לך בן חורין אלא ההוגה בתורה, ואואומר והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא "מסכת כלה רבתי פרק ה': 
  עובדות מחיי התורה של רבנו שר התורה מהבית פנימה 

, זרעים משניות של דפין' ח מתחיל דפסח' בז ואז, דפסח' ז בערב רבנו מתחיל את הש"ס בערב פסח את מסכת ברכות ומסיימה
 דף 50-60 יום כל ללמוד שצריך פעם לי ואמר. עמוסים רבנו אצל אלו ימים ולכן, להם השייכים מהירושלמי הדפים כל את ובמקביל
  .זרעים סדר כל את גומר ימים שבשמונה וכמדומה. זרעים ירושלמי

 מתקשה האם: שאלתיו ולמחרת. שלומד הדפים ריבוי מחמת תורה חידושי לכתוב זמן לו אין אלו בימים כי, לי אמר ט"תשס ניסן ו"בכ
 יותר מקומות יש קשה יותר מקומות יש? שעברו משנים יותר לרבנו קשה האם, שאלתי .קשה זה: ואמר ?החובות של הלימוד בהשלמת

  .קשה יותר דמאי אבל, קל יותר היום היה כלאים, קל יותר שיגעתי במה, קל
 כי, דינקותא גירסא ממש הוא יבמות כי. וחצי דקות כשתי אחד דף שלמד )יבמות מסכת בלימוד( רבנו את ראיתי אחת פעם הרי, שאלתיו
 היה וכך. קשה מסכת היא כי אצלו שאלמד רוצה הוא שיבמות לי אמר ת"בפ לישיבה ששלחני ולפני ,מאבא בנערותי עוד למדתי

 בלא לימוד שום אין. קשה זה? היום החובות איך שוב שאלתיו ט"תשס ניסן ח"כ למחרת .ת"לפ שלחני כ"ואח יבמות עמו שלמדתי
  .שביעית מסכת של הלימוד זה היום, כלל קושי

 אני כעת, הזה אחד בשבוע כי[ דחוף הלא] הבריאותי הטיפול את ביטלתי וגם קהל קבלת אין היום כי לי אמר רבנו. ע"תש ניסן ד"כ שמיני' ה
 3 בכ ביבמות דף לומד שרבנו ראיתי אחת פעם הרי?! זמן הרבה כך כל לוקח זה וכי .דף 70 למדתי אמש. ירושלמי עם זרעים כל לומד
  .זמן לוקח וזה, שוב לעיין צריך אני ולפעמים, עברו בימים כמו כוחי ואין ,היום רוב את לי לוקח הלימוד, הזה בשבוע? דקות

. נורמאלי הכל לשינה בנוגע גם שכך א"שליט הגאון מבנו והבנתי, אוכל בענייני עצמו את מסגף לא מעולם רבינו כי, לי אמרה הרבנית
 ומתעורר נרדם אלא לישון ילך לא, פעמים הרבה לימודו בעת שנרדם ואפילו מתאמץ מאד אז, שלו החיובים את סיים לא אם, אבל
 שייך ולא ובנשמתו במהותו וזה וטבעיות בפשטות זה ההלכה דקדוק כי :אמרה עוד[. לישון הולך ולא מתאמץ ושוב ושוב נרדם ושוב ולומד
  (כל משאלותיך) ]אחרת

                                          
  

 

 פורים קטן
 (רמ"א סימן תרצ"ז בדיני פורים קטן) 'וטוב לב משתה תמיד'

. הוא מקיים את מצות היום ומיד שוקע בתלמודו. בפורים קטן בפורים קטן, כמו בפורים גדול, אין הרבה שינוי בסדר היום של רבינו שליט"א
 הוא נוהג לטעום מעט יין, לכבוד היום, ומלבד זה לא משנה כלום מסדר היום.  

'יש אומרים שחייב להרבות  ובענין חיוב השמחה בחודש אדר א', דנו לפני רבינו, כי הנה לענין חיוב משתה ושמחה בפורים קטן לשון הרמ"א
במשתה ושמחה, ואין נוהגין כן מ"מ מרבה סעודה כדי לצאת ידי המחמירין', השאלה מהו לגבי חיוב השמחה משנכנס אדר ראשון, האם נוהג  
ש  או לא, והשיב שלכאורה לדברי הרמ"א שיש להרבות בסעודה כי חושש שהוא כמו חודש אדר שני, ממילא גם לענין השמחה הוא כחוד

 .אדר ויש להרבות בשמחה

בביתו של שכינו הגאון רבי גדליה  (במרכז התמונה, עומד) רבינו שליט"א הימנית  בתמונה בשנת תשל"ה) צולמו( :הנדירות בתמונות
 נדל זצ"ל, אליו היה נכנס לכמה דקות באמצע היום, כדי לשמוח עמו בפורים. 

 הגאון יושב לימינו, התורה בשמחת שמחים ופניו, השולחן בראש יושב נדל זצ"ל גדליה רבי הגאון: )הזמן מאותו(, השמאלית בתמונה
 .ויספיש מרדכי רבי הגאון עומד) כובע בלי( מאחוריו, ל"זצ יוטקובסקי מאיר ישראל רבי

ביתו של רבי גדליה זצ"ל היה בית ועד לחכמים, גדולי החכמים בשיכון היו נכנסים לשמוח עמו, ביניהם הגאון רבי יהודה שפירא, 
והרבה ת"ח ממתפללי בית הכנסת, בתמונה החלקית ניתן לראות את האושר מקיום המצוה ושמחת הפורים על פני כל הנוכחים, 

יה זצ"ל, היושב מצידו השני של השולחן שעסק בחדוותא דאורייתא מתוך יינה של תורה  כשהם מביטים לעברו של הגאון רבי גדל
 ה קטנה במי שיש תחת ידו תמונות מעין אלו במיוחד מהשנים הקודמות שישלח לנו)ציבור בבקשל שוב (ובהזדמנות זו נפנה .)(תודתנו להגר"י קרויזר על התמונות

 
 

 יפה מראה
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 כי תשאפרשת  321 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 פשט על הפרשה
 

 ), כט(לד "אתו בדברו פניו עור קרן כי' וגו משה ביד העדות לוחות ושני סיני מהר משה ברדת ויהי"
 

  הלוחות אמר נחמן בר ש"ור' וכו ההוד לקרני משה זכה מנין, ז"סל ובתנחומא
  ה"והקב טפחים בשני מחזיק משה והיה טפחים שלשה ורחבן טפחים ששה ארכן
 פ"ויל. ב"וצ. ההוד קרני משה נטל משם באמצע ריוח וטפחיים טפחים בשני
' א שכל הפשוט החלק את שיש', לג מחולקות ומצוותיה התורה דהנה, רמז בדרך

  התורה סודות את ויש טפחים בשני מחזיק משה היה זה וכנגד להבין ביכלתו
  שהחזיק הטפחים שני אלו זה וכנגד ולהשיגם להבינם יכולת בריה ביד שאין
  להשיגה אנוש בכח יש רבה ויגיעה עמל אחרי שרק התורה חלק את ויש, ה"הקב
 שחכמת והיינו ההוד לקרני ה"מרע זכה שמשם ש"וז, האמצעיים הטפחים' ב וזהו
 ואמר היו צהובים יהודה רבי של שפניו' ב ט"מ בנדרים ש"כמ פניו תאיר אדם

 אמוראים כמה אמרו וכן, פניו תאיר אדם שחכמת משום היא שהסיבה
 .ש"ע ב"ה ג"פ שקלים בירושלמי

)(טעמא דקרא

 עלי שי"ח 
 ''ההכפלה בשיטת התרמה''                                     

 
,  תרומה כל שכנגד דהיינו. ניג'מייצ' אנגלית בשפה הנקרא, והחסד התורה מוסדות עבור כספים של מגביות וכמה כמה יש, זו בתקופה

  למוסד נכנס ומכוחו היות, מאתים שתרם נחשב, שקל מאה שתרם שמי יוצא כך. התורני למוסד הסכום אותו הוא גם יתרום לב נדיב
 .שקלים מאתים

 .לתרום אותם לעודד כדי, התורמים למען, המיוחדת ברכתו את המבקשים שונים מוסדות מגיעים יום מידי רבינו אל
 הסכום כל על צדקה מצות קיים כאילו לתורם לו נחשב, הסכום אותו את כנגדו תורם ואחר, כסף שתורם מי האם רבינו את שאלו

 ?שתרם מה על רק או המוכפל
  לאותו, להיפך גם הוא וכן, כסף תורם אחר מישהו שבגללו במה גדולה זכות לו יש אבל, שתרם מה על רק יש צדקה מצות שבודאי וענה
  שתרמו מה על וזכות שתורם מה על מצוה אלא, כפולה מצוה לא אבל גדולה זכות לו יש, הוא גם שיתרום תרומה כל כנגד שהבטיח נדיב

 .כנגדו
 

 .  ישיבה בני נוסח גינ'במיצ שהיה מעשה
 לבקר שעמד הישיבה מנדיבי אחד של לכבודו, ס"הש את ולסיים להתחיל רצו הישיבה בחורי. הארץ במרכז המפורסמות הישיבות באחד

 .גמרא דפי מאות כמה עוד נותרו הכל אחרי אבל, הבחורים כל בין ס"הש דפי את חילקו, כנהוג. בה
 הגמרא דפי את עצמו על ליטול שיאות ממנו וביקשו, באורייתא כגריס שמו שפקיע חשוב בחור, הישיבה ממתמידי אחד אל, איפה פנו

 ).להכל פנאי יש, הזמן את ומנצל שמתמיד למי, כידוע(. שנותרו
  הוא ילמד, שחסר ממה ליטול עצמו על יקבל שבחור דף כל על: כזה תנאי יעשה שהוא אמר, אותו' ינצלו' פעם שבכל רצה שלא, הבחור
 ...ס"הש מן שנותר מה את לגמור בקלות יוכלו זה באופן. דפים שני כנגדו
 נוטל וכנגדם, גמרא דפי ללמוד להוסיף עצמם על קיבלו בחורים ועשרות אחדות שעות עברו ולא, המשוער מעל הצליח הרעיון ואכן

 '.נגמר' כולו ס"והש, המתמיד הבחור
  המתמיד הבחור מזה שמע. ס"הש רוב של סיום ויהיה בהתחייבות לעמוד יוכלו שלא הודיעו הבחורים מן כמה ימים כמה שאחרי אלא

  ואמרו עליו לחצו האחראים, מאידך. הם גם יקחו שאחרים דעת על רק לקח כי, שכנגד דפים אותם את ילמד לא הוא גם כן שאם ואמר
 .עצמך על שקיבלת מה תלמד לא ולמה, ס"ש של גמור רוב סיום שיהיה לפחות, לו

  צריך לא בחור של שיקול: תורה דעת של במבט הגיב רק, ההלכה לפרטי להיכנס רצה ולא, הרעיון מן שנהנה, רבינו לפני הובא הדבר
  להיות צריך לא זה, בדבריו צודק הוא אם אפילו. עצמו על ולקח שביקשו מה כל את ללמוד צריך הוא, לא או לומדים אחרים האם להיות

   .הנכון השיקול
שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק

 בדידי הוי עובדא
 

 ?העיינים נועדו למה
  נכנס א"שליט רבינו של חדרו אל

. שלמה לרפואה ברכה וביקש, אברך
  עד, מעיניו באחת חזק מכאב הוא סובל
 .העין באותה עיוורון חשש כדי

  זמן למשך בדעתו א"שליט רבינו הרהר
  חצי": האברך את שאל כ"ואח, מה -
 - נבוך, האברך .?"למדת כבר, ס"ש

  חצי ללמוד הספיק שטרם השיב, משהו
הרי העיניים  : ואמר המשיך ורבינו, ס"ש

  כל את ללמוד, תורה ללמוד בכדי נועדו
,  עינייך לראות בשתי אם תחזור, ס"הש

  .רבינו שאל ?ס"הש כל את תלמד
  לקבל מוכן אני, "האברך השיב"!, כן"

  רבינו ששמע ולאחר". עצמי על זאת
  ברפואה בירכו הבטחתו את א"שליט
  בעיניו ויראה הכאבים שיעלמו ,שלמה
  במנוחת ללמוד ויוכל, הגמרא דפי את

 (ידידי יושר) .הדעת

 

 

 נודב   זה גליון

 להצלחת ידידנו החשוב

 שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
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היותר  והנזק  התאווה.  חטא  הוא  העגל  חטא 
הנפש,  משאבי  אובדן  הוא  לתאווה  מכניעה  גדול 
אדם שלא נלחם בתאוותו מפסיד כוחות נפשו. כי 
להשיג  ייעודו.  את  למלא  לאדם  מפריעה  התאווה 
את האמת כפי יכולתו ולתקן את מידותיו, עד כדי 
לזולתו,  המקסימום  את  מעצמו  לתת  שיוכל  כך 
זה ייעודו של אדם,  והכניעה לתאווה מונעת ממנו 
מימוש עצמי זה, כי היא מגבירה את הריכוז העצמי. 

התאווה גם משחיתה את הטוב המולד שבאדם. 
עוד  מיסודו,  טוב  הוא  התורה  כי האדם בהשקפת 
טוב  "שהלא  גזירת  עליו  ונגזרה  לעולם  שירד  לפני 
יקח אותך" הוא היה בשלמות הטוב, הוא היה אחד, 
וככל שהוא רדוף אחרי התאוות, האחדותיות הזאת 
מתרחקת ממנו, כי התאווה עניינה ריבוי, יש לו מנה 

רוצה מאתיים, ואם משביעו נעשה רעב.

את  גם  וכמובן  החברה  את  מקלקלת  התאווה 
המשפחה. לא דבר ריק הוא שהיום אחוזי הגירושין 
בעולם המערבי הוא אחד לשלושה. התאווה כמובן 
השאיפה  ואת  השכלית  הסקרנות  את  מפחיתה 
הרוחנית. התאווה גם מזיקה לגוף, מקצרת את חיי 
האדם. התאווה גם מרבה את הדאגות והיגונות, את 
הקנאות והמחלוקות. בקיצור, התאווה משחיתה כל 
חלקה טובה. וזה עניין חטא העגל הקדמון והעכשווי. 

חטא התאווה. 

לכן שמה לה התורה מספר מטרות ברורות במתן 
לנו  רוצה התורה לתקן  ובראשונה  המצוות. בראש 

ההשקפות  כל  את  מקרבנו  לסלק  ההשקפה,  את 
אפשר  ההשקפה  תיקון  ידי  על  רק  כי  השקריות, 
לרסן את התאווה, ורק על ידי ריסון התאווה אפשר 
להתחבר לאמת הגדולה, לאמת שהיא יותר גדולה 

מהאמת של האדם. 

ובזולתנו,  זו, בעצמנו  ידיעה  וצריכים לחזק ולעורר 
יש לכל אדם כח לגבור על התאווה, אפילו עם מעט 
שכל דקדושה יכול אדם להתגבר על כל התאוות, 
אנחנו לא סתם בעלי חיים, רק שעלינו ללמוד ולדעת 

כיצד לנצל את המשאבים הנפשיים. 

וראש לכל גזלני משאבי הנפש הוא רגשות האשם, 
זה  ובאמת,  מפסידן.  כמו  ללכת  לאדם  שגורם  זה 
שיש באדם תאווה יותר גדולה מתאוות בעלי החיים 
יותר גדולות מסתם  מעיד על כך שיש לו שאיפות 
חיה, כי אצל בעלי החיים אין אלא סיפוק טבעי של 
אחרי  ואובססיבית  מטורפת  רדיפה  ולא  צרכיהם, 
עניין זה,  אך אצל האדם יש שאיפה הדוחפת אותו 
לגוף, הוא חותר לקניינים שכליים  אל מה שמעבר 
לא  וכשזה  סוף,  האין  הוא  הגבול  בהם  ורוחניים 
מצליח לו,  כוחות נפשו מוסטים לעבר התאווה, אך 
נפשו  משאבי  לנצל  מחדש  יוכל  ויתבונן  יעצור  אם 

לטובה.

מול  הקדושה  האלוהים,  עשה  זה  לעומת  וזה 
התאווה, השכל מול הדמיון, המיעוט מול הריבוי, ויש 
יכולת בחירה, בכל יום מחדש, לא משנה מה עברנו 
ולהבא,  מכאן  עושים  אנחנו  מה  משנה  הרגע,  עד 

ואלמלא הקב"ה עוזר לנו מול התאווה לא נוכל לה, 
למצוא תחבולות  מדעתו  ומבין  חכם  כל  צריך  לכן 
עזרה,  ולבקש  בחולשתו  להכיר  עזרה,  לבקש  איך 
כי אין החבוש יכול להתיר עצמו, זה עובד רק ביחד, 

והתורה נקנית בחבורה. 

מדיני תפילת מנחה בערב שבת והדלקת נרות
בתפילת  פניהם  על  נופלים  אין  מדוע 

מנחה של ערב שבת?

שני טעמים נאמרו בפוסקים: בספר הלבוש (סימן 
השבת,  להכנסת  סמוך  שהוא  מפני  כתב  רס"ז) 

ובמשנה ברורה (שם סעיף קטן א') כתב שהטעם משום 
בערב  להתגלות  מתחיל  שבת  קדושת  שתוספת 
משעה  (בחורף  היום  חצות  קודם  משעה  כבר  שבת, 
10.30 בבוקר לערך). ולכן אף אם מתפללים מנחה גדולה 

אין נופלים על פניהם. 

במנחה,  יום  כל  תפילין  להניח  הנוהגים 
ערב  של  במנחה  תפילין  מניחים  האם 

שבת?

במנחה של ערב שבת וערב יום טוב אין מניחים 
(סימן ל"ז סעיף ב' ד"ה בשעת). וכף  תפילין. ביאור הלכה 

החיים (שם סעיף קטן י"א).

אדם שלא התפלל עדיין מנחה, ומתפלל 
בבית כנסת שיש בו כמה מניינים, וכשנכנס 
לחצר בית הכנסת שומע מאחד המניינים 
שאומרים "ברכו את ה' המבורך" האם יכול 
לענות עימהם ולאחר מכן להתפלל מנחה? 

אמנם  וכו',  ה' המבורך  ברוך  יענה  לא  לכתחילה 

עתה  לקבל שבת  ליבו שלא  וכיון  ענה עמהם  אם 
(סימן רס"ג  יכול להתפלל מנחה. כף החיים  בענייתו, 
סעיף קטן צ"ה). ומרן הרב עובדיה ביחוה דעת (חלק ו' 

סימן י"ח) חולק וסובר שלא מועיל תנאי.

כעת  ונמצאים  הכנסת,  לבית  איחר 
לתפילת  לעמוד  יכול  האם  שבת,  בקבלת 

מנחה?

יצא  אלא  הכנסת  בית  בתוך  להתפלל  יכול  אינו 
לחוץ ויתפלל שם מנחה. (שלחן ערוך סימן רס"ג סעיף ט"ו).

נרות  בו  להדליק  הראוי  המקום  היכן 
שבת?

באותו  הנרות  להדליק  האשה  תזהר  לכתחילה 
מקום שסועדים שם, גם על פי הקבלה יש בזה סוד 
ד' אורח חיים  (חלק  ותועלת חשובה. שו"ת רב פעלים 

סימן כג). וזוהר הקדוש (עקב דף רע"ב עמוד ב').

האם אפשר להדליק נרות שבת עם בגדי 
חול?

מדליקים  כאשר  גם  חובה  ידי  יוצאים  הדין  מצד 
בבגדי חול, ומכל מקום תיזהר האשה ללבוש בגדי 
שבת קודש ותניח התכשיטים עליה קודם ההדלקה, 
משום דרך ארץ וכבוד שבת. קיצור שלחן ערוך (סימן 

ע"ה אות ו') בן איש חי (שנה שניה פרשת נח אות ט').

באותו  יחד  כמה משפחות  נמצאים  אם 
ורוצות כל הנשים להדליק בברכה,  הבית, 

כיצד יעשו?

לבנות אשכנז - יכולות כל הנשים להדליק בחדר 
אחד וכולן יכולות לברך, לבנות ספרד – נפסק בשלחן 
ידליקו  ולכן  אורה,  תוספת  על  לברך  ערוך שאסור 
כל אחת מהנשים בחדר המיוחד שלה בברכה, ואם 
תברך  הנשים  קאחת  אחד,  בחדר  כולן  מדליקות 
ותוציא את כולן ידי חובה, ואם בירכו כולן הוי ברכה 

לבטלה. (שלחן ערוך סימן רס"ג סעיף ח').

יכולים  ואינם  מלון  בבית  המתארחים 
להדליק נרות בחדרם, האם יכולים לצאת 

ידי חובה בהדלקת נרות שבת?

יכולה האשה להדליק את האור בחדר ולברך עליו. 
(חזון עובדיה שבת א' עמוד רט"ו). 

שבת  מקבלות  שאינן   ספרד  לבנות 
בהדלקת הנרות, אלא רק בכניסת השבת 
עצמה, האם צריך לכבות את אור החשמל 

לפני שמדליקים את הנרות?

ראוי מאד לכבות את אור החשמל קודם הדלקת 
אחר  ולהדליקו  ולחזור  בשעוה,  או  בשמן  נרות 
הדלקת נרות שבת, ויכוונו בעת הברכה לפטור את 
ושלחן  רט"ז)  עמ'  א'  (שבת  עובדיה  חזון  החשמל.  אור 

שלמה (שבת א' סימן רס"ג עמ' קלה). 

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ֶאת  ִמַּיְלדּותֹו  ֶׁשּזֹוֵכר  ַז"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ִסֵּפר 
ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא  ֵמִאיר  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ָהַרב  ַהַּצִּדיק 
ְּבִעירֹו  ְלַבֵּקר  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ָּבא  ֶׁשָהָיה  ַזַצ"ל 
ְּבַׁשַּבת  ְּבִעיָרם  ַּפַעם  ַבת  ֶׁשּׁשָ ְוזֹוֵכר  ְּגָראְדִזיְסק, 
א" ּוְבֶדֶר ִהּלּוָכם ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת  ָּפָרַׁשת "ִּכי ִתּׂשָ
ָהַל ַאֲחָריו ְּכֶדֶר ַהְיָלִדים ֶׁשָהְלכּו ַאַחר ָהָאבֹות 
ַאל ַעל ַהָּדָבר ַמּדּוַע  ַהְמַלִּוים, ְוָׁשַמע ִמֶּמּנּו ָאז ֶׁשּׁשָ
א' ֵהם ֲאֻרּכֹות  ָּפָרַׁשת ּכֵֹהן ְוֵלִוי ֶׁשְּבָפָרַׁשת 'ִּכי ִתּׂשָ
ּוֵבֵאר  ַהָּפָרִׁשּיֹות.  ִּבְׁשָאר  ֵּכן  ָמִצינּו  ֶׁשֹּלא  ְמאֹד 
ַלּתֹוָרה  ִלְקרֹא  ֶׁשֹּלא  ַהּמּוָבא  ִּפי  ַעל  ַהְּדָבִרים 
ַיֲחׁשֹב  ֶׁשֹּלא  ֲעָריֹות  ְּבָפָרַׁשת  ָהָאֶרץ  ַעם  ֶאת 
ֶׁשִּמְתַּכְּוִנים ָעָליו ַּבְּקִריָאה, ְוָאַמר ֶׁשְּכמֹו ֵכן ַהָּדָבר 
במג"א  (וכמובא  ָהֵעֶגל  ְּבָפָרַׁשת  ִלְהיֹות   ָצִרי
הלכות ראש חודש ושם במחצית השקל) ֶׁשֹּלא 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ֵמֲחַמת  זֹו  ְלָפָרָׁשה  ְל"ִיְׂשָרֵאל"  ִיְקְראּו 
ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ַהְלִוִּיים  ֲאָבל  ָהֵעֶגל,  ֶאת  ֶׁשָעׂשּו  ֵהם 
ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל אֹוָתם ְיכֹוִלים ִלְקרֹא ַלּתֹוָרה ִּכי א 
ִיָּפְגעּו ִּכי יֹוְדִעים ֵהם ֶׁשֹּלא ָהיּו ְּבאֹותֹו ַהֵחְטא, ְוַעל 
ִיְׂשָרֵאל  ַיֲעֶלה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  זֹו  ְּבָפָרָׁשה  ֶהֱאִריכּו  ֵּכן 

ִּבְקִריָאה זֹו. (שיש"ק ו- תכו)

פנינים
חסידות ברסלב
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פורים כפורים
מן המשפחות אשר  היו  יוסף,  רבי  של  משפחתו 
נפש את מקל הנדודים,  נטלו על עצמם במסירות 
עזבו את אדמת ספרד המגרשת וקבלו באהבה את 

גזירת הגרוש, למען שמו באהבה.

רבי יוסף ורעייתו עזבו את ספרד, ועמם בנם משה, 
בעיר  מקלט  מצאו  הם  נדודים  לאחר  השנה.  בן 
שמים  שכשרונות  יוסף  רבי  שבטורקיה.  איסטנבול 
יוסף  היו, שם, באיסטנבול הצליח רבי  לו  מבורכים 
שכיבדו  סולימן,  הסולטן  עם  ידידות  קשרי  לרקום 

מאוד ואף מינהו ליועצו האישי.

בנו  השנים,  עם   
מילא  משה  רבי 
מקומו,  את  אחריו 
הסולטן  עם  וקשריו 
בזכות  התעצמו. 
עזר  הרם  תפקידו 
היהודים,  לאחיו 
אשר סבלו מרדיפות 
הצליח  הוא  הגויים. 
החלטה  להשיג 
שכל  ממלכתית, 
היהודים  על  עלילה 
הסולטן  לפני  תובא 
עצמו, וכך בעזרת ה', 
לאור  יוציא  הסולטן 
את צדקת היהודים.

עצמה  מאוד  מה 
של  דאגתו  וגדלה 
לקהילה  משה  רבי 

היהודית, וביטחון ושלווה היו שרויים בקרב היהודים, 
אשר ידעו כי אח להם בבית המלך.

***

ביום מן הימים רבי משה נקרא בבהילות לארמון 
הסולטן. הוא פגש את המלך סולימן בפנים נפחדות 
ומבוהלות. "שמע נא את אשר אירע הלילה", החל 
הסולטן לספר. "חלמתי כי נביאנו קורא בשמי, בקול 
רם ומזהירני כי עליי לדרוש מכל יהודי טורקיה לקבל 
לגרשם  לצוות  ולא  האסלאם,  אמונת  את  עליהם 
מארצי בתוך שלושה ימים". נבהל רבי משה למשמע 
הדברים וניסה לדבר על ליבו ולהרגיעו, והסביר לו כי 
חלומות שווא ידברו. כיצד יוכל להתאכזר לאזרחים 
חפים מפשע, העושים לטובת המדינה? ככל שניסה 
החלום  הואיל,  ללא  הסולטן  את  לשכנע  משה  ר' 
הטיל בו רושם נורא. ופחדו של הסולטן לא התפוגג. 
לארמון  משה  רבי  שוב  הובהל  בבוקר  למחרת 
הסולטן. ומצא את הסולטן רועד ומפוחד שבעתיים. 
"אינני יכול עוד", מלמל הסולטן. "גם הלילה חלמתי 
את החלום הנורא. כשהאיום גדול שבעתיים, הפעם 
יהיה  דברו  את  אקיים  לא  אם  כי  הנביא  הזהירני 
סופי מר". שוב ניסה רבי משה להרגיע את הסולטן. 
בקושי רב ניאות סולימן להמתין עוד לילה אחרו ותו 
אליו  יבוא  הזה  בלילה  גם  אם  כי  הבהיר  אך  לא, 
הנביא בחלום, ייאלץ לגרש את היהודים מיד מארצו.

***

כמרדכי בשעתו הגיע רבי משה אל ראשי הקהילה 
עוד  העתידה.  הגֵזרה  על  הקשה  הבשורה  ובפיו 
בבית  להתכנס  העיר  יהודי  כל  נקראו  היום  באותו 
ויום צום לביטול  הכנסת המרכזי, לתפילה, לזעקה 
של  בערבו  משה  רבי  הלך  ומודאג  תשוש  הגֵזרה. 
אותו יום בדרכו אל ארמון הסולטן. בכל ליבו קיווה 

כי התפילות נתקבלו במרום והנס יתרחש.

לפתע פגש זקן הדור פנים וקורן, עומד מולו ושואל 
להמשיך  והתכונן  רפה  בשפה  השיב  הוא  לשלומו. 
בדרכו, אך הזקן פנה אליו ושאלו: "מדוע נפלו פניך? 
המקום  מאנשי  אינו  הזה  שהיהודי  רבי משה  הבין 
ואינו יודע על המצב 
הקשה, וסיפר לו על 
המאיימת.  הגֵזרה 
שליו,  נראה  הזקן 
עודד  רך  ובקול 
דאגה,  "אל  ואמר: 
ולא  ינום  לא  הנה 
ישראל.  שומר  יישן 
מה  בדוק  לך:  עצתי 
מאחורי  מתרחש 
הסודית  הדלת 
של  השינה  בחדר 
במילים  הסולטן"... 
אלו פנה ממנו הזקן 
מספר  עברו  ונעלם. 
משה  ורבי  שניות 
זה,  זקן  כי  הבין 
השמים.  מן  נשלח 
את  החיש  הוא 
צעדיו לארמון וביקש להיפגש עם הסולטן ביחידות. 
"האם יש בחדרך דלת סודית?", פנה אליו בשאלה. 
הסולטן אכן נזכר. יש דלת כזו ברצפת החדר, שעליה 
סיפר לו אביו, המיועדת לשעת סכנה. "אם-כן", אמר 
ליד  משומריך  שניים  להעמיד  "אבקש  ר' משה,  לו 
הדלת הסודית, ואף אני אבלה שם את הלילה. כך 
נוכל לגלות את מקור ה'נבואה' השמימית". הסכים 
הסולטן לקבל עצת יועצו. עברו השעות ורבי משה 
והשומרים ממתינים בקוצר רוח ושתיקה. ואז לפתע 
נשמעה אוושה קלה מכיוון הדלת הסודית, ולאחריה 
בקע קול רם ומאיים: "סולימן! למה תישן? זו הפעם 
הספיק  לא  ה'נביא'  מזהירך"...  שאני  האחרונה 
השומרים  פתחו  רגע  באותו  כי  בדבריו,  להמשיך 
את דלת המיסתור, תפסו את המסתתר שם, וגררו 
אותו אל החדר. האור הועלה בחדר, והנה לפניהם 
ישראל  ושונא  רע  היה אדם  ...המשנה למלך! הוא 
הסודית,  הדלת  על  לו  נודע  כלשהי  בדרך  מובהק, 
לא  הסולטן  של  זעמו  זממו.  את  לבצע  חשב  וכך 
ידע גבול, ופני המשנה למלך חפו. הסולטן ציווה מיד 
וליועצו היהודי  לתלות את המשנה למלך על העץ, 

הבטיח כי מהיום והלאה לא יאונה ליהודים כל רע.

ליהודי איסטנבול הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. 
שם  על  ושמחה  משתה  ליום  היום  את  קבעו  הם 

הנס, שנקרא "פורים איסטנבול".

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

מרה  ותחושה  פוסקים,  בלתי  עצבים  גיהינום, 
נהיגה  זאת  ולעומת  היום;  כל  אותך  שמלווה 
נעימות,  רוגע,  אדמות,  עלי  עדן  גן  היא  באמונה 

אינטרקציה חיובית עם בני אדם.

כי  תאונות,  למנוע  יכולים  אינם  התנועה  חוקי 
העולם  את  לנהל  והרצונות  חוגג  הֶאגֹו  כאשר 
להשתלט  יכל  לא  אדם   – שולטים  צודק  ולהיות 
מתעצבן  וממהר,  עוקף  והוא  שלו  הדחפים  על 
וצֹוֵפר. נהג בלי אמונה עלול בקלות להפוך לחיית 
ולעומת זאת הנוהגים באמונה  טרף על הכביש. 
שומרים על צלם האלוקים, מוותרים, נותנים זכות 
קדימה, אין להם לאן למהר כי הם יודעים שהם 
יגיעו בדיוק בשעה שבה הם צריכים להגיע – ואז 
גם סביבה  הדרך אינה רק סביבה בטוחה אלא 
של נועם ואהבה. יוצא שרק האמונה יכולה למנוע 

תאונות וליצור אווירה חיובית וטובה על הכביש.

טיפ לנהג
החטאים  אחד  מתואר  השבוע  בפרשת 
ישראל  בני  העגל.  חטא   – בהיסטוריה  החמורים 
עשו עגל זהב ואמרו עליו: "אלה אלוהיך ישראל". 
אלוהיך  "אלה  שאמרו  שבגלל  חז"ל  ואומרים 
בני  "אלה מסעי  לעבור את  צריכים  היו  ישראל" 
ישראל" – ארבעים ושַנִיים מסעות במשך ארבעים 
שנה במדבר, כי הנסיעות הן תיקון על חטא העגל 

שהוא פגם האמונה.

בגלל חטא  על הכביש  סובל  יוצא שהבן אדם 
זרה,  עבודה  של  חטא  היה  עגל  חטא  העגל. 
כלומר חוסר אמונה מוחלט, והתפקיד של כולנו 
הוא לתקן את החטא לא רק על ידי שלא נעבוד 
להגיע  תמיד  שנשאף  ידי  על  אלא  זרה  עבודה 
להשלים  זוכה  שאדם  וככל  האמונה.  לשלמות 
יותר את אמונתו הסבל שלו בדרכים הולך ופוחת.

ונכון שצריכים אמונה בכל מעגלי החיים ובלי זה 
לא ניתן להצליח בכלום, אבל על הכביש זה ממש 
אמונה.  בלי  לנהוג  מפחיד  מסוכן.  ממש  קריטי, 
להשקיע  זמן  לך  יש   – נוהג  כשאתה  שני,  ומצד 
עצמך  את  ולפנק  באמונה  בחיזוקים  בעצמך 

בשמיעת שיעורי אמונה.

למה לך לשמוע חדשות ולהיות עצבני בריבוע? 
למה לך לשמוע צרות שקרים ומריבות? קח לך 
לדרך את ֶערַּכת שיעורי האמונה שה' זיכה אותי 
נעימה  לחוויה  ייהפכו  בדרכים  והנסיעות  למסור, 
על  רבים  שיעורים  לקבל  ניתן  ועכשיו  ומחזקת. 
ִדיסק־אֹון־ִקי קטן, וכן ניתן לשמוע עשרות שיעורים 
בקו האמונה – וכך כל הדרך אתה מקבל "טיפול 
לך  שמחלחלים  אמונה  דיבורי  באמונה",  עמוק 
לתוך הנשמה, וזו האמונה המונעת הטובה ביותר 
לכל בעיות החיים ובפרט לכל הצרות והתאונות 

שבדרכים.

יהי רצון שמאמר זה יהיה לעילוי נשמת ההרוגות 
כל  ולרפואת  שעבר  בשבוע  הקטלנית  בתאונה 

הפצועים בתוך שאר חולי ישראל.

בברכת שבת שלום ומבורך
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הערכה או ביקורת פרק ג'
בשבוע שעבר, שוחחנו על  הנזקים שעלולים ח"ו 
שהפנמנו,  בטוח  אני  ביקורתי.  חינוך  ע"י  להיגרם 
עבודה  ולבצע  זה  על  להתפלל  בע"ה  והתחלנו 

להימנע מביקורת. 

ביקורתי  חינוך  קיבלו  ההורים,  מאיתנו  רבים 
מהצוות  או  מההורים  זה  אם  קטנים,  כשהיינו 
עדיין  נמצאת  זו,  שביקורתיות  להיות  יכול  החינוכי. 
הסובבים  כלפי  התנהגותנו  על  ומשפיעה  בתוכנו, 
אותנו.  ננסה לזהות זאת, ולבצע עם עצמינו עבודה 
הזוג  בן  נשתף את  לבד?!  לעבוד  לנו  כך. קשה  על 
או אפילו את הילדים עצמם או ניגש לאיש מקצוע.

חינוך  הוא-  והמועיל  הרצוי  החינוך  תמיד:  נזכור 
על  השפעתנו  שכהורים,  לדעת,  עלינו  הערכה.  ע"י 
ההערכה העצמית של ילדינו היא אדירה. יש לנו את 
הכוח להעצים את הדימוי העצמי החיובי של הילד 

ומצד שני ח"ו לפגוע בו ולהחלישו.

מהי בעצם הערכה עצמית? 

הערכה עצמית היא: המידה שבה אנו רואים באור 
חיובי או שלילי את ההיבטים השונים באישיות שלנו.

עמוקות  השפעות  ישנן  העצמית  ההערכה  לסוג 
על תהליך החשיבה של האדם, חלומותיו, רצונותיו, 
רגשותיו ויעדיו בחיים. הערכה עצמית היא המפתח 

העיקרי להתנהגות האדם.

כאשר אנו ההורים שמים דגש על הטוב בילדינו 
בחיזוק  להם  לעזור  נוכל  הערכתנו,  את  ומביעים 
היכולת  את  בהם  נפתח  אנו  וכך  העצמי  ביטחונם 
האישית לבחור נכון את הטוב שיוביל אותם למילוי 

השאיפות והרצונות החיוביים בהמשך החיים.

נפשו של  גבוהה תביא לבריאות  הערכה עצמית 
הילד להצלחה בכל תחומי החיים ולסיפוק אמיתי. 
כאשר ילד חש שהוא גדל בסביבה תומכת, הרואה 
עם  ערך,  ובעל  חשוב  ירגיש  הוא  שבו,  הטוב  את 
תחושה חיובית כזו הוא יהיה מוכן לנסות ולהתנסות, 

להציב לעצמו יעדים ולהתמודד עם אתגרים.

מהסוג  ביקורת  לקבל  שרגיל  ילד  זאת,  לעומת 
שכתבנו במאמר הקודם, מקבל מסר שאינו מוצלח 

שעובר  ככל  ונכשל,  טועה  הזמן  כל  והוא  מספיק 
התנהגות  זוהי  כי  ויותר-  יותר  נכשל  הילד  הזמן 

מעגלית הרסנית.

התנהגות מעגלית 

התהליך ההרסני עובד כך: הילד נכשל קצת, הוא 
נכשל.  שהוא  ביקורת  ומהסביבה  מעצמו  מקבל 
ונכשל  בעצמו  מאמין  לא  הוא  הביקורת,  בעקבות 
במשך  כישלון.  של  משוב  מקבל  הוא  ושוב  שוב, 
ולנסות להציב לעצמו  יעז להסתכן  הזמן הילד לא 
אתגרים חדשים. "הפחד מכישלון" יהיה זה שינחה 

את אמונותיו, את התנהגויותיו ואת דרכו בחיים.

את  בוגר  וכבחור  כנער  גם  ימשיך  ח"ו  זה  ילד 
נמוכה  תהיה  העצמית  הערכתו  הזו-  המעגליות 
ורצונותיו  יוותר מראש על חלומותיו  הוא  כך  ובשל 
להימנע  בכדי  זאת  כל  ואחרים,  כאלה  בתירוצים 
הסביבה  תגובות  עם  או  כשלון  עם  מהתמודדות 

לחוסר הצלחתו.

אז איך נפתח הערכה עצמית גבוהה?

מספר  ישנם  גבוהה,  עצמית  הערכה  לפתח  כדי 
על  בע"ה  נדבר  השבוע,  אך  ממוקדות.  דרכים 

הערכה עצמית בכלליות:

חשוב מאד לשבח את הילד בכל הזדמנות ולתת 
לו חיזוקים חיוביים על כל רצון, החלטה והתנהגות 
לכך  לב  שאשים  כפי  בדיוק  שעשה.  וטובה  נכונה 
את  ואבקר  בבית  הכדור  עם  משחק  כשהוא 
התנהגותו, כך אלמד לשים לב ולשבח אותו כאשר 

מיוזמתו הוא לקח את הכדור ויצא לשחק בחצר. 

בדיוק כפי שאשים לב לכך שהוא זרק את התיק 
של ביה"ס כשהוא נכנס לבית בצהריים ואבקר את 
התנהגותו, כך אלמד לשים לב ולשבח אותו כאשר 
השבחים  במקומו.  התיק  את  שם  הוא  מיוזמתו 
כחלק  יהוו  השונות,  התנהגויותיו  על  יקבל  שהוא 
שנים  גם  אישיותו  את  ויבנו  שלו  הרגשי"  מ"הבנק 

לאחר מכן.

והביטחון  החוזק  נקודות  הם  הם  אלו,  הערכות 
שילוו אותו ברגעי חולשה ומשבר בחיים. עם זאת, 

ובהגזמה,  לצורך  שלא  שבחים  שריבוי  לב  נשים 
ייגרמו לכך שהיעילות שלהם תיפגם. להכיר בגורמים 

אשר מעוררים הערכה עצמית נמוכה

מאורעות החיים שלנו, עלולים גם הם לגרום לנו 
כמו  מאתגרים  אירועים  נמוכה.  עצמית  להערכה 
יקר,  אדם  של  אובדן  הורים,  של  גירושין  פרידות, 
עיר  מעבר של בתי ספר, או לעיתים אפילו מעבר 
בהערכה  דרסטית  לירידה  לגרום  עלולים  דירה,  או 
דורשים מאיתנו  רגשיים,  כי שינויים  העצמית שלנו. 
מאמץ ניכר, כדי להצליח להשאיר את הראש מעל 
המים, כאשר אין לנו עוגנים, זו משימה קשה. לאחר 
הערכה  בנו  מעוררים  אשר  בגורמים  להכיר  שנדע 
עצמית נמוכה נוכל להוריד אותם אחד אחרי השני, 

בכך נוכל לשמור על איזון רגשי. 

כיצד נוריד אותם? על ידי עידוד מחשבות חיוביות. 
נחליף  לאט"  עובד  "אני  כמו-  מחשבות  לדוגמה: 
ונמנע מכעס".  בדימויים חיוביים כמו "אני לא פזיז, 
חיוביות היא המפתח להערכה עצמית גבוהה יותר.

ראיה דרך חלון 

הם  חיובי,  עצמי  ודימוי  גבוהה  עצמית  הערכה 
כהורים  שכך,  מכיוון  מאושרים.  לחיים  דרך"  "אבן 
ולמעשינו. השתקפותו  לדברינו  ערניים  להיות  עלינו 
שלנו  העיניים  דרך  נעשית  עצמו,  בעיני  הילד  של 
בפתיחה),  הסיפור  את  (זכרו  שלנו"  "החלון  דרך 
עליו  תשפיע  הילד,  את  תבנה  הזו  ההשתקפות 

ותלווה אותו לאורך כל שנות חייו.

שיחה עם הילד תהיה תוך כדי יצירת אווירת חיים 
נקי" מניעת ביקורת  "ראיה דרך חלון  כזו שיש בה 
לילדינו להבין מה ערכם  יגרמו  נכון, כל אלו  ועידוד 
ולמה הם מסוגלים ולכן לא יחששו ליטול אתגרים 

וסיכונים, ולהתמודד איתם בכבוד כל החיים.

והרבו  בביקורת  המעיטו  הוא:  שלנו  המסר  ובכן, 
הבא,  בשבוע  בע"ה  המשך  ועידוד,  בהערכה 

בהצלחה!

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

ומספר  עיניים  טרוט  לעבודה  מגיע  אחד 
לי!  יש  לחברו: "אל תשאל איזה שכנים רעים 
בלילה!!"  ב-2  בדלת  לי  דפק  אחד  חצוף  שכן 
העיר  "הוא  החבר,  משיב  חוצפה",  "באמת 

אותך?"

   
                      2 0 0 9

E
ST

ABLISHEDSponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי



עגל באמצע הכביש
עצור בצד!

כאילו  שמאחוַרי  המשטרה  ניידת  של  הקריאות 
העירו אותי מתרדמה עמוקה. אני עובר תקופה לא 
קלה בחיים ופעמים רבות אני מוצא את עצמי שוקע 
במחשבות ובהרהורים ובדאגות או מפליג על כנפי 
הדמיון למקומות אחרים. אנשים מדברים אלי ואני 
לא שם לב. אני לא ממש כאן. אבל מהקריאה של 
הניידת "סוברו, עצור בצד!" – היה קשה להתעלם, 
והיא הורידה אתי בחזרה אל קרקע האספלט של 

המציאות.

ניסיתי  המתנה,  של  מתוחות  שניות  אותן  במשך 
מעין  בראשי  ֵהַרְצִתי  אצלי.  בסדר  לא  מה  לחשוב 
רשימה דמיונית תוך כדי שאני מסמן 'וי' על כל פרט 
יש  ביטוח,  יש  בתוקף,  והוא  כאן  הרישיון  ברשימה: 
טסט, נסעתי במהירות המותרת, עצרתי בעצור, אני 

חגור, לא נגעתי בטלפון הסלולרי...

גם לאחר שווידאתי שאין לי ממה לחשוש, עדיין 
סיבה  שום  מצאתי  שלא  'נכון  הספק:  בתוכי  קינן 
אבל  הפתעות,  לקבל  אמור  אני  שבגללה  מיוחדת 

אני מקווה שגם השוטר לא ימצא...'

משרד הרישוי החדש
כשהוא  שוטר  מולי  עמד  החלון  את  כשפתחתי 
מחייך חיוך רחב. לא, זה לא היה חיוך של לגלול או 
של התנשאות, זה היה חיוך חם מכל הלב. לאחר 
המבוכה  את  שהסגיר  מהּוסס  חיוך  שהחזרתי 
פניו,  ארשת  את  השוטר  שינה  שרוי,  הייתי  שבה 
והם עטו דאגה אימהית, אני לא אגזים אם אומר 
פתח  והוא  לשלומי,  דואג  ממש  שהוא  שהרגשתי 
סיכון  מהווה  שאתה  בגלל  אותך  "עצרתי  ואמר: 
לציבור". מרוב תדהמה לא הצלחתי לשחרר מילה 
ואפשרתי לשוטר להמשיך ולהסביר במה אני מסכן 

את הציבור.

"זה לא רק שאתה נוסע בלי חיוך, אלא אתה גם 
נורא  סיכון  מהווה  זה  ומודאג.  מתוח  מאוד  נראה 
לציבור, נהג שרואה אותך עם כזה פרצוף עלול גם 
להיות  עלולות  והתוצאות  לעצבות,  להיכנס  הוא 
המחקרים  כל  שלפי  יודע  אתה  קטלניות.  חלילה 
הראשי  הגורם  היא  בעצבות  נהיגה  החדשים, 
להוריד  חייב  אני  כולנו  ולטובת  לטובתך  לתאונות. 
אותך מהכביש לרענון קצר. ֵׁשב כאן ברכב ותשמע 
ותמשיך  ותתחזק,  תתעודד  טובות,  בדיחות  כמה 
התעבורה  לחוקי  בכפוף  בלבד  חיוך  עם  בנסיעה 

החדשים".

הוא צודק, חשבתי, מאז שעלתה לשלטון המפלגה 

האווירה   ,ִחיּו שר  בממשלה  והתמנה  החדשה 
ברחוב השתפרה פלאים. ואני, מרוב דאגות שכחתי 
לחייך. טוב שהשוטר המתוק הזה שם לב לכך בזמן 

ועצר אותי.

מאה אחוז הצלחה
שכמה  האמנתי  לא  נמצא  אני  שבו  במצב  אבל 
יקר,  "שוטר  לשוטר:  אמרתי  ולכן  לי,  יעזרו  בדיחות 

אתה ממש צודק, אבל תראה, אני עובר תקופה לא 
כל כך קלה ואני לא חושב שהרענון הזה יעזור לי, 

אני צריך משהו יותר חזק..."

יודע מה, אני  לי: "אתה  השוטר הבין ללבי ואמר 
אשלח אותך ל'קורס אמונה מונעת'. זה קורס שרץ 
כבר כמה חודשים, ובשבוע הבא נפתח מחזור חדש 
ימים  שתוך  בטוח  אני  כמוך.  אנשים  בשביל  בדיוק 

ספורים אתה כבר תוכל לחזור ולנהוג בחיוך..."

"הקורס  וסיפר:  אותי  לַחֵזק  המשיך  השוטר 
בחיים.  קשיים  הרבה  עובר  שלי  השכן  גם  מצוין. 
לפני כחודשיים הוא עבר את הקורס הזה, ובמשך 
כל  למרות  עצומה  בשמחה  היה  הוא  שלם  חודש 
לקורס  נרשם  הוא  כחודש  ולפני  עליו.  שעובר  מה 
נוסף, 'קורס הודיה מונעת' ומאז הוא התחיל להודות 
ומכל  הצרות  מכל  יצא  גם  זה  ובזכות  הצרות  על 

הבעיות".

אחוז  כעת.  צריך  שאני  מה  בדיוק  שזה  ידעתי 
התפעלות יצאתי מהאוטו, הודיתי לשוטר מכל הלב, 
כאלה  שוטרים  לנו  שיש  לה'  והודיתי  התחבקנו, 
ששומרים על מצב הרוח של האומה, ואוכפים את 
החיוך של מפלגת השלטון החדשה, מפלגת  חוקי 

האמונה...

המציאות האידיאלית
האם הסיפור הזה דמיוני? ממש לא. נכון שבינתיים 
הוא לא קרה, אבל זה סיפור על האמת. זה סיפור 
להתנהל.  אמורה  שהמציאות  כפי  המציאות  על 
באמונה  נסיעה  נעימה,  חוויה  היא  באמונה  נהיגה 
היא נסיעה בטוחה. נסיעה בטוחה גם לך וגם לנהגים 
אחרת  בצורה  מתמודד  אמונה  בעל  נהג  שסביבך. 
הנסיעה  וכל  חיובית,  אווירה  סביבו  לחלוטין, מקרין 

שלו רצופה מעשים טובים וקידוש שם שמים.

זו לא גזירה משמיים שאנו צריכים לרדת מההגה 
בבטחה  לנסוע  זכות  לנו  יש  וטעונים.  עצבניים 
כמו  באמונה.  כשנוסעים  אפשרי  וזה  ובשמחה. 
יכולה להיות  כל דבר בחיים, גם נהיגה בלי אמונה 

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

מאמר

ראש הישיבה

זו לא גזירה משמיים 
שאנו צריכים לרדת 
מההגה עצבניים 
וטעונים
יש לנו זכות לנסוע 
בבטחה ובשמחה

בס"ד בר"ה

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

ר"תיציאהכניסה

16:5518:0818:48ירושלים

17:1118:1018:45תל אביב

17:0318:0818:46חיפה

17:1318:1018:48באר שבע

פרשת כי תשא 
גליון 610 | י"ח אדר א' תשע"ט

יום „',
כ"ב ‡„ר ‡' (27/02/19)

ייב "חוט ל חס„" 
מו‡ל הנבי‡ 13,

בעה 20:30

יום ‡',
י"ט ‡„ר ‡' (24/02/19)

רבוהיכל ה
כיכר ˆה"ל 60,

בעה 20:30

יום ה',
כ"‚ ‡„ר ‡' (28/02/19)
בי"כ ע" חללי ˆה"ל 

המעפילים פינ המˆו„ה,
בעה 21:30

ירולים חולון˜רי מונה

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב
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mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 מ' ט וחה ט"צה בחומ  הקדותה
ם' ס ומה גד"א חומ  הקדותה

שוה  עבודה  בדרך  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

סתומה  לם'  פתוחה  מ'  הפיכת  ענין  נפש,  לכל 

נתינת  תכלית  כי  הידוע  פי  על  היצר,  של  בשמו 

התורה לישראל היא כדי שתשמור עליהם כחומה 

בצורה שלא יצאו מגדרי הקדושה, למען ידעו את 

המעשה אשר יעשון ואת המעשה אשר לא יעשון, 

וענין זה רמוז באות ם' סתומה שהיא בצורת חומה 

בצורה מכל ד' צדדים.

יומתק לבאר בזה מה שכתב ה"מגלה עמוקות" 

עם  במדבר  הלכו  ישראל  בני  כי  תרומה(,  )פרשת 

"כמו  העולם:  רוחות  לארבעה  הדגלים  ארבעת 

כי הדגלים  בזה,  לפי האמור הביאור  מ' סתומה". 

ם'  בבחינת  בצורה  כחומה  ישראל  על  שמרו 

סתומה שלא יפרצו את חומת הקדושה.

אולם כך היא דרכו של היצר הרע, שהוא מפתה 

כמו  הקדושה,  חומת  את  לפרוץ  ישראל  איש  את 

שכתוב )קהלת י-ח(: "ופורץ גדר ישכנו נחש", וכן כתוב 

)יחזקאל ז-כב(: "ובאו בה פריצים וחללוה". והנה כאשר 

סתומה,  ם'  של  הקדושה  חומת  את  ח"ו  פורצים 

כלפי  פרוצה  שהחומה  פתוחה  מ'  ממנה  נעשית 

שהם  ארציות  תאוות  בעניני  העסק  מחמת  מטה, 

כלפי מטה ולא בעניני שמים שהם כלפי מעלה.

ויש לומר כי מטעם זה נתן לנו הקב"ה את התורה 

יום  ארבעים  בשמים  בהיותו  רבינו  משה  ידי  על 

וארבעים לילה, כדי ללמדנו כי תכלית נתינת התורה 

לשמור  בצורה  חומה  שתהיה  כדי  היא,  לישראל 

ארבעים.  שמספרה  סתומה  ם'  בבחינת  ישראל  על 

החוטאים  את  להעניש  הכתוב  שצוה  הטעם  וזהו 

במלקות )דברים כה-ב( "ארבעים יכנו", כי זהו עונש על 

שפרץ את חומת הקדושה של האות ם'.

רבינו  שפתח  מה  להבין  יומתק  האמור  פי  על 

הקדוש את התורה שבעל פה במ' פתוחה: "מ'אימתי 

"ה'  סתומה:  בם'  וסיימה  בערבין",  שמע  את  קורין 

יברך את עמו בשלו'ם". ללמדנו בזה שתכלית נתינת 

התורה לישראל בארבעים יום, היא כדי לתקן על ידי 

עסק התורה הפרצה בחומת הקדושה של האות מ' 

זה  ובזכות  סתומה,  ם'  ולסגור אותה באות  פתוחה 

ונזכה  הפרוצה,  ירושלים  חומת  את  הקב"ה  יסתום 

לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

קכז-ה( כי ידברו את אויבים, נראים כאויבים ונעשים 

ולומדים  בה  למיימינים  הוא  שכן  ובודאי  אוהבים, 

לשמה, לא להתייהר או להתגדל בפני אחרים".

הוא  התורה  עסק  כי  הקדושים,  דבריו  ביאור 

בין תלמידי חכמים,  סגולה נפלאה לעשות שלום 

ידברו  כי  יבושו  "לא  )שם(:  בגמרא  שדרשו  כמו 

אמר  בשער,  אויבים  את  מאי  בשער.  אויבים  את 

רבי חייא בר אבא, אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו, 

זה  אויבים  נעשים  אחד,  בשער  בתורה  שעוסקין 

את זה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה 

את זה". וזהו ששנינו )ברכות סד.(: "תלמידי חכמים 

מרבים שלום בעולם".

העמוקה  חכמתו  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

שבעל  התורה  את  שפתח  הקדוש,  רבינו  של 

שמע  את  קורין  "מאימתי  פתוחה  מ'  באות  פה 

בערבין", וסיימה באות ם' סתומה: "ה' עוז לעמו 

כי  בכך  לרמז  בשלום",  עמו  את  יברך  ה'  יתן 

האחדות  את  לעורר  זוכים  בתורה  העסק  בזכות 

 - ישראל"  שם  "ויחן  תורה:  מתן  בשעת  שהיתה 

"כאיש אחד בלב אחד", ועל ידי זה מהפכים את 

סתומה,  לם'  הרע  היצר  של  בשמו  פתוחה  המ' 

ומבטלים את יניקתו משם א"ל.

בן  שמעון  רבי  של  מאמרו  בזה  לבאר  יומתק 

חלפתא: "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל 

שם  הוא  א"ל  ששם  הידוע  פי  על  השלום".  אלא 

החסד כמו שכתוב )תהלים נב-ג(: "חסד א"ל כל היום". 

א"ל מתחסד הקב"ה עם  נמצא לפי זה שמצד שם 

ידי  ומשפיע להם ממדת טובו. אלא שעל  בריותיו 

עוונות התחתונים יונק היצר הרע משם א"ל כנרמז 

בשמו סמא"ל, הנה זה גורם שיוכל הס"מ ח"ו לגנוב 

השפע שיורד מחסד א"ל לישראל.

לכן העצה על כך היא לבטל מהיצר את היניקה 

תבלין  שהיא  בתורה  שנעסוק  ידי  על  א"ל,  משם 

כנגד היצר הרע, כמבואר בגמרא )קידושין ל:( שאמר 

"בני בראתי יצר הרע ובראתי לו  הקב"ה לישראל: 

"לא  ביאור המאמר:  זהו  כן  כי  תורה תבלין". הנה 

כלומר  לישראל",  ברכה  מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא 

הס"מ  יוכל  ולא  ישראל  אצל  תישאר  שהברכה 

לגנוב את השפע, "אלא השלום", שעל ידי השלום 

שוב  לו  אין  ואז  ס"ם,  בבחינת  סתומה  ם'  נעשית 

יניקה משם א"ל וממילא יורד השפע לישראל.

בזה,  התועלת  היתה  מה  ואומר  ומפרש 

מכתב  והמכתב  המה  אלקים  מעשה  "והלוחות 

"חרות"  אלקים הוא חרות על הלוחות", אל תקרי 

אלא "חירות" שנעשו חירות מהיצר הרע וממלאך 

המות, כי בזכות ב' אותיות ס"ם שהיו בלוחות בנס, 

נעשו גם בשמו של היצר הרע ב' אותיות ס"ם, ועל 

ידי זה לא היה יכול לקבל יניקה משם א"ל.

בעגל  חטאו  שלא  עד  היה  זה  כל  אולם 

שהיתה ביניהם אחדות, אבל כאשר חטאו בעגל 

כי הלכו אחרי עצתם הרעה של הערב רב, ונפרדו 

שום  להם  היה  שלא  לוי  שבט  עם  האחדות  מן 

חור  את  שהרגו  כך  כדי  עד  העגל,  בחטא  חלק 

הנס  פסק  מאז  העגל,  להם  לעשות  רצה  שלא 

ידי  ועל  מהם,  ופרחו  שבלוחות  וסמ"ך  מ"ם  של 

זה נתחלפה גם בשמו של היצר ם' סתומה עם מ' 

ועל  א"ל,  משם  יניקה  לקבל  היצר  וחזר  פתוחה, 

וזהו  והמיתה.  והגלויות  הרע  היצר  חזרו  זה  ידי 

המחנה  אל  קרב  כאשר  "ויהי  הכתוב:  שממשיך 

פרחו  זה  ידי  שעל  ומחולות",  העגל  את  וירא 

הממי"ן והסמכי"ן שהם אלף האורות מן הלוחות, 

וישבר  הלוחות  את  מידיו  וישלך  משה  אף  "ויחר 

אותם תחת ההר".

 פשם לה חל   ו"ה תבשל טה
במ' ט וחה וסאומה בם' ס ומה

הנה מה טוב ומה נעים לבאר לפי האמור, מה 

שבחר רבינו הקדוש לפתוח את המשנה הראשונה 

ב.(:  )ברכות  פתוחה  מ'  באות  פה  שבעל  בתורה 

תורה  וסיום  בערבין".  שמע  את  קורין  "מ'אימתי 

שבעל פה המשנה האחרונה היא באות ם' סתומה: 

אלא  לישראל  ברכה  מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא  "לא 

ה' עוז לעמו יתן ה'  )תהלים כט-יא(  השלום, שנאמר 

יברך את עמו בשלו'ם". 

טוב"  יום  ה"תוספות  שביאר  מה  נקדים 

בסיום המשניות, הטעם שסיים רבינו הקדוש את 

המשניות במאמר זה:

פי  על  שאף  הלבבות,  ולעורר  להמתיק  "בא 

שהמשניות מלאים ממחלוקת שהיה בין החכמים, 

היתה  מחלוקותיהם  כי  הנמהר  הלב  על  יעלה  ופן 

התורה  שעוז  הוא,  כן  לא  כי  אמר  ומצה,  מריבה 

ריב  שמץ  בה  אין  השלום,  הוא  ה'  ברכת  מלא  כלי 

וחילוק לבבות, וכמאמרם )קידושין ל:( בפסוק )תהלים 
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משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 
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על פי האמור הוא מבאר המדרש בענין יעקב 

הצילו  בניו  וכינוס  כינוסו  "תני  פד-א(:  )ב"ר  אבינו 

מיד עשו". הכוונה בזה כי יעקב אבינו ניצול משרו 

וי"ב  יעקב  של  האחדות  בזכות  סמא"ל  עשו  של 

של  פתוחה  מ'  נסתמה  זה  ידי  על  כי  השבטים, 

ס"ם, ושוב לא  ם' סתומה בצירוף  ונעשה  סמא"ל 

היה יכול לקבל יניקה משם א"ל עכדה"ק.

מעתה כאשר נצרף את דברי ה"אורח לצדיק" 

ירווח לנו להבין כי מה  עם דברי השל"ה הקדוש, 

שיבטל  ידי  על  היצר  את  לשחוט  הקב"ה  שעתיד 

מ'  את  שיהפוך  בזה  הכוונה  א"ל,  משם  יניקתו 

סתומה,  ם'  לאות  הרע  היצר  של  בשמו  פתוחה 

זה  ידי  ועל  ס"ם,  ב' אותיות הראשונות  יהיו  שאז 

שאחריהן  אותיות  מב'  וחיותו  יניקתו  תתבטל 

א"ל, באופן ששני הדברים עולים בקנה אחד  שם 

כפתור ופרח.

באפול ת" הת חה תתמו מרס

מאמר  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

הגמרא הנ"ל: "מאי דכתיב חרות על הלוחות, אלמלי 

תורה  נשתכחה  לא  הראשונות  לוחות  נשתברו  לא 

מישראל". על פי מה ששנינו בגמרא )חגיגה ט:(:

"אמר ליה בר הי הי להלל, מאי דכתיב )מלאכי ג-יח( 

אלקים  עובד  בין  לרשע  צדיק  בין  וראיתם  ושבתם 

לאשר לא עבדו, היינו צדיק היינו עובד אלקים, היינו 

רשע היינו אשר לא עבדו. אמר ליה, עבדו ולא עבדו 

דומה שונה פרקו  ואינו  נינהו,  גמורי  תרוייהו צדיקי 

מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד".

רז"ל"  מאמרי  ב"שער  האריז"ל  רבינו  וביאר 

)חגיגה שם( הטעם שצריך לשנות פרקו ק"א פעמים, 

כי אם למד רק מאה פעמים שולט בו שר השכחה 

מ"ס בגימטריא מאה:

שמו  נקרא  השכחה  על  הממונה  השר  כי  "דע 

מסו"ה,  פניו  על  ויתן  לד-לג(  )שמות  סוד  וזה  מ"ס, 

הפסק  לעשות  רוצה  הזו  הקליפה  כי  לומר  רצונו 

כמנין  פעמים  מאה  פרקו  השונה  ולפיכך  למעלה, 

מ"ס שוכח, והשונה ק"א הוא מתגבר עליו ונוצחו, 

ואינו שולט בו להשכיחו".

על פי האמור יאירו עינינו להבין הטעם ששמו 

פתוחה, כי הוא  מ'  עם  מ"ס  של שר השכחה הוא 

מקבל  שאז  פתוחה  מ'  האות  כאשר  רק  שולט 

אם  אבל  א"ל,  משם  יניקה  סמא"ל  עשו  של  שרו 

לא נשתברו הלוחות הראשונים ששם עמדו בנס 

כל האותיות ס' ם', הרי בכך היו סותמים את כוחו 

א"ל,  יניקה משם  יוכל לקבל  של היצר הרע שלא 

ואז היה מתבטל שר השכחה מן העולם ולא היתה 

התורה משתכחת מישראל.

מ' ט וחה בחומו  א"ותלאם

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שדרשו 

הנביא  בדברי  שכתוב  מה  צד.(  )סנהדרין  בגמרא 

וגו',  "לםרבה המשרה ולשלום אין קץ  )ישעיה ט-ו(: 

אמר רבי תנחום דרש בר קפרא בציפורי, מפני מה 

ביקש  סתום,  וזה  פתוח  תיבה  שבאמצע  מ"ם  כל 

רש"י  ופירש  משיח".  חזקיהו  לעשות  הקב"ה 

צרותיהן  לסתום  הקב"ה  "שביקש  השני:  בפירוש 

של ישראל שביקש לעשותו משיח".

מז-כח(  )בראשית  ויחי  בפרשת  בחיי  רבינו  וכתב 

כי כאן מצינו ם' סתומה באמצע התיבה "לםרבה". 

ולעומת זה מצינו מ' פתוחה בסוף התיבה בפסוק 

)נחמיה ב-יג(: "ואהי שבר בחומות ירושלים אשר המ 

ומביא  פרוצים".  "הם"[  במקום  "המ"  פתוחה  ]מ' 

"ואמרו  המדרש:  בשם  כך  על  ביאור  בחיי  רבינו 

במדרש שבא הרמז, כאשר יסתמו חומות ירושלים 

שהם עתה פתוחים ופרוצים בזמן הגלות, אז תפתח 

המשרה שהיא ]ם'[ סתומה".

חומות  בגלות  כי  בכך,  הביאור  האמור  לפי 

ירושלים פרוצות, בגלל שנאת חנם שהחריבה את 

בית מקדשנו, ועל ידי זה נפרצה האות ם' סתומה 

יסתמו  כאשר  אולם  פתוחה,  מ'  באות  ונפתחה 

חומות ירושלים בשלום שישרור בין אדם לחבירו, 

"לםרבה  סתומה  ם'  תהיה  פתוחה  מ'  במקום  אז 

המשרה", שיקרב הקב"ה את הגאולה.

יומתק להוסיף בזה רמז נחמד ונעים, כי כאשר 

מ'חלוקת  תיבת  בין  ההבדל  שזהו  נראה  נתבונן 

ם'  שהאות  שלו'ם  לתיבת  פתוחה  מ'  שהאות 

נסתמה  והשלום  האחדות  ידי  על  כי  סתומה, 

יניקת ס"ם משם א"ל. וזהו גם כן ההבדל בין תיבת 

ם'  חיי'ם שהאות  לתיבת  פתוחה  מ'  מ'ות שהאות 

פתוחה יש לה ח"ו  מ'  סתומה, כי כל זמן שהאות 

כח להמית בבחינת מ'ות, אבל כאשר נסתם הפרוץ 

לקבל  יכול  אינו  ס"ם,  בבחינת  סתומה  ם  ונעשה 

זה מתבטל כח  ידי  ועל  א"ל שאחריו,  חיות משם 

המיתה שלו ונשאר חיי'ם עם ם' סתומה.

מ'  שהאות  הטעם  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

דרכו  כן  כי  פתוחה,  היא  סמא"ל  היצר  של  בשמו 

להרבות מ'חלוקת בין אדם לחבירו, ועל ידי זה יש 

ידי  על  אולם  א"ל.  משם  יניקה  לקבל  בכוחו  ח"ו 

שנתאחד יחד בשלום כאיש אחד בלב אחד, נזכה 

להפוך מ' פתוחה של מ'חלוקת עם ם' סתומה של 

שלו'ם ותתבטל יניקתו משם א"ל.

 רואחן תם את"אלר
ר אאת אחד בלב אחדר

הקב"ה  שבחר  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

"מ"ם  הראשונים:  בלוחות  הגדול  הנס  לעשות 

וסמ"ך בנס היו עומדים", על פי מה שכתוב בפרשת 

יתרו במעמד הר סיני )שמות יט-ב(: "ויחן שם ישראל 

"כאיש  המכילתא:  בשם  רש"י  ופירש  ההר".  נגד 

בתרעומות  החניות  כל  שאר  אבל  אחד,  בלב  אחד 

ובמחלוקת". נמצא לפי זה כי במעמד הר סיני זכו 

ישראל להתאחד בבחינת ם' סתומה.

לכן בכח האחדות נתן להם הקב"ה את הלוחות 

בנס,  שם  עמדו  ס"ם  האותיות  שב'  הראשונים 

ובכח קדושתם נהפכו גם בשמו של היצר הרע ב' 

לקבל  יכול  היה  ולא  ס"ם,  לאותיות  ס"מ  אותיות 

ישראל  נעשו  זה  ידי  ועל  א"ל,  אותיות  מב'  יניקה 

חירות מהיצר הרע וממלאך המות ומכל הגלויות, 

שהרי שורש כל הצרות הוא על ידי שרו של עשו 

א"ל,  אותיות  מב'  יניקה  מקבל  כשהוא  סמא"ל 

את  ביטלו  באחדות  ישראל  שהיו  סיני  בהר  אבל 

הכח של היצר הרע, בקדושת הלוחות הראשונים 

שעמדו שם ב' אותיות ס"ם בנס.

הקב"ה  שגילה  מה  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

הראשונים,  הלוחות  של  הגדולות  המעלות  את 

בידיו,  הלוחות  שני  עם  ההר  מן  משה  ירד  כאשר 

הלוחות,  את  משה  ששבר  הסיבה  להודיענו  כדי 

פרחו  הגדולות  למעלות  שגרמו  האותיות  כי 

וירד משה  "ויפן  וזהו פירוש הכתובים:  מהלוחות. 

כתובים  לוחות  בידו  העדות  לוחות  ושני  ההר  מן 

שהכתב  כתובים",  הם  ומזה  מזה  עבריהם  משני 

ועם כל זאת  שבלוחות היה מפולש מעבר לעבר, 

עמדו שם האותיות מ"ם סתומה וסמ"ך בנס.

 או"ח לצדאק: בז ו  האחדו  הוט אם מ' ט וחה תל הסרמ לם' ס ומה
  דא תלא או ל לאנוק מתם ארל

 בלוחו  ה"אתונאם נשתו את"אל בנא חו"אן מהאצ" ה"ש וממלאך המו 
 בז ו  או או  סרם תשמדו בנס

 מ' תל מ'חלוק  ט וחה לשומ  ם' תל תלו'ם ס ומה.
 מ' תל מ'ו  ט וחה לשומ  ם' תל חאא'ם ס ומה.

  וונ ו השמוקה תל "באנו הקדות תט ח  ו"ה תבשל טה
 במ' ט וחה רמאאמ אר וסאאמה בם' ס ומה רבתלוםר 
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ידיו  על  כבדים  ונמצאו  מעליהם  הכתב  אות  פרח 

של משה, מיד ויחר אף משה וישלך מידיו".

לפי דברי הגה"ק מקאמינקא יש לומר הביאור 

בשעת  אורות  לאלף  משה  שזכה  מאחר  כי  בזה, 

וב'  סתומות  הממי"ן  כ"ב  ידי  על  תורה,  מתן 

כאשר  לכן  בנס,  בלוחות  עומדות  שהיו  הסמכי"ן 

כל  את  ואיבד  הלוחות  מן  הללו  האותיות  פרחו 

הנס  שפסק  מזה  הבין  אחד,  מלבד  אורות  האלף 

כבדו  זה  ומטעם  בעגל,  ישראל  שחטאו  משום 

הלוחות על ידיו של משה, מתוך הכאב הגדול על 

איבוד האורות. 

מעתה ירווח לנו להבין מה שבחר הקב"ה נותן 

של  המעלות  את  שבכתב  בתורה  לסדר  התורה, 

הלוחות הראשונים בסדר נכון, כי מתחילה כשנתן 

בהר,  בהיותו  רבינו  למשה  הלוחות  את  הקב"ה 

רק  הראשונים  הלוחות  של  המעלות  את  לנו  גילה 

באופן כללי: "ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו בהר 

סיני שני לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע 

אלקים". ומאחר שהיו כתובים באצבע אלקים, הרי 

ברור שכללו מעלות רבות למעלה מדרך הטבע.

שחטאו  אחרי  ההר  מן  משה  כשירד  אולם 

את  שבר  מכך  כתוצאה  אשר  בעגל  ישראל 

הלוחות, רצה הקב"ה ללמדנו כי הסיבה לשבירת 

הלוחות היא, משום שהאותיות שעמדו בנס פרחו 

מן הלוחות וכבדו על ידיו, לכן מפרש הכתוב: "ויפן 

וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו", ופירש 

"לוחות  התואר  ביאור  הקדוש  החיים"  ב"אור 

בנס  שעמדו  שבלוחות  וסמ"ך  המ"ם  כי  העדות", 

היו עדים נאמנים, שהלוחות המה מעשה אלקים, 

וזהו שמפרש ואומר, מהי העדות, "לוחות כתובים 

שהכתב  כתובים",  הם  ומזה  מזה  עבריהם  משני 

הממי"ן  שכל  באופן  לעבר  מעבר  מפולש  היה 

הסתומות והסמכי"ן עמדו בלוחות בנס.

פלא  על  נתמה  שלא  הכתוב  מפרש  כך  ועל 

"והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב  זה, שהרי 

זה  לפי  הלוחות".  על  חרות  הוא  אלקים  מכתב 

"ויהי כאשר קרב אל  מבואר היטב המשך הכתוב: 

פסק  אז  והנה  ומחולות",  העגל  את  וירא  המחנה 

וכל האותיות שעמדו בנס פרחו מן הלוחות  הנס 

בעגל,  שחטאו  הבין  מזה  ידיו,  על  הלוחות  וכבדו 

וישבר  הלוחות  את  מידיו  וישלך  משה  אף  "ויחר 

אותם תחת ההר".

 מרם וסמרך תבלוחו  ה"אתונאם
באפלו האו או  תל הסרמ

שגילה  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הראשונים:  הלוחות  של  הגדולה  המעלה  הקב"ה 

"חרות על הלוחות" - "אל תקרי חרות אלא חירות 

הקב"ה לשחוט את היצר הרע לעתיד לבוא, וצריך 

ביאור איך אפשר לבטל את יניקתו.

 שצ ו הנטלאה תל הראו"ח לצדאקר
לבפל אנאק  סרמ מתם ארל

ממשנתו  כך  על  נשגב  ביאור  ללמוד  ונראה 

הטהורה של הרה"ק רבי אליעזר ליפא בן הרה"ק 

"אורח  בספרו  זי"ע  מליז'ענסק  אלימלך  ר'  הרבי 

להפסיק  העצה  כי  ויחץ(,  ד"ה  וישלח  )פרשת  לצדיק" 

פתוחה  מ'  להפוך  היא,  א"ל  משם  הס"מ  יניקת 

בשמו לאות ם' סתומה, כי כל זמן שהאות מ' של 

נמשכת,  שהתיבה  מורה  זה  הרי  פתוחה  סמא"ל 

א"ל שבהמשך שמו, אבל  ואז הוא יונק מאותיות 

כאשר הופכים מ' פתוחה לם' סתומה הרי מסתיים 

שמו בב' אותיות ס"ם, ושוב אינו יכול לקבל יניקה 

מב' אותיות א"ל שנפרדו משמו.

איך  עבודה  בדרך  לצדיק"  ה"אורח  ומבאר 

סותמים מ' פתוחה שתהיה סתומה, כי הצורה של 

ם' סתומה שהיא סגורה באחדות גדולה, בבחינת 

מקשה אחת זהב טהור בלי שום פירוד, היא רמז 

על ישראל כשהם באחדות גדולה כאיש אחד בלב 

מ' פתוחה שיש  אחד. אולם לעומתה הצורה של 

בה סדק ופירוד, היא רמז שיש ח"ו פירוד בישראל 

ואין ביניהם אחדות.

הנה כי כן כאשר יש בין ישראל אחדות גדולה, 

מ'  את  לסגור  מדה  כנגד  מדה  גורמים  הם  הרי 

פתוחה בשמו של היצר הרע סמא"ל, ואז במקום 

מ' פתוחה נעשית ם' סתומה הרומזת על אחדות, 

ועל ידי זה מסתיים שמו של היצר הרע בב' אותיות 

ס"ם שאין להן המשך, ואינו יכול לקבל יניקה מב' 

אותיות א"ל כי כבר נפרדו ממנו לגמרי.

פירוד  אם  כי  בישראל  אחדות  אין  אם  אבל 

ומחלוקת ח"ו, כי אז מדה כנגד מדה במקום ם' סתומה 

המורה על אחדות, נעשית ממנה מ' פתוחה שיש בה 

היצר  של  בשמו  אותיות  ב'  זה  ידי  ועל  ופירוד,  סדק 

ס"מ אינן סוף התיבה אלא יש להן המשך, וזה מורה 

שיש לו יניקה מב' אותיות א"ל ויש לו כח לפעול.

 "באנו הא"אזרל: בחפא השגל נס לקו ממתה אלף או"ו 
תקאבל במ ן  ו"ה ונתא" אצלו "ק אחד מאלף

 גמ"א: רמרם וסמרך תבלוחו  בנס האו שומדאןר.
  א ה  ב תבלוחו  האה מטולת והאו או  ם' וס' נ לו באווא" 

 תט א  הן: תבא"  הלוחו  האא תטסק הנס 
ו ל הממארן הס ומו  והסמ ארן תשמדו בנס ט"חו מן הלוחו 

 "בא תלום מקאמאנקא: אלף האו"ו  הם  רב ם' וב' ס' 
בגאמפ"אא אלף תט"חו מהלוחו  בחפא השגל

מן  חירות  המות...  ממלאך  חירות  גלויות...  מן 

היסורין", רק בירידתו של משה רבינו מן ההר עם 

שני הלוחות בידיו, כי גם מעלה זו קשורה בקשר 

כתובים  "לוחות  לה:  שקדמה  המעלה  עם  אמיץ 

בלוחות  וסמ"ך  מ"ם  על  לרמז  עבריהם",  משני 

שבחר  הטעם  לבאר  בהקדם  עומדים,  היו  שבנס 

הקב"ה בשתי אותיות הללו ס"ם שיעמדו בלוחות 

הראשונים בנס.

ששנינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

בגמרא )סוכה נב.(: "לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר 

הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים". וביאר 

השל"ה הקדוש )פרשת חיי שרה תורה אור אות י( הענין 

כי  ובמדרשים  הקדוש  בזוהר  המבואר  פי  על  בזה 

ב' אותיות  והנה  סמא"ל.  הוא  היצר הרע  שמו של 

ס"ם הן מצד הטומאה, ואילו ב' אותיות  ראשונות 

א"ל הן מצד הקדושה, שהיצר הרע מקבל את חיותו 

זהו הענין שעתיד הקב"ה לשחוט  כן  כי  מהן. הנה 

שלא  א"ל  את היצר הרע, שיוציא ממנו את השם 

יוכל לקבל יניקה ממנו, ועל ידי זה תתבטל החיות 

של ב' אותיות ס"מ שמצד הקליפה עכדה"ק.

בתרא  )בבא  בגמרא  ששנינו  מה  ידוע  והנה 

"הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המות".  טז.(: 

ומפרש בגמרא )שם(: "במתניתא תנא, יורד ומתעה, 

ופירש  נשמה".  ונוטל  רשות  נוטל  ומרגיז,  ועולה 

יורד להתעות את הבריות  רש"י כי מתחילה הוא 

לקטרג  עולה  הוא  כך  אחר  הרע",  "יצר  ונקרא 

ואחרי  שמשטין,  שם  על  "שטן"  ונקרא  עליהם 

שהוא מקבל רשות מן השמים להרוג את החוטא, 

הוא יורד ונוטל נשמה ונקרא "מלאך המות".

האדם  את  מפתה  הרע  שהיצר  זה  לפי  נמצא 

הן  המבואר  שכפי  ס"מ  אותיות  בב'  עבירה,  לדבר 

שטן העולה  נעשה  הוא  כך  ואחר  שבו,  הרע  חלק 

למעלה לקטרג על האדם בכח ב' אותיות אלו, ואחר 

להמית  למטה  היורד  המות  מלאך  נעשה  הוא  כך 

המות ה'  ס"ם  את האדם בב' אותיות אלו בבחינת 

ישמרנו. מזה נשכיל להבין כי העצה להתגבר עליו 

היא לבטל את יניקתו משם א"ל, מעין מה שעתיד 
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ט"ת   א  תא  תשרפ | א

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

מתן  בשעת  כי  בזה,  הענין  האריז"ל  וביאר 

קדושים  אורות  לאלף  רבינו  משה  זכה  תורה 

אלף  ממנו  נחסרו  העגל  שבחטא  אלא  ונשגבים, 

אורות אלו, ונשארו אצלו רק אחד מן האלף. וזהו 

זעירא,  - אל"ף  "ויקרא אל משה"  הרמז במסורה: 

ללמדנו שמתוך ֶאֶלף האורות שהיו לו בשעת מתן 

ַאֶלף זעירא  תורה, נשאר לו אחרי חטא העגל רק 

דהיינו אחד מאלף.

מקאמינקא  שלום  רבי  הגה"ק  כך  על  הוסיף 

ממשה  שנסתלקו  האורות  אלף  הם  מה  לבאר, 

ב"שפתי  שהביא  מה  פי  על  העגל,  בחטא  רבינו 

בשם  ט-יז(  )דברים  עקב  פרשת  התורה  על  כהן" 

הלוחות,  שבירת  בענין  גדול  חידוש  המפרשים 

חסדא:  רב  של  מאמרו  שלמדנו  מה  על  המבוסס 

"מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין". הנה כי כן 

זהו ענין שבירת הלוחות, כי בחטא העגל פסק הנס 

שבלוחות  והסמכי"ן  סתומות  הממי"ן  וכל  ההוא 

פרחו מן הלוחות. 

לפי זה הראה הגה"ק מקאמינקא דבר פלא, כי 

בעשרת הדברות יש בדיוק כ"ב ממי"ן סתומות וב' 

סמכי"ן שעולים בגימטריא אלף. הנה כי כן זהו סוד 

בקבלת  רבינו  למשה  בתחילה  שהיו  אורות  אלף 

סמכי"ן  וב'  סתומות  ממי"ן  כ"ב  שהם  התורה, 

שבחטא  אלא  בנס,  הראשונים  בלוחות  שעמדו 

כשפרחו  הללו  אורות  אלף  ממנו  נחסרו  העגל 

האותיות מהלוחות. אלו דבריו הנפלאים.

 רט"ח או  ה  ב משלאהם
ונמצאו  בדאם של אדאו תל מתהר 

ונראה כי לפי דבריו הקדושים יפתח לנו פתח 

ז"ל  חכמינו  לנו  שגילו  מה  שאת,  ביתר  להבין 

מו-א(:  )שמו"ר  הלוחות  לשבירת  הסיבה  במדרש 

"שפרחו הכתובים מן הלוחות לכך שברן, שנאמר 

אלקיכם,  לה'  חטאתם  והנה  וארא  ט-טז(  )דברים 

ראה משה שחטאו ושבר את הלוחות". וכן מבואר 

ביתר שאת במדרש תנחומא )פרשת כי תשא אות כו(: 

"בשעה שנתן לו הקב"ה את הלוחות היו סובלין את 

עצמן, כיון שירד וקרב אל המחנה וראה את העגל, 

הלוחות הראשונים: "והמכתב מכתב אלקים הוא חרות 

על הלוחות". דרשו על כך חכמינו ז"ל בגמרא )עירובין 

נד.(: "מאי דכתיב חרות על הלוחות, אלמלי לא נשתברו 

רב  מישראל.  תורה  נשתכחה  לא  הראשונות  לוחות 

אחא בר יעקב אמר אין כל אומה ולשון שולטת בהן, 

שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות".

כך  על  מוסיפים  מא-ז(  )שמו"ר  כאן  במדרש 

"רבי  המות:  ממלאך  גם  חורין  בני  נעשים  שהיו 

יהודה אומר, אל תקרי חרות אלא חירות מן גלויות. 

ורבותינו  המות,  ממלאך  חירות  אומר  נחמיה  רבי 

מתאים  זה  דבר  היסורין".  מן  חירות  אומרים 

"לא  ה.(:  זרה  )עבודה  בגמרא  ששנינו  למה  להפליא 

קיבלו ישראל את התורה, אלא כדי שלא יהא מלאך 

אני אמרתי  )תהלים פב-ו(  המות שולט בהן, שנאמר 

מעשיכם  חבלתם  כולכם,  עליון  ובני  אתם  אלהים 

]בחטא העגל[, אכן כאדם תמותון". 

הנה כי כן ראוי להתבונן במה שדקדקו המפרשים 

לנו  לגלות  הכתוב  ראה  מה  דבר"[,  "העמק  ]ראה 

הראשונים:  הלוחות  של  הללו  הנפלאות  המעלות 

"לוחות כתובים משני עבריהם", "חרות על הלוחות", 

העגל  חטא  אחרי  ההר  מן  רבינו  משה  כשירד  רק 

עם שני הלוחות בידיו. ולכאורה היה ראוי להקדים 

הלוחות  את  משה  כשקיבל  אלו,  גדולות  מעלות 

אל  "ויתן  )לא-יח(:  לעיל  שכתוב  כמו  בהר,  מהקב"ה 

משה ככלותו לדבר אתו בהר סיני שני לוחות העדות 

לוחות אבן כתובים באצבע אלקים".

אלף או"ו  תנס לקו בתבא"  הלוחו 

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי הקדמה 

ישר"  "ילקוט  בספר  שהביא  עינים  מאירת  יקרה 

משה  רבי  הגה"ק  מדודו  ששמע  ד(  אות  מ  )מערכת 

הגה"ק  בשם  פלא  דבר  שאמר  זצ"ל  מראזוודוב 

בקדשו  דיבר  אשר  זצ"ל,  מקאמינקא  שלום  רבי 

לבאר מה שמובא במקובלים, ומקור הדבר ב"שער 

)ענין מזמור שיר ליום השבת  הכונות" לרבינו האריז"ל 

תורה  בספר  לכתוב  המסורה  ביאור  א(  טור  סו  דף 

בפסוק )ויקרא א-א(: "ויקרא אל משה", אות א' של 

"ויקרא" אלף זעירא - אל"ף קטנה.

בפרשתנו פרשת כי תשא דבר בעתו מה טוב, 

הלוחות  שבירת  של  הנורא  במעשה  להתבונן 

הראשונים בעקבות חטא העגל, מעשה שהשאיר 

את חותמו לכל הדורות הבאים עד ימות המשיח, 

הנפלאות  המעלות  מן  הרבה  של  הביטול  בגלל 

בלוחות  כלולות  שהיו  הגדולות  והסגולות 

הראשונים, והנה הם הכתובים )שמות לב-טו(:

"ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו 

לוחות כתובים משני עבריהם מזה ומזה הם כתובים. 

והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב אלקים 

הוא חרות על הלוחות... ויהי כאשר קרב אל המחנה 

וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידיו 

את הלוחות וישבר אותם תחת ההר".

האותיות  היו  עבריהם  "משני  רש"י:  ופירש 

ה"מזרחי"  וביאר  היה".  ניסים  ומעשה  נקראות 

כמו  כוונתו  ניסים,  מעשה  שהיה  שפירש  מה  כי 

מ"ם  חסדא,  רב  "אמר  קד.(:  )שבת  בגמרא  ששנינו 

רש"י  ופירש  עומדין".  היו  בנס  שבלוחות  וסמ"ך 

מפולשת  היתה  שבלוחות  כי החקיקה של הכתב 

הפנימי  החלק  כי  נמצא  הצדדים,  משני  ונראית 

ולא היה להם  ם' עמדו באוויר  ובאות  ס'  שבאות 

במה להיאחז, אלא שבנס היו עומדים בלוחות.

שפירשו  כמו  רש"י  כוונת  לפרש  אין  אולם 

כתובים  "לוחות  שכתוב  מה  כי  ראשונים,  כמה 

משני  נקראו  שהלוחות  הכוונה  עבריהם",  משני 

רש"י  שיטת  לפי  שהרי  נס,  בדרך  ביושר  הצדדים 

היו הלוחות נקראים ביושר רק מצד הפנים, אבל 

כי  הפוכות,  והתיבות  האותיות  היו  השני  מהצד 

על מה ששנינו בגמרא )שם(: "ואמר רב חסדא כתב 

פירש  מבחוץ".  ונקרא  מבפנים  נקרא  שבלוחות 

והתיבה  הפוכות  האותיות  מבחוץ,  "ונקרא  רש"י: 

הפוכה, ולא אשמועינן אלא שהיה החקק נוקב את 

כל הלוח, ולפיכך היו מ"ם וסמ"ך בנס".

 רח"ו  של הלוחו ר
חא"ו  ממלאך המו  ומהגלואו 

והסמ"ך  המ"ם  של  הגדול  הנס  מלבד  והנה 

מעלת  הכתוב  מפרש  עומדים,  היו  שבנס  שבלוחות 

הגאלוא הנטלא תל ה"הרק מקאמאנקא זארש

 אלף או"ו  נס לקו בחפא השגל בתבא"  הלוחו 
 תט"חו  רב ממארן וב' סמ ארן תהאו שומדאם בנס
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה
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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

 – ה(  ו,  )דברים  וגו' בכל מאדך  ה' אלקיך 
בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי 
לבו:  בתמימות  לומר  החל  לו".  מודה 
אם בגיהנום המקום טוב ויפה כל כך, 
על  למעלה,  שם  עדן  בגן  בוודאי  הרי 

אחת כמה וכמה!...

ומתוך שתי הגירסאות הללו גם יחד, 
עד  נוקב,  השכל  מוסר  טיב  למדנו 
כמה עלינו להתרחק הרחק כמטחווי 
ובמקום  הסרוחה,  הגאווה  מן  קשה 
שאחשוב גדלות עצמי ושפלות חברי, 
בשפלות  תמיד  ולהתבונן  להכיר 

עצמו, אמן.
 ]שם, קובץ 'כלליות' מס' 1[

• ~ • ~ •
בשנות צעירותו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב 
זצוק"ל, בטרם התקרב לרבו בעל ההילולא, היה לומד 
ומתעסק הרבה בתורת הרי"ף, ונפשו דבוקה עד מאוד 

בדברי הרב אלפס ז"ל.

ומעורר  קורא  זצוק"ל  חיים  החפץ  מרן  שהיה  כענין 
הנדפס  הרי"ף,  את  וסוגיא  סוגיא  בכל  ללמוד  תדיר, 
בשלהי המסכתא. – מחמת שמתוך לימוד זה מגיעים 
להלכה  הסוגיא  מן  העולים  הדינים,  מסקנת  אל 

למעשה. 
גדול  וצימאון  חיסרון  חש  פנימה  נפשו  בעומק  אך 
להתדבק יותר בקדושה ובקרבת אלקים חיים, זמן רב 
היה משוטט ומחפש את אשר אהבה נפשו, ומתפלל 

ומתחנן לפני השם יתברך על כך.

והנה באחד הימים, בעודו הוגה ומתייגע בעמל הבנת 
שבגמרא  הרי"ף  דפי  על  התנמנם  אלפס,  רב  תורת 
להתגלות  זכה  חלומותיו,  שרעפי  ומתוך  הקדושה. 
הורה  אשר  בעצמו,  ז"ל  אלפסי  יצחק  רבינו  נשמת 
קום  כך,  כל  נפשך  ולמה מתגעגעת  מה  על  לו:  ואמר 
סע ליז'ענסקה, אל הרבי ר' אלימלך, ושם תמצא את 

אשר אהבה נפשך!

החדשה  לדרכו  רימנובער  מענדלי  ר'  יצא  ואכן 
מגדולי  לאחד  נעשה  הימים  וברבות  אדמות,  עלי 
של  קדשו  היכל  שבחבורת  מאריות  התלמידים, 
הצדיקים  שרמזו  מה  ידוע  כאשר   – אלימלך.  הנועם 
המגיד  הרדו"ב  ]ה"ה  "ונהר  י(:  ב,  )בראשית  בפסוק  נ"ע, 
ממעזריטש[ יוצא מעדן ]ה"ה רבינו הבעש"ט הקדוש[ 
– להשקות את הגן }ה"ה רבינו הנוע"א בעל ההילולא[, 
החוזה  ]ה"ה  ראשים".  לארבעה  והיה  יפרד  ומשם 

מלובלין, המגיד מקוז'ניץ, הר"ר מנחם מנדל מרימנוב, 
קדשם  דברי  מעומק  אשר  מאפטא[.  ישראל  והאוהב 
עולה, שעיקר ההשפעה התפשטה בעולם על ידי רבינו 
בעל ההילולא, שכן פשט הכתוב מדבר על הגן, ואליו 
יוצא מעדן להשקותו,  נהר  הוא מתייחס, לומר שהיה 

וממנו נפרד לארבעה ראשים ודו"ק. 

זכות הצדיקים תגן עלינו לטובה, אמן.
]מתוך שיחה ביו"ד דהרה"ק מרימנוב זי"ע [

• ~ • ~ •
כו'  "אמור  כתב:  אמור(  )פרשת  אלימלך  נועם  בסה"ק 
אמור  ז"ל:  רש"י  פירש  א(.  כא,  )ויקרא  אליהם  ואמרת 
ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים'. יש לומר כוונת 
רש"י ז"ל, 'להזהיר גדולים' דהיינו צדיקים גדולים, 'על 
דש  שאדם  קטנים,  עבירות  על  לומר  רוצה  הקטנים', 

בעקבו" עכל"ק.

הגה"צ  אבי  עם  להתלוות  שזכיתי  השבתות  באחת 

בעל  זצוק"ל,  רבינוביץ  הכהן  לוי  רבי 
'מעדני השולחן', בעת צפרא דשבתא 
הדקות  את  ניצל  הכנסת.  לבית 
המועטות של ההפסקה שבין קריאת 

התורה למוסף, כדי לצאת לצרכיו.

בית  אל  ולהיכנס  לחזור  כשמיהר  אך 
כבר  שהש"ץ  לצערו  ראה  הכנסת, 
ארון  אל  תורה  הספר  את  מוביל 
הקדוש, והנה בעוד דקות ספורות כבר 
לתפילת  יחדיו  הציבור  כל  נעמדים 
את  כאן  'הפסיד'  הוא  והרי  המוספין. 

כל תפילת "יקום פורקן"... 

על  הן  הצדיק,  לוי  רבי  של  לבו  צר 
ה'יקום פורקן' שחמק לו כך ממנו, והן 
על ה'מי שברך' הנחטף בחופזה תיכף 

לאחריו...

כל הפסד ניתן להשלימו, הרהר ר' לוי, ותיכף עם סיום 
לביתו  איש  איש  התפזר  שהקהל  לאחר  התפילה, 
על  בנחת  לו  התיישב  קדישא.  דעתיקא  ולסעודתא 
לקרוא  והחל  התפילה,  סידור  את  שוב  פתח  מקומו, 
'יקום  תפילת  את  ובמנוחה,  הדעת  ביישוב  מתוכו 
הגאונים  שתקנו  הראשון  הקטע  את  הן  פורקן', 
ותלמידי  ורבנן חבורתא קדישתא, תלמידהון  'למרנן 
את  והן  באורייתא'.  דעסקין  מאן  ולכל  תלמידהון, 
הקטע השני, שנתקן עבור 'כל קהלא קדישא, רברביא 
'כל  עבור  ה'מי שברך' שלאחריו  יחד עם  זעריא'.  עם 
הקהל הקדוש הזה עם כל קהילות הקדוש וכו''. – את 
הכל קרא בנעימה ובנחת כמונה מעות, ועם סיומו סגר 
את הסידור ונשקו באהבה, ורק לאחר מכן יצא לקדש 

על יינו, לכבוד שבת קדוש. 

בפי  נקראים  בהם,  ושכיוצא  כאלו  מעשיות  טיב 
 – גדולים"...  אנשים  על  קטנים  "סיפורים  העולם: 
ללמדנו דרכי חיים, "להזהיר גדולים על הקטנים", אף 
בדברים קלים "שאדם דש בעקבו", כדוגמת השלמת 

תפילת יקום פורקן...
]קונטרס 'טיב המעשה' 2 – עמו' 34 [

• ~ • ~ •

זכות רבינו הקדוש בעל ההילולא 
ישראל  כל  ועל  עלינו  תגן   –

לטובה אמן.

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

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |

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

• לעילוי נשמת •
האשה הצדקנית מרת נעכא סאסא ע"ה

בת רבי יהושע הכהן זצ"ל
נלב"ע כ"ב אדר א' תש"ס

ת.נ.צ.ב.ה.
 • - •

הונצח ע"י חתנה מורנו ורבנו שליט"א

  

  ישמח לב מבקשי ה'
  הבעל"ט הפוריםימי לרגל  הננו להודיע כי

  להשיג את ספרי מורינו ורבינו שליט"אניתן 

 
 

  
 

  
  

 להשיג בחנויות הספרים המובחרות

  הרש"שהכונות וטיב טיב 

  פוריםעל 

  
 

  המועדיםטיב 

  לפוריםשיחות ופנינים 
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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

'ואשא אתכם...'
שיחה  לתת  "הוזמנתי  שליט"א:  הרב  מורנו  סיפר 
היעודה  השעה  לקראת  בירושלים,  ידועה  בישיבה 
למטה  המתנתי  ליעד,  אותי  שתסיע  מונית  הזמנתי 
המוניות  לחברת  צלצלתי  הגיעה.  טרם  והמונית 
גדול  פקק  שיש  לי  הסביר  לטלפון  שענה  והסדרן 
והמונית תיכף תגיעה. הסדרן גם ביקש שאתן לו את 
המספר הסלולרי שלי מכיוון שהמספר שלי מופיע 
קשר  ליצור  הנהג  יוכל  וכך  חסוי  כמספר  הצג  על 

כשיגיע...
הסדרן  שלי...  המספר  מה  זוכר  שאיני  לו  עניתי 
חשב שאני מהתל בו ואמר שאם כך הוא מבטל את 

המונית והמונית לא תגיע...
שמשתתף  תלמיד  עם  רכב  לידי  חלף  רגע  באותו 
הוא הסיע  מועדות?  פני  לאן  ושאל  בשיעורים שלי 
אותי בשמחה ובחפץ לב למקום השיעור. כשהגעתי 
קומות  חמש  לטפס  עלי  היה  השיעור  של  למבנה 
מדובר  השיעור  את  בזמן  להתחיל  ובלחץ  ברגל, 
לעלות  שהתחלתי  איך  והנה  פשוט...  לא  במבצע 
והזמין  בחור  אותי  זיהה  הראשונה  המדרגה  את 
ולמעטים  בלבד  לצוות  המיועדת  למעלית,  אותי 
לקומה  קל  חיש  אותי  והעלה  עבורה,  מפתח  ישנה 
החמישית והשיעור החל בזמן ללא כל עיכוב ב"ה...

בעל המעשה: מורנו הרב שליט"א

 • - • - •

'צדק לפניו יהלך...'
מידי יום חולפים על פני בשעת התפילה כמות נכבדה 
של גבאי צדקה כאשר כל אחד אוסף למטרה נעלית 
כל  ולכבד  בעומס  לעמוד  שאוכל  בכדי  עצמו.  בפני 
אחד ואחד הקצבתי לעצמי לתת לכל פושט יד שקל 

אחד וכך אני מחלק בקביעות את השקל...
ולא  הארנק  בלי  מהבית  יצאתי  שישי  יום  באותו 
המרובים  בכיסים  חיפשתי  מטבע...  שום  מצאתי 
לעניין  מצטרף  המעיל  שגם  בחורף  בפרט  לי  שהיו 
על כיסיו המרובים אלא שלא מצאתי פרוטה אחת, 
בטיב  אפרסם  מטבעות  אמצא  שאם  הבטחתי 
לקרות  עומד  שזה  והרגשתי  הסיפור  את  ההשגחה 

אך החיפוש הנוסף לא העלה דבר...
בתיק  והנה  תפילין  להניח  התחלתי  ברירה  בלית 

התפילין מטבע של עשרה שקלים מבצבץ...
שמחתי שמחה גדולה...

להתפלל  סיימתי  כאשר  שבעתיים  עוד  שמחתי 
חלפו  צדקה  גבאי  עשרה  שבדיוק  לראות  ונוכחתי 

דרכי ולא השבתי אף לא אחד מהם ריקם...
בעל המעשה:ר.י.

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

הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע
בצעטיל  דנן  ההילולא  בעל  כתב 
עת  "בכל  וזל"ק:  א(  )ס"ק  קטן 
וכו'.  התורה  מן  פנוי  שהוא  ורגע 
זו  עשה  במצות  מהרהר  יהיה   –
ישראל'  בני  בתוך  'ונקדשתי  של 
ויצייר  בנפשו  וידמה  לב(,  כב,  )ויקרא 

במחשבתו, כאילו אש גדול ונורא 
והוא  בוער לפניו עד לב השמים, 
יתברך  השם  קדושת  בשביל 
שובר את טבעו, ומפיל את עצמו 
יתברך  השם  קידוש  על  להאש 

וכו'" עכלה"ט.
וצ"ע שפשיטות כוונתו היא כמ"ש 
'ונקדשתי'  מצות  בשורש  בסה"ק 
בי"ד.  מיתות  דד'  מסי"נ  בקבלת 
וכמ"ש בסדר 'קריאת שמע שעל 
)שערי ציון(: "ואם  המטה להאריז"ל' 
או  שרפה  הצדק  בדינך  נתחייבתי 
שרפה.  עלי  מקבל  הריני  כיו"ב, 
דין  בבית  נשרפתי  כאילו  והריני 

הגדול שבירושלים וכו'" עכל"ק. 

דין השריפה מבואר בסוגיא  והנה 
בפתילה  שהיא  )נב.(,  דסנהדרין 
בוערת של אבר הנזרקת לתוך פיו, 
דבעינן  השריפה,  בתורת  דילפינן 
קיים"  וגוף  נשמה  "שריפת  בה 

רבינו  כאן  סידר  מדוע  עיון,  צריך  זה  לפי  ואשר   – עי"ש. 
הקדוש סדר קבלת מסירות נפש של מיתת שריפה, על ידי 
'אש גדול ונורא בוער עד לב השמים, והוא מפיל את עצמו 
להאש', הא סגי ליה גבי שריפה בפתילת העופרת הרותחת 

המושלכת אל תוך פיו, ונופחת את נשמתו.

בפועל,  אותו  בסוגיא כשהורגים  נראה, דשאני התם  ברם 
"ואהבת  מקרא  כנלמד  יפה",  מיתה  לו  "ברור  דין  דילפינן 
לרעך כמוך", ועלינו להמעיט צערו בשריפת נשמה והגוף 
קיים. – אבל בקבלת המסירות נפש שמקבל ע"ע השריפה, 
חידש לנו כאן בעל ההילולא, שעדיף להפיל עצמו אל האש 

הגדול. 

במה  להתערב  יוכל  קיים  כשהגוף  כי  דמילתא,  וטעמא 
שמדמה לעצמו, הנאת הכבוד הגדול שיהנה כאשר יבואו 
מסירות  כזו  אחר  קבורתו,  ציון  על  להתפלל  מיתתו  אחר 
יישאר  לא  הנורא,  באש  היטב  שנשרף  אחר  אך   – נפש... 
ממנו לא קבר ולא מצבה, כי אם עפרא בעלמא בלבד, וזו 

שלמות קבלת מסירות נפש!

]מתוך דרשה ביום היא"צ לכבוד בעל ההילולא זי"ע[

• ~ • ~ •
טיב מעשה אחד מקובל ומובא בספרים הקדושים על בעל 
מרופשיץ  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ק  זי"ע, שסיפר  ההילולא 
זצוק"ל. – ומקובל הוא בידי בשתי גירסאות שונות, שאת 
בפניכם  נא  ואציגה  קיבלתי,  שניהם  ואת  שמעתי  שניהם 
את זו וגם את זו. ]בספרים שונים מופיע זה המעשה, ואנו 
כדרכנו נספרה נא כפי המקובל בידינו. – שכן העיקר הנרצה 

תורת  בלימוד  הוא  זה,  במדור 
העולה הלכה מתוך מעשה, כמ"ש 

רבות פעמים[.

• ~ • ~ •
גירסא ראשונה:

בעל  הרה"ק  הסתלקות  לאחר 
בהגיע  זי"ע,  אלימלך'  'נועם 
יום  אל  ולהתייצב  לעמוד  נשמתו 
בית  בפני  והנורא,  הגדול  הדין 
בית  ממנו  דרשו  מעלה.  של  דין 
העליון  דין  כסדר  בתקיפות,  דין 
המבואר בפרק במה מדליקין )שבת 
לא.(: "אמר רבא, בשעה שמכניסין 

אדם לדין, אומרים לו: נשאת ונתת 
לתורה?  עתים  קבעת  באמונה? 
צפית  ורביה?  בפריה  עסקת 
הבנת  בחכמה?  פלפלת  לישועה? 

דבר מתוך דבר? וכו'" עי"ש.

ועל הכל השיב ר' אלימלך ]בעוצם 
בתוכיותו  שחש  ענוותנותו,  מידת 
כיטול מוחלט כאין ואפס כנודע[: 
ניין!!! ]לא! בא' רבתי...[ – בהיותו 
ומתנו  משאו  בכל  בלבו  בטוח 
וכן  כראוי,  'באמונה'  נחשב  שאינו 
תורתו אינה תורה, ופלפול חכמתו 
דבר  בינת  ולא  חכמה  לא  בה  אין 

מתוך דבר, אין בו ולא כלום! 

אם כך! יצא הפסק מפי בית דין, גוזרים אנו עליך גיהנם!

קם אפוא שליח בית דין, המלאך הממונה, והראה לפניו את 
מקומו שנגזר לו, לך שמה! – ציווה עליו.

מפורש  יוצא  הפסק  את  אלימלך  ר'  כששמע  ומיד  תיכף 
מפי עליון, נשא את רגליו בכל הכוח, והחל לרוץ מהרה אל 
תוככי הגיהנום, כפי שגזרו עליו, "לעשות נחת רוח להבורא 

יתברך שמו"! )עי' צעטיל קטן ס"ק ד(.
אולם, בהגיעו אל המקום שנגזר עליו, מצא עצמו בפתאום 
בגן עדן! במקום בגיהנום... כפי שנפסק בבית דין. בראותו 
כי כן, החל לזעוק מרה: הלא כאן הוא עולם האמת! כיצד 
עשיתי  שלא  אחר  עדן,  בגן  מקום  לי  שנבצר  כזאת  יתכן 

מאומה בעולם הזה? 

הללו,  צעקותיו  שלשמע  זי"ע,  מרופשיץ  הרה"ק  וסיים 
כמ"ש  מעלה.  של  בפמליא  גדולה  ושמחה  שחוק  נעשה 
)מוע"ק כה:(: "רוכב ערבות שש ושמח, בבוא אליו נפש נקי 

וצדיק".
• ~ • ~ •

גירסא שניה:
עדן  בגן  מנוחתו  למקום  ונשגב  קדוש  צדיק  אותו  בהגיע 
למקומו  היישר  שהשליכוהו  בנפשו  בטוח  היה  העליון, 

הראוי לו, לפי דעתו, בדינה של גיהנום!

ובשמחה  הדעת  ביישוב  שמה  עצמו  התיישב  כאשר  אך 
גזירותיו  כל  עליו  לקבל  תמיד  רגיל  שהיה  כפי  שלמה, 
יתברך באהבה. כמ"ש בפרק הרואה )ברכות נד.(: "ואהבת את 

ג

לרגל יומא דהלולא רבא של 
מליזענסק  אלימלך  ר'  הרבי 
ג'  )יום  השבוע  שחל  זצוק"ל, 
בקובץ  בזה  הננו  הטוב(,  שנכפל 

מלוקט  קטן,  מעשיות'  'טיב 
של  ושיחותיו  ספריו  מתוך 
שסיפר  מה  שליט"א,  רבינו 
הטובה  ה'  כיד  לפנינו 
את   – שונות.  בהזדמנויות 
ולהתדבק  ללמוד  נוכל  אשר 
בשולי  מזעיר  מעט  ולנגוע 
גלימת קדשו, הפרוסה להאיר 
לכל באי עולם, לדורות עולם, 

אמן.

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

ערב ראש חודש אדר 
מ"ז(  )אות  על תהילים  לדוד  א.  בספר תהלה 
כתב וז"ל: קבלתי פה אל פה משני מאורות 
אליהו  כמוהר"ר  קשישא  מר  הרב  הגדולים 
חיים  כמוהר"ר  המופלא  והרב  ז"ל  הכהן 
מתלמידי  קבלו  שהם  ז"ל  אבואלעפייא 
ביום המשמרה של  ז"ל להתענות  מוהרח"ו 
ר"ח אדר ולקרות בו כל התהלים כולו, והוא 
על  מהם  וקבלתי  לנשמה,  נפלאה  סגולה 
הזה  דהדבר  וכיון  עכ"ל.  נוראים  ענינים  זה 
הוא סגולה נפלאה, הנה מה טוב ומה נעים 
לעשות חברה אחת על הדבר הזה מיראי ה' 
וחושבי שמו, להתענות ביום ערב ר"ח אדר 
כאשר  כולו  התהלים  כל  ביום  בו  וללמוד 
נוהגים לעשות באיזה עיר, וגדול מאד לימוד 

התורה דרבים.
)פ"א לפורים( כתב דתענית זה  ובספר חמ"י  ב. 
לבל  לעזור  מעיר  לו  להיות  נפלאה  סגולה 

ינכו לו מזכויותיו. 
חודש אדר

וישראל  בשמחה,  מרבין  אדר  משנכנס  ג. 
עמו  ישפוט  נכרי  עם  ודברים  דין  לו  שיש 
בחודש זה )תענית דף כ"ט ע"א, ומביאו במ"ב סי' תקפ"ו 
י"א שהוא רק באדר  ובשנה מעוברת  סק"ח(, 

שני )מועד לכל חי סי' ל"א סקנ"ב(. 
ובאיזה  בשמחה,  מרבין  אדר  משנכנס  ד. 
מצוה  בשמחה  להרבות  אז  שנוכל  דבר  
ולא  ונפשו,  בלבבו  ישער  אחד  וכל  איכא, 
נקט פרטי הדברים לשמחה שאז היה ממעט 
אחריני איזו דברים, ושהיה משמע רק באלו 
סי'  חיים  אורח  )נמוקי  בשמחה  אז  ירבה  הדברים 
תרפ"ו(, ובהליכות שלמה )פרק י"ח סעיף י"א בהערה( 

בפעולות  להרבות  שיש  הכוונה  דאין  כתב 
של שמחה דוקא, אלא עיקר הכוונה להסיר 

מליבו בימים אלו כל דאגה ועצב.
טבלא  אדר  בחודש  לתלות  נוהגים  יש  ה. 
'משנכנס אדר' )ילקוט אברהם סי' תרפ"ו(, ובהלי"ש 
)שם( הזכיר את המנהג לקבוע שלט 'משנכנס 

אדר' וכו'.
דכתיב:  החודש,  בכל  בשמחה  בו  ומרבין  ו. 
ועוד  לשמחה".  מיגון  נהפך  אשר  "והחודש 
דממעטין  האחרונים  כתבו  אב  בימי  שהרי 
בשמחה עד סוף החודש, וא"כ מידה טובה 
בימי  בשמחה  להרבות  שיש  וכ"ש  מרובה 
אדר עד סוף החודש )אשל אברהם תנינא סי' תרפ"ו(. 
ז. י"א דאף חודש ניסן בכלל השמחה, ]שהרי 
וזה  ופסח,  נסים היה לישראל פורים  ימי  פרש"י משנכנס אדר 

אניסן,  נמי  כוונתו  אדר  משנכנס  דאמר  דמה  רש"י,  כוונת  נ"ל 

כן  דבאמת  פירש  לכן  ניסן,  משנכנס  נמי  נימא  לרש"י  דקשה 

כוונתו[ )אליהו רבה סי' תרפ"ה סק"ח(. 

של  הפרשיות  בהם  קורין  אלו  בשבתות  ח. 
כאן  להעתיק  הראוי  ומן  וכליו,  בנין המשכן 
מש"כ בספה"ק מאור ושמש )פר' פקודי(, וז"ל: 
ושנה  גדול בכל שנה  צריך אדם התעוררות 
ללמוד  וצריך  אלו,  בפרשיות  עוסקו  בעת 
בכל שנה ביתר תשובה ואהבה ויראה משנה 
יתירה,  ותשובה  ועוז  שאת  ביתר  שעברה, 
לקבל  וכלים,  המשכן  קדושת  עליו  למשוך 
מזה  שמו  יתברך  אלקותו  השראת  איזה 

עכ"ל.
דיני שנה מעוברת

ט. אם מת אביו או אמו בחודש אדר בשנה 

לו  יש  י"א דכשיגיע שנה מעוברת  פשוטה, 
להתענות באדר שני, וי"א דיתענה בראשון, 
וכתב הרמ"א דכן המנהג להתענות בראשון, 
)שלחן  בשניהם  להתענות  מחמירין  יש  ומ"מ 

ערוך סי' תקס"ח ס"ז(. 

י. והנה אם קיבל עליו בנדר להתענות ביום 
שמת בו אביו ואמו הרי הוא מחוייב מעיקר 
הדין להתענות בשניהם, אבל אם לא קיבל 
שנוהגים  המנהג  מצד  אלא  בפירוש  עליו 
להתענות ביום היארצייט, אזי יש לו להתנהג 
תמיד כמו שנהג בפעם הראשונה כשנזדמן 
לשאול  בא  הוא  אם  אכן  מעוברת.  שנה  לו 
בפעם הראשונה כדת מה לעשות, מן הנכון 
לו  קשה  ואם  בשניהם,  שיתענה  לו  לומר 
לו  שיברור  יותר  טוב  בשניהם  להתענות 
הראשון שכן הוא המנהג וכנ"ל )מ"ב שם סקמ"ב(.
לו  ליתן  צריכים  האבלים  אין  ומ"מ  יא. 
אמירת הקדיש אלא פעם אחת, וכיו"ב כתבו 
יום  באיזה  יודע  שאינו  שמי  רש"ל  בשם 
שמת בו אביו ואמו יברור לו יום אחד אך לא 

יסיג גבול אחרים באמירת הקדיש )שם(. 
שני,  באדר  העיבור  בשנת  מת  אם  יב. 

מתענים תמיד באדר שני )רמ"א שם(. 
אזי  א',  אדר  דר"ח  ראשון  ביום  מת  אם  יג. 
כשיגיע שנה פשוטה יש לו להתענות ביום 
א' דר"ח אדר ולא ביום כ"ט בו, דלעולם אדר 
של שנה פשוטה עומד תחת אדר שני של 

שנה מעוברת )מ"ב שם(.
ובחרם  בהסכמה  לתקן  עיר  בני  יכולים  יד. 
פורים  ועל הבאים אחריהם לעשות  עליהם 

ביום שנעשה בו נס )מ"ב סי' תרפ"ו סק"ח(.
טו. מי שאירע לו נס באדר וקיבל על עצמו 
לעשות תמיד יום משתה ושמחה, אם אירע 
יעשה בשני,  הנס בשנת העיבור באדר שני 
ואם אירע הנס בשנת העיבור באדר ראשון 
יעשה בראשון, ואם אירע בשנה פשוטה יש 
בשביל  שעושין  סעודה  ואותה  בזה.  דיעות 
הנס היא סעודת מצוה, שכל סעודה שעושין 
)מ"ב  מצוה  סעודת  הוא  השם  נפלאות  לזכר 
שם ובסי' תרצ"ז סק"ב, ולענין אם אירע בשנה פשוטה יש בזה 

סתירה בדברי המ"ב בשני המקומות הנ"ל עיי"ש(. 

אדר  בדיני  קס"ג(  סי'  )או"ח  דהחת"ס  ודע  טז. 
וב', דאם הוא בדבר שיש בו קום ועשה  א' 
להטריח  צריך  אינו  ויו"ט  ושמחה  משתה 
גאולה  למסמך  שני  באדר  אחת  פעם  אלא 
לגאולה. ואם הוא בקום ועשה של מצוה כגון 
לחלק צדקה וכדומה יעשה בראשון, משום 
על  מעבירין  ואין  למצוות  מקדימין  זריזין 
יעשה  בצער  תענית  יום  הוא  ואם  המצוות. 
מקדימין.  לא  פורענות  דאקדומי  בשני, 
ואל  כגון שב  בו טורח,  ואם הוא דבר שאין 
תעשה, יעשה בב' החדשים. ואמירת קדיש 
לעולם הוא בשני, משום דדין של מעלה על 
הנשמה היא בשני ועיי"ש, ועיין מש"כ לעיל 

בדעת הרמ"א. 
יז. מי שנולד באדר בשנה פשוטה ושנת י"ג 
שלו חל בשנה מעוברת, אינו נעשה בר מצוה 

עד אדר שני )רמ"א סי' נ"ה ס"י(. 
יח. נער שנולד ביום ל' אדר א' ושנת י"ג שלו 
היא שנה פשוטה, הרי הוא נעשה בר מצוה 
ח',  סי'  ח"ו  יצחק  מנחת  )שו"ת  אדר  דר"ח  א'  ביום 

הליכות אבן ישראל(.

■ חלבנה ולבונה זכה ■
והקטורת אשר תעשה

בכל יום ויום תמיד, אומרים אנו פעמיים באהבה את פרשת הקטורת הכתובה ב'כי תשא', בפרשה זו 
של קטורת מצווה הקב"ה למשה רבינו את מעשה הקטורת, כמה סממנים יש להכניס בה ובאיזה מקום 
על  באמרה  התורה  ומסיימת  השי"ת,  לפני  ניחוח  לריח  שיהיה  בכדי  אותה  להקטיר  יש  מועד  באוהל 

מעשה הקטורת, "קודש קדשים תהיה לכם )ל, לו(".
גם כהיום הזה, כאשר אין לנו לא כהן בעבודתו ולא בית המקדש על מכונו, מכל מקום על ידי הלימוד 
והעסק בפרשת הקטורת, ייחשב הדבר כאילו היינו עושים את מעשה הקטורת בפועל ממש, וכדכתיב 
בנביא )מלאכי א יא(, "כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה 
טהורה", ושנינן על פסוק זה בגמרא )מנחות קי.(, "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, אלו תלמידי 

חכמים העוסקים בתורה בכל מקום, מעלה אני עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי".
כיוצא בזה דרשו במדרש )ויק"ר פר' צו ז(: "'כי ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי בגוים ובכל מקום מוקטר 
מוגש' - וכי יש מנחה טהורה וקמיצה והקטרה בבבל?! אלא איזו זו? משנה! אמר הקדוש ברוך הוא, 
הואיל ואתם מתעסקים במשנה כאילו אתם מקריבין קרבן". ומובא שם עוד בדברי המדרש, "ר' אחא 
בשם ר' חנינא בר פפא, שלא יהיו ישראל אומרים לשעבר היינו מקריבין קרבנות ומתעסקין בהן, עכשיו 
שאין קרבנות מהו להתעסק בהם, אמר הקדוש ברוך הוא הואיל ואתם מתעסקים בהם מעלה אני עליכם 

כאלו אתם מקריבין אותן".
זו תפילה, נחשב הדבר כאילו אנו מקטירים ומגישים את מנחתנו לפני  ידי העבודה שבלב  כך גם על 
 - וגו''  בגוים  גדול שמי  ועד מבואו  "'כי ממזרח שמש  יג(:  נשא  פר'  )במדב"ר  וכפי המובא במדרש  הקב"ה, 
עומדים  שישראל  מקום  בכל  אלא  הוא?!  ברוך  הקדוש  לשם  ומנחה  קטרת  מקריבים  מקום  בכל  וכי 
ויגש  כעלות המנחה  'ויהי  לו(  יח,  א  )מלכים  ואומר  'מנחה' כמשמעו,  נאמר  עליה  מנחה,  ומתפללים תפלת 
זו  'מוקטר'  'ויגש אברהם' בתפלה.  כג(  יח,  )בראשית  זו תפלת שחרית, כמה דתימא  'מוגש'  אליהו הנביא. 
תפלת ערבית כמה דתימא )תהלים קמא, ב( תכון תפלתי קטורת לפניך וגו''. ַהֵוי גדול שמי בגוים, בכל מקום 

שישראל עומדים שם, לכך נאמר 'גדול שמי בגוים'".
כל נשמות ישראל מקור מחצבתם קודש

אל  להצטרף  החפצים  העבריינים  אלו  את  לדחות  אנו שאין  למדים  הקטורת  במעשה  ההתבוננות  מן 
הציבור בשעה שעובדים את קונם, שהרי הקטורת לא ממין אחד בלבד הייתה בלולה, אלא מורכבת 
הייתה מאחד עשר סממנים, שרובם היו מיני בשמים שדרכם להפיץ ריח טוב ומשובב נפש, אולם עד 
כמה שונה הייתה מהם הלבונה, אשר ריחה היה רע ביותר, ובכל זאת רואים אנו שהיו מקטירים אותה 
יחד עם שאר הסממנים בעלי הריח הטוב. ומכאן אמרו חז"ל )כריתות ו:(, "אמר ר' חנא בר בזנא אמר ר' 
שמעון חסידא, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב 

עם סממני קטורת".
בספר 'תולדות אדם' )ריש פרשת עקב( כתב לבאר מדוע באמת ראו חז"ל כי יש לצרף את פושעי ישראל 
לתעניתם ולעבודתם את השי"ת, וזה לשונו: "בהא דאיתא בגמרא )כריתות ו:(, שצריכים אנו לצרף באגודת 
תעניתינו את פושעי ישראל, שיהיו באגודה אחת עמנו, והסימן לזה סממני הקטורת, שהיה החלבנה 
בצירוף עמהם. והטעם בזה הוא, מחמת שהנקודה הפנימית שיש בכל אחד ואחד מישראל, הוא יקר 

מאד מאד, כמאמר חז"ל )סנהדרין מג.( 'אף על פי שחטא ישראל הוא'".
"והנכבדות הזאת הוא, מפני ששרשם נחצב מסגולת ואוצר מלכו של עולם, כאמור בתורתינו הקדושה 
)שמות יט, ה( 'והייתם לי סגולה מכל העמים'. ואין שום מלאך ושרף יודעים מהות ערכם ואהבתם בעיני 

הדור,  לצדיקי  אולם  הוא.  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  מאוצר  שלהם  שהמחצב  מחמת  המקום, 
הקדוש ברוך הוא מגלה להם את אהבתו שיש לכל אחד ואחד מישראל, בכדי שיעוררו עליהם רחמים 

בעת הצורך. וכמו שאנו מברכים בכל יום, הבוחר בעמו ישראל באהבה", עד כאן לשונו.
לכל אחד זמנים שהוא כלבונה

אולם אין הדברים אמורים דווקא לאותם אנשים אשר ל"ע התרחקו מן התורה והמצוות עד אשר לגדר 
פושעים ייחשבו, אלא אפשר לומר שהכוונה הוא גם לכל אחד ואחד אשר בשם ישראל יכונה, אשר 
היות  אבל  ותענוגים,  באהבה  שמו  יתברך  הבורא  את  ולעבוד  והישר  הטוב  בדרך  תמיד  לילך  מדרכם 
שאין כל העתים שווים לטובה כלל, ואפילו מי שבכל עת משתדל לעבוד את השי"ת בכל מעשיו ובכל 

תהלוכותיו, בכל זאת עדיין יכולין רגליו למעוד בעצת היצר המנסה תמיד להסית ולהדיח.
בא  אך מכל מקום, כאשר  ועוון,  פגם  באיזה  נכשל  ואינו  הרע  היצר  על  אכן מתגבר  גם פעמים אשר 
לקיים את דברי התורה והמצוות, הוא מרגיש כי לבו בל עמו ועושה את הכל ללא חיות ושמחה, ממש 

כפי שכפאו שד.
ומכח אלו הדברים מעורר בו היצר מחשבות פיגול, ומדמה בעיניו שעתה בתקופה זו הריהו נכנס ממש 
בגדר של פושע, שהרי כעת אינו עובד את השי"ת באמת כמו שלכתחילה היה צריך להיות, ואולי מוטב 
היה שכלל לא יתאמץ כל כך בתורה ובמצוות, שחלילה לא יכנס בגדר של "ולרשע אמר אלקים מה לך 

לספר חוקי )תהלים נ, טז(".
היצר,  נובעים מעצת  ולדעת שגם הם  אלו,  ביותר על מחשבות שווא  צריך להתגבר  זו  כן, בשעה  על 
ויעשה קל וחומר בנפשו, כי אם בפושעי ישראל שכל מעשיהם רעים עד כי אין בהם מתום מכף רגל ועד 
ראש, ובכל זאת אמרו עליהם חז"ל שדומים הם ללבונה שריחה רע, ומכל מקום עולה ריח הלבונה לריח 
ניחוח אשה להשם, עד שאם חיסר אותה מן הקטורת חייב מיתה, על כמה וכמה באלו העובדי השי"ת 
באמת, שרק איתרחיש מילתא ונטיו רגלם באיזה פגם, וודאי וודאי שכל דברי תורתם ועבודתם רצויים 

וחביבים לפני המקום ברוך הוא.
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לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

מברכים אדר הראשון  |  ר"ח בימים שלישי רביעי
המולד: ליל שלישי   |   שעה:  23:57  |  15 חלקים

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

התשובה כיצד?
מפרשתנו אנו יכולים ללמוד שיעור חשוב בעניין 
ישראל עשו את המעשה החמור  התשובה, עם 
זה  כמו שחז"ל מתארים את  הזהב,  עגל  ביותר, 
'עלובה כלה שזינתה תחת חופתה', ומשה רבנו 
כי  רד  'לך  לו  אומר  והקב"ה  בשמים,  אז  היה 
שיחת עמך', האמת שהיינו מצפים שמשה רבנו 
בדיוק  לא  אולי  ישראל,  כלל  על  לסנגר  יתחיל 
התכוונו שיצא כזה עגל, או שמא יכול היה לומר 
בגלל  לכעוס  כך  כל  גדול  למלך  יאה  זה  אין  כי 
כמה אנשים שעשו איזה עגל מזהב לאליל, ועוד 
כהנה וכהנה, אבל משה רבנו לא ניסה להסביר או 
לסנגר, הוא שתק וירד, ולא זו בלבד אלא שאח"כ 
חטאתם  'אתם  קשות  במילים  העם  את  הוכיח 
חטאה גדולה', וגם לקב"ה הוא אומר 'חטא העם 
הזה חטאה גדולה', ונראה שיש כאן לימוד גדול 

בדרך התשובה שעלינו ללמוד ממשה רבנו.
כל אחד יודע שאם מישהו מכעיס אותך או פוגע 
בך, ואח"כ הוא יבוא ויצטדק ש'מה כבר אמרתי', 
ו'לא היית צריך בכלל להיעלב', אז, לא רק שלא 
עליו  תתעצבן  שעוד  אלא  לו,  ותסלח  תירגע 
באמת  הוא  ואם  מבראשונה,  יותר  עליו  ותכעס 
המעשה  חומרת  את  להבין  עליו  לפייסך,  חפץ 
את  לבקש  ואז  כך  על  ולהתחרט  בך,  שפגע 
סליחתך, ואז כמובן יש סיכוי שתוכל לסלוח לו.

הגרי"י  בשם  ואומר  חוזר  שליט"א  הרב  מורנו 
לאנשים  שיש  הצרות  שרוב  זצוק"ל  פישר 
בחייהם מגיע בגלל הקפדות של מישהו שפגעו 
על  סיפורים  וכמה  כמה  התפרסמו  וכבר  בו, 
הגיעה  וזו  לישועה  רבות  שנים  שחיכו  אנשים 
רק אחרי שהתפייסו, ולפעמים עד שמבינים מה 

הבעיה, כבר יכול להיות מאוחר מדי...
עלינו ללמוד ממשה רבנו איך מבקשים סליחה, 
המעשה  את  להקטין  לנסות  לא  מפייסים,  איך 
הנפגע  באוזני  להגדיל  עלינו  להיפך,  שעשינו, 
מתחרטים  ואנו  פגיעתו  גודל  את  מבינים  שאנו 
בכל לב ובאמת מבקשים את סליחתו, ובדיוק כך 
גם מבקשים סליחה מד', מתוך חרטה ובתחנונים, 
ולוואי שנזכה לתשובה שלימה, ולהתפייס בינינו 

ובין אבינו שבשמים.
)עפ"י טיב התורה-כי-תשא( 
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טיב
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יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המערכת

טיב
ההודעות

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

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

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

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

ה  ה ְוִהּנֵ ה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהּזֶ אֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ ַוּיֹ
י  י ְוִיַחר ַאּפִ יָחה ּלִ ה ַהּנִ ה ֹעֶרף הּוא: ְוַעּתָ ַעם ְקׁשֵ

ם: )לב, ט י(  ָבֶהם ַוֲאַכּלֵ
מוכיחיהם,  לנגד  ערפם  קשי  מחזרין   - ערף  קשה  רש"י:  ופירש 

וממאנים לשמוע:
הנה, בפרשתן קוראים אנו על דבר העוון החמור שנכשלו בו דור 
דיעה, וכיון שתורתינו היא תורה נצחית בהכרח רצתה ללמדינו 
המעשה  זה  היה  לא  זאת  ולולא  המעשה,  מזה  חיים  הליכות 
כתובה בתורה, כי תכלית התורה אינה כי אם להודיע לו להאדם 
מהו חובתו בעולמו, והאיך יהיה מרוצה לפני בוראו, וכל סיפורי 
דברים שבה אינן כי אם כדי להורות לו לאדם את המעשה אשר 

יעשה. 
כמה וכמה נקודות חשובות בעניני עבודת ה' יכולים אנו ללמוד 
וחיובה,  התשובה  מעלת  שגב  הוא  מהן  ואחת  המעשה,  מזה 
אם  כי  היה  לא  החטא  שעצם  לדעת  עלינו  לכל  תחילה  דהנה 
כדי להורות תשובה, כמובא בחז"ל )עבודה זרה ד:( 'א"ר יהושע 
בן לוי: לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי 
תשובה'. ופירש"י: לא עשו ישראל את העגל – 'כלומר גבורים 
אלא  עליהן  יצרם  להתגבר  ראוי  הי'  ולא  היו  ביצרם  ושליטים 
גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה 
צא  לו  אומרים  יקבלני  שלא  אשוב  לא  החוטא  יאמר  שאם 
ולמד ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה' עכ"ל, הרי לנו 
מאלו הדברים שלא היה זה החטא כשאר כל החטאים, כי כל 
החטאים תלויים בבחירת האדם ואילו זה החטא לא היה כלל 
כי אם בגזירת מלך נכשלו בו כדי להורות להם  תלוי בבחירה, 
בתחילת דרכם מיד אחר קבלת התורה על ענין התשובה באם 

נכשלים ח"ו ויוצאים מגדרי התורה. 
ענין זה יכולים אנו גם ללמוד מעצם המקראות שלפנינו, כי אחר 
שנכשלו ישראל בזה החטא נאמר לו למשה ב' אמירות מהקב"ה, 
זו לא  ובאמירה  נכשלו העם,  בו  דיבר מעצם החטא  בראשונה 
מכן  לאחר  ותיכף  עליהם,  לבוא  הראוי  הפורעניות  ענין  הזכיר 
נאמר לו אמירה שניה ובו הודיע הקב"ה שבכוונתו לעשות כליה 
עורף'  'עם קשה  היותם  רצונו בסיבת  נימק את  ואז  ר"ל,  בעם 
וכפירושו של רש"י: 'שמחזרין קשי ערפם לנגד מוכיחיהם', כאן 
לא הזכיר לו למשה עצם החטא עליו דיבר באמירה הראשונה, 
כי אם על אי רצונם לקבל תוכחה ולהכיר בטעותם, וממשמעות 
הדברים אתה למד שלא היה רצונו לכלותם על עצם החטא, כי 
אם על אי רצונם להכיר בחטאם ולשוב עליו, כי על עצם החטא 
לא היה עליהם טענה, מאחר שהצליח היצר לשבש את דעתם, 
והיה זה המעשה מבלי דעת, אך אחר שהצליח מעשה היצר כבר 
סילק ידיו מהם, ואז היה עליהם להכיר שלא היה כאן כי אם רוח 
יצא עליהם הקצף  זה  ורק על  והיה עליהם מיד לשוב,  שטות, 

שביקש לכלותם, רחמנא ליצלן.
ואפשר שהסיבה שלא רצו בני ישראל להכיר בגודל המכשילה 
גבורים  שהינם  במהותם  הכירו  המה  כי  ידם  מתחת  שיצתה 
ושליטים ביצרם, ואשר על כן לא היה ביכולתם להאמין שנכשלו 
של  כזה  עצום  בחטא  כשמדובר  ובפרט  גדול,  כה  במכשול 
לדורותיהם,  ישראל  כיוון הקב"ה ללמד את  וזאת  זרה,  עבודה 
כי על אף בהיותם בשגב המדרגות אין להם להאמין בעצמם, כי 
אפשר שגם באלו הזמנים יכולים הם לשגות ולהיכשל בחטאים 
במעשיהם  תמיד  לפשפש  עליהם  כן  ועל  וחמורים,  גדולים 
ויאזינו לדברי מוכיחיהם כדי שיזכו לתשובה ולא יהיו בוטחים 

על רום מעלתם. 
וכשם שאתה מוצא שעיקר הטענה על ישראל הוא על אי רצונם 
לשמוע למוכיחיהם, כמו כן אתה מוצא שעצם הטיית אזניהם 
חז"ל  שאמרו  וכמו  כפרתם,  המעורר  היא  למוכיחיהם  לשמוע 
ודורש  יושב  שחכם  'בשעה  א'(  סימן  י'  פרשה  משלי  )מדרש 
אני מוחל ומכפר עוונותיהם של ישראל', עכ"ל. כי עצם הדבר 
שבר ישראל מכיר בחטאו כבר מרצה עליו, ועל אף שעדיין לא 
יבוא  בהכרח  בחטאו  מכיר  כשהאדם  כי  כדעי,  בתשובה  עסק 

לידי תשובה. 
בנוסף לעצם הוראת התשובה הנלמד ממעשה העגל, רואים אנו 
מזה המעשה גם עד היכן מגעת מעלת התשובה, כי כמה טובות 
עד  החטא,  זה  על  בתשובה  עסקם  אחר  רק  ישראל  בה  שזכו 
כה היה אמור שמלאך ילך לפני העם כדי להפיל את שונאיהם 
לפניהם, ואילו לאחר שנתרצו מעוון זה ביקש משה 'הודיעני נא 
את דרכיך' והבטיחו הקב"ה על כך ואמר לו 'פני ילכו והניחותי 
לך', וכמו כן נתעורר אז עת רצון וראה משה לנכון לבקש עוד 
דברים נשגבים, וביקש להכיר בכבוד השי"ת, ובזו השעה נתגלה 
י"ג מכילין דרחמי כדי לקרוע רוע גזר  לפניו הסוד של קריאת 
דין מעל ראשי בני ישראל, את כל זאת זכו ישראל רק בזכות 

תשובתם. 
וזה הדבר הוא חיזוק גדול לתשובה, כי רואים מזה שהתשובה 
גורם לקירובה יתירה בין האדם לבוראו, וזהו מהדברים התלויים 
בכבשונו של עולם, והינו נשגב מבינת האדם, כי אין זה כמידת 
אף  על  לפניו  אדם  חטא  אם  ודם  בשר  מידת  כי  ודם,  בשר 
שמתפייס לבסוף מכל מקום עושה נשאר רושם הגורם ריחוק, 
קרבתו,  את  מעורר  התשובה  שעצם  הקב"ה  מידת  משא"כ 
וחכמינו ז"ל גילו לנו זאת במפורש באמרם )ברכות לד:( במקום 
שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי 
וצדיק  יותר מתשובה,  לבוראו  דבר המקרב את האדם  לך  אין 
זקוק  היה  לא  זאת  בכל  בבוראו  מקושר  היותו  אף  על  גמור 
לתשובה ועל כן אין לו היכולת לזכות לזו הקרבה הבאה בעטיה, 

ורק זה שזכה לתשובה הוא זה המתעלה מאוד בזכותה. 
ונזכה  כרישומו,  ועוזבים  מן המודים  להית תמיד  יזכנו  השי"ת 

להיות מן המרוצין תמיד לפניו.  

תה תשובה ומעל ת ה חוב

פר' כי תשא
י"ח אדר א' תשע"ט
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YOUR FREE AD HERE!  Send your artwork to mitzvos@ramapost.com to secure your ad space.

Have a certified SENIOR HOME SAFETY ASSESSMENT
done for your loved one to AGE IN PLACE.
Be proactive. Don't wait till its too late... 

For more info on this and other services and products,
Call Aaron at 917-842-0348 or email to aaron@eldersafe.net

SENIOR WELLNESS ADVISOR
Aging in Place is the #1 priority for seniors and their loved ones.

We can help make this happen!
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בס"ד

התשובה כיצד?
מפרשתנו אנו יכולים ללמוד שיעור חשוב בעניין 
ישראל עשו את המעשה החמור  התשובה, עם 
זה  כמו שחז"ל מתארים את  הזהב,  עגל  ביותר, 
'עלובה כלה שזינתה תחת חופתה', ומשה רבנו 
כי  רד  'לך  לו  אומר  והקב"ה  בשמים,  אז  היה 
שיחת עמך', האמת שהיינו מצפים שמשה רבנו 
בדיוק  לא  אולי  ישראל,  כלל  על  לסנגר  יתחיל 
התכוונו שיצא כזה עגל, או שמא יכול היה לומר 
בגלל  לכעוס  כך  כל  גדול  למלך  יאה  זה  אין  כי 
כמה אנשים שעשו איזה עגל מזהב לאליל, ועוד 
כהנה וכהנה, אבל משה רבנו לא ניסה להסביר או 
לסנגר, הוא שתק וירד, ולא זו בלבד אלא שאח"כ 
חטאתם  'אתם  קשות  במילים  העם  את  הוכיח 
חטאה גדולה', וגם לקב"ה הוא אומר 'חטא העם 
הזה חטאה גדולה', ונראה שיש כאן לימוד גדול 

בדרך התשובה שעלינו ללמוד ממשה רבנו.
כל אחד יודע שאם מישהו מכעיס אותך או פוגע 
בך, ואח"כ הוא יבוא ויצטדק ש'מה כבר אמרתי', 
ו'לא היית צריך בכלל להיעלב', אז, לא רק שלא 
עליו  תתעצבן  שעוד  אלא  לו,  ותסלח  תירגע 
באמת  הוא  ואם  מבראשונה,  יותר  עליו  ותכעס 
המעשה  חומרת  את  להבין  עליו  לפייסך,  חפץ 
את  לבקש  ואז  כך  על  ולהתחרט  בך,  שפגע 
סליחתך, ואז כמובן יש סיכוי שתוכל לסלוח לו.

הגרי"י  בשם  ואומר  חוזר  שליט"א  הרב  מורנו 
לאנשים  שיש  הצרות  שרוב  זצוק"ל  פישר 
בחייהם מגיע בגלל הקפדות של מישהו שפגעו 
על  סיפורים  וכמה  כמה  התפרסמו  וכבר  בו, 
הגיעה  וזו  לישועה  רבות  שנים  שחיכו  אנשים 
רק אחרי שהתפייסו, ולפעמים עד שמבינים מה 

הבעיה, כבר יכול להיות מאוחר מדי...
עלינו ללמוד ממשה רבנו איך מבקשים סליחה, 
המעשה  את  להקטין  לנסות  לא  מפייסים,  איך 
הנפגע  באוזני  להגדיל  עלינו  להיפך,  שעשינו, 
מתחרטים  ואנו  פגיעתו  גודל  את  מבינים  שאנו 
בכל לב ובאמת מבקשים את סליחתו, ובדיוק כך 
גם מבקשים סליחה מד', מתוך חרטה ובתחנונים, 
ולוואי שנזכה לתשובה שלימה, ולהתפייס בינינו 

ובין אבינו שבשמים.
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ה  ה ְוִהּנֵ ה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהּזֶ אֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ ַוּיֹ
י  י ְוִיַחר ַאּפִ יָחה ּלִ ה ַהּנִ ה ֹעֶרף הּוא: ְוַעּתָ ַעם ְקׁשֵ

ם: )לב, ט י(  ָבֶהם ַוֲאַכּלֵ
מוכיחיהם,  לנגד  ערפם  קשי  מחזרין   - ערף  קשה  רש"י:  ופירש 

וממאנים לשמוע:
הנה, בפרשתן קוראים אנו על דבר העוון החמור שנכשלו בו דור 
דיעה, וכיון שתורתינו היא תורה נצחית בהכרח רצתה ללמדינו 
המעשה  זה  היה  לא  זאת  ולולא  המעשה,  מזה  חיים  הליכות 
כתובה בתורה, כי תכלית התורה אינה כי אם להודיע לו להאדם 
מהו חובתו בעולמו, והאיך יהיה מרוצה לפני בוראו, וכל סיפורי 
דברים שבה אינן כי אם כדי להורות לו לאדם את המעשה אשר 

יעשה. 
כמה וכמה נקודות חשובות בעניני עבודת ה' יכולים אנו ללמוד 
וחיובה,  התשובה  מעלת  שגב  הוא  מהן  ואחת  המעשה,  מזה 
אם  כי  היה  לא  החטא  שעצם  לדעת  עלינו  לכל  תחילה  דהנה 
כדי להורות תשובה, כמובא בחז"ל )עבודה זרה ד:( 'א"ר יהושע 
בן לוי: לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי 
תשובה'. ופירש"י: לא עשו ישראל את העגל – 'כלומר גבורים 
אלא  עליהן  יצרם  להתגבר  ראוי  הי'  ולא  היו  ביצרם  ושליטים 
גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה 
צא  לו  אומרים  יקבלני  שלא  אשוב  לא  החוטא  יאמר  שאם 
ולמד ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה' עכ"ל, הרי לנו 
מאלו הדברים שלא היה זה החטא כשאר כל החטאים, כי כל 
החטאים תלויים בבחירת האדם ואילו זה החטא לא היה כלל 
תלוי בבחירה, כי אם בגזירת מלך נכשלו בו כדי להורות להם 
בתחילת דרכם מיד אחר קבלת התורה על ענין התשובה באם 

נכשלים ח"ו ויוצאים מגדרי התורה. 
ענין זה יכולים אנו גם ללמוד מעצם המקראות שלפנינו, כי אחר 
שנכשלו ישראל בזה החטא נאמר לו למשה ב' אמירות מהקב"ה, 
זו לא  ובאמירה  נכשלו העם,  בו  דיבר מעצם החטא  בראשונה 
מכן  לאחר  ותיכף  עליהם,  לבוא  הראוי  הפורעניות  ענין  הזכיר 
נאמר לו אמירה שניה ובו הודיע הקב"ה שבכוונתו לעשות כליה 
עורף'  'עם קשה  היותם  רצונו בסיבת  נימק את  ואז  ר"ל,  בעם 
וכפירושו של רש"י: 'שמחזרין קשי ערפם לנגד מוכיחיהם', כאן 
לא הזכיר לו למשה עצם החטא עליו דיבר באמירה הראשונה, 
כי אם על אי רצונם לקבל תוכחה ולהכיר בטעותם, וממשמעות 
הדברים אתה למד שלא היה רצונו לכלותם על עצם החטא, כי 
אם על אי רצונם להכיר בחטאם ולשוב עליו, כי על עצם החטא 
לא היה עליהם טענה, מאחר שהצליח היצר לשבש את דעתם, 
והיה זה המעשה מבלי דעת, אך אחר שהצליח מעשה היצר כבר 
סילק ידיו מהם, ואז היה עליהם להכיר שלא היה כאן כי אם רוח 
יצא עליהם הקצף  זה  ורק על  והיה עליהם מיד לשוב,  שטות, 

שביקש לכלותם, רחמנא ליצלן.
ואפשר שהסיבה שלא רצו בני ישראל להכיר בגודל המכשילה 
גבורים  שהינם  במהותם  הכירו  המה  כי  ידם  מתחת  שיצתה 
ושליטים ביצרם, ואשר על כן לא היה ביכולתם להאמין שנכשלו 
של  כזה  עצום  בחטא  כשמדובר  ובפרט  גדול,  כה  במכשול 
לדורותיהם,  ישראל  כיוון הקב"ה ללמד את  וזאת  זרה,  עבודה 
כי על אף בהיותם בשגב המדרגות אין להם להאמין בעצמם, כי 
אפשר שגם באלו הזמנים יכולים הם לשגות ולהיכשל בחטאים 
במעשיהם  תמיד  לפשפש  עליהם  כן  ועל  וחמורים,  גדולים 
ויאזינו לדברי מוכיחיהם כדי שיזכו לתשובה ולא יהיו בוטחים 

על רום מעלתם. 
וכשם שאתה מוצא שעיקר הטענה על ישראל הוא על אי רצונם 
לשמוע למוכיחיהם, כמו כן אתה מוצא שעצם הטיית אזניהם 
חז"ל  שאמרו  וכמו  כפרתם,  המעורר  היא  למוכיחיהם  לשמוע 
ודורש  יושב  שחכם  'בשעה  א'(  סימן  י'  פרשה  משלי  )מדרש 
אני מוחל ומכפר עוונותיהם של ישראל', עכ"ל. כי עצם הדבר 
שבר ישראל מכיר בחטאו כבר מרצה עליו, ועל אף שעדיין לא 
יבוא  בהכרח  בחטאו  מכיר  כשהאדם  כי  כדעי,  בתשובה  עסק 

לידי תשובה. 
בנוסף לעצם הוראת התשובה הנלמד ממעשה העגל, רואים אנו 
מזה המעשה גם עד היכן מגעת מעלת התשובה, כי כמה טובות 
עד  החטא,  זה  על  בתשובה  עסקם  אחר  רק  ישראל  בה  שזכו 
כה היה אמור שמלאך ילך לפני העם כדי להפיל את שונאיהם 
לפניהם, ואילו לאחר שנתרצו מעוון זה ביקש משה 'הודיעני נא 
את דרכיך' והבטיחו הקב"ה על כך ואמר לו 'פני ילכו והניחותי 
לך', וכמו כן נתעורר אז עת רצון וראה משה לנכון לבקש עוד 
דברים נשגבים, וביקש להכיר בכבוד השי"ת, ובזו השעה נתגלה 
י"ג מכילין דרחמי כדי לקרוע רוע גזר  לפניו הסוד של קריאת 
דין מעל ראשי בני ישראל, את כל זאת זכו ישראל רק בזכות 

תשובתם. 
וזה הדבר הוא חיזוק גדול לתשובה, כי רואים מזה שהתשובה 
גורם לקירובה יתירה בין האדם לבוראו, וזהו מהדברים התלויים 
בכבשונו של עולם, והינו נשגב מבינת האדם, כי אין זה כמידת 
אף  על  לפניו  אדם  חטא  אם  ודם  בשר  מידת  כי  ודם,  בשר 
שמתפייס לבסוף מכל מקום עושה נשאר רושם הגורם ריחוק, 
קרבתו,  את  מעורר  התשובה  שעצם  הקב"ה  מידת  משא"כ 
וחכמינו ז"ל גילו לנו זאת במפורש באמרם )ברכות לד:( במקום 
שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי 
וצדיק  יותר מתשובה,  לבוראו  דבר המקרב את האדם  לך  אין 
זקוק  היה  לא  זאת  בכל  בבוראו  מקושר  היותו  אף  על  גמור 
לתשובה ועל כן אין לו היכולת לזכות לזו הקרבה הבאה בעטיה, 

ורק זה שזכה לתשובה הוא זה המתעלה מאוד בזכותה. 
ונזכה  כרישומו,  ועוזבים  מן המודים  להית תמיד  יזכנו  השי"ת 

להיות מן המרוצין תמיד לפניו.  

תה תשובה ומעל ת ה חוב

פר' כי תשא
י"ח אדר א' תשע"ט
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 ), כט(לד "אתו בדברו פניו עור קרן כי' וגו משה ביד העדות לוחות ושני סיני מהר משה ברדת ויהי"
 

  הלוחות אמר נחמן בר ש"ור' וכו ההוד לקרני משה זכה מנין, ז"סל ובתנחומא
  ה"והקב טפחים בשני מחזיק משה והיה טפחים שלשה ורחבן טפחים ששה ארכן
 פ"ויל. ב"וצ. ההוד קרני משה נטל משם באמצע ריוח וטפחיים טפחים בשני
' א שכל הפשוט החלק את שיש', לג מחולקות ומצוותיה התורה דהנה, רמז בדרך

  התורה סודות את ויש טפחים בשני מחזיק משה היה זה וכנגד להבין ביכלתו
  שהחזיק הטפחים שני אלו זה וכנגד ולהשיגם להבינם יכולת בריה ביד שאין
  להשיגה אנוש בכח יש רבה ויגיעה עמל אחרי שרק התורה חלק את ויש, ה"הקב
 שחכמת והיינו ההוד לקרני ה"מרע זכה שמשם ש"וז, האמצעיים הטפחים' ב וזהו
 ואמר היו צהובים יהודה רבי של שפניו' ב ט"מ בנדרים ש"כמ פניו תאיר אדם

 אמוראים כמה אמרו וכן, פניו תאיר אדם שחכמת משום היא שהסיבה
 .ש"ע ב"ה ג"פ שקלים בירושלמי

)(טעמא דקרא

 עלי שי"ח 
 ''ההכפלה בשיטת התרמה''                                     

 
,  תרומה כל שכנגד דהיינו. ניג'מייצ' אנגלית בשפה הנקרא, והחסד התורה מוסדות עבור כספים של מגביות וכמה כמה יש, זו בתקופה

  למוסד נכנס ומכוחו היות, מאתים שתרם נחשב, שקל מאה שתרם שמי יוצא כך. התורני למוסד הסכום אותו הוא גם יתרום לב נדיב
 .שקלים מאתים

 .לתרום אותם לעודד כדי, התורמים למען, המיוחדת ברכתו את המבקשים שונים מוסדות מגיעים יום מידי רבינו אל
 הסכום כל על צדקה מצות קיים כאילו לתורם לו נחשב, הסכום אותו את כנגדו תורם ואחר, כסף שתורם מי האם רבינו את שאלו

 ?שתרם מה על רק או המוכפל
  לאותו, להיפך גם הוא וכן, כסף תורם אחר מישהו שבגללו במה גדולה זכות לו יש אבל, שתרם מה על רק יש צדקה מצות שבודאי וענה
  שתרמו מה על וזכות שתורם מה על מצוה אלא, כפולה מצוה לא אבל גדולה זכות לו יש, הוא גם שיתרום תרומה כל כנגד שהבטיח נדיב

 .כנגדו
 

 .  ישיבה בני נוסח גינ'במיצ שהיה מעשה
 לבקר שעמד הישיבה מנדיבי אחד של לכבודו, ס"הש את ולסיים להתחיל רצו הישיבה בחורי. הארץ במרכז המפורסמות הישיבות באחד

 .גמרא דפי מאות כמה עוד נותרו הכל אחרי אבל, הבחורים כל בין ס"הש דפי את חילקו, כנהוג. בה
 הגמרא דפי את עצמו על ליטול שיאות ממנו וביקשו, באורייתא כגריס שמו שפקיע חשוב בחור, הישיבה ממתמידי אחד אל, איפה פנו

 ).להכל פנאי יש, הזמן את ומנצל שמתמיד למי, כידוע(. שנותרו
  הוא ילמד, שחסר ממה ליטול עצמו על יקבל שבחור דף כל על: כזה תנאי יעשה שהוא אמר, אותו' ינצלו' פעם שבכל רצה שלא, הבחור
 ...ס"הש מן שנותר מה את לגמור בקלות יוכלו זה באופן. דפים שני כנגדו
 נוטל וכנגדם, גמרא דפי ללמוד להוסיף עצמם על קיבלו בחורים ועשרות אחדות שעות עברו ולא, המשוער מעל הצליח הרעיון ואכן

 '.נגמר' כולו ס"והש, המתמיד הבחור
  המתמיד הבחור מזה שמע. ס"הש רוב של סיום ויהיה בהתחייבות לעמוד יוכלו שלא הודיעו הבחורים מן כמה ימים כמה שאחרי אלא

  ואמרו עליו לחצו האחראים, מאידך. הם גם יקחו שאחרים דעת על רק לקח כי, שכנגד דפים אותם את ילמד לא הוא גם כן שאם ואמר
 .עצמך על שקיבלת מה תלמד לא ולמה, ס"ש של גמור רוב סיום שיהיה לפחות, לו

  צריך לא בחור של שיקול: תורה דעת של במבט הגיב רק, ההלכה לפרטי להיכנס רצה ולא, הרעיון מן שנהנה, רבינו לפני הובא הדבר
  להיות צריך לא זה, בדבריו צודק הוא אם אפילו. עצמו על ולקח שביקשו מה כל את ללמוד צריך הוא, לא או לומדים אחרים האם להיות

   .הנכון השיקול
שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק

 בדידי הוי עובדא
 

 ?העיינים נועדו למה
  נכנס א"שליט רבינו של חדרו אל

. שלמה לרפואה ברכה וביקש, אברך
  עד, מעיניו באחת חזק מכאב הוא סובל
 .העין באותה עיוורון חשש כדי

  זמן למשך בדעתו א"שליט רבינו הרהר
  חצי": האברך את שאל כ"ואח, מה -
 - נבוך, האברך .?"למדת כבר, ס"ש

  חצי ללמוד הספיק שטרם השיב, משהו
הרי העיניים  : ואמר המשיך ורבינו, ס"ש

  כל את ללמוד, תורה ללמוד בכדי נועדו
,  עינייך לראות בשתי אם תחזור, ס"הש

  .רבינו שאל ?ס"הש כל את תלמד
  לקבל מוכן אני, "האברך השיב"!, כן"

  רבינו ששמע ולאחר". עצמי על זאת
  ברפואה בירכו הבטחתו את א"שליט
  בעיניו ויראה הכאבים שיעלמו ,שלמה
  במנוחת ללמוד ויוכל, הגמרא דפי את

 (ידידי יושר) .הדעת

 

 

 נודב   זה גליון

 להצלחת ידידנו החשוב

 שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

ט"ת   א  תא  תשרפ | א

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

מתן  בשעת  כי  בזה,  הענין  האריז"ל  וביאר 

קדושים  אורות  לאלף  רבינו  משה  זכה  תורה 

אלף  ממנו  נחסרו  העגל  שבחטא  אלא  ונשגבים, 

אורות אלו, ונשארו אצלו רק אחד מן האלף. וזהו 

זעירא,  - אל"ף  "ויקרא אל משה"  הרמז במסורה: 

ללמדנו שמתוך ֶאֶלף האורות שהיו לו בשעת מתן 

ַאֶלף זעירא  תורה, נשאר לו אחרי חטא העגל רק 

דהיינו אחד מאלף.

מקאמינקא  שלום  רבי  הגה"ק  כך  על  הוסיף 

ממשה  שנסתלקו  האורות  אלף  הם  מה  לבאר, 

ב"שפתי  שהביא  מה  פי  על  העגל,  בחטא  רבינו 

בשם  ט-יז(  )דברים  עקב  פרשת  התורה  על  כהן" 

הלוחות,  שבירת  בענין  גדול  חידוש  המפרשים 

חסדא:  רב  של  מאמרו  שלמדנו  מה  על  המבוסס 

"מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין". הנה כי כן 

זהו ענין שבירת הלוחות, כי בחטא העגל פסק הנס 

שבלוחות  והסמכי"ן  סתומות  הממי"ן  וכל  ההוא 

פרחו מן הלוחות. 

לפי זה הראה הגה"ק מקאמינקא דבר פלא, כי 

בעשרת הדברות יש בדיוק כ"ב ממי"ן סתומות וב' 

סמכי"ן שעולים בגימטריא אלף. הנה כי כן זהו סוד 

בקבלת  רבינו  למשה  בתחילה  שהיו  אורות  אלף 

סמכי"ן  וב'  סתומות  ממי"ן  כ"ב  שהם  התורה, 

שבחטא  אלא  בנס,  הראשונים  בלוחות  שעמדו 

כשפרחו  הללו  אורות  אלף  ממנו  נחסרו  העגל 

האותיות מהלוחות. אלו דבריו הנפלאים.

 רט"ח או  ה  ב משלאהם
ונמצאו  בדאם של אדאו תל מתהר 

ונראה כי לפי דבריו הקדושים יפתח לנו פתח 

ז"ל  חכמינו  לנו  שגילו  מה  שאת,  ביתר  להבין 

מו-א(:  )שמו"ר  הלוחות  לשבירת  הסיבה  במדרש 

"שפרחו הכתובים מן הלוחות לכך שברן, שנאמר 

אלקיכם,  לה'  חטאתם  והנה  וארא  ט-טז(  )דברים 

ראה משה שחטאו ושבר את הלוחות". וכן מבואר 

ביתר שאת במדרש תנחומא )פרשת כי תשא אות כו(: 

"בשעה שנתן לו הקב"ה את הלוחות היו סובלין את 

עצמן, כיון שירד וקרב אל המחנה וראה את העגל, 

הלוחות הראשונים: "והמכתב מכתב אלקים הוא חרות 

על הלוחות". דרשו על כך חכמינו ז"ל בגמרא )עירובין 

נד.(: "מאי דכתיב חרות על הלוחות, אלמלי לא נשתברו 

רב  מישראל.  תורה  נשתכחה  לא  הראשונות  לוחות 

אחא בר יעקב אמר אין כל אומה ולשון שולטת בהן, 

שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות".

כך  על  מוסיפים  מא-ז(  )שמו"ר  כאן  במדרש 

"רבי  המות:  ממלאך  גם  חורין  בני  נעשים  שהיו 

יהודה אומר, אל תקרי חרות אלא חירות מן גלויות. 

ורבותינו  המות,  ממלאך  חירות  אומר  נחמיה  רבי 

מתאים  זה  דבר  היסורין".  מן  חירות  אומרים 

"לא  ה.(:  זרה  )עבודה  בגמרא  ששנינו  למה  להפליא 

קיבלו ישראל את התורה, אלא כדי שלא יהא מלאך 

אני אמרתי  )תהלים פב-ו(  המות שולט בהן, שנאמר 

מעשיכם  חבלתם  כולכם,  עליון  ובני  אתם  אלהים 

]בחטא העגל[, אכן כאדם תמותון". 

הנה כי כן ראוי להתבונן במה שדקדקו המפרשים 

לנו  לגלות  הכתוב  ראה  מה  דבר"[,  "העמק  ]ראה 

הראשונים:  הלוחות  של  הללו  הנפלאות  המעלות 

"לוחות כתובים משני עבריהם", "חרות על הלוחות", 

העגל  חטא  אחרי  ההר  מן  רבינו  משה  כשירד  רק 

עם שני הלוחות בידיו. ולכאורה היה ראוי להקדים 

הלוחות  את  משה  כשקיבל  אלו,  גדולות  מעלות 

אל  "ויתן  )לא-יח(:  לעיל  שכתוב  כמו  בהר,  מהקב"ה 

משה ככלותו לדבר אתו בהר סיני שני לוחות העדות 

לוחות אבן כתובים באצבע אלקים".

אלף או"ו  תנס לקו בתבא"  הלוחו 

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי הקדמה 

ישר"  "ילקוט  בספר  שהביא  עינים  מאירת  יקרה 

משה  רבי  הגה"ק  מדודו  ששמע  ד(  אות  מ  )מערכת 

הגה"ק  בשם  פלא  דבר  שאמר  זצ"ל  מראזוודוב 

בקדשו  דיבר  אשר  זצ"ל,  מקאמינקא  שלום  רבי 

לבאר מה שמובא במקובלים, ומקור הדבר ב"שער 

)ענין מזמור שיר ליום השבת  הכונות" לרבינו האריז"ל 

תורה  בספר  לכתוב  המסורה  ביאור  א(  טור  סו  דף 

בפסוק )ויקרא א-א(: "ויקרא אל משה", אות א' של 

"ויקרא" אלף זעירא - אל"ף קטנה.

בפרשתנו פרשת כי תשא דבר בעתו מה טוב, 

הלוחות  שבירת  של  הנורא  במעשה  להתבונן 

הראשונים בעקבות חטא העגל, מעשה שהשאיר 

את חותמו לכל הדורות הבאים עד ימות המשיח, 

הנפלאות  המעלות  מן  הרבה  של  הביטול  בגלל 

בלוחות  כלולות  שהיו  הגדולות  והסגולות 

הראשונים, והנה הם הכתובים )שמות לב-טו(:

"ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו 

לוחות כתובים משני עבריהם מזה ומזה הם כתובים. 

והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב אלקים 

הוא חרות על הלוחות... ויהי כאשר קרב אל המחנה 

וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידיו 

את הלוחות וישבר אותם תחת ההר".

האותיות  היו  עבריהם  "משני  רש"י:  ופירש 

ה"מזרחי"  וביאר  היה".  ניסים  ומעשה  נקראות 

כמו  כוונתו  ניסים,  מעשה  שהיה  שפירש  מה  כי 

מ"ם  חסדא,  רב  "אמר  קד.(:  )שבת  בגמרא  ששנינו 

רש"י  ופירש  עומדין".  היו  בנס  שבלוחות  וסמ"ך 

מפולשת  היתה  שבלוחות  כי החקיקה של הכתב 

הפנימי  החלק  כי  נמצא  הצדדים,  משני  ונראית 

ולא היה להם  ם' עמדו באוויר  ובאות  ס'  שבאות 

במה להיאחז, אלא שבנס היו עומדים בלוחות.

שפירשו  כמו  רש"י  כוונת  לפרש  אין  אולם 

כתובים  "לוחות  שכתוב  מה  כי  ראשונים,  כמה 

משני  נקראו  שהלוחות  הכוונה  עבריהם",  משני 

רש"י  שיטת  לפי  שהרי  נס,  בדרך  ביושר  הצדדים 

היו הלוחות נקראים ביושר רק מצד הפנים, אבל 

כי  הפוכות,  והתיבות  האותיות  היו  השני  מהצד 

על מה ששנינו בגמרא )שם(: "ואמר רב חסדא כתב 

פירש  מבחוץ".  ונקרא  מבפנים  נקרא  שבלוחות 

והתיבה  הפוכות  האותיות  מבחוץ,  "ונקרא  רש"י: 

הפוכה, ולא אשמועינן אלא שהיה החקק נוקב את 

כל הלוח, ולפיכך היו מ"ם וסמ"ך בנס".

 רח"ו  של הלוחו ר
חא"ו  ממלאך המו  ומהגלואו 

והסמ"ך  המ"ם  של  הגדול  הנס  מלבד  והנה 

מעלת  הכתוב  מפרש  עומדים,  היו  שבנס  שבלוחות 

הגאלוא הנטלא תל ה"הרק מקאמאנקא זארש

 אלף או"ו  נס לקו בחפא השגל בתבא"  הלוחו 
 תט"חו  רב ממארן וב' סמ ארן תהאו שומדאם בנס

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 

(אנגלית ועברית)

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

עגל באמצע הכביש
עצור בצד!

כאילו  שמאחוַרי  המשטרה  ניידת  של  הקריאות 
העירו אותי מתרדמה עמוקה. אני עובר תקופה לא 
קלה בחיים ופעמים רבות אני מוצא את עצמי שוקע 
במחשבות ובהרהורים ובדאגות או מפליג על כנפי 
הדמיון למקומות אחרים. אנשים מדברים אלי ואני 
לא שם לב. אני לא ממש כאן. אבל מהקריאה של 
הניידת "סוברו, עצור בצד!" – היה קשה להתעלם, 
והיא הורידה אתי בחזרה אל קרקע האספלט של 

המציאות.

ניסיתי  המתנה,  של  מתוחות  שניות  אותן  במשך 
מעין  בראשי  ֵהַרְצִתי  אצלי.  בסדר  לא  מה  לחשוב 
רשימה דמיונית תוך כדי שאני מסמן 'וי' על כל פרט 
יש  ביטוח,  יש  בתוקף,  והוא  כאן  הרישיון  ברשימה: 
טסט, נסעתי במהירות המותרת, עצרתי בעצור, אני 

חגור, לא נגעתי בטלפון הסלולרי...

גם לאחר שווידאתי שאין לי ממה לחשוש, עדיין 
סיבה  שום  מצאתי  שלא  'נכון  הספק:  בתוכי  קינן 
אבל  הפתעות,  לקבל  אמור  אני  שבגללה  מיוחדת 

אני מקווה שגם השוטר לא ימצא...'

משרד הרישוי החדש
כשהוא  שוטר  מולי  עמד  החלון  את  כשפתחתי 
מחייך חיוך רחב. לא, זה לא היה חיוך של לגלול או 
של התנשאות, זה היה חיוך חם מכל הלב. לאחר 
המבוכה  את  שהסגיר  מהּוסס  חיוך  שהחזרתי 
פניו,  ארשת  את  השוטר  שינה  שרוי,  הייתי  שבה 
והם עטו דאגה אימהית, אני לא אגזים אם אומר 
פתח  והוא  לשלומי,  דואג  ממש  שהוא  שהרגשתי 
סיכון  מהווה  שאתה  בגלל  אותך  "עצרתי  ואמר: 
לציבור". מרוב תדהמה לא הצלחתי לשחרר מילה 
ואפשרתי לשוטר להמשיך ולהסביר במה אני מסכן 

את הציבור.

"זה לא רק שאתה נוסע בלי חיוך, אלא אתה גם 
נורא  סיכון  מהווה  זה  ומודאג.  מתוח  מאוד  נראה 
לציבור, נהג שרואה אותך עם כזה פרצוף עלול גם 
להיות  עלולות  והתוצאות  לעצבות,  להיכנס  הוא 
המחקרים  כל  שלפי  יודע  אתה  קטלניות.  חלילה 
הראשי  הגורם  היא  בעצבות  נהיגה  החדשים, 
להוריד  חייב  אני  כולנו  ולטובת  לטובתך  לתאונות. 
אותך מהכביש לרענון קצר. ֵׁשב כאן ברכב ותשמע 
ותמשיך  ותתחזק,  תתעודד  טובות,  בדיחות  כמה 
התעבורה  לחוקי  בכפוף  בלבד  חיוך  עם  בנסיעה 

החדשים".

הוא צודק, חשבתי, מאז שעלתה לשלטון המפלגה 

האווירה   ,ִחיּו שר  בממשלה  והתמנה  החדשה 
ברחוב השתפרה פלאים. ואני, מרוב דאגות שכחתי 
לחייך. טוב שהשוטר המתוק הזה שם לב לכך בזמן 

ועצר אותי.

מאה אחוז הצלחה
שכמה  האמנתי  לא  נמצא  אני  שבו  במצב  אבל 
יקר,  "שוטר  לשוטר:  אמרתי  ולכן  לי,  יעזרו  בדיחות 

אתה ממש צודק, אבל תראה, אני עובר תקופה לא 
כל כך קלה ואני לא חושב שהרענון הזה יעזור לי, 

אני צריך משהו יותר חזק..."

יודע מה, אני  לי: "אתה  השוטר הבין ללבי ואמר 
אשלח אותך ל'קורס אמונה מונעת'. זה קורס שרץ 
כבר כמה חודשים, ובשבוע הבא נפתח מחזור חדש 
ימים  שתוך  בטוח  אני  כמוך.  אנשים  בשביל  בדיוק 

ספורים אתה כבר תוכל לחזור ולנהוג בחיוך..."

"הקורס  וסיפר:  אותי  לַחֵזק  המשיך  השוטר 
בחיים.  קשיים  הרבה  עובר  שלי  השכן  גם  מצוין. 
לפני כחודשיים הוא עבר את הקורס הזה, ובמשך 
כל  למרות  עצומה  בשמחה  היה  הוא  שלם  חודש 
לקורס  נרשם  הוא  כחודש  ולפני  עליו.  שעובר  מה 
נוסף, 'קורס הודיה מונעת' ומאז הוא התחיל להודות 
ומכל  הצרות  מכל  יצא  גם  זה  ובזכות  הצרות  על 

הבעיות".

אחוז  כעת.  צריך  שאני  מה  בדיוק  שזה  ידעתי 
התפעלות יצאתי מהאוטו, הודיתי לשוטר מכל הלב, 
כאלה  שוטרים  לנו  שיש  לה'  והודיתי  התחבקנו, 
ששומרים על מצב הרוח של האומה, ואוכפים את 
החיוך של מפלגת השלטון החדשה, מפלגת  חוקי 

האמונה...

המציאות האידיאלית
האם הסיפור הזה דמיוני? ממש לא. נכון שבינתיים 
הוא לא קרה, אבל זה סיפור על האמת. זה סיפור 
להתנהל.  אמורה  שהמציאות  כפי  המציאות  על 
באמונה  נסיעה  נעימה,  חוויה  היא  באמונה  נהיגה 
היא נסיעה בטוחה. נסיעה בטוחה גם לך וגם לנהגים 
אחרת  בצורה  מתמודד  אמונה  בעל  נהג  שסביבך. 
הנסיעה  וכל  חיובית,  אווירה  סביבו  לחלוטין, מקרין 

שלו רצופה מעשים טובים וקידוש שם שמים.

זו לא גזירה משמיים שאנו צריכים לרדת מההגה 
בבטחה  לנסוע  זכות  לנו  יש  וטעונים.  עצבניים 
כמו  באמונה.  כשנוסעים  אפשרי  וזה  ובשמחה. 
יכולה להיות  כל דבר בחיים, גם נהיגה בלי אמונה 

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

מאמר

ראש הישיבה

זו לא גזירה משמיים 
שאנו צריכים לרדת 
מההגה עצבניים 
וטעונים

יש לנו זכות לנסוע 
בבטחה ובשמחה
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