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“On this day, they arrived in Midbar Sinai”

Everyday HKB”H Reveals New Parts of the Torah to the 
Sparks of the Neshamah Renewed for Yisrael Each Day

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Yisro 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

The Sacred Service of “Today” Reiterated 
 in the Two Passages of Krias Shema

We can comprehend the significance of serving Hashem 
“today” by referring to the first two passages of Krias Shema, 
which we recite lovingly twice daily, in Arvis and Shacharis.  
In the first passage, it is written (ibid. 6, 6): והיו הדברים האלה" 

 and these words that I command—אשר אנכי מצוך היום על לבבך"
you today shall be upon your heart.  Rashi comments: 
They should not be in your eyes like an old edict (issued 
by the king in writing) to which a person does not attach 
importance, but rather like a new one, towards which 
everybody runs.  Similarly, in the second passage of Krias 
Shema, it is written (ibid. 11, 13): והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי" 

היום" אתכם  מצוה  אנכי   and it will be that if you adhere—אשר 
closely to My mitzvos that I command you today.  Once 
again, Rashi comments: That they should be as new to you 
as if you heard them on that day.  

Let us explain the reason HKB”H reiterates the concept 
of “today”—encouraging us to view every day as if we are 
receiving the Torah anew—in the first two passages of Krias 
Shema.  We have learned in the Mishnah (Berachos 13a): למה" 

 קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה

מצוות" עול  עליו  מקבל  כך   ״שמע״ why does the passage of—ואחר 
precede the passage of ״והיה אם שמוע״?  So that a person will 
first accept upon himself the yoke of the sovereignty of 

In this week’s parsha, parshas Yisro, it is fitting that we 
examine the historic revelation of the Torah on Har Sinai, 
an event that we are obliged to relive on a daily basis.  It is 
written (Shemos 19, 1): בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים" 

 in the third month from the exodus—ביום הזה באו מדבר סיני"
of Bnei Yisrael from the land of Mitzrayim, on this day, 
they arrived in Midbar Sinai.  Rashi comments: It need 
only have written “on that day.”  What is meant by “on this 
day”?  That the words of Torah should be new to you as if 
they were given today.  This teaches us that every Jew has 
a sacred obligation to experience the receiving of the Torah 
each and every day.  

This incredible concept—the receiving of the Torah anew 
every day—is mentioned again in parshas Ki Tavo (Devarim 
 "היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים :(16 ,26

 this day, Hashem, your—ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך"
G-d, commands you to perform these statutes and the 
laws, and you shall observe and perform them with all 
your heart and with all your soul.  Here Rashi comments: 
Every day, they should be new in your eyes, as if you 
were commanded regarding them that day.  Additionally, 
it is written (ibid. 27, 9): לעם נהיית  הזה  היום  ישראל  ושמע   "הסכת 

אלקיך"  Yisrael, be attentive and hear!  This day you—לה' 
have become a people to Hashem, your G-d.  Here Rashi 
comments: Every day shall be in your eyes as if you had 
entered into the covenant with Him that day.  

Shvilei Pinchas
R’ Pinches Friedman
(English & Hebrew)

 

  

Messenger to do a mitzvah – שליח מצוה 
I work as a pizza deliveryman. I could not find an address so I called 
the customer so he could guide me to his house. I stood under their 
building and I called them, without exaggeration, ten times. I began to 
give up hope of finding the entrance to the building, when suddenly, I 
noticed something white sticking out between the bushes. I went over 
to check it out, and it was a wallet filled with credit cards, cash, and all 
sorts of personal items. 
I went to the building and knocked on the first door I came to and 
asked where the specific family that owned the wallet lived. The 
woman immediately replied that this was her. I asked her if the wallet 
belonged to her and she shocked as to how her wallet got between 
the bushes. 
Most likely, her little boy found the wallet and as children play, he 
threw the wallet out of the window between the bushes. 
I went back to the bicycle after the mitzvah of hashavas aveidah 
[returning a lost object] when my cell phone began to ring. On the 
other end was the family that ordered the pizza. Now I knew why I 
was delayed so that I could return the lost wallet and when I finished 
the mitzvah, they called me on their own, apologizing, that they did 
not pay attention to the phone. 

ש.א.  
He sits and makes matches –  יווגיםומזווג זיושב  

I am not a shadchanit [matchmaker] and I never get involved in it at 
all. But what happened just shows how HaKadosh Baruch Hu sits and 
makes matches. 
This is how the story took place. I work in a girl’s seminary and one day 
a former student showed up at the seminary. It had already been 
several years since she finished her studies and I was interested in 
how she was doing, and in the course of our conversation it came out 
that she was not yet married. I took her details and I told her that if I 
hear of a nice boy, I would call her, and that is how we left it. 
A few days after our conversation, another student showed up who 
had also finished her studies some time ago and in the course of our 
conversation it came up that she had a brother with all the good 
qualities. A really nice guy and if I hear of anyone… 
From the way she described him, I thought he would be a perfect 
match for the other girl who I had spoken to a few days earlier. I 
understood that this was meant to be from Heaven. I immediately 
arranged the shidduch and within a short time they went out and the 
shidduch worked out and they got engaged!!! 
The ways of Hashem are hidden, but how sweet they are when with a 
little consideration we see how Hashem works His amazing ways!!! 

 ב.ש.
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 ומשה נגש אל הערפל
And Moshe approached the fog  

You are driving in a car when suddenly, a dense fog covers the 
entire road. You cannot see more than a foot in front of you, 
what do you do? Is it better to continue slowly onward a foot at 
a time, or perhaps is it better to stop and wait until the fog 
passes or dissipates? Maybe this will not happen for a while, 
and aside from this, you are on your way to a specific 
destination, and if you wait here, you will never reach your 
destination. But if you proceed slowly, you will eventually reach 
where you are going and accomplish what you set out to do! 
That fog does not necessarily have to be in the shape of a cloud, 
and it does not have to be just on the road. It could be any place 
and any time and even in many types of situations, all types of 
dilemmas, and all thoughts of what if? You feel as if you are 
walking in a fog. We are always sure that that uncertainty is 
endless, but in truth, that fog is only local, and if you continue 
slowly you will see that it is slowly dissipating. 
 And Moshe‘ – 'ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלוקים' 
approached the fog where G-d was’ (20:18), Rashi explains, 
‘Within three partitions darkness, cloud, and fog’. In order to 
reach, as it were, the place ‘where G-d was’, Moshe Rabeinu 
had to cross three partitions, of darkness, of cloud, and of fog. 
Each one was a partition by itself. But Moshe Rabeinu knew that 
they were nothing, as we all know that darkness is nothing, it is 
just the lack of light. So too, Moshe Rabeinu knew that the cloud 
and the fog were just an illusion that wanted to block him from 
going up to G-d – to holiness. 
You want to get close to HaKadosh Baruch Hu, and along your 
way there are countless barriers that block you. Sometimes, 
three partitions of darkness, cloud, and fog, are able to join 
together and change into one difficult partition, and it relies on 
the first glance that you are sure that you will not be able to 
cross it. But the truth is that it is just one big nothing, there is no 
substance to it at all. You just have to decide that all these 
partitions will not hold you back from getting close to the 
Creator and you should continue on your way and suddenly, it 
will be revealed that there is nothing there. 

- Tiv HaTorah - Yisro  
 

With much gratitude to Hashem, 
the first volume of Tiv Hakehila in English has been 

published 
Tiv HaSichos 

 Rav Gamliel on the Parsha – Sefer Shemos 
Baruch Hashem, it is in stores in time for Shemos 

Thank you to all my readers for making this possible 
 

Tiv Hakehila
R’ Gamliel Rabinowitz

(English & Hebrew)
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By Rabbi Shmuel Gluck
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his week’s Parsha discusses Kabolas Hatorah. There’s 
a Medrash (27:9) that discusses the phrase Na'ase 
V’nishma. The Medrash says: Shibartem Na’ase, you 

“broke” Na’ase, your commitment to do what Hashem 
demanded, when you made the Eigal, the golden calf. Hizohau 
B’nishma, protect Nishma. How can people protect Nishma, 
listening to the Torah, if they transgress its instructions?
 
Many people who have stopped being religious insist on 
telling me that they don’t care, or believe, in the Torah and 
its values. However, when they return to our religious ways, 
they acknowledge that those statements were intended to 
purge themselves of guilt for their actions, and to discourage 
me from trying to change them. Their bravado made it more 
difficult for them to return to the life that they always wanted.
 
However, others have acknowledged their shortcomings. 
They admitted that they were too weak, tired, or busy, but 
they never challenged the value of the Torah lifestyle that 
they left. These people found it easier to return, and were 
significantly less “scarred” than those who denied the Torah’s 
values.

This lesson has been transformational in my personal life, and 
has been a constant tool for me as I work with the at-risk 
community.
 
The Medrash is teaching us to be careful. Even if 
people, at this stage of their lives, do not comply with the 
“Na’ase”, the fulfilling of Mitzvohs, they should not deny the 
“Nishma”, the importance and responsibility of listening, or 
at least acknowledging, the value of the Torah in their lives.
 
This lesson should be important to all people, not only to 
those in the at-risk community. Many people don’t do certain 
Mitzvohs. Instead of acknowledging to themselves that they 
can “do more”, if not at this time then in the future, they 
give up the opportunity of future change, by discarding the 
“Nishma”. They tell themselves, and others, that “it’s not 
their Minhag”, “others are lenient”, or other rationalizations. 
Instead, they should say to themselves, “I’m not there yet, 
but I will keep that Mitzvah, or Torah value, in mind, as a long 
term goal.”
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Moshe and Yisro - Brothers 
וישמע יתרו כהן מדין חתן “ 18:1
משה את כל אשר עשה אלקים 
למשה ולישראל עמו, כי הוציא ד' 
 ”את ישראל ממצרים

“And Yisro, the minister of Midyan, heard 
all that Hashem did to Moshe and to 
Yisroel, His people; that Hashem took 
Yisroel out of Mitzrayim.”  Rashi says, 
“What was it that Yisro heard that had such 
a profound effect upon him, that it caused 
him to join Klal Yisroel?  Yisro heard about 
the Krias Yam Suf, the splitting of the sea, 
and the war with Amalek.”  Why does Rashi 
seek a reason why Yisro joined Klal Yisroel?  
The Posuk itself says that Hakodosh 
Boruch Hu took Klal Yisroel out of 
Mitzrayim.  The whole world knew about 
the fantastical miracles that occurred on 
behalf of Klal Yisroel in Mitzrayim.  Why 
wouldn’t that have been reason enough for 
Yisro to join Klal Yisroel?    
 “He said to Moshe, ‘I, your father-
in-law Yisro, have come to you.”  The words 
 – ”אחי“ are the Roshei Taivos ”אני חתנך יתרו“
“My brother.” Yisro was saying that he was 
brothers with Moshe in a previous Gilgul.  
Yisro was Kayin, and Moshe Rabbeinu was 
Hevel. (The Seforim Hakdoshim tell us that 
Yisro and Paroah were both a Gilgul from 
the Neshama of Kayin: Yisro was the good 
part, and Paroah was the evil part. Moshe 
Rabbeinu was a Gilgul of Hevel).    
Although, at this point in time, Yisro was 
not actually Zoche to the name Yisro, for he 
was only Zoche to that name after a “יתר” an 
“extra” Parshah was added in the Torah, 
and the 'ו was added to “יתר” because of his 
performance of Mitzvos and Ma’asim Tovim 
for him to be called, “יתרו,” nonetheless, the 
Torah already calls him Yisro, for in the 
future he would be Zoche to this name.  
Yisro was telling Moshe Rabbeinu, “ אני
 I, your father-in-law, am coming to“ – ”חותנך
you in the name of Yisro, who has 
Zechusim, and not in the name of a previous 
Gilgul of his, Kayin.  Although I have not 
yet actually been Zoche to the name Yisro, I 
will in the future, and therefore you must 
honor and accept me as such, although 
compared to you, I am but a הדיוט, a 
commoner. (ברכת הרי"ח)   
 Zevachim 116a -  Zevachim 116a – 
מה שמועה שמע ובא ונתגייר? רבי יהושע אומר: “
מלחמת עמלק...רבי אלעזר המודעי אומר: מתן תורה 
 Why does the Gemara seek to find – ”.ובא
out what Yisro heard that caused him to 
come to Klal Yisroel, when the Posuk says 
explicitly, “ ישראל ממצריםכי הוציא ד' את  ” – 
because Hashem took Klal Yisroel out of 
Mitzrayim?  The Gemara is seeking to 
understand what did Yisro hear that caused 
him, “בא ונתגייר” – to come to Klal Yisroel 
and become a Ger.  Yevomos 24b “ מקבלים ן אי

לו גרים לא בימי גרים לימות המשיח, כיוצא בו לא קיב

 We will not accept – ”דוד ולא בימי שלמה
Geirim during the times of Moshiach, and 
similarly we did not accept Geirim during 
the days of Dovid and during the days of 
Shlomo.  When Moshiach comes, many will 
want to become Geirim for they will see all 
the goodness that Klal Yisroel will have.  
We fear that they will not be converting 
L’shem Shomayim, rather they will be 
converting so that they can share in the 
goodness that Klal Yisroel will have.  
Similarly, during the days of Dovid 
Hamelech and Shlomo Hamelech, when 
Klal Yisroel were in a good position in the 
world and had much goodness, we feared 
that the conversions were not L’shem 
Shomayim, and therefore they were not 
accepted.  The Torah tells us that Yisro 
heard about Klal Yisroel leaving Mitzrayim 
and therefore knew that Hakodosh Boruch 
Hu runs the world.  The Gemara is asking, 
what did Yisro hear to make him think that 
Klal Yisroel would consider accepting him, 
or anyone else as a Ger?  It was apparent to 
the world that Hakodosh Boruch Hu, the 
Ruler of the world, was taking care of His 
people, Klal Yisroel.  Therefore, presumably 
many would want to convert for the wrong 
reasons, and therefore Klal Yisroel would 
presumably not accept them.  To this 
question, Rebbe Yehoshua answers that 
Yisro “heard” of the battle of Amalek.   

The Gemara in Sanhedrin 99b 
says that one of the causes of Amalek 
attacking Klal Yisroel was because Timna, 
a princess, wanted to convert to Judaism, 
but Avrohom, Yitzchok, and Yaakov did not 
accept her.  It was because they did not 
accept her, Amalek, her descendants, 
wanted to cause Klal Yisroel pain.  When 
Yisro heard that Amalek was attacking Klal 
Yisroel because Timna was not accepted as 
a convert, he figured that now Klal Yisroel 
would for sure accept him, being that not 
accepting Geirim caused them much Tza’ar, 
and they would want to avoid any more 
animosity against them by other nations of 
the world.  רבי אלעזר המודעי said that Yisro 
heard about Matan Torah.  Chazal tell us 
that by Matan Torah, the Voice of 
Hakodosh Boruch Hu was heard from one 
end of the world to the other.  This was a 
great miracle, and Yisro understood that 
there must be a purpose in it.  Yisro 
reasoned that it must be so that the other 
nations of the world hear what is going on, 
and to also be Mekabel upon themselves the 
Torah Hakdosha, and then they too would 
have a portion in the Torah.  Yisro therefore 
figured he would be accepted as a convert. 
There is a third Shita in the Gemara that 
Yisro heard about Krias Yam Suf, and that 
caused him to come.  Chazal tell us that 
maidservants by the Yam saw that which 
even the great Yechezkel Hanavi did not 

see.  Yisro made a Kal V’chomer for himself:  
If a maidservant, who came from Kna’an, 
was able to have such a connection to 
Hakodosh Boruch Hu and see that which 
even Yechezkel Hanavi was not Zoche to 
see, then certainly he would be Zoche to 
come and attach himself to Hakodosh 
Boruch Hu, and he would not be rebuffed. 
 (בן יהוידע)

  Klal Yisroel leaving Mitzrayim 
was known to all, and made the Name of 
Hashem, and His people, Klal Yisroel, 
known throughout the world.  However, 
that was not what brought Yisro to join Klal 
Yisroel.  By the splitting of the Yam Suf, all 
the waters of the world split.  Yisro thought 
to himself, why would the G-d of the Jews 
perform such a miracle unless there was 
what to be learned from it.  Yisro realized 
that this was a sign for him.  Yisro heard of 
the war with Amalek.  Despite their hearing 
all that occurred to Klal Yisroel, they still 
chose to go up against Klal Yisroel.  Why 
would Yisro think that he would be 
accepted as a Ger?   

Yisro was working on connecting 
the dots.  There were all these amazing 
things happening in front of him, and what 
did they mean for him.  He began to dig 
deep within himself, and he was Zoche to 
understand that he was a Gilgul of Kayin, 
who was the brother of Hevel – and Moshe 
was a Gilgul of Hevel.  Kayin and Hevel 
were brothers, and therefore Yisro and 
Moshe were connected.  Yisro was the good 
part of Kayin, and we know that Kayin 
transgressed a great sin by killing Hevel.  
Yisro needed to make amends for what he 
did.  He realized that Hakodosh Boruch Hu 
was telling him to join Klal Yisroel now.  He 
would be accepted for various reasons, 
amongst them because Amalek attacked 
Klal Yisroel because the Avos did not accept 
a potential convert, Timna.  Klal Yisroel 
would not want to be harmed in the future 
for not accepting converts, and would 
therefore accept him.  That was a technical 
reason for his being accepted, and there 
were others.  But technical reasons aside, 
there was something pushing Yisro towards 
Klal Yisroel.  “וישמע יתרו” – Yisro was 
listening.  There are so many times in life 
one has messages sent to him from Above 
and he ignores them.  Unfortunately, people 
are “too busy” to listen to what is going on 
around them – to hear the messages from 
Above.  Yisro was a very busy man – like the 
rest of us, yet he listened to the messages 
and acted upon them.  This was a life 
changer for him, and he was Zoche to much 
goodness because of it.  May we be Zoche to 
see and hear the messages around us, and 
act upon them as we continually seek to 
better our Avodas Hashem.     

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

(English)

All rights reserved to the author  Please direct all inquiries concerning this publication to (02) 585-2216. #1055# 
 

PPaarraasshhaass  YYiissrroo  
In loving memory of Usher Ben Avraham obm  Mr. Arthur Groffman 

NNootthhiinngg  BBeessiiddeess  
HHiimm  

““AAbba, can you please help me with 

my homework tonight?” 
“I just have to print out one page from 
the computer, Leah, then I can help you.” 
“Okay Abba.” 

He feeds the piece of paper into the laser 
printer, and waits for it to come out. The 
red light goes on, indicating a paper jam. 

“Just a minute, Leah. The paper got stuck 
inside.” 

Leah’s father opens the cover of the 
printer and removes the toner cartridge. 
The paper is wedged strongly in there. 
When he attempts to pull it out, pieces 
tear off. The main part of the paper re-
mains jammed in the printer. 

“This is going to be harder than I thought, 
Leah. Can you bring my tool kit?” 
“Right away Abba.” 

Leah’s father looks for a way to take apart 
the laser printer to loosen the jammed 
paper. However, the machine is not made 
to be serviced by an amateur. He takes 
out a few screws, but to no avail. The 
paper remains stuck. 

““HHow is it going Abba?” 

“Not too well, Leah.” 

The beads of sweat begin to form on 
Leah’s father’s forehead. He sees no way 
out of this paper jam. Suddenly, he re-
members a story he heard about a woman 
who was born and raised in the old set-
tlement of Yerushalaim. Whenever some-
thing would break in her house, she saw it 
as a sign from Hashem. She put some 
money in the tsedaka box, and said a 
paragraph of Tehillim. If that did not help, 
she then called the repairman. 

“Leah, we need more help from Hashem. 
Can you please say some Tehillim?” 
“Where do I start, Abba?” 
“Why not start from the beginning.” 

Leah opens up her book of Tehillim and 
begins . . . 

“Ashrei ha-ish asher lo halach bi-atzas 
reshaim . . .” (Fortunate is the man who 
does not follow the counsel of the 
wicked). 

She keeps reciting the Tehillim, but the 
jammed paper does not budge. 

“Abba, what will we do?” 
“I don’t know Leah. The paper is not 
coming out. I guess that I will have to 
send the machine to the repair shop. I 
will lose so much time, and will be so 
behind on my work. It will probably cost 
a lot of money also. What can I do? Let it 
be a kaparah (atonement). It is better to 
spend the money on repairs, than on 
medical bills, chas veshalom (Heaven for-
bid). Wait one moment, Leah. 

SSuddenly, Leah’s father remembers an-

other thing he had learned lately. Rav 
Chaim Volozhin zt”l, the great head of the 
Volozhin Yeshiva wrote about the tre-

mendous power of the words, “Ain od 
milvado” (there is nothing other than 
Him). If a person fixed in his heart that 
there is no other power in the world be-
sides Hashem, no other force or person 
can rule over him. Leah’s father slowly 
begins to say the words . . . 

“Ain od milvado . . . Ain od milvado . . . 
Ain od milvado.” 

He says them over and over again. Leah’s 
father instantly calms down. He realizes 
that this is all a test from Heaven. He 
takes a deep breath. His hands become 
more relaxed. He takes a pair of pliers in 
his hand and gently begins to pull at the 
jammed paper. 

““AAin od milvado ... Ain od milvado ... 

Ain od milvado.” 

The paper slowly begins to move. A small 
piece comes out of the printer. 

“Is it working Abba?” 
“Ain od milvado . . . Ain od milvado . . . 
Ain od milvado.” 

Another piece of paper comes out, then 
another and another. 

“Ain od milvado . . . Ain od milvado . . . 
Ain od milvado.” 
“Abba, all of the paper is coming out.” 

The last little piece of paper comes out of 
the printer. Now Leah’s father begins the 
task of putting the printer back together. 
Will it work? 

“Ain od milvado . . . Ain od milvado . . . 
Ain od milvado.” 

All of the screws go in to place. The cover 
snaps on. 

““LLeah, now we will see if the printer 

works. It may be scratched or damaged 
inside from the tugging and pulling at the 
jammed paper.” 

Leah’s father inserts a piece of paper and 
presses the print button. Everyone holds 
their breath. 

“Ain od milvado . . . Ain od milvado . . . 
Ain od milvado.” 

A beautifully printer piece of paper rolls 
out of the laser printer. The machine is 
working perfectly. 

 
Kinderlach . . . 
Leah and her Abba learned a very impor-
tant lesson. Ain od milvado. Those words 
are part of a verse referring to the giving 
of the Torah on Har Sinai. It reads, “You 
have been shown to know that Hashem is 
G-d. There is nothing besides Him” 
(Devarim 4:35). How were we shown? 
Rashi explains that Hashem opened up all 
of the heavens and revealed the entire 
world to the Jewish people. They saw 
everything. Therefore, they saw that there 
was nothing else in the world besides 
Hashem. It was incredible. It is just as true 
now, as it was then. There is nothing else 
in the world besides Hashem. 
It may not always be so easy to see that. 
We have to work at it. One way is to keep 
saying, “Ain od milvado.” These worlds 
have special spiritual powers to help us. 
Whenever you feel that Hashem is far 
away, just remember these words. He is 
right here. There is nothing but Him. 
 

 
 

   Parashas Yisro  ט"עתש יתרו  פרשת        
 

Hebrew Academy of Cleveland 
 

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

 אשר שם האחד גרשם... ושם האחד אליעזר
And the name of one was Gershom… and the name of one (the other) 

was Eliezer. (18:3,4) 

 The Baalei Mussar, Ethicists, exhort us to live on the bare 
minimum in terms of material needs. The Tanna in Pirkei Avos teaches 
us the recipe for Torah living: Pas ba’melech tochal, u’mayim 
ba’meshureh tishte, “Bread dipped in salt, and measured water”; v’al 
haaretz tishan, “and sleep on the floor.” We can do without luxuries. 
When it comes to spiritual benefits, Torah achievements, one should not 
be mistapek b’muat, suffice with a little. We should be filled with a 
passion to achieve greater and even greater levels of erudition in Torah. 
Horav Reuven Karlinstein, zl, applies this rule to explain what seemed to 
be an inconsistency in Moshe Rabbeinu’s behaviour.  

 The Torah relates the names of Moshe’s sons, listing them as 
“the name of one was Gershom – the name of one was Eliezer.” Once it 
lists the name of the first one (the name of one), it should follow with, 
“the name of the second one”; rather, the Torah continues with “the 
name of one.” Why? Chazal (Midrash Tanchuma Parashas Chukas 8) 
relate that when Moshe ascended to Heaven, he heard the voice of 
Hashem studying the parsha of Parah Adumah. Hashem was recalling a 
halachah in the name of Rabbi Eliezer: “Eliezer, bni, My son, says an 
eglah, calf (referring to eglah arufah, the axed heifer), is one year old, 
and a cow (referring to the Parah Adumah) is two years old.”  

Moshe asked Hashem, “The Heavens and earth are all Yours; 
yet, You relate a halachah in the name of a flesh and blood creation?” 
(Moshe was astounded that the Almighty would mention a halachah 
from a human source, if the entire Torah is all from Him). Hashem 
replied, “A righteous person (Rabbi Eliezer) will one day rise in My world 
and commence his lecture on Parah Adumah with these words” 
(distinguishing Parah Adumah from Eglah Arufah in their ages). When 
Moshe heard this, his reaction was: “Master of the world, may it be Your 
will that this tzaddik shall be one of my descendants.” Hashem 
responded, “By your life (the language of an oath), he will be from your 
descendants”. Thus, the name of that “one” is Eliezer, a reference to 
Rabbi Eliezer of the Talmud whom Moshe pleaded should be one of his 
descendants. This is the meaning of, “And the name of the ‘one’ – the 
specific one – for whom Moshe prayed”.  

 Rav Karlinstein questions this Midrash. There is nary an 
individual in all of history who has greater zechuyos, merits, than 
Moshe. The entire Torah – written and oral – is attributed to his merit. 
For thousands of years we Jews have devoted ourselves to studying the 
Torah which he brought down from Sinai. Moshe has a portion in every 
Yid’s Torah learning. Yet, this was insufficient for him. He insisted that he 
wanted one more merit: Yehi ratzon sheyihei zeh meichalatzai, “May it 
be Your will that Eliezer, who teaches the law concerning Parah Adumah, 
should descend from me.” Is there no such thing as enough?  

 Rav Karlinstein derives a powerful lesson here – one that 
would serve us well to apply to our own Torah endeavour. Our 
quintessential Rabban Shel Kol Yisrael, Rebbe of the entire Jewish 
nation, was never satisfied when it came to spiritual merit, to Torah 
achievement. Regardless of what he had accrued, if he could achieve 
more – then he wanted it, and he would do anything in order to garner 
for himself this added opportunity. Every bit of added honour for 
Hashem is an unparalleled opportunity. Who can say “enough”? We 
certainly would not want Hashem to say “enough” with regard to us.  

 Why would a person shy away from challenge, if, in fact, it 
could earn for him incredible merit? How many of us could have gone 
that “extra mile,” but, for various reasons which we suddenly cannot 
seem to remember, we have stopped short of our goals? How many of 
us have been satisfied with mediocrity, refusing to put forth the effort to 
go to the next level? I recently saw a profound thought attributed to 
Horav Tzadok HaKohen, zl, m’Lublin. He says: “Just as one must believe 
in Hashem, so, too, one must believe in himself. Hashem wants us to 
believe in our strengths, capabilities, ability to overcome evil and 
achieve greatness.” 

 We shy away from challenge because many of us do not 
believe in our ability to succeed. To serve Hashem properly, one must 
constantly traverse challenges. A fool gives up before he even starts. A 
bigger fool gives up midway. If he could make it this far, he can make it 
the rest of the way. Every achievement is ultimately the work of 
Hashem. He blesses our endeavour. If we do not bother to endeavour, 
however, what is He going to bless?  

 Furthermore, it is not all about reaching our goal. In the 
journey of life, even if we do not reach our intended goal, the mere fact 
that we “made the trip” earns for us immense reward. I read about a 
special woman, the mother of five children, who was tragically struck 
with a brain tumour in her early forties. She did not survive into old age, 
but she accepted the challenge with extreme courage. She fought 
valiantly, her deep and abiding faith never wavering for a moment. Her 
outlook remained positive, regardless of the doom and gloom voiced by 
her doctors. She had a family to attend to, children to raise, a G-d-given 
vocation from which she would not shirk. As long as she was physically 
able, she cared for each and every child individually, as well as her family 
collectively. Shortly before she left this world for her just reward in Olam 
Habba, World to Come, she asked her sister, “Do you think I will make 
it?” Her sister replied, “You already have.” Entering the race is already a 
win.  

 We all have challenges, and we all have reasons – some 
rational, others utterly foolish – for not learning Torah to a greater, more 
optimum, level. I try to learn from individuals who, despite being 
challenged by adversity, have risen to enormous spiritual levels, simply 
because they have refused to give up. Orlando (yes, he is Jewish) will 
probably live out his life as a “guest” of the state of Pennsylvania. Earlier 
in life, he lived a hard, fast life, filled with drugs, etc. As a result, he has a 
total of a few life sentences without possibility of parole. When I met 
him, his memory of Judaism was vague – something about a bar-
mitzvah in a northern New Jersey synagogue. This was the extent of his 
Yahadus. He told me, “I have not lived as a Jew. I would like to die as a 
Jew.” Over the years, he has developed a strong Jewish identity. Despite 
being incarcerated in an institution that is home to 37 hate groups – 
with Jews being on top of their hate list – Orlando wears a large black 
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How Does Le’eisano Also Relate to Tu B’Shevat? 

We spoke about malchus in parshas Bo – and we can’t seem to get enough malchus. 
Moshe stretched out his hand over the sea in this week’s parsha - “Vayes Moshe es 
yado al hayam.” The value of the roshei teivos of “Vayes Moshe es yado al hayam,” 
with the first letters of these six words added, is 496, the value of malchus. We also 
discussed malchus hidden in Parshas Vaeirah. After the Jews passed through the sea, 
Moshe raised his hand again and the waters returned le’eisano, “to their former 
state,” while the Egyptians were drowned. 

It is interesting that le’eisano also has the same value as malchus with the collel. 
Shabbos is the seventh day, just like malchus is the seventh middah. Shabbos is 
called malkah and Pesach is called Shabbos. We sit like kings at the Seder. 

Rashi, based upon the Medrash, says that le’eisano, “to their former state,” means 
“to their former strength.” The Medrash adds that Hashem made a stipulation, a 
tenai, with the sea during creation that it would split when the Jews needed to cross 
it. The Medrash is suggesting that, in fulfillment of the stipulation (letana’o), the 
waters returned to their former strength (le’eisano).  
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l discusses the word le’eisano by stressing the sea’s 
return to its original position in the sea. Le’eisano has the same Hebrew letters as 
eisan. Le’eisano - eitan from asen, beast of burden, related to adon, base of a pillar, 
designates a firm ground pointing back to its original state. Why must the Torah use 
an extra word - le’eisano - just to inform us that the waters turned back into what 
they always were?  
The Medrash wants to tell us much more: that the waters went “back,” not to where 
they were before they split, but to the strength that they incurred from the very 
beginning of creation, which came from le’eisan, to the condition that Hashem 
stipulated with them from the very beginning. And that was far stronger than the 
natural strength of the waters themselves…  

This stipulation was that the waters (and all of creation) should change, even against 
their own nature, for the sake of Torah and mitzvos. It was established at creation. 
That self-imposed change is also what lends true permanence and strength to the 
creation. It is a permanent lesson that we can affect permanence with our thoughts 
and actions as well Rabbi Cutler from Monsey describes the unusual letter-space 
configuration that comprises the Shir Hayam in a Sefer Torah and offers an amazing 
insight: Follow closely. The shir has thirty lines. The first letters of each of the first 
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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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 שישית שנה "חתשע

 לזכות  יוצא זה גליון

 ידידינו החשוב  

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

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

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

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

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

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

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

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

ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  ג
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המשך בעמוד 3

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

שעליה לבדה נברא העולם?"

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

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

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

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

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

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

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

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

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

ראשית עמלו.

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

הלוויים בשירה מיוחדת.

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

מפתח הברכות

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

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

מהם..."

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

פי יסוד זה.

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

בחיים.

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

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

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
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.  
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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.
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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.
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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!
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ללא עלו
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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 
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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

עש"ק פר' דברים – חזון, תשע"ח | גליון 8

דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

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

להיות קרוב להר סיני.

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

רק על אתרוג ולולב!

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

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  
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Messenger to do a mitzvah – שליח מצוה 
I work as a pizza deliveryman. I could not find an address so I called 
the customer so he could guide me to his house. I stood under their 
building and I called them, without exaggeration, ten times. I began to 
give up hope of finding the entrance to the building, when suddenly, I 
noticed something white sticking out between the bushes. I went over 
to check it out, and it was a wallet filled with credit cards, cash, and all 
sorts of personal items. 
I went to the building and knocked on the first door I came to and 
asked where the specific family that owned the wallet lived. The 
woman immediately replied that this was her. I asked her if the wallet 
belonged to her and she shocked as to how her wallet got between 
the bushes. 
Most likely, her little boy found the wallet and as children play, he 
threw the wallet out of the window between the bushes. 
I went back to the bicycle after the mitzvah of hashavas aveidah 
[returning a lost object] when my cell phone began to ring. On the 
other end was the family that ordered the pizza. Now I knew why I 
was delayed so that I could return the lost wallet and when I finished 
the mitzvah, they called me on their own, apologizing, that they did 
not pay attention to the phone. 

ש.א.  
He sits and makes matches –  יווגיםומזווג זיושב  

I am not a shadchanit [matchmaker] and I never get involved in it at 
all. But what happened just shows how HaKadosh Baruch Hu sits and 
makes matches. 
This is how the story took place. I work in a girl’s seminary and one day 
a former student showed up at the seminary. It had already been 
several years since she finished her studies and I was interested in 
how she was doing, and in the course of our conversation it came out 
that she was not yet married. I took her details and I told her that if I 
hear of a nice boy, I would call her, and that is how we left it. 
A few days after our conversation, another student showed up who 
had also finished her studies some time ago and in the course of our 
conversation it came up that she had a brother with all the good 
qualities. A really nice guy and if I hear of anyone… 
From the way she described him, I thought he would be a perfect 
match for the other girl who I had spoken to a few days earlier. I 
understood that this was meant to be from Heaven. I immediately 
arranged the shidduch and within a short time they went out and the 
shidduch worked out and they got engaged!!! 
The ways of Hashem are hidden, but how sweet they are when with a 
little consideration we see how Hashem works His amazing ways!!! 

 ב.ש.
 

445.347 

Yisro 
5779 

 ומשה נגש אל הערפל
And Moshe approached the fog  

You are driving in a car when suddenly, a dense fog covers the 
entire road. You cannot see more than a foot in front of you, 
what do you do? Is it better to continue slowly onward a foot at 
a time, or perhaps is it better to stop and wait until the fog 
passes or dissipates? Maybe this will not happen for a while, 
and aside from this, you are on your way to a specific 
destination, and if you wait here, you will never reach your 
destination. But if you proceed slowly, you will eventually reach 
where you are going and accomplish what you set out to do! 
That fog does not necessarily have to be in the shape of a cloud, 
and it does not have to be just on the road. It could be any place 
and any time and even in many types of situations, all types of 
dilemmas, and all thoughts of what if? You feel as if you are 
walking in a fog. We are always sure that that uncertainty is 
endless, but in truth, that fog is only local, and if you continue 
slowly you will see that it is slowly dissipating. 
 And Moshe‘ – 'ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלוקים' 
approached the fog where G-d was’ (20:18), Rashi explains, 
‘Within three partitions darkness, cloud, and fog’. In order to 
reach, as it were, the place ‘where G-d was’, Moshe Rabeinu 
had to cross three partitions, of darkness, of cloud, and of fog. 
Each one was a partition by itself. But Moshe Rabeinu knew that 
they were nothing, as we all know that darkness is nothing, it is 
just the lack of light. So too, Moshe Rabeinu knew that the cloud 
and the fog were just an illusion that wanted to block him from 
going up to G-d – to holiness. 
You want to get close to HaKadosh Baruch Hu, and along your 
way there are countless barriers that block you. Sometimes, 
three partitions of darkness, cloud, and fog, are able to join 
together and change into one difficult partition, and it relies on 
the first glance that you are sure that you will not be able to 
cross it. But the truth is that it is just one big nothing, there is no 
substance to it at all. You just have to decide that all these 
partitions will not hold you back from getting close to the 
Creator and you should continue on your way and suddenly, it 
will be revealed that there is nothing there. 

- Tiv HaTorah - Yisro  
 

With much gratitude to Hashem, 
the first volume of Tiv Hakehila in English has been 

published 
Tiv HaSichos 

 Rav Gamliel on the Parsha – Sefer Shemos 
Baruch Hashem, it is in stores in time for Shemos 

Thank you to all my readers for making this possible 
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Perhaps they would say, ‘We only listen to the son of Amram’, since 
Moshe bequeathed the Torah to Israel, therefore, we should listen 
to his words which are the essence of the Torah. But, once the son 
of Amram is gone, who will come after him and teach wisdom?  
Therefore, Yisro saw it appropriate that it be Moshe himself to teach 
Israel that he appoint Chachamim for the generation and once this is 
done through Moshe, then there can be no opening for the yetzer to 
turn Israel off from having faith in the Chachamim, since the 
obligation to do this is literally the Torah itself. 
Since this in itself is for the endurance and encouragement of the 
Torah, therefore, the Torah related it before receiving the Torah, to 
inform us that by negating our thinking this itself is preparation for 
the Torah. Just as we do not appoint a person to a position of 
greatness and importance unless he is qualified for this position, 
similarly, a person does not merit Torah as long as he has not 
refined himself in preparation for it. So long as he does not 
recognize that he must restrain himself and accept the teachings of 
the Chachamim of the generation, then he is not prepared for the 
Torah. The result is that the Torah will not be fulfilled through him 
since he transgresses the words of the Chachamim, unfortunately, 
he is categorized as uprooting the Torah, Rachmana litzlan. The 
Chachamim of Israel are called ‘the eyes of the nation’, for just as it 
is not possible for a person to watch himself without the power of 
sight, so too, it is not possible to keep the Torah properly without 
the Chachamim watching over the intricacies of the religion and 
establishing fences and barriers to prevent the yetzer from invading 
in the camp. 
This is what Chazal are telling us (Taanis 7a): ‘R’ Chanina bar Idi said: 
Why are the words of the Torah compared to water, as it is written 
(Yeshaya 55:1)  למים'כו ל'הוי כל צמא  – ‘Everyone that is thirsty, go to 
the water’, to teach you that just as water leaves a higher level and 
goes to a lower level, so too, the words of Torah are retained only 
by one who is humble.’ Only after a person accepts upon himself to 
be subservient before the Chachamim, then Heaven is agreeable to 
bequeath to him a portion in the Torah. 
Subservience before the Chachamim must be in a way that is 
relevant to the Torah, whether in halacha [law] or whether it be in 
tochacha [rebuke], it is upon him to accept upon himself the rebuke 
from his teachers and rabbis, and even from those who want to 
improve their actions. This is one of the forty-eight ways in which 
one can acquire Torah, to be ‘a lover of rebuke’, י יצר לב האדם רע 'כ
 ’for the design of man’s heart is evil from his youth‘ – מנעוריו'
(Bereishis 8:21), and he wants to follow the cravings of his heart, 
even though he knows that the spirit of the Torah is not pleased 
with his conduct, he fools himself and settles in his ways. This is 
reason enough to hold back the abundance of the Torah from him, 
since he is not prepared to negate his desires in order to keep the 
Torah. However, once he has accepted to correct the crookedness of 
his heart by accepting the rebuke of the Chachamim, then he has set 
into place a valid rectification. Then, even if his feelings and desires 
overwhelm him, the Chachamim can straighten his way through the 
Torah. This acceptance then helps him receive the abundance of 
Torah. 
    
  
 

כהכנה לתורהעצת יתרו   
The advice of Yisro was like a preparation for Torah 

 
ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שנאי בצע 

)יח:כא(חמשים ושרי עשרת: ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי   
And you shall see from among the entire people, men of means,    
G-d-fearing people, men of truth, people who despise money, and 
you shall appoint them leaders of thousands, leaders of hundreds, 
leaders of fifties, and leaders of tens. (18:21) 
From a simple reading of the passage we can understand the advice 
of Yisro. Once he saw the nation standing by Moshe from morning 
to evening, he realized that this will not end well. Whether from 
Moshe’s perspective who was busy rendering the word of Hashem 
all day long or from the perspective of the people who needed him, 
since they had to wait all day long for an answer to their questions. 
But, according to the exposition of Chazal (Shabbos 10a and also 
brought down in Rashi to 18:13) we do not understand these things 
at all. This is the way the Gemara states it: Now, can you think that 
Moshe sat and judged the entire day? When would he teach Torah? 
Rather, this tells you, any judge who renders a judgment that is 
absolutely true, even if he sits I judgment for just a short while, the 
Torah regards him as if he became a partner with HaKadosh Baruch 
Hu in the act of Creation. It states here (18:13)  ויעמד העם על משה'
 and the people stood by Moshe from the‘ – מן הבקר כד הערב'
morning until the evening’ and it states there (Bereishis 1:5)  ויהי'

ום אחד'ערב ויהי בקר י  – ‘And there was evening and there was 
morning, one day’. Thus, we see that this advice was not necessary, 
for neither Moshe nor the nation were bogged down by seeking the 
word of Hashem. If so, then we must understand, what was the 
intent of Yisro with his advice? 
Similarly, it is appropriate to understand why ‘the advice of Yisro’ 
was stated before the receiving of the Torah, was this incident not 
after the giving of the Torah as Chazal have stated (as mentioned in 
Rashi) to (18:13) 'ויהי ממחרת' – ‘It was on the next day’ – it was the 
day after Yom Kippur. It was specifically then when Moshe came 
down from the mountain with the laws of Hashem fresh in his 
mouth? If this is so, then why did the Torah relate something that 
happened later and put it earlier – what happened after Matan 
Torah is placed earlier – before receiving the Torah? Even though we 
have a rule that 'אין מוקדם ומאוחר בתורה' – ‘there is no chronological 
order in the Torah’ (see end of Bavli Berachos and Yerushalmi 
Megillah 7a), still, we need to know the reason why the Torah saw 
fit to relate earlier something that happened later. 
Perhaps Yisro was trying to make the Torah more accessible. In 
order for the Torah to endure for many generations, it was 
necessary to set up the wise men of the generation at the head of 
the camp. They would stand watch and pay attention to any breach 
that the yetzer would cause and they would set up fences and 
restrictions to close the gap. In order for these stopgaps to endure, 
the multitude of people had to negate their thinking to that of the 
Chachamim and they would accept their teaching. In order for this 
rectification to be in place for generations to come, Moshe Rabeinu 
himself, had to appoint leaders and teachers. Already, while Moshe 
was alive, the Children of Israel would go to them seeking the word 
of Hashem, and they would defer their thinking to that of the 
officers over them. Although, even without these stopgap measures 
the Children of Israel deferred to the teachings of Moshe, this was 
not enough to teach future generations without establishing the 
Chachamim as leaders for later generations.  
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“On this day, they arrived in Midbar Sinai”

Everyday HKB”H Reveals New Parts of the Torah to the 
Sparks of the Neshamah Renewed for Yisrael Each Day

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Yisro 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

The Sacred Service of “Today” Reiterated 
 in the Two Passages of Krias Shema

We can comprehend the significance of serving Hashem 
“today” by referring to the first two passages of Krias Shema, 
which we recite lovingly twice daily, in Arvis and Shacharis.  
In the first passage, it is written (ibid. 6, 6): והיו הדברים האלה" 

 and these words that I command—אשר אנכי מצוך היום על לבבך"
you today shall be upon your heart.  Rashi comments: 
They should not be in your eyes like an old edict (issued 
by the king in writing) to which a person does not attach 
importance, but rather like a new one, towards which 
everybody runs.  Similarly, in the second passage of Krias 
Shema, it is written (ibid. 11, 13): והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי" 

היום" אתכם  מצוה  אנכי   and it will be that if you adhere—אשר 
closely to My mitzvos that I command you today.  Once 
again, Rashi comments: That they should be as new to you 
as if you heard them on that day.  

Let us explain the reason HKB”H reiterates the concept 
of “today”—encouraging us to view every day as if we are 
receiving the Torah anew—in the first two passages of Krias 
Shema.  We have learned in the Mishnah (Berachos 13a): למה" 

 קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה

מצוות" עול  עליו  מקבל  כך   ״שמע״ why does the passage of—ואחר 
precede the passage of ״והיה אם שמוע״?  So that a person will 
first accept upon himself the yoke of the sovereignty of 

In this week’s parsha, parshas Yisro, it is fitting that we 
examine the historic revelation of the Torah on Har Sinai, 
an event that we are obliged to relive on a daily basis.  It is 
written (Shemos 19, 1): בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים" 

 in the third month from the exodus—ביום הזה באו מדבר סיני"
of Bnei Yisrael from the land of Mitzrayim, on this day, 
they arrived in Midbar Sinai.  Rashi comments: It need 
only have written “on that day.”  What is meant by “on this 
day”?  That the words of Torah should be new to you as if 
they were given today.  This teaches us that every Jew has 
a sacred obligation to experience the receiving of the Torah 
each and every day.  

This incredible concept—the receiving of the Torah anew 
every day—is mentioned again in parshas Ki Tavo (Devarim 
 "היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים :(16 ,26

 this day, Hashem, your—ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך"
G-d, commands you to perform these statutes and the 
laws, and you shall observe and perform them with all 
your heart and with all your soul.  Here Rashi comments: 
Every day, they should be new in your eyes, as if you 
were commanded regarding them that day.  Additionally, 
it is written (ibid. 27, 9): לעם נהיית  הזה  היום  ישראל  ושמע   "הסכת 

אלקיך"  Yisrael, be attentive and hear!  This day you—לה' 
have become a people to Hashem, your G-d.  Here Rashi 
comments: Every day shall be in your eyes as if you had 
entered into the covenant with Him that day.  
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Heaven and afterwards accept upon himself the yoke of 
mitzvos.  This explains very nicely why HKB”H reiterated the 
vital lesson implied by "היום" both in the passage of accepting 
the yoke of “malchus shamayim” and in the passage of 
accepting the yoke of mitzvos.  Both must be accepted anew 
daily, as if they were give “today.” 

With this understanding, we can appreciate why HKB”H 
commanded us to recite Krias Shema twice daily, in Arvis 
and Shacharis, when we go to sleep and when we rise.  He 
intended to instill in us the notion every night—when we go 
to sleep and part from the passing day—that it is our goal to 
arise tomorrow morning revitalized to serve Hashem.  This 
is the concept of »היום«; it should always seem as if we are 
receiving the Torah “today.”  For this same reason, we recite 
it again when we rise—to reinforce the notion of »היום««—
to serve Hashem throughout the new day with renewed 
enthusiasm.  

HKB”H Renews Creation Daily  
via Yisrael’s Torah Study

It behooves us to delve deeper into the significance of 
this obligation imposed on us by HKB”H: “On this day, they 
arrived in Midbar Sinai.”  According to Rashi, this obligates 
us to view the teachings of the Torah as if they were given to 
us “today,” every day.  Nevertheless, we are mere creatures 
of flesh and blood.  So, how are we capable of achieving this 
daunting feat?  After all, HKB”H gave us the Torah on Har Sinai 
over three thousand years ago.  

We will begin to shed some light on the subject by 
introducing a well-known idea from our blessed sages.  HKB”H 
used the Torah as a blueprint when He created the universe.  
The Midrash explains (B.R. 1, 1): התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו" 

 :the Torah says—של הקב"ה... היה הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם"
“I was HKB”H’s artisan’s vessel (instrument)” . . . HKB”H 
would look in the Torah and create the world.  We find a 
similar explanation in the Zohar hakadosh with an important 
addendum (Terumah 161b): קודשא בריך הוא אסתכל באורייתא וברא" 

ומקיים עלמא"  HKB”H looked in—עלמא, בר נש מסתכל בה באורייתא 
the Torah and created the world; man looks in the Torah 
and sustains the world!  In other words, man’s Torah-study 
sustains and perpetuates creation.  

Thus, we learn from the Zohar hakadosh that just as HKB”H 
created the universe by using the Torah as a blueprint; so, too, 
HKB”H renews creation on a daily basis.  We attest to this fact 
in our morning prayers (Birkat Yotzer Ohr): המחדש בטובו בכל" 

בראשית" מעשה  תמיד   He renews in His goodness, each—יום 
day, constantly, the work of creation.  This daily renewal is 
also by means of the Torah; however, now, it is Yisrael’s daily 
Torah-study that perpetuates creation.  

Chiddushim of the Torah Renew Creation

Come and see a tremendous chiddush we learn from 
the great Rabbi of Apta, zy”a, in Ohev Yisrael (Toldos).  It 
is specifically the daily chiddushim of the Torah proposed 
by Yisrael that HKB”H utilizes to renew creation daily.  Yet, 
to enable Yisrael to propose daily chiddushim, HKB”H first 
introduces new halachos in the heavenly yeshivah.  These 
chiddushim above inspire Yisrael below to propose their 
daily chiddushim.  In this manner, HKB”H renews creation on 
a daily basis.  

The Ohev Yisrael proves his point from an elucidation in 
the Midrash (ibid. 49, 2) related to the passuk (Bereishis 26, 
הלכה :(5 מחדש  הקב"ה  שאין  ויום  יום  אין  בקולי.  אברהם  שמע  אשר   "עקב 

יודע." אברהם  היה  ההלכות  אותן  אפילו  מעלה...  של  דין   Because“  בבית 
Avraham obeyed My voice”: There is not a single day that 
HKB”H does not introduce a new halachah in the heavenly 
court . . . Avraham knew even those halachos.  The Ohev 
Yisrael asserts that HKB”H introduces novel interpretations of 
halachos every day to influence and inspire those who study 
Torah diligently to perceive and ascertain those chiddushim.  
By means of these chiddushim, HKB”H renews creation every 
day.  This concludes his sacred insight.  

This explains very nicely the formula we recite: המחדש" 

בראשית" מעשה  תמיד  יום  בכל   For, we have learned in the .בטובו 
Gemara (Berachos 5a): "תורה אלא  טוב   ”there is no “tov—"אין 
(“good”) other than Torah.  So, when we say: "המחדש בטובו"—
He renews with His “goodness”—we are referring to the 
Torah, which is called "טוב".  It is specifically with that “tov” 
that HKB”H renews creation every day, continually--יום  "בכל 

בראשית" מעשה   This feat is accomplished through the  .תמיד 
Torah-scholars, whose diligence and laborious study enable 
them to perceive the chiddushim of the Torah that HKB”H 
introduces daily above.  
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We also find this sacred idea presented by the Degel 
Machaneh Ephraim (Bo) in the name of his brother, Rabbi 
Baruch of Mezhibuzh, zy”a.  Based on this idea, he explains 
the connection between the conclusion of the Torah and its 
beginning: "לעיני כל ישראל בראשית ברא".  In other words: לעיני כל" 

 based on Yisrael’s ability to perceive the chiddushim of—ישראל"
the Torah; "בראשית ברא"—HKB”H renews creation every day.  

As to why HKB”H waits to renew creation until Yisrael 
propose chiddushim down below and does not renew creation 
immediately after He Himself, blessed is He, introduces the 
chiddushim in the heavenly yeshivah, is quite clear.  For, the 
Torah is no longer in the heavens; HKB”H does not establish 
the halachah above until Yisrael establish it below.  This fact 
is apparent from the episode described in the Gemara (B.M. 
59b), involving the dispute between Rabbi Eliezer and the 
sages.  Rabbi Eliezer said to them: 

"אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו, יצאתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל 

לא  ואמר  רגליו  על  יהושע  רבי  עמד  מקום.  בכל  כמותו  שהלכה  אליעזר  רבי 

בשמים היא. מאי לא בשמים היא, אמר רבי ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני. 

אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות.  אין 

אשכחיה רבי נתן לאליהו, אמר ליה מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא, אמר ליה 

קא חייך ואמר, נצחוני בני, נצחוני בני".

If the halachah accords with me, it will be proved from 
the heavens.  A heavenly voice went out and proclaimed, 
“What argument do you have with Rabbi Eliezer, whom 
the halachah follows in all places?”  Rabbi Yehoshua stood 
up on his feet and replied (Devarim 30, 12): “It is not in 
heaven.”  What is meant by: “It is not in heaven”?  Rabbi 
Yirmiyah said: For, the Torah was already given on Har 
Sinai.  (The Gemara returns to Rabbi Yehoshua’s response.)  
We do not heed a heavenly voice; for, You already wrote 
in the Torah at Har Sinai (Shemos 23, 2): “Matters shall be 
decided according to the majority opinion.”  Rabbi Nasan 
once met Eliyahu.  He said to him, “What did HKB”H do 
at that moment?”  He responded to him, “He laughed and 
said: My children have prevailed over Me, My children 
have prevailed over Me.”  

We can now appreciate what HKB”H alluded to us at Matan 
Torah: "סיני מדבר  באו  הזה   on this day, they arrived in—"ביום 
Midbar Sinai.  It should seem to us, every day, as if we are 
receiving the Torah today.  For, in truth, we are receiving 

the Torah anew.  After all, HKB”H introduces halachos in 
the heavenly yeshivah every day, and, with His wisdom, He 
influences Torah-scholars to propose those chiddushim of 
the Torah.  As we have learned, with those chiddushim, He 
renews creation daily.

The Incredible Voice of Matan Torah 
 Reverberates throughout the Universe

Upon further scrutiny, it appears that this agrees 
magnificently with that which is written in parshas Vaetchanan 
regarding the giving of the Torah to Yisrael (Devarim 5, 19): 
 "את הדברים האלה דיבר ה' אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול

יסף" ולא   these words Hashem spoke to your entire—גדול 
congregation on the mountain, from the midst of the fire, 
the cloud and the fog—a powerful voice that was never-
ending.  Rashi interprets the end of this passuk as the Targum 
does:  "ולא פסק   .a powerful voice that does not cease—"קל רב 
Rashi concludes: "לעולם וקיים  חזק  קולו   for, His voice is—"כי 
strong and lasts forever. We must endeavor to explain why 
HKB”H sounds the powerful voice of Matan Torah without 
interruption.  

Let us explain based on our current discussion.  We have 
learned that HKB”H renews creation on a daily basis constantly 
by means of the chiddushim of the Torah that he introduces 
in the heavenly yeshivah.  He then uses these chiddushim 
to influence Yisrael that engage in Torah-study.  Therefore, 
HKB”H sounds His incredible voice from Matan Torah without 
interruption; because His voice reveals chiddushim of Torah 
every day to those who study Torah.  In this manner, He 
renews creation, as we say in our Tefilos: המחדש בטובו בכל יום" 

  .תמיד מעשה בראשית"

Thus, we can better appreciate the explanation of the Turei 
Zahav (O.C. 47, 5) concerning the formula of the berachah 
recited before studying Torah: "התורה  which was ,"נותן 
instituted in the present tense—as opposed to  in ,"נתן התורה" 
the past tense.  He writes that this indicates that the Almighty 
gives us His Torah constantly, every day.  Therefore, when we 
study it, He presents us with new insights and interpretations 
continually.  

Based on what we have learned, this very same 
phenomenal, “powerful voice that never ceases” continues 

Parshas Yisro 5779 | 3
Sponsored and Printed by: www.ramapost.com

לזכות רפואה שלמה
מיכאל בן שלי & מלכה בת רחל 



Parshas Yisro 5779 | 4

to reverberate throughout the universe.  As a result, anyone 
who toils in the study of Torah is privileged to perceive the 
voice of Matan Torah, just like on the day it was given.  This 
explains very nicely how it is possible to fulfill the precepts of 
the Torah every day as if they were just given today.  After all, 
the Torah is indeed given to Yisrael on a daily basis via that 
powerful voice that never ceases.

It is with great pleasure that we can now comprehend what 
HKB”H asks of us in the first two passages of Krias Shema: 
לבבך" על  היום  מצוך  אנכי  אשר  האלה  הדברים  שמוע and "והיו  אם   "והיה 

 HKB”H is asking us to  .תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם היום"
do what He does Himself: "אשר אנכי מצוך היום".  I transmit the 
commandments of the Torah to you anew, daily—as indicated 
by the word "היום"—via the incredible voice of Matan Torah 
that never ceases.  Therefore, I request that you adhere to My 
precepts and follow My example, serving Hashem, in keeping 
with the concept of “today.”  

In this manner, we can provide a very nice interpretation 
of the passuk (Devarim 4, 4): ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם" 

 but you who cling to Hashem, your G-d, are all alive—היום"
today.  If we truly want to cling to Hashem, our G-d, Who 
renews creation on a daily basis, the recommendation is: חיים" 

היום"  we should emulate Him by living a life of Torah—כולכם 
typified by the notion of "היום". Live every, single day as if you 
just received the Torah today.  See the Torah through fresh 
eyes every day, with the novel insights the Almighty provides 
us with daily.  

Every Neshamah Contains Nitzotzos 
 Equivalent to the Days of Its Life

Following this line of reasoning, we will proceed to explain 
in greater depth how a person is able to fulfill the command 
alluded to by HKB”H at Matan Torah: "ביום הזה באו מדבר סיני"—
that a person should view each and every day as the day on 
which he received the Torah.  We will refer to a fundamental 
principle gleaned from the teachings of our master, the Arizal, 
presented in the commentary of the Ohr HaChaim hakadosh 
on parshas Vayechi regarding the passuk (Bereishis 47, 29): 
למות" ישראל  ימי   the time approached for Yisrael to—"ויקרבו 
die.  It behooves every Jew to learn and review this amazing 
principle regularly, because it illuminates for us the way to 
serve Hashem daily with a renewed vigor and attitude.  

Citing the Arizal, the Ohr HaChaim hakadosh discusses the 
pure neshamah within every Jew, which is a divine portion 
from above.  He teaches us that it is composed of many 
sparks—“nitzotzos”—equivalent to the number of days that it 
will live in Olam HaZeh; every day in a Jew’s life represents one 
nitzotz from his neshamah.  It is incumbent upon a person to 
rectify each and every day the nitzotz of that day by studying 
Torah and performing mitzvos.  If he does so, he affords that 
nitzotz a tikun; if he fails to do so, chas v’shalom, he damages 
the nitzotz of that day, and it remains flawed.  

With this in mind, the Ohr HaChaim hakadosh explains 
why HKB”H created man such that he requires sleep.  Thus, 
while he is asleep, the nitzotz of his neshamah of the past day 
will ascend to heaven fully rectified.  Therefore, even if he fails 
and falls prey to sin in the days that follow, chas v’shalom, he 
will not cause any harm to that nitzotz.  Yet, if, chas v’shalom, 
he did damage the nitzotz of a particular day by sinning, so 
long as he is still alive, he maintains a relationship with that 
nitzotz, which has ascended to heaven.  Hence, he can still 
rectify it by performing sincere, complete teshuvah.  

It appears that this is the meaning of the words we recite in 
Krias Shema before going to sleep: "רוחי אפקיד   in Your—"בידך 
hand, I will entrust my spirit.  We deposit and entrust the holy 
nitzotz of the passing day in the hands of HKB”H.  It remains in 
heaven with HKB”H until “techiyas hameisim.”  At that time, all 
of the parts of the neshamah from all of the days of a person’s 
life that have achieved tikun through Torah and mitzvos, will 
enter his physical body to resurrect and revive him.  

Man Is Reborn Every Day with a New Nitzotz 
 that Did Not Exist Previously

We learn from his illuminating words something very 
fascinating.  Every day, when a person awakes from his sleep, 
he is reborn with a new nitzotz from his neshamah that had yet 
to come down to this world.  Then, it is his task to rectify that 
new nitzotz, something he was not able to do previously.  

Accordingly, upon rising in the morning, we immediately 
recite: "נשמתי בי  שהחזרת  וקים  חי  מלך  לפניך  אני   I thank—"מודה 
You, O living and eternal King, for You have returned my 
neshamah to me.  We are thanking Hashem for returning to 
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us a portion of our overall neshamah.  Thus, we remain alive to 
serve Hashem and to rectify another portion of the neshamah 
that has not yet had the opportunity for tikun.  Although 
this new portion had not yet come down to this world; 
nevertheless, it is an integral part of the overall neshamah 
that HKB”H restores to us every morning; it is the new nitzotz 
of that particular day.  

Further substantiation for this phenomenon can be found 
in the Midrash (B.R. 78, 1): רבה לבקרים  חדשים  ג-כג(  )איכה   "כתיב 

אנו ובוקר,  בוקר  בכל  מחדשנו  שאתה  על  אבא,  בר  שמעון  רבי  אמר   אמונתך. 

המתים". את  לנו  להחיות  רבה  שאמונתך   It is written (Eichah  יודעים 
3, 23): “They are new every morning; great is Your 
faithfulness!”  Rabbi Shimon the son of Abba said: Since 
You renew us every, single morning, we know that You will 
faithfully resurrect the dead for us.  In keeping with our 
current discussion, he informs us that HKB”H revitalizes us 
every day with the new nitzotz from our neshamah belonging 
to that particular day.  This is truly reminiscent of “techiyas 
hameisim.”  After all, yesterday’s nitzotz has already departed 
and returned to heaven; now, HKB”H revives us with today’s 
nitzotz, which has yet to appear in this world. 

We can now better understand the formula we recite in our 
morning Berachos: אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראתה, ואתה" 

 my G-d, the neshamah—יצרתה, ואתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי"
you placed within me is pure; You created it; You fashioned 
it; You breathed it into me; and You safeguard it within 
me.  The commentaries ask how is it possible to claim that 
“the neshamah you have placed within me is pure.”  After 
all, it stands to reason that the neshamah has been tainted and 
damaged, chas v’shalom, by our sins and iniquities.  Based on 
what we have learned, however, we can suggest that we are 
thanking Hashem for the new nitzotz of the neshamah that He 
has just placed inside of us that morning.  Thus, it is justified 
to claim that “it is pure”; since it has just come into the world 
for the first time and has not been tainted by man’s sins.  

This explains beautifully the wonderful connection 
between the berachah of: "אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא" and the 
Berachos of the Torah recited in association with it.  For, after 
thanking Hashem for the pure neshamah He has placed inside 
us—namely, the new nitzotz for the new day—we pray that 
we will merit attaining and delighting in the portion of the 

Torah that will be revealed to us on that day: והערב נא ה' אלקינו" 

בפינו" תורתך  דברי   please, Hashem, our G-d, make the —את 
words of Your Torah sweet in our mouths.  Afterwards, we 
conclude: "ברוך אתה ה' נותן התורה"—blessed are You, Hashem, 
the Giver of the Torah.  Note that this berachah employs the 
present tense—״נותן התורה״—because we are emphasizing the 
point that HKB”H reveals new interpretations of the Torah to 
us every single day.  

Three Tefilos Every Day with the New Nitzotz  
that Has Not Yet Prayed

Based on what we have learned, we can appreciate why 
we pray to HKB”H three times daily and why we observe all of 
the mitzvos that HKB”H commanded us to perform daily, such 
as donning tefillin and reciting Krias Shema.  For, we have 
learned from the Arizal that a new nitzotz from the neshamah 
enters our bodies every day.  Hence, today’s nitzotz has never 
prayed before and has not performed any of the mitzvos.  A 
person should be very excited to know that today he has the 
opportunity to pray with a new nitzotz that has never ever 
prayed before.  

We now have cause to rejoice.  For, we now understand 
how every Jew is capable of fulfilling the commandment of: 
סיני" מדבר  באו  הזה   ,which indicates, according to Rashi—"ביום 
that the Torah and its precepts should be experienced by us as 
if we received them today.  As explained, there are three facets 
to this daily renewal: (1) HKB”H renews creation on a daily 
basis, which we attest to with the utterance: המחדש בטובו בכל יום" 

 HKB”H introduces novel interpretations (תמיד מעשה בראשית", (2
of the Torah every day in the heavenly yeshivah in order to 
influence Torah scholars below to propose chiddushim, and 
(3) a new nitzotz from the neshamah comes into the world 
every day that has never been here before. 

It turns out, therefore, that we do, indeed, receive the Torah 
anew every, single day.  After all, the new nitzotz we receive 
every day has never learned Torah before.  Furthermore, when 
a person studies Torah with the new nitzotz of that day, and he 
is privileged to perceive and propose chiddushim of the Torah 
that HKB”H has introduced that day in the heavenly yeshivah, 
he is, in effect, participating in the renewal of creation of that 
day.  This is how the three facets of creation’s daily renewal 
interact with each other.  
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It is with great pleasure that we will conclude this essay 
with an illuminating insight from the Gemara (Sanhedrin 
98a).  Rabbi Yehoshua ben Levi encounters Mashiach and asks 
him:  "לאימת אתי מר" — when are you coming to redeem Yisrael?  
Mashiach replies that he will come today:  "היום".  When the 
day passes, and Mashiach fails to arrive, Rabbi Yehoshua ben 
Levi goes to Eliyahu HaNavi and complains that Mashiach lied 
to him.  Eliyahu explains that what Mashiach meant to say was 
that he would come (Tehillim 95, 7): "תשמעו בקולו  אם  —"היום 
even today, if Yisrael would only heed the words of HKB”H.

Let us endeavor to explain why Mashiach merely said that 
he would come “today” and did not state explicitly: “Today, 

if you will heed His words.”  We can suggest that Mashiach 

was implying that he would come “today,” if Yisrael would 

only fulfill the condition HKB”H alludes to in the first two 

passages of Krias Shema with the word "היום".  HKB”H wants 

us to serve Hashem daily with a fresh, new enthusiasm, as 

if the Torah was just given to us today.  As explained, that is 

only possible “if you heed His words”; we must be perceive 

Hashem’s incredible voice from Matan Torah that never 

ceases.  In this merit, “midah k’neged midah,” HKB”H will 

renew all of creation with the future geulah and the arrival of 
the mashiach—swiftly, in our times!  Amen.  
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

his week’s Parsha discusses Kabolas Hatorah. There’s a Medrash (27:9) 
that discusses the phrase Na’ase V’nishma. The Medrash says: Shibartem 
Na’ase, you “broke” Na’ase, your commitment to do what Hashem 

demanded, when you made the Eigal, the golden calf. Hizohau B’nishma, protect 
Nishma. How can people protect Nishma, listening to the Torah, if they transgress 
its instructions?
 
Many people who have stopped being religious insist on telling me that they don’t 
care, or believe, in the Torah and its values. However, when they return to our 
religious ways, they acknowledge that those statements were intended to purge 
themselves of guilt for their actions, and to discourage me from trying to change 
them. Their bravado made it more difficult for them to return to the life that they 
always wanted.
 
However, others have acknowledged their shortcomings. They admitted that 
they were too weak, tired, or busy, but they never challenged the value of the 
Torah lifestyle that they left. These people found it easier to return, and were 

significantly less “scarred” than those who denied the Torah’s values.
This lesson has been transformational in my personal life, and has been a constant 
tool for me as I work with the at-risk community.
 
The Medrash is teaching us to be careful. Even if people, at this stage of 
their lives, do not comply with the “Na’ase”, the fulfilling of Mitzvohs, they should 
not deny the “Nishma”, the importance and responsibility of listening, or at least 
acknowledging, the value of the Torah in their lives.
 
This lesson should be important to all people, not only to those in the at-risk 
community. Many people don’t do certain Mitzvohs. Instead of acknowledging to 
themselves that they can “do more”, if not at this time then in the future, they 
give up the opportunity of future change, by discarding the “Nishma”. They tell 
themselves, and others, that “it’s not their Minhag”, “others are lenient”, or other 
rationalizations. Instead, they should say to themselves, “I’m not there yet, but I 
will keep that Mitzvah, or Torah value, in mind, as a long term goal.”

T

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

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

his article focuses on a topic that I have touched on in the past. 
This time I want to approach it differently, in order for readers to 
extract a broader message, and to be able to apply it in multiple 

scenarios.
 
Making effective decisions and/or creating guidelines requires people 
who are smart, experienced, and knowledgeable in the subject matter. 
People with these qualifications may make decisions for others. However, 
those affected by the decisions believe that the decisions are not only 
“off”, but completely misguided. This will cause 
them to lose faith in those people whom they had 
considered worthy enough to ask for advice. This 
includes parents, teachers, Rabbonim, and Gedolim.
 
The recipients of advice often become frustrated at 
the advice they receive, because they are unaware 
of how the adviser came to the decision. In addition 
to being smart, experienced, and knowledgeable, the 
adviser considers factors that are not directly (and often only remotely) 
related to the subject. The recipient of the advice is unaware that the 
adviser considered these remotely related factors.
 
For example, when six-year-old children want to continue playing with 
their Lego sets past their bedtime, they only consider two points: their 
desire to play, and that the Legos are in front of them. Their parents 
consider those points, but also consider the children’s sleeping patterns, 
and their schedules the next morning. The last two points are “foreign” 

to children. Not only are they not interested in scheduling, they are 
unaware that scheduling takes place. 
 
Their level of reasoning can not fathom anything beyond the immediate 
issue, that of playing. Since they can’t see past the immediate issue, six-
year-old children become frustrated, angry, and are unable to imagine 
that their parents’ decision was based on anything other than they don’t 
care about them, or that they simply don’t understand how important it 
is to play with Legos.

 
I’m not suggesting that any decision that doesn’t 
make sense is a sign of its “brilliance”. Nevertheless, 
if a person has earned a reputation as an expert in 
a certain field, or as a person to whom others can 
ask for advice, they should be respected for their 
decision even if people can’t understand it. The 
quality of advice should be “graded” based on the 
expertise of the one offering it, and not on how 

sensible it sounds to a layman.
 
When children become teenagers they begin to see beyond the 
immediate issue. The older that people become, the “wider” their sight 
becomes. Nevertheless, teenagers can’t see as “far” as people who are 
still older, and/or have more life experiences than they have. As teenagers, 
they can’t imagine that there’s more to an issue than what they grasp 
and, therefore, they become frustrated at those who draw different 
conclusions.

Respecting Decisions That Are Not Understood

T

“The inability to see 

beyond what one sees is 

not limited to youth.”
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For example, young teenagers may find it difficult to appreciate how their 
performances in the 8th grade will affect their high school applications. 
Older teenagers can’t imagine that their attendance, and behavior, in Shul, 
will affect their chances of getting a summer job.
 
The inability to see beyond what one sees is not limited to 
youth. Many people believe that they did not see far enough in their 
previous life stages (childhood, teenagers, newly married, etc.) but, at 
“this” stage in their lives, they can see as far as they need. My personal 
experiences prove differently.
 
When I speak to people who are experts in their fields, their advice 
is often counterintuitive to me. When I ask them to explain their 
advice, it is not to test their intelligence. It is because I strive 
to understand how far-reaching their thinking was. For example, 
while discussing the price of a product, they will consider employee 
morale, and how any additional profits may negatively impact their tax 
responsibilities. When I repeat their opinions to other businessmen, they 
will respond that what they said was obvious.
 
I have learned that what may be foreign to a layman is obvious to those 
who understand the subject. This lesson humbled me, and it is why I 
quickly accept the advice of experts. While I don’t always understand 
their advice, I am aware that their advice may still be obvious.
 
I speak to many people who consider themselves to be “Mavenim” 
because they are familiar with a subject. Familiarity is not enough to 
become a Maven. Recognizing the difference between being 
extremely familiar and being a Maven will make people more 

agreeable to accept advice.
 
People who think logically can’t imagine that emotional factors can, 
legitimately, change decisions. My Rosh Yeshiva has made several decisions 
for individuals based on Kibud Av V’eim, respect for parents. He would 
not suggest anything that could unnerve the parents of the people 
asking the questions. The (adult) children that asked the questions never 
considered the parental factor and, without understanding how he came 
to his decision, considered the advice to be flawed. When Gedolim are 
asked about individual circumstances, they think of any and all communal 
situations that may be affected. Parents should also consider 
anything that may affect the effectiveness of their decisions 
when considering requests from their children.
 
Very often people become upset at their Rav for deciding against them, 
whether as a part of a Bais Din, or when he is asked for advice, despite 
the fact that they were truly mistreated in business deals. They look at 
their circumstance from the perspective of what is fair or unfair, and from 
that perspective, they are correct. Nevertheless, Halacha is sometimes 
on the side of “dishonest” people. When their actions are not “pure” 
theft, the victim will have to wait for Hashem to “even” things out.
 
The thoughts in this article should motivate people to be patient when 
they don’t understand other people’s decisions. People should always 
motivate themselves to master the areas in their lives that are important 
to them. Torah isn’t a social project, something to learn because it’s 
interesting. People should master the Torah, and if they do, they will be 
able to advise themselves and others, in a manner that was, until now, 
foreign to them.

n the early 17th century, the Bohemian government levied heavy taxes on many 
Jewish communities, forcing them to pay exorbitant amounts to make up a massive 
war deficit. The Tosfos Yom Tov, R’ Yom Tov Lipmann Heller ZT”L, was Rov of the 
city of Prague and in his dual capacity as Chief Rabbi of Bohemia, he was in charge 

of the group that divided the sum among the members of each community. Of course, 
he did his utmost to ensure fairness to everyone, but some members complained, and 
certain rogues maliciously slandered him, claiming that he was a revolutionary plotting 
to overthrow the Emperor. They even printed negative statements about him and his 
seforim. But as he was unable to prove his innocence and they were unwilling to listen 
to reason, he was brought to Vienna and imprisoned in a rat-infested dungeon.
   His enemies had thought he would merely be imprisoned, but he was sentenced to 
death and his writings were to be publicly burned. However, after some influential Jews 
interceded on his behalf, the death sentence was commuted to life imprisonment; he 
was forced to pay a monetary fine and his writings were amended to eliminate any 
negative statements.
    Shmuel, the oldest son of the Tosfos Yom Tov, was in a yeshivah in Metz, France, at the 
time and was unaware of his father’s imprisonment. He received a letter asking him to 
come home and in the manner of yeshivah students, he walked, hitched and wandered 
through the countryside making the long journey to Prague on foot. Purely on impulse, 
he stopped off in Vienna, where he had relatives whom he decided to visit.
   Walking through a city park on the way to his uncle’s home, he came upon a 
frightening scene: A ferocious bull was madly charging at a young noblewoman and a 
nursemaid carrying a small boy. Eyes bulging, snorting and bellowing, the raging bull was 
no more than ten yards away from the terrified women who were running for their 
lives, shrieking and crying helplessly. In a split second, Shmuel ran over to the nursemaid 
and tore off her red scarf which had been provoking the beast, dangerously throwing it 
down in front of the crazed animal. The bull lunged at it, shredding the red cloth with 
its powerful horns. Diverting the charge, the young man’s action allowed the women to 
run behind the shelter of a tree and the animal’s owner to subdue it.

    At that moment, the lady’s husband, dressed in an elegant uniform adorned with 
medals, pulled up in an extravagant coach. Excitedly, the women told him what had 
happened and introduced Shmuel as the man who saved them. The nobleman, as it 
turned out, was the French ambassador, a close friend of the Emperor. The grateful 
man came over to the valiant rescuer and thanked him profusely. “How can I ever 
repay you for your brave and kind deed?” he gushed. “What can I give you - you have 
only to ask for it!”
    Taken aback, Shmuel replied, “There is nothing I require! I merely wished to help 
someone in distress. I am a Jewish yeshivah student, learning Torah, and my needs are 
very simple.” The ambassador, however, insisted on giving him his address adding, “If I 
can ever be of assistance to you, it would be my great pleasure.”
     Upon arrival at his uncle’s house, the young boy received a somber reception. When 
they realized who he was, his uncle and aunt burst into tears and the grave atmosphere 
was explained as soon as he was told of his father’s incarceration under such horrifying 
conditions. Shmuel knew what he had to do.
    The next morning, he hurried to the home of the French ambassador, who 
was surprised to see him back so soon. Shmuel detailed the sinister plot that was 
perpetrated against his father, and in effect, the entire Jewish community, and begged 
him to intercede with the ruling authority. “I’ll do even better,” winked the nobleman 
reassuringly. “Not only will I speak to His Majesty, but my wife, the one you heroically 
saved yesterday, will have one of those ‘heart to heart’ talks with her friend, the 
Empress. Have no fear, my boy, we’ll take care of it!”
    Indeed, they did, although the noblewoman later confided to Shmuel, “My little talk 
with the Empress is nothing compared to what you did for me.” The next day, R’ Yom 
Tov’s suffering came to end and he was reunited with his family.

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

Parshas Yisro 
The Essence of the Ten Commandments 

 
It is hard to believe that many years have passed since our son Shlomo became a bar mitzvah on Shabbos Parshas Yisro, 
which contains the giving of the Aseres Hadibros, when, Chazal tell us, we, as a people, became bar mitzvah. 
I would like to share some divrei Torah – along with the unusual stories of the two grandfathers - my father z”l and my wife’s 
father - and of my mother a”h. I have sent their stories in the past, and have received many emotional reactions. Their lives 
and names shared a connection to the Aseres Hadibros.  
May their stories serve as inspiration for overcoming severe situations. 

• • • • • 
 

It was almost 80 years ago that Hitler's darkness began to spread over Europe. But with Hashem's grace, the lives of both 
grandfathers were miraculously spared. 
My wife’s father, Binyomin ben Shlomo Halevi, Opa, grew up in Bavaria, Germany, in the small town of Hof. In 1935, his 
parents registered him for a visa to leave for America. He was 13 years old. Under Hitler, life for Jews rapidly deteriorated.  
Opa helped his family in their efforts to transfer money out of the country. At 15, Opa traveled alone to the Swiss border 
with a suitcase and valuables. The train arrived late in the day. He registered the bag for early morning retrieval the next 
day, by a person on the other side, and received a claim slip, which he placed in his wallet. The photo of the actual wallet 
shows its ten compartments. 
As he went to his hotel room, he noticed that two German policemen were following him. He got into his room and quickly 
shut and locked the door. It was illegal to smuggle money and goods out of the country. If he were caught, he knew, he 
would never see his family again. The evidence was the claim slip, which was in his wallet. 
The policemen reached the door and started banging on it, insisting that Opa open it. Opa was obviously very scared and 
forgot to remove and destroy the claim slip. 
He hid the wallet in a drawer. 
The police kept banging and threatening, so Opa opened the door. 
They burst in, looking for the claim ticket. One policeman went to the closet and started looking through the hanging 
clothing. The other started looking through the dresser. Opa was frozen. It is inconceivable to me how he must have felt. 
The policeman in the front room found the wallet and started going through each compartment, one by one. Opa saw his life, 
and all of ours, slipping away. But he had to remain calm on the outside. 
Fifth, sixth, eighth, ninth... 
Suddenly, the other policeman called out from the closet. 
"Heinz. Kum here.” 
The policeman with the wallet dropped it and ran into the closet. They both came in to the room laughing and playing with 
something they had just found. 
Opa liked gadgets. This was 1939 and flip-up sunglasses had just been invented. He had recently bought a pair and the 
policemen had never seen them.  
They uttered something about his being a Jew and they left. Opa’s life was saved. 
A little more than a year later, on November 10, 1938, it was Kristallnacht. Over 10,000 prominent Jews were arrested that 
fateful night. Opa's father was one of those men. He was sent to the Buchenwald concentration camp.  
With Hashem's Providence and Opa’s ingenuity, Opa put together and sent documents which miraculously persuaded the 
camp commandant to release his father, Shlomo Linz.  
However, Shlomo Linz was sick, within days of certain death. He was treated not by a doctor, but by a veterinarian - there 
were no doctors left - and he miraculously recovered and came to the United States, although he always lived with certain 
breathing problems relating to his imprisonment. It was the winter of 1939. War was rapidly approaching. 
Opa received official permission to leave for America on July 26, 1939, four and a half years after his parents put his name 
on that very long list. He immediately booked passage on a ship leaving from France. On July 31st, a French visa was issued. 
On August 11th, Opa left Germany for France on one of the last commercial air flights prior to Hitler’s invasion of Poland. 

   
                      2 0 0 9

E
ST

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



By that time, any money that had been smuggled out of the country, as mentioned earlier, had been transferred to Opa's 
brother, John, in France. Opa tried to persuade John to send him the funds to America, but, like many others, Johnny 
believed that war would not come. Opa knew that once war was declared, the money would be sealed in France.  
On August 23rd, 1939, he sailed for America without the cash. From ship-side, on August 28th, 1939, Opa sent a wireless 
cable. "War is coming - you MUST, REPEAT, MUST SEND OVER MONEY.” He arrived in New York City on August 29th, 1939.  
His brother relented. The funds transferred on September 1st, 1939. 
Hitler invaded Poland that very same day.  
War was declared. The borders were sealed. No more bank transfers were possible. It was a miracle.  
That money allowed Binyomin ben Shlomo Halevi to purchase freedom for his parents and brother. Opa, boruch Hashem, 
recently celebrated his 90th birthday, a few months before we celebrated the 90th birthday of Neena, my wife’s mother, and 
we have a hard time keeping up with them… 
Now for the other grandfather’s story. 
On September 1, 1939, my father, Tzvi ben Avraham, Grandpa Harry, was living where he had lived all his life, in the village 
of Rakov, near Minsk, in Poland. When Hitler invaded, Grandpa Harry fled east, and for a few years joined the Partisans, a 
band of citizens who fought against the Germans, and then survived the war by driving a truck for the Russian army for four 
years.  
One particular story is worth mentioning to provide some background of what he went through. 
My father’s father, who had co-founded the free-loan society in Rakov, owned one of the few cars in Rakov. He bought the 
car only to deliver food to poor Jews.  
My father was extremely mechanical and was always tinkering with the car. When the Germans entered Poland in 1939, my 
father joined the Partisans. After living in the woods for a year, it became too difficult, and many members of the under-fed, 
under-armed Partisans joined the Russian army. They had a common enemy. The Russians also had many trucks that 
needed drivers and repair personnel. 
My father correctly surmised that driving a truck, which he did not yet know how to do, would keep him in the back lines, 
away from the direct fighting with the assaulting Germans.  So, he learned overnight and drove a truck for several years for 
the Russian army. 
In essence, it was the chessed done by my grandfather to feed other Jews that set up the circumstances to save my father’s 
life. 
One time, a group of trucks were separated from the infantry group associated with them. German planes were constantly 
attacking during the day and night. My father and the other drivers had to hide the trucks in the thick woods during the day 
and drove at night. There were no highway lights. The only illumination was the light of the bombs dropped by the German 
planes. The experience caused such severe eyestrain that my father wore thick glasses for the rest of his life. 
My father’s background with trucks led to him working as a truck mechanic for his entire working career.  
When the war ended, he discovered that his entire family, literally dozens and dozens of relatives, had been killed. 
He had survived the war - and the death of his entire family - first by fighting in the Partisans of Poland and later by joining 
the Russian army. After the war, he miraculously made it back across the Russian line to Berlin, which was divided into four 
zones, British, Russian, American and French. He was taken off of a train headed to Berlin from Russia by members of the 
Jewish underground, which had been formed after the war to assist the countless displaced Jews. My father was brought 
through the three zones until he landed in the American zone. He then helped to lead a large group of Jewish war survivors 
down through Germany, over the Swiss border, and through Switzerland to Italy, where he lived in a displaced persons camp 
in Milan for over three years. Eventually, Grandpa Harry received a visa and took a boat to Canada, where he met my 
mother Basya. 
My mother grew up on the Lower East Side, the oldest of three daughters. Her parents emigrated from Russia before the war 
and survived by using their ample skills as tailors. 
My mother, as the oldest daughter, was caught in the bind that affected many women of marriageable age at that time in 
America: many of the eligible men were away, fighting. 
A man who barely knew my father “accidentally” met a cousin of my mother’s father in New York at around the time that my 
father was planning to come to Canada. That meeting led to my grandfather bringing his oldest daughter up to Canada to 
meet my father.  
It was literally an internationally arranged meeting, as the parties did not even know anything about each other. They met, 
communicated in Yiddish (my father spoke Polish, Russian, Italian, Hebrew and Yiddish at the time), got engaged in 10 days, 
and were married shortly thereafter, in Canada, in Kitchener, Ontario, on July 10, 1950. 
Pretty amazing. 
My parents settled in the Bronx. My father worked as a truck mechanic for many, many years without any pension. My 
mother worked as a bookkeeper. Money was always tight. 
I was born on April 1, 1955, which was the ninth day of the month of Nissan, six days before Pesach and one day before 
Shabbos Hagadol. 
I grew up in the South Bronx, 13 blocks north of Yankee Stadium, one block off of the Grand Concourse and 174th Street. 
The neighborhood was originally Jewish, Irish and Italian. When I was 10 years old, it started to become quite dangerous due 
to increased immigration and people fleeing the Bronx.  
I used to have to wait to pick up my mother, when she came home from working as a bookkeeper at 6 p.m., at the 174th 
Street subway station, standing with an iron bar and a can of mace (pepper spray) in my hand. 
We finally moved to Co-op City in 1971 while I was still attending Bronx High School of Science.  
My parents moved to Florida in 1979 and enjoyed nine years of relative calm and good health. 
During the summer of 1988, my father was diagnosed with cancer.  
When my father’s cancer became more intense, forcing him into a wheelchair, I spent a lot of time in Florida. My mother was 
taking care of him, essentially by herself, despite the fact that her two knees had deteriorated to the point that they were 
causing her severe pain and discomfort. 
Shortly before Grandpa Harry died in 1989, I was visiting him in Florida. Grandpa Harry, prior to the ravages of cancer, had 
been an incredibly strong man and former gymnast, who could, at 75 years old, literally hold himself parallel to the ground 
from a light pole. He was now shrunken, could not walk without a walker, and sat in a wheelchair. He had weeks to live, 
according to the doctors. 
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Six weeks before my father died, I was at their apartment, when I found, between two books, a photograph in an old frame 
that looked somewhat like our son Shlomo, who was two at the time. When I showed the photo to my mother and asked her 
where she got the photo of Shlomo in such an old style frame, she quietly told me that the child in the photo was not 
Shlomo. She then told me, with tears streaming down her face, that it was a picture of Daddy's first son, from his first wife, 
who had obviously been killed in the Holocaust. 
I was stunned.  
I never knew any of this. I knew that he had lost his family, and, after Shlomo was born, even got him - in a rare moment 
when I was able to ask him such family questions - to give me the names of his parents and his two sisters and one brother.  
I found out from that one opportunity that I am an ainikel of Rav Halpern, the author of Seder Hadoros. 
Grandpa Harry had never told me that he had a wife or child. 
I realized at that moment following the discovery of that photo - in addition to watching my father dying, and my mother 
limping around on bad knees, desperately needing surgery - that I had also lost a brother in the Holocaust. I did not even 
know his name. 
Grandpa Harry was never able to share his experiences while I was growing up. The pain for him was too enormous. But now 
I had to know about this child, my brother. Time was short. Grandpa Harry was so sick, and so frail, and the last thing I 
wanted to do was cause him any more pain. 
I did not know what to say.  
I did not know then what I have learned since then - Hashem puts the words in our mouth.  
We say that every time we daven: Hashem, open my lips so that I can praise you.  
Even though I did not ask, Hashem put the words into my mouth. 
I was sitting on the couch with him. I asked him, "Did you have a son?" I gave him a chance to not tell me. 
He said nothing. He got up from the wheelchair - at a time he was not able to walk - and somehow limped into the bedroom. 
I remained on the couch, numb and stunned.  
An hour later, he came out unassisted and sat down next to me. 
He said to me, "Do you remember what you asked me before?” 
I could not speak. I nodded, unsuccessfully holding back my tears. 
He then gave me the only information about my brother I will ever have in this life.  
He began to speak. 
"His name was...Binyomin.” 
He then got up and walked slowly back to the bedroom, again unassisted. That was all he said. Those were his last four 
words to me, since I left for the airport right after that and he went to a hospice the next day. 
He passed away six weeks later, on June 30, 1989. 
My mother decided, after we buried my father, to have her two aching knees replaced. The surgeon in Florida, who had 
performed several hundred knee replacement surgeries, had a slot available six months later, and my mother booked it. 
Two weeks after the levaya, the doctor’s office called my mother, informing her that a slot had become available on August 
15. My mother decided to move up the date of her surgery to that date.  
She went in that day, assuring my brother and me that she did not need us to be there at the hospital in Florida. My wife 
was expecting our next daughter at the time, and my mother wanted to be able to walk with her and play with her. 
I called the hospital that night after the surgery to speak with her.  
I was informed that she was in a coma. 
She died the next day.  
She never woke up. 
My mother was Basya, the name of Moshe Rebbeinu’s mother. 
Recovering from the loss of both parents, and the discovery and loss of a brother I never knew I had, all in twelve weeks, 
took a long time. 
I am not sure that I have fully recovered. 
However, I have thought about them and these life-changing events and how I could see some connections that would 
enable me to move ahead. Boruch Hashem, I found them relating to Parshas Yisro. 
How? 
Opa, as well as my murdered brother, of blessed memory, share the same name, Binyomin. 
The Torah teaches us that not only does a name match the neshamah of an individual, but a name in and of itself has great 
significance.  
So who was Binyomin in the Torah and what was his significance? 
Binyomin was the twelfth son of Yaakov Avinu. We are taught that Binyomin was one of four people who never committed a 
sin in their entire lives. He merited, out of all his brothers, to have the Bais Hamikdosh, in Yerushalayim, built in his shevet’s 
portion of Eretz Yisroel. 
Why? What made Binyomin so worthy of this gift?  
The Torah teaches us that, in great part, his zechus came from his mother Rochel. 
What did Rochel do in her life to receive such a son? What was so special about her?  
Rochel died while giving birth to Binyomin. He was Yaakov's twelfth son. With his arrival, there would be twelve shevatim. 
Kever Rochel has always been a special place for Klal Yisroel. On its walls is a prayer which begs Hashem to judge us all with 
merit, to be dan lekaf zechus. Literally, it means dan, judge, lekaf, with your palm extended and open like a scale of justice, 
zechus, containing merit, or all the good that the one being judged has. It does not mean give someone the benefit of the 
doubt. There is no doubt involved at all. That is the whole point - to eliminate the doubt that tries to plague all of us, 
constantly, above everything and everyone we view. Amaleik, from last week’s parsha, after the splitting of the sea, attacked 
the Bnei Yisroel and brought doubt into the world. His name has the same value as the word safeik, doubt. 
Chazal tell us that Rochel's soul is arguing on our behalf constantly. She pleads with Hashem to judge us favorably. He 
listens to her.  
Why, Rav Chaim Shmulevitz asks, does Hashem listen to the prayers of Rochel more than to the prayers of our holy 
ancestors? The reason for this is, he says, that although the others were known for their excellence in mitzvos bein adam 
laMakom, Rochel's outstanding quality was found in her observance of mitzvos regarding relationships with other people. She 
gave her opportunity to marry Yaakov first to Leah, and only a "person who yields to others can expect others to do the 
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same thing.” Just as she judged favorably in her situation, a mere human who overcame pain and disappointment to avoid 
embarrassing her sister Leah, she entreats Hashem to do the same and to judge us with merit. 
How does this information about Binyomin and Rochel relate to Parshas Yisro and the giving of the Torah at Har Sinai - 
literally, Mountain of Hatred - since giving the Torah brought a new level of hatred into the world from those who wish to 
deny Hashem’s system of revealed morality contained within the Torah? 
In the parsha, Yisro comes to join his son-in-law, Moshe Rabbeinu. At this point, the subject of judges and how to set up a 
system of judges is discussed. Then, with tremendous fire and thunder, the Aseres Hadibros are given. 
What are the Aseres Hadibros? 
1. I am Hashem. 
2. You should have no other gods. 
3. Do not take Hashem’s Name in vain. 
4. Observe Shabbos. 
5. Honor your father and your mother. 
6. No murder. 
7. No immorality. 
8. No stealing. 
9. No lying. 
10. No coveting. 
Why did Hashem place the concept of judging right before the giving of the Aseres Hadibros?  
The Aseres Hadibros, from which all of the 613 mitzvos derive, define how we are obligated to live in this world. They define 
and separate right from wrong. They are the basis of all justice. 
The Aseres Hadibros are the standard by which Hashem judges each and every one of us. Hashem created justice and He 
created law. Is it not logical that Hashem would give us the tools to live by, to turn ourselves into such tools, the means with 
which to create and recreate our lives, just as He does with His world every moment, even if we do not always see it? 
There is a powerful message contained in the Aseres Hadibros as a group. Hashem is always sending us messages, especially 
in the packaging of the messaging. Too often, we stop at the package and do not look at the inner message. Even the 
package has a meaning when it comes from Hashem. 
If we add up all the letters in the words of the Aseres Hadibros, we find something fascinating relating to the previous 
discussion. 
There are 620 letters in total in the Aseres Hadibros. 620 is the numerical value of the three words, plus the three words 
themselves, which make up the expression dan lekaf zechus. 
That is arguably the summary of the entire Aseres Hadibros.  
Judge others favorably.  
Literally, it means to carry in your palm the merits, the good character traits and actions, of who or what you are judging. 
How does this relate to us? 
Is this just for a dayan, a judge, to know? How does this affect our day-to-day life? 
Judging is perhaps what we do more than anything else all day. What we eat. What we wear. When we get out of bed. What 
we say. What we should not say. How we should say something properly. When we should say something. There are dozens, 
if not hundreds, of other decisions.  
We will be judging ourselves and whether we are keeping the mitzvos to the best of our abilities. Even when we put on 
tefillin and daven, we will be judging ourselves. 
How do we know this? The word for daveing is mispallel, from the root felill, which means to judge yourself. 
As Jews, we must evaluate every thought and action according to Hashem’s standards. In fact, the word Jew comes from 
Yehudah, which means to acknowledge. Leah showed us that we can be grateful even when the circumstances of our lives 
have disappointment and heartache. Her behavior illustrates that life's challenges provide opportunity for closeness to 
Hashem. He gave us his Torah to be close to Him. Leah's sister Rochel teaches us to judge another person with favor.  
Both of these messages combine to teach us the following: We must judge Hashem in the spirit of dan lekaf zechus. 
We must try - and it is very, very hard - to judge our Creator favorably and trust that what we perceive as stumbling blocks 
or misfortunes are really opportunities to become the best person, and the best Jew, we can possibly be.  
To think this way, to live this way, requires ratzon, willpower.  
The numerical value of the words kein yehi ratzon, it should be according to His will, is the value of emes. 
The Torah we received in Parshas Yisro is called Toras Emes. It is a lifetime of work to find and follow the truth. The rewards 
are endless and eternal. 
That is another reason why the Torah is eternal, since it is total truth. So are the lessons of bravery and self-sacrifice and 
considering the feelings of other people, which led to the shevet of Binyomin having the Torah and the Bais Hamikdosh rest 
in its portion.  
The word Binyomin is comprised of the letters that make up the words bonei yomim, building days. 
We should build our days for peace and for completion of what Hashem wants from us, and the Bais Hamikdosh should be 
built speedily. 
May this serve as a zechus for the neshamos of Benyomin ben Tzvi, Tzvi ben Avraham, and Basya bas Yeshaya. 
David  
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Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Penimim  

 אשר שם האחד גרשם... ושם האחד אליעזר
And the name of one was Gershom… and the name of one (the other) 

was Eliezer. (18:3,4) 

 The Baalei Mussar, Ethicists, exhort us to live on the bare 
minimum in terms of material needs. The Tanna in Pirkei Avos teaches 
us the recipe for Torah living: Pas ba’melech tochal, u’mayim 
ba’meshureh tishte, “Bread dipped in salt, and measured water”; v’al 
haaretz tishan, “and sleep on the floor.” We can do without luxuries. 
When it comes to spiritual benefits, Torah achievements, one should not 
be mistapek b’muat, suffice with a little. We should be filled with a 
passion to achieve greater and even greater levels of erudition in Torah. 
Horav Reuven Karlinstein, zl, applies this rule to explain what seemed to 
be an inconsistency in Moshe Rabbeinu’s behaviour.  

 The Torah relates the names of Moshe’s sons, listing them as 
“the name of one was Gershom – the name of one was Eliezer.” Once it 
lists the name of the first one (the name of one), it should follow with, 
“the name of the second one”; rather, the Torah continues with “the 
name of one.” Why? Chazal (Midrash Tanchuma Parashas Chukas 8) 
relate that when Moshe ascended to Heaven, he heard the voice of 
Hashem studying the parsha of Parah Adumah. Hashem was recalling a 
halachah in the name of Rabbi Eliezer: “Eliezer, bni, My son, says an 
eglah, calf (referring to eglah arufah, the axed heifer), is one year old, 
and a cow (referring to the Parah Adumah) is two years old.”  

Moshe asked Hashem, “The Heavens and earth are all Yours; 
yet, You relate a halachah in the name of a flesh and blood creation?” 
(Moshe was astounded that the Almighty would mention a halachah 
from a human source, if the entire Torah is all from Him). Hashem 
replied, “A righteous person (Rabbi Eliezer) will one day rise in My world 
and commence his lecture on Parah Adumah with these words” 
(distinguishing Parah Adumah from Eglah Arufah in their ages). When 
Moshe heard this, his reaction was: “Master of the world, may it be Your 
will that this tzaddik shall be one of my descendants.” Hashem 
responded, “By your life (the language of an oath), he will be from your 
descendants”. Thus, the name of that “one” is Eliezer, a reference to 
Rabbi Eliezer of the Talmud whom Moshe pleaded should be one of his 
descendants. This is the meaning of, “And the name of the ‘one’ – the 
specific one – for whom Moshe prayed”.  

 Rav Karlinstein questions this Midrash. There is nary an 
individual in all of history who has greater zechuyos, merits, than 
Moshe. The entire Torah – written and oral – is attributed to his merit. 
For thousands of years we Jews have devoted ourselves to studying the 
Torah which he brought down from Sinai. Moshe has a portion in every 
Yid’s Torah learning. Yet, this was insufficient for him. He insisted that he 
wanted one more merit: Yehi ratzon sheyihei zeh meichalatzai, “May it 
be Your will that Eliezer, who teaches the law concerning Parah Adumah, 
should descend from me.” Is there no such thing as enough?  

 Rav Karlinstein derives a powerful lesson here – one that 
would serve us well to apply to our own Torah endeavour. Our 
quintessential Rabban Shel Kol Yisrael, Rebbe of the entire Jewish 
nation, was never satisfied when it came to spiritual merit, to Torah 
achievement. Regardless of what he had accrued, if he could achieve 
more – then he wanted it, and he would do anything in order to garner 
for himself this added opportunity. Every bit of added honour for 
Hashem is an unparalleled opportunity. Who can say “enough”? We 
certainly would not want Hashem to say “enough” with regard to us.  

 Why would a person shy away from challenge, if, in fact, it 
could earn for him incredible merit? How many of us could have gone 
that “extra mile,” but, for various reasons which we suddenly cannot 
seem to remember, we have stopped short of our goals? How many of 
us have been satisfied with mediocrity, refusing to put forth the effort to 
go to the next level? I recently saw a profound thought attributed to 
Horav Tzadok HaKohen, zl, m’Lublin. He says: “Just as one must believe 
in Hashem, so, too, one must believe in himself. Hashem wants us to 
believe in our strengths, capabilities, ability to overcome evil and 
achieve greatness.” 

 We shy away from challenge because many of us do not 
believe in our ability to succeed. To serve Hashem properly, one must 
constantly traverse challenges. A fool gives up before he even starts. A 
bigger fool gives up midway. If he could make it this far, he can make it 
the rest of the way. Every achievement is ultimately the work of 
Hashem. He blesses our endeavour. If we do not bother to endeavour, 
however, what is He going to bless?  

 Furthermore, it is not all about reaching our goal. In the 
journey of life, even if we do not reach our intended goal, the mere fact 
that we “made the trip” earns for us immense reward. I read about a 
special woman, the mother of five children, who was tragically struck 
with a brain tumour in her early forties. She did not survive into old age, 
but she accepted the challenge with extreme courage. She fought 
valiantly, her deep and abiding faith never wavering for a moment. Her 
outlook remained positive, regardless of the doom and gloom voiced by 
her doctors. She had a family to attend to, children to raise, a G-d-given 
vocation from which she would not shirk. As long as she was physically 
able, she cared for each and every child individually, as well as her family 
collectively. Shortly before she left this world for her just reward in Olam 
Habba, World to Come, she asked her sister, “Do you think I will make 
it?” Her sister replied, “You already have.” Entering the race is already a 
win.  

 We all have challenges, and we all have reasons – some 
rational, others utterly foolish – for not learning Torah to a greater, more 
optimum, level. I try to learn from individuals who, despite being 
challenged by adversity, have risen to enormous spiritual levels, simply 
because they have refused to give up. Orlando (yes, he is Jewish) will 
probably live out his life as a “guest” of the state of Pennsylvania. Earlier 
in life, he lived a hard, fast life, filled with drugs, etc. As a result, he has a 
total of a few life sentences without possibility of parole. When I met 
him, his memory of Judaism was vague – something about a bar-
mitzvah in a northern New Jersey synagogue. This was the extent of his 
Yahadus. He told me, “I have not lived as a Jew. I would like to die as a 
Jew.” Over the years, he has developed a strong Jewish identity. Despite 
being incarcerated in an institution that is home to 37 hate groups – 
with Jews being on top of their hate list – Orlando wears a large black 
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velvet yarmulke – all of the time. His tzitzis hang out. This is his Jewish 
uniform. He puts on Tefillin every day and maintains a strictly kosher 
diet, which consists of raw vegetables, bread, crackers, peanut butter 
(on a good day) and, once in a while, a hard boiled egg or cheese. These 
are his challenges, but his simchas hachaim, joy of life, with which he 
serves Hashem, his absolute pride in his Jewish identity, is enviable and 
worthy of emulation. Like I said, we all have our challenges, but what 
does one not do for Kavod Shomayim, the Glory of Heaven?  

 והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו ד' באש
All of Har Sinai was smoking, because Hashem had descended upon it in 

the fire. (19:18) 

 The most awesome, momentous moment in the history of 
mankind was the Revelation, during which Hashem descended upon Har 
Sinai amid an unprecedented display of thunder, smoke, lightning and 
fire. The background “music” was the accompaniment of shofar blasts. 
In Derech Eitz Chaim, the Ramchal addresses the idea that the essence 
of Torah is eish, fire: “Behold! With great precision, it (the Torah) was 
compared with fire. When one uses an ember which does not flame (not 
noticeable), but the energy of the flame is concealed inside, until that 
moment when one blows (stokes) on it. Then the flame will spread out 
and go forth. That flame is visible in many colours – which had 
previously not been visible and are now revealed. (In other words, an 
ember is a coal that on the outside appears to have no flame, but, deep 
within it, there is a small flame waiting to be stoked. It will produce a 
powerful fire/flame that will manifest a number of colours). So, too, is 
the Torah which is before us: all of its words and letters are like embers 
which when ignited (initially) all appear the same. One sees before him 
only embers, which are almost dim. When he exerts himself and 
expends effort and toil to work on the ember/words of the Torah, every 
letter produces/reveals a mighty multi-coloured flame which comprises 
the knowledge which is concealed within each letter.”  

 Studying Torah is unlike any other discipline. Torah study is 
transformative. It requires intense effort to plumb its depths, to extract 
its profundities. It is multifaceted, thus able to penetrate and reach 
different people on different levels. The more one stokes the ember, the 
greater the flame and the greater the number of colours that emanate 
from it.  

 Horav Reuven Karlinstein, zl, relates an incident that took 
place concerning the Chasam Sofer, which demonstrates his amazing 
insight and perspective on Torah. Undisputedly, the Chasam Sofer 
possessed Ruach HaKodesh. He was the recipient of Divine Inspiration, 
allowing him to see beyond and deeper than the average person. The 
Maskillim, members of the Enlightenment, sought every venue to 
undermine and ultimately destroy traditional Judaism. They sought 
every opportunity to denigrate and humiliate Torah leadership, 
conjecturing that if they succeed in belittling the Torah leaders, the 
people will lose their respect for and faith in them. They took it upon 
themselves to prove to the Orthodox followers of the Chasam Sofer that 
he was not imbued with Divine Inspiration.  

 The Chasam Sofer had the practice of testing the young 
students in yeshivah every few weeks. Prior to the next scheduled 
bechinah, test, they took a young, gentile boy, shaved his head, left over 
payos, and placed a large black yarmulke on his head. Next, they taught 
him a few Mishnayos, until he had memorised them perfectly. To the 
unsuspecting, he looked and sounded like just any other Jewish cheder 
student.  

 Judgment day arrived, and the boys entered the room to be 
tested by the saintly Chasam Sofer. When the turn for the gentile 
student came, the boy began to recite the Mishnah perfectly – until the 
Chasam Sofer told him to stop and asked that the young, gentile boy, be 
removed from the room. All who were present stood dumbfounded. 
How could the Chasam Sofer have known? The boy appeared no 
different than any Jewish boy. They asked the Chasam Sofer how he 
knew. He said, “Did you see the difference between the gentile boy and 

the other children? When asked to read the Mishnah, every other child 
accompanied his recital with back and forth movement. The Jewish boys 
shockled when they recited words of Torah. That is how a Jew learns. 
They get “all into it.” Their entire bodies are at one with the Torah. The 
gentile knew nothing about Torah. To him, it was just another test. 
When Torah enters a person, he becomes enflamed. Is it any wonder 
that he shockles? He is all fired up.” 

 אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים
I am Hashem, Your G-d, Who has taken you out of the land of Egypt. 

(20:2) 

 So begin the Aseres HaDibros, Ten Commandments, the 
Decalogue, the basis upon which our Torah stands. Indeed, when we 
depict the Torah, it is through the medium of the Two Tablets upon 
which the Ten Commandments are inscribed. Chazal (Shabbos 88b) 
relate the dialogue that ensued between Moshe Rabbeinu and the 
Ministering Angels concerning the Torah. The Ministering Angels said to 
Hashem, “The Torah is a hidden treasure that had been concealed for 
974 generations prior to the creation of the world. Yet, You want to give 
it to a mortal of flesh and blood.” Hashem asked Moshe to respond to 
the angels. Moshe’s reply is classic, “Hashem,” he began, “in the Torah it 
is written, ‘I am Hashem, Your G-d, Who took you out of Egypt.’ Were 
you (angels) enslaved by Pharaoh? Were you exposed to the pagans – 
that you need to be enjoined not to worship idols? Do you work – so 
that rest on Shabbos is applicable to you? Do you have parents whom 
you must honour? Does envy apply to you, such that it would be 
necessary to command you not to covet, steal, commit adultery or 
murder?” In other words, Moshe showed them that the Torah does not 
apply to them. 

 Horav Yechezkel Abramsky, zl, questions Chazal. Veritably, 
Moshe succeeded in explaining to the Angels that mitzvos are not 
relevant to them. How does mitzvah observance weigh in on the 
discussion concerning keeping the Torah in Heaven as the sole property 
of the angels? Just because they are unable to observe and carry out 
mitzvos does not mean that they should be denied from revelling in 
chochmas haTorah, its extraordinary wisdom. No wisdom is like the 
wisdom of the Torah, since Hashem authored it. Why should the Angels 
be deprived of Divine wisdom, simply because they are unable to 
observe mitzvos?  

 Dayan Abramsky explains, borrowing a principle from his 
Rebbe, Horav Chaim Soloveitchik, zl. Chochmas HaTorah can be grasped 
and internalised only by a person who is observant. One who does not 
observe/carry out mitzvos is unable to understand the Torah’s unique 
wisdom. Thus, there is no purpose in giving the Torah to the Angels, to 
whom mitzvos are not relevant. Mitzvos maasios – practical, active 
mitzvos – form the foundation of Torah observance. They comprise the 
shoresh, roots, that stabilise the tree of life, the eitz chaim, which is the 
Torah. Lomdus, analytic Torah dialectic, plumbing the depths of Torah’s 
profundities, has no lasting meaning or effect on a person who is not 
observant. Hashem’s Divine wisdom “works” for a person who himself is 
prepared to “work” at observance.  

 Furthermore, one who does not possess yiraas Shomayim, 
fear of Heaven, does not possess the “container” for maintaining Torah 
within himself. I think this is evident from the early founders of the 
Haskalah/German Reform movement, specifically Moses Mendelsohnn, 
who was a student of the Korban Ha’Eidah. He wrote a commentary on 
Chumash, his famous Biur, which demonstrated his level of erudition. 
Yet, as a committed Jew, he was a dismal failure, with every one of his 
children marrying out of the faith. Torah must be held in an appropriate 
vessel. One who is not G-d-fearing lacks that vessel. Whatever he learns 
will be superficial and will not endure.  

 Rav Abramsky was Rav and Dayan in London for many years 
before immigrating to Eretz Yisrael. While in London, he was visited by a 
Jew who was erudite in Chumash and Gemorah. Nonetheless, he 
remained chofshi min ha’mitzvos, totally non-observant. The man said 
to the Rav, “I am now prepared to begin putting on Tefillin. First, 
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however, I want the Rav to explain the underlying concept, the meaning 
and purpose of Tefillin, to me. You understand that it is difficult to do 
something which one does not understand.”  

 Rav Abramsky replied, “Fine. I will be happy to explain 
anything you ask concerning Tefillin, but, I have one condition: I will give 
you a pair of Tefillin. I will demonstrate to you how you put them on. 
One month must pass whereby you put on Tefillin every day – one 
month – no questions – no answers. Only then, after you have 
completed performing the mitzvah for one month, will I teach you 
everything there is to know about Tefillin.”  

 The man was no pushover, and he felt that Rav Abramsky was 
playing a game with him: “Why should I have to wait a month to learn 
the reasons for Tefillin? What if, after a month, your reasoning does not 
satisfy my curiosity? I will have wasted a month putting on Tefillin.” The 
Rav said, “Do not fret over it. After a month, I am certain that my 
explanation will leave you completely satisfied.” The man acquiesced, 
agreeing to put on Tefillin for a month. Two weeks later, the man 
returned to the Rav. “Why are you here?” Rav Abramsky asked. “We 
agreed that you would wait a full month before returning.”  

 The man said, “I know I agreed to a month, and it has only 
been two weeks. I came to inform you of the decisions I have made. 
First, I am not returning the Tefillin. I will pay full price for these. I want 
to keep them. Second, I no longer require an explanation for the Tefillin. 
Now that I have put them on consistently for two weeks, I have become 
attached to them. I will never desist from performing this mitzvah.”   

 לא תחמד בית רעך... וכל אשר לרעך
Do not covet your friend’s house… and everything that belongs to your 

friend. (20:14) 

 The question is obvious. Why delineate various items that 
belong (so to speak) to your friend (which you covet) and then conclude 
the pasuk with, V’chol asher l’reiecha, “And everything that belongs to 
your friend”? The aforementioned items also belong to your friend. Why 
not simply write: “Do not covet anything that belongs to your friend”? 
The simple answer to this question is that a person covets because he 
sees something that his neighbour has, and this drives him into a frenzy. 
Why not me? I also want that.  

Envy is the driving force behind chemdah, coveting, what 
belongs to someone else. We often forget that everything comes with a 
price. If my friend has something that I do not have – he is paying for it 
with something in his life – a hardship, adversity, or he may have to 
forgo something later in his life, because he is receiving his reward now. 
There is a balance. If my friend has something – I should take a step back 
and ask myself: Do I want to trade my life for his – despite all of the 
luxuries that he enjoys? Am I prepared to pay the price of, v’chol asher 
l’reiecha, “everything that belongs to your friend”? 

 Horav Bentzion Abba Shaul, zl, explains that one of the 
primary reasons that one does not rise up to the level of sharing his 
friend’s joy is the jealousy that gnaws at him. Why did my neighbour 
make a killing in the market, when I lost half of my investment? Why did 
his son get into yeshivah, and my son was told to come back next year? 
Why did his daughter get into her first seminary choice, while my 
daughter was relegated to waiting until mid-August to get into her third 
seminary choice? Why is his daughter engaged to a “top guy,” while my 
daughter has yet to have a date? The list goes on, and we would be 
guilty of self-prevarication if we did not concede that we all harbour 
such feelings of envy. 

 Unfortunately, envy is intrinsic to human nature. Therefore, 
we either live with it and learn how to transcend it, or we become its 
captive and drive ourselves into a miserable existence. Veritably, even 
one who is fully committed to the observance of the mitzvah, V’ahavta 
l’reiacha kamocha, “Love your fellow as yourself,” still has hurdles that 
occasionally challenge him. A classic example is when two G-d-fearing 
men have a monetary dispute between them. As observant Jews, they 
go to the bais din, Jewish court, to adjudicate their dispute. Inevitably, 

one wins and one loses. Now, the one who has lost undoubtedly still 
feels that he should have emerged the victor. The fact that he lost 
causes him grief. After all, he was right. Why did he lose? Why did his 
antagonist win? The scenario for the scourge of envy to fester and grow 
into full-scale discord is fertile.  

 The Chacham explains that envy is unrealistic. Every individual 
is sent to this world with a mission to fulfil. Each person has his own 
unique personal mission which only he can achieve. He is granted the 
tools with which to navigate and execute his mission successfully. Thus, 
when we see our neighbour blessed with material bounty, physical 
talents, spiritual proclivities, etc., it is because these are the tools he 
needs in order to fulfil his mission/purpose in life. It is almost as if 
Reuven is jealous that his friend has a wide array of tools. It just so 
happens that Shimon is a carpenter and requires tools to do his work. 
Likewise, the fellow whose mission it is to be a great baal chesed/baal 
tzedakah is blessed with the wherewithal for success. Is that a reason for 
his friend to be jealous of him? Each has his own mission.  

 

 

 

 

 

 

 

Va’ani Tefillah 
 

  משען ומבטח לצדיקים
Mishan u’Mivtach latzaddikim.  

Mainstay and Assurance of the righteous.  

 A prayer is effective to the degree that the supplicant truly 

believes in – and relies upon – Hashem.  

If his faith in Hashem’s power to resolve his problems is faulty, 

so, too, is his prayer. The response will likely coincide with his prayer. 

Hashem is the Mivtach, Assurance, of the righteous. They rest assured 

that their faith in Him will be qualified and that they will see His 

salvation. What are they to do, however, about the suffering which they 

are experiencing? It does not seem to go away despite their assurances.  

Hashem is also their Mishan, Mainstay, upon Whom they rely 

when times are tough. He gives them the strength to endure. Horav 

Avraham ben HaGra explains that this is how the righteous are able to 

look travail in the eye and continue believing, through their faith in 

Hashem, that soon the problem will be resolved. Salvation is near. 

Hashem is their mainstay. We must remember that in order for Hashem 

to be our mainstay, we must have faith in His being our Mivtach, 

Assurance. One cannot expect Hashem to be his tower of support if he 

does not believe that He will be his salvation.  

Mishan and Mivtach go hand in hand with one another.  
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PPaarraasshhaass  YYiissrroo  
In loving memory of Usher Ben Avraham obm  Mr. Arthur Groffman 

NNootthhiinngg  BBeessiiddeess  
HHiimm  

““AAbba, can you please help me with 

my homework tonight?” 
“I just have to print out one page from 
the computer, Leah, then I can help you.” 
“Okay Abba.” 

He feeds the piece of paper into the laser 
printer, and waits for it to come out. The 
red light goes on, indicating a paper jam. 

“Just a minute, Leah. The paper got stuck 
inside.” 

Leah’s father opens the cover of the 
printer and removes the toner cartridge. 
The paper is wedged strongly in there. 
When he attempts to pull it out, pieces 
tear off. The main part of the paper re-
mains jammed in the printer. 

“This is going to be harder than I thought, 
Leah. Can you bring my tool kit?” 
“Right away Abba.” 

Leah’s father looks for a way to take apart 
the laser printer to loosen the jammed 
paper. However, the machine is not made 
to be serviced by an amateur. He takes 
out a few screws, but to no avail. The 
paper remains stuck. 

““HHow is it going Abba?” 

“Not too well, Leah.” 

The beads of sweat begin to form on 
Leah’s father’s forehead. He sees no way 
out of this paper jam. Suddenly, he re-
members a story he heard about a woman 
who was born and raised in the old set-
tlement of Yerushalaim. Whenever some-
thing would break in her house, she saw it 
as a sign from Hashem. She put some 
money in the tsedaka box, and said a 
paragraph of Tehillim. If that did not help, 
she then called the repairman. 

“Leah, we need more help from Hashem. 
Can you please say some Tehillim?” 
“Where do I start, Abba?” 
“Why not start from the beginning.” 

Leah opens up her book of Tehillim and 
begins . . . 

“Ashrei ha-ish asher lo halach bi-atzas 
reshaim . . .” (Fortunate is the man who 
does not follow the counsel of the 
wicked). 

She keeps reciting the Tehillim, but the 
jammed paper does not budge. 

“Abba, what will we do?” 
“I don’t know Leah. The paper is not 
coming out. I guess that I will have to 
send the machine to the repair shop. I 
will lose so much time, and will be so 
behind on my work. It will probably cost 
a lot of money also. What can I do? Let it 
be a kaparah (atonement). It is better to 
spend the money on repairs, than on 
medical bills, chas veshalom (Heaven for-
bid). Wait one moment, Leah. 

SSuddenly, Leah’s father remembers an-

other thing he had learned lately. Rav 
Chaim Volozhin zt”l, the great head of the 
Volozhin Yeshiva wrote about the tre-

mendous power of the words, “Ain od 
milvado” (there is nothing other than 
Him). If a person fixed in his heart that 
there is no other power in the world be-
sides Hashem, no other force or person 
can rule over him. Leah’s father slowly 
begins to say the words . . . 

“Ain od milvado . . . Ain od milvado . . . 
Ain od milvado.” 

He says them over and over again. Leah’s 
father instantly calms down. He realizes 
that this is all a test from Heaven. He 
takes a deep breath. His hands become 
more relaxed. He takes a pair of pliers in 
his hand and gently begins to pull at the 
jammed paper. 

““AAin od milvado ... Ain od milvado ... 

Ain od milvado.” 

The paper slowly begins to move. A small 
piece comes out of the printer. 

“Is it working Abba?” 
“Ain od milvado . . . Ain od milvado . . . 
Ain od milvado.” 

Another piece of paper comes out, then 
another and another. 

“Ain od milvado . . . Ain od milvado . . . 
Ain od milvado.” 
“Abba, all of the paper is coming out.” 

The last little piece of paper comes out of 
the printer. Now Leah’s father begins the 
task of putting the printer back together. 
Will it work? 

“Ain od milvado . . . Ain od milvado . . . 
Ain od milvado.” 

All of the screws go in to place. The cover 
snaps on. 

““LLeah, now we will see if the printer 

works. It may be scratched or damaged 
inside from the tugging and pulling at the 
jammed paper.” 

Leah’s father inserts a piece of paper and 
presses the print button. Everyone holds 
their breath. 

“Ain od milvado . . . Ain od milvado . . . 
Ain od milvado.” 

A beautifully printer piece of paper rolls 
out of the laser printer. The machine is 
working perfectly. 

 
Kinderlach . . . 
Leah and her Abba learned a very impor-
tant lesson. Ain od milvado. Those words 
are part of a verse referring to the giving 
of the Torah on Har Sinai. It reads, “You 
have been shown to know that Hashem is 
G-d. There is nothing besides Him” 
(Devarim 4:35). How were we shown? 
Rashi explains that Hashem opened up all 
of the heavens and revealed the entire 
world to the Jewish people. They saw 
everything. Therefore, they saw that there 
was nothing else in the world besides 
Hashem. It was incredible. It is just as true 
now, as it was then. There is nothing else 
in the world besides Hashem. 
It may not always be so easy to see that. 
We have to work at it. One way is to keep 
saying, “Ain od milvado.” These worlds 
have special spiritual powers to help us. 
Whenever you feel that Hashem is far 
away, just remember these words. He is 
right here. There is nothing but Him. 
 

   
                      2 0 0 9

E
ST

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



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

For questions, comments, to purchase the Sefer “Parshah Pshetl”, or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha- Please email: ParshaPshetel@gmail.com  Thank you, Y. Schechter 

Moshe and Yisro - Brothers 
וישמע יתרו כהן מדין חתן “ 18:1
משה את כל אשר עשה אלקים 
למשה ולישראל עמו, כי הוציא ד' 
 ”את ישראל ממצרים

“And Yisro, the minister of Midyan, heard 
all that Hashem did to Moshe and to 
Yisroel, His people; that Hashem took 
Yisroel out of Mitzrayim.”  Rashi says, 
“What was it that Yisro heard that had such 
a profound effect upon him, that it caused 
him to join Klal Yisroel?  Yisro heard about 
the Krias Yam Suf, the splitting of the sea, 
and the war with Amalek.”  Why does Rashi 
seek a reason why Yisro joined Klal Yisroel?  
The Posuk itself says that Hakodosh 
Boruch Hu took Klal Yisroel out of 
Mitzrayim.  The whole world knew about 
the fantastical miracles that occurred on 
behalf of Klal Yisroel in Mitzrayim.  Why 
wouldn’t that have been reason enough for 
Yisro to join Klal Yisroel?    
 “He said to Moshe, ‘I, your father-
in-law Yisro, have come to you.”  The words 
 – ”אחי“ are the Roshei Taivos ”אני חתנך יתרו“
“My brother.” Yisro was saying that he was 
brothers with Moshe in a previous Gilgul.  
Yisro was Kayin, and Moshe Rabbeinu was 
Hevel. (The Seforim Hakdoshim tell us that 
Yisro and Paroah were both a Gilgul from 
the Neshama of Kayin: Yisro was the good 
part, and Paroah was the evil part. Moshe 
Rabbeinu was a Gilgul of Hevel).    
Although, at this point in time, Yisro was 
not actually Zoche to the name Yisro, for he 
was only Zoche to that name after a “יתר” an 
“extra” Parshah was added in the Torah, 
and the 'ו was added to “יתר” because of his 
performance of Mitzvos and Ma’asim Tovim 
for him to be called, “יתרו,” nonetheless, the 
Torah already calls him Yisro, for in the 
future he would be Zoche to this name.  
Yisro was telling Moshe Rabbeinu, “ אני
 I, your father-in-law, am coming to“ – ”חותנך
you in the name of Yisro, who has 
Zechusim, and not in the name of a previous 
Gilgul of his, Kayin.  Although I have not 
yet actually been Zoche to the name Yisro, I 
will in the future, and therefore you must 
honor and accept me as such, although 
compared to you, I am but a הדיוט, a 
commoner. (ברכת הרי"ח)   
 Zevachim 116a -  Zevachim 116a – 
מה שמועה שמע ובא ונתגייר? רבי יהושע אומר: “
מלחמת עמלק...רבי אלעזר המודעי אומר: מתן תורה 
 Why does the Gemara seek to find – ”.ובא
out what Yisro heard that caused him to 
come to Klal Yisroel, when the Posuk says 
explicitly, “ ישראל ממצריםכי הוציא ד' את  ” – 
because Hashem took Klal Yisroel out of 
Mitzrayim?  The Gemara is seeking to 
understand what did Yisro hear that caused 
him, “בא ונתגייר” – to come to Klal Yisroel 
and become a Ger.  Yevomos 24b “ מקבלים ן אי

לו גרים לא בימי גרים לימות המשיח, כיוצא בו לא קיב

 We will not accept – ”דוד ולא בימי שלמה
Geirim during the times of Moshiach, and 
similarly we did not accept Geirim during 
the days of Dovid and during the days of 
Shlomo.  When Moshiach comes, many will 
want to become Geirim for they will see all 
the goodness that Klal Yisroel will have.  
We fear that they will not be converting 
L’shem Shomayim, rather they will be 
converting so that they can share in the 
goodness that Klal Yisroel will have.  
Similarly, during the days of Dovid 
Hamelech and Shlomo Hamelech, when 
Klal Yisroel were in a good position in the 
world and had much goodness, we feared 
that the conversions were not L’shem 
Shomayim, and therefore they were not 
accepted.  The Torah tells us that Yisro 
heard about Klal Yisroel leaving Mitzrayim 
and therefore knew that Hakodosh Boruch 
Hu runs the world.  The Gemara is asking, 
what did Yisro hear to make him think that 
Klal Yisroel would consider accepting him, 
or anyone else as a Ger?  It was apparent to 
the world that Hakodosh Boruch Hu, the 
Ruler of the world, was taking care of His 
people, Klal Yisroel.  Therefore, presumably 
many would want to convert for the wrong 
reasons, and therefore Klal Yisroel would 
presumably not accept them.  To this 
question, Rebbe Yehoshua answers that 
Yisro “heard” of the battle of Amalek.   

The Gemara in Sanhedrin 99b 
says that one of the causes of Amalek 
attacking Klal Yisroel was because Timna, 
a princess, wanted to convert to Judaism, 
but Avrohom, Yitzchok, and Yaakov did not 
accept her.  It was because they did not 
accept her, Amalek, her descendants, 
wanted to cause Klal Yisroel pain.  When 
Yisro heard that Amalek was attacking Klal 
Yisroel because Timna was not accepted as 
a convert, he figured that now Klal Yisroel 
would for sure accept him, being that not 
accepting Geirim caused them much Tza’ar, 
and they would want to avoid any more 
animosity against them by other nations of 
the world.  רבי אלעזר המודעי said that Yisro 
heard about Matan Torah.  Chazal tell us 
that by Matan Torah, the Voice of 
Hakodosh Boruch Hu was heard from one 
end of the world to the other.  This was a 
great miracle, and Yisro understood that 
there must be a purpose in it.  Yisro 
reasoned that it must be so that the other 
nations of the world hear what is going on, 
and to also be Mekabel upon themselves the 
Torah Hakdosha, and then they too would 
have a portion in the Torah.  Yisro therefore 
figured he would be accepted as a convert. 
There is a third Shita in the Gemara that 
Yisro heard about Krias Yam Suf, and that 
caused him to come.  Chazal tell us that 
maidservants by the Yam saw that which 
even the great Yechezkel Hanavi did not 

see.  Yisro made a Kal V’chomer for himself:  
If a maidservant, who came from Kna’an, 
was able to have such a connection to 
Hakodosh Boruch Hu and see that which 
even Yechezkel Hanavi was not Zoche to 
see, then certainly he would be Zoche to 
come and attach himself to Hakodosh 
Boruch Hu, and he would not be rebuffed. 
 (בן יהוידע)

  Klal Yisroel leaving Mitzrayim 
was known to all, and made the Name of 
Hashem, and His people, Klal Yisroel, 
known throughout the world.  However, 
that was not what brought Yisro to join Klal 
Yisroel.  By the splitting of the Yam Suf, all 
the waters of the world split.  Yisro thought 
to himself, why would the G-d of the Jews 
perform such a miracle unless there was 
what to be learned from it.  Yisro realized 
that this was a sign for him.  Yisro heard of 
the war with Amalek.  Despite their hearing 
all that occurred to Klal Yisroel, they still 
chose to go up against Klal Yisroel.  Why 
would Yisro think that he would be 
accepted as a Ger?   

Yisro was working on connecting 
the dots.  There were all these amazing 
things happening in front of him, and what 
did they mean for him.  He began to dig 
deep within himself, and he was Zoche to 
understand that he was a Gilgul of Kayin, 
who was the brother of Hevel – and Moshe 
was a Gilgul of Hevel.  Kayin and Hevel 
were brothers, and therefore Yisro and 
Moshe were connected.  Yisro was the good 
part of Kayin, and we know that Kayin 
transgressed a great sin by killing Hevel.  
Yisro needed to make amends for what he 
did.  He realized that Hakodosh Boruch Hu 
was telling him to join Klal Yisroel now.  He 
would be accepted for various reasons, 
amongst them because Amalek attacked 
Klal Yisroel because the Avos did not accept 
a potential convert, Timna.  Klal Yisroel 
would not want to be harmed in the future 
for not accepting converts, and would 
therefore accept him.  That was a technical 
reason for his being accepted, and there 
were others.  But technical reasons aside, 
there was something pushing Yisro towards 
Klal Yisroel.  “וישמע יתרו” – Yisro was 
listening.  There are so many times in life 
one has messages sent to him from Above 
and he ignores them.  Unfortunately, people 
are “too busy” to listen to what is going on 
around them – to hear the messages from 
Above.  Yisro was a very busy man – like the 
rest of us, yet he listened to the messages 
and acted upon them.  This was a life 
changer for him, and he was Zoche to much 
goodness because of it.  May we be Zoche to 
see and hear the messages around us, and 
act upon them as we continually seek to 
better our Avodas Hashem.     
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א"שליט קולדצקי יצחק' ר ג"הרה נשיאה דבי חתנא י"ע נכתב  

  )"הגליון "דברי שי"ח (עבור א"שליט קולדצקי יצחק' ר ג"הרה נשיאה דבי חתנא י"ע נכתב

  ישראל כלל את שהאיר השמים מן זיווג

 הוא נפש המסירות כאשר ובפרט, נפש מוסר יהודי כאשר זוכים מה ממנו שלומדים דלהלן הסיפור את לפרסם טעם בנותן יש
  .אדם של זיווגו בעניני
 הצדיק ר"האדמו זקנו שם על הקרוי א"שליט דוב מרדכי רבי הוא ששמו חסידי יהודי ט"תשע שבט' ה בא פרשת ק"עש היום פגשתי
 רבינו של אביו אשר, חיבורים הרבה וחיבר מפורסם קדוש יהודי שהיה ל"זצוק מהורנוסטייפל טברסקי דוב מרדכי רבי והקדוש
  .ל"הנ דוב מרדכי רבי לו שסיפר כפי במילה מלה לכתוב השתדלתי ואני, דלהלן הסיפור את לי וסיפר, ממקורביו היה ל"זצוק י"הקה
 רבינו של ודרכו, י"הקה ספרי כל את לקנות ביקש ואביו, להתברך י"הקה בעל לרבינו אביו עם הגיע מצוה בר לפני נער היה כאשר
 היה ואם, ס"הש כל על ספריו את מבקשים היו שרבים משום עכשיו בו לומד שהקונה מסכת אותו על רק ספריו את מוכר שהיה
 להטריח רצה שלא בלבד עליו נפל ההדפסה של החשבונות וכל ובהיות, מחדש להדפיס קצר זמן כל צורך היה ספריו כל את מוכר
 את למכור הסכים שלהם לארצם שחוזרים ל"חו מבני חוץ, בה שלומד המסכת את רק אחד לכל למכור היתה הנהגתו לכן, אחד אף
 שאין שלי ספרים לקנות באים אנשים מדוע יודע אינני רבינו אמר, הספרים כל את לקנות ביקש הנער של אביו וכאשר. הספרים כל

 הספרים את לרכוש מגיעים כולם אופן בכל מדוע לך יגיד אני אבל, ואחרונים מראשונים ליקוטים רק חידושים שום כמעט בהם
  .כדלהלן לספר התחיל וכאן, שלי
 הציעו שני ובזיווג, בנות רק אחריה והשאירה הראשונה אשתו עליו ומתה ר"לאדמו מקורב היה) פרץ חיים' ר ג"הרה( ל"זצ אבי

 עשירים בת והשניה, בעבורה כלום להתחייב יכלו לא שהוריה עניים בת אך' ה ויראת משכלת אשה אחת, שידוכים שני לאבא
 ר"האדמו עם להתייעץ בא כאשר אך, השני השידוך את העדיף האבא ולכן, שנים להרבה מזונות עבורה להבטיח רצה שאביה
 למקומות מזה ללמוד ואין שהיו הנתונים לפי שעה הוראת זו היתה וכמובן( הראשון השידוך את שיעדיף ר"האדמו לו הורה, הצדיק
 בת שהיא ומכיון בתורה לעסוק רוצה שהוא לו אמר שהאבא גם ומה, מסתפק שהוא הבחין ר"והאדמו, מהסס היה והאבא, )אחרים
 קשה יותר לך יהיה הראשון השידוך את תקח שאם נכון אמנם ר"האדמו לו אמר ואז, בלימוד להשאר קשה מאד לו יהיה עניים
 וממילא הסטייפלר סיים ואז. עשה כך ואכן, העולם את בתורתו שיאיר ח"ת לבן תזכה נפש והמסירות ההקרבה בזכות אבל ללמוד
 שהברכה להוסיף וכדאי. [חידושים כמעט שם שאין פ"אע שלו הספרים את שילמדו להיות מוכרח כן מברך וקדוש צדיק אדם כאשר
  ].א"שליט התורה שר רבינו ט"ויבדלח י"הקה רבינו גם, בכפלים פירות עשתה ר"האדמו של
 נעמד בלבד ר"האדמו מפיו הוציא רק שמו את הזכיר שלא פ"אע הקדוש ר"האדמו את רבינו הזכיר כאשר פעם שכל ל"הנ הוסיף עוד
. ובמורא ובכבוד הערצה שמו את שהזכיר איך כביר רושם בו עושה ל"הנ הסיפור היום ועד, ר"האדמו של לכבודו קומתו מלא רבינו

 עד. בקטנותו עמו שהיטיבו ומשפחתו ר"לאדמו הטוב הכרת בתור חינם ספריו כל את לו נתן הסטייפלר דבר של בסופו, למעשה
  .ל"הנ הרב מפי שמעתי כאן
 שיזכה אותו שבירך כאן שיש התוספת את אבל, א"שליט ח"ממו שמעתי אביו של השידוך על המעשה גוף שאת להוסיף ברצוני כאן
 במקרה ורק, לעולם זאת סיפר לא בו שהיתה יתירה ענווה מרוב שהסטייפלר משום, ח"למו ידוע לא בתורתו העולם את שיאיר לבן

  ה']. בעבודת חיזוק לו ויתן, קרוי הוא מי שם על יבין מצוה הבר שהנער כדי אולי[ זאת סיפר שמו על קרוי שהיה נער לאותו
 לו מיועד שפלוני בחירה בדרך ורק גזירה לא הוא יהודי על שנגזר שהשידוך אצלו ברור שזה אומר היה שהסטייפלר להוסיף כדאי
 אחר שידוך ויעדיף ירצה לא החתן אם אבל, לו מיועדת שהיא אליו בדוקא קודמת והיא בה לבחור הזדמנות לו ויהיה פלוני בת

 להתייעץ ל"קמ טובה עצה ולכן', וכו ברוחניות הפסיד כמה יודע ומי, אחרת כלה ויקבל אותה הפסיד, שלו ומניעים חשבונות מפני
  .לו שמיועד מה להפסיד ז"ועי טובים דברים לדחות ולא גדול אדם עם תמיד

.

                                          
  

  ידי על שנלמד מסכת בסיום משתתף רבינו:הנדירה בתמונה
  על נשאל הוא בלימוד ששוחחו לאחר. )ז"תשס סיון( ותיקין מתפללי

, )בתמונה( הכנסת בית מרבני א"שליט הוניגסברג מאיר רבי הגאון ידי
 כבר כי, שלא בידו משיב ורבינו מצוה מסעודת דבר לטעום ירצה אם
, מצוה מסעודת לטעום ענין שיש רבינו דעת כי[ בזה ודי המשקה מן טעם
 (יש"כ לכל שולחי התמונות למדור זה, נשמח לקבל עוד) .]שתיה במעט די אך

 ')ט ט"י( ְלעֹוָלם ַיֲאִמינּו ְּב� ְוַגם
 

  מקום את רבינו קבע שנים עשרות לפני
',  לדרמן' לביתו הסמוך הכנסת בבית תפילתו

 מופלגים חכמים תלמידי מתפללים שם
  שפירא יהודה רבי האדיר כשהגאון, מהסביבה

 עוד עם יחד, הכנסת בית עניני את מנוט ל"זצ
  רבי הגאונים כגון, נוספים חכמים תלמידי
 .ע"זי וינטרוב אליהו ישראל ורבי נדל גדליה
 בעניני מעורב אינו רבינו ישיר באופן, אמנם
  דבר זז לא, בעקיפין אך, הכנסת בית וניהול
  על ונאמן מקובל והוא היות, אישורו מבלי
 .כולם
  והזהירות הכבוד על מיוחד פרק לייחד ניתן
  שבבית חכמים התלמידי זקני מול התנהל שבה
  כמלא מכבודם ייגרע שלא נזהר כשהוא, כנסת
 ראה, אימי בית בספר נדפס מזה וזעיר, הנימה
.שם

 
 

 יפה מראה
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 פשט על הפרשה
 "בקצהו ונגוע בהר עלות לכן השמרו"

אם בהמה אם' וגו בקצהו ונגוע בהר עלות לכם השמרו תורה אמרה הנה
 ?באוויר סיני הר על הפורח עוף לגבי הדין מה ',וגו איש
 .הנידחת עיר לגבי שדן גוונא כהאי, ו"ה י"פ סנהדרין בירושלמי יש

ידי על אף אסור שעליה משמע ב"בנצי. בקצהו ונגע בהר עלות לכם השמרו
תועיל לא לכאורה )וחומר קל כאן אין לכן וממילא( חציצה בלא רק ונוגע חציצה
בסתמא נכלל כן אם בהר יהיו שלא התורה רצון הרי, זה באיסור חציצה

ב"כיוצ הרבה ויש, זו אף זו לא מתפרש וקרא, חציצה עם גם" בקצהו בנגוע"
 .במקרא

לא לכאורה כיום והנה, למטה בבריאה נקודה כל היום בעידן ה"לוין" רואים
בשם אמר ואחד, )יוכיח סמבטיון נהר' ב ה"ס סנהדרין' עי( הסמבטיון את רואים

.לזה לועג וההוא, הסמבטיון את אין והיום פעם היה שזה יעקב הקהילות
לא יראו שלא רוצה' שכשה ואמר, כך אמר לא מעולם אבא: רבנו הגיב
שצוחק ומי, דברים בכמה זה וכך .ו"קכ' עמ ג"ח רבנו בארחות כ"וכ ,רואים
 .נסך יין שיינו לחשוש יש ]הגמרא דברי על[ זה על

 מרחוק ויעמדו וינועו העם וירא
והוא תפילה לענין ברורה במשנה מובאהאם יש ענין להתנדנד בלימוד? 

ח"סימ' עי תורה לימוד לענין להדיא ברורה במשנה א"במק ויש בלימוד הדבר
איך שילמד בוודאי בלימודו לו מפריע שמתנועע בשעה ואם, ב"ובמ א"ברמ

 .לו נוח שיותר
אחד ועל חיים עץ תלמידי את בחן ל"זצ זוננפלד ח"ר ק"הגה: רבנו הוסיף
 .גויה שאמו והתברר, התנוענע שלא משום והוא, גוי שהוא אמר הוא מהן

)כל משאלותיך(
 

 יתרופרשת  317 'גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 עלי שי"ח 
 ''דמעות עיניו זלגו''

  דף בשקיעות ולמד, מנחות מסכת הגמרא בלימוד שעסק בשעה זה היה. האחרונים בימים רבינו של במחיצתו היה ביותר מעניין מאורע
 :שם מובא כך כי וראו, בהשתאות הביטו חכמים והתלמידי הבית בני. לדמוע עיניו החלו לפתע, א"ע ח"י
 .  לאחת עד ביותר לו חביב והיה לפניו יושב הבבלי יוסף מצאתי' וכו שמוע בן אלעזר' ר אצל מדותי למצות כשהלכתי. רבי אמר"

 . מהו למחר מדמו להניח הזבח את השוחט, רבי לו אמר
 .  פוסל אליעזר' שר אלא כשר: לו אמר מנחה. כשר, לו אמר צהרים. כשר, לו אמר שחרית. כשר, לו אמר ערבית. כשר לו אמר
 .  עתה עד שמועתינו כיווננו שלא אני כמדומה יוסף לו אמר, הבבלי יוסף של פניו צהבו
 . אבידתי לי החזרת פסול לי ששנית עכשיו, מצאתי ולא חבר לי ובקשתי תלמידיו כל על וחזרתי, לי שנה פסול יהודה' שר אלא הן רבי לו אמר
  מה הזה המקרא עליו קרא ביותר עליכם חביבין תורה שדברי חכמים תלמידי אשריכם אמר שמוע בן אלעזר רבי של דמעות עיניו זלגו

 . הגמרא כ"ע' וגו שיחתי היא היום כל תורתך אהבתי
* 

 כשלא מאוד עד והצטער שמוע בן אלעזר רבי מפי גם אותה לשמוע ורצה, הזבח שחיטת בהלכות שמועה שמע הבבלי יוסף: אומר הווה
 .הגדולה מהשמחה, דמעות עיניו זלגו כששמע ובסוף, ממנו שמע

* 
 '): כ אות' ג פרק( ובטחון אמונה בספרו, א"זיע איש החזון בעל מרן, בהתפעלות כתב, בזה נפלאים דברים

  הבבלי יוסף של נפשו שכלתה עד, חמדתה זיו על ולשעשע התורה לאהבת הלבבות להלהיב לעצמות יורד הטוב כשמן ל"חז דברי
 עיניו את הזליגו תלמידו אהבת על א"ר של נפשו התפעלות ואשר, אבדתו בהחזרת עוזו לחדות פניו צהבו ואשר אחת הלכה באבדת
 .המדות מיצוי זיו והנאת גיל של דמעות

 . דמעות עיניו זלגו, זו סוגיא רבינו וכשלמד
 יון על מסירת הדברים)מישיבת בית מדרש על מ. ני"ו' להבח כ"יש( .כראוי מדותינו למצות ולזכות התפעלות מתוך ללמוד שנזכה רצון יהי

שלוםב שבת   ברכת 
גולדשטוף יצחק

 

 

 נודב   זה גליון

 להצלחת ידידנו החשוב

 םנישיראה ברכה והצלחה בכל העני
  

  עובדאבדידי הוי
 ,י"הע בקדשים המתעסקים החשובים העורכים לכבוד

  מעניני שהבאתם הנפלאים הדברים על כתוספת
  אותכם לשתף בזה הנני, א"שליט מרן של הרפואה
 שגר משפחה קרוב: לזה עד שהייתי, אישי בסיפור
 לגמרי השמיעה את איבד ופשוט, אחד בוקר קם ל"בחו
  רופאים אצל' וכו בדיקות וכמה כמה אחרי! אחד באוזן

, המצב עם תשלים אדוני: אחד פה לו אמרו, מומחים
  שהוא הקרוב. ל"ר אחד באוזן רק לשמוע תתחיל מהיום

  ל"בחו המפורסמות מהישיבות' בא תורה ומרביץ ח"ת
  ברק בבני שגר נכדו את ושלח, בתדהמה זה את קיבל

,  לרפואה עצה וישאל, א"שליט מרן אצל אותו שיזכיר
  כמובן! שופר תקיעת הלכות שילמוד: מיד השיב רבינו

 ופלאי, שופר תקיעת' ה ם"רמב מיד ללמוד שהתחיל
 כמה עברו מאז! חזרה השמיעה לאט לאט, פלאים
  ה"ובעז, שופר תקיעת' ה ללמוד ממשיך הוא, שנים

  כה, האזניים' בב ה"ב אחוז במאה מתפקדת השמיעה
 !הלאה' ה יעזור
  להמשיך ותזכו, ידיכם מעשי בכל והצלחה ברכה בברכת
 סייעתא והמון כח ואמיץ אונים ברוב הקודש בעבודת
                                             !דשמיא

 ערליך. ט
 ו"ת ירושלים ק"עיה
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don't ignore the utility that allows
you to carry worry - free on shabbos 

s t r o l l e rk e y sd r i n k ss e f a r i mb a g s
g l a s s e s

w

h e e l c h a i r

Would You Ignore
these utilities?

e l e c t r i c
t e l e p hone wat e rga s

i n t e r n e t

for more info & to pay your annual dues:
888.805.eruv (3788) • www.RocklandEruv.org

We need you
to carry us,

so that we can
continue to carry you 

every shabbos.



השיחה כפתרון בעיות פרק ח'
מודעות למצב

הם  נמוך,  מתח  עם  וחיים  גבוה,  מתח  עם  חיים 
חיים אחרים לגמרי. מי שחייו מלאים מתח ולחצים, 
דרכים  מוצא  הוא  פנימי  ורצון  "מודעות"  אך מתוך 
לו להצטבר-  נותן  ולא  ולשחרר את המתח  להפיג 
אין ספק שהוא חי חיים אחרים לגמרי, מבריא את 
ולמשפחתו.  לסביבתו  לעצמו,  ומועיל  ונפשו,  גופו 
לדוגמא: אדם שעובד בעבודה קשה וממושכת, ולא 
אוכל  לאכול  עצמו,  על  לחשוב  זמן-  מוצא מספיק 
ודאי  יעילה-  שינה  לישון  או  מסודרת  בצורה  בריא 
יהיה במצב של לחץ ומתח נפשי שישפיעו על מצב 
כרונית  חולשה  יחוש  הוא  מזה  וכתוצאה  בריאותו, 
לנו לחיות כך  נבין שלא טוב  ועייפות כללית. באם 
ונוכל לשנות במקצת את סדר היום וההרגלים שלנו, 
זה  וגופני  נפשי  ומתח  נוכל להשתחרר מלחץ  ודאי 

וניצור הרפיה ושינוי לטובה בהרגשתינו.

לא לחשוש משינוי

לעיתים, כאשר אנו מעלים "מודעות" לאדם הנתון 

לו  שאין  "תירוץ"  שומעים  אנו  נפשי,  ולחץ  במתח 
זמן לטפל בעצמו או שבגיל הזה כבר אין לו "כח" 
לעשות שינוי בחיים, אבל זהו רק תירוץ של חוסר 
להתבצע.  שיכול  בשינוי  אמונה  חוסר  או  חשיבות 
עלינו לדעת, שככל שנהיה "מודעים" למה שמתחולל 
ולחזור  הגלגל  את  להפוך  אפשר  עדיין  סביבנו- 
לחיים שלווים ומאוזנים יותר. מה שנדרש קודם כל 
הוא "מודעות למצב", ואח"כ נקיטת צעדים לשינוי. 
כשאני אומר "שינוי" אני לא מתכוון למשהו "גדול" 
דרך  או  העולם  תפיסת  כל  את  לשנות  דורש  או 
החיים, אלא לפעמים צעדים פשוטים יחסית יכולים 
להביא לשינוי משמעותי ביותר באיכות החיים. את 
השינוי אפשר לבצע אפילו עם חבר טוב, אך רצוי 

עם איש מקצוע.

איך מבצעים שינוי?

סדר העבודה הוא כך: 

החיים  התנהלות  את  להכיר  מודעות,  עבודת   .1
ולשקף את המציאות. 2. לנסות לבצע שינוי אפילו 
קטן בדפוסי-פעולה ישנים. 3. לרכוש כלים חדשים: 
נפשית,  שלווה  על  ולשמור  להגיע  ניתן  איך  ללמוד 

להכניס  לא  ואיך  גם במצבים קשים,  וביטחון  רוגע 
של  זה  תהליך  החיצוניים.  הלחצים  את  פנימה 
של  מקצועי"  "ליווי  דורש  ומשפחתי,  אישי  עבודה 
מטפלים  ישנם  ב"ה  בתחום-ובדורנו  המבין  אדם 

רבים וסדנאות בשפע. 

חדשים גם ישנים

לא  איך  היא:  ביותר  החשובה  העבודה  אך 
של  חדשים  מצבים  אלינו  "למשוך"  ולא  "להזמין" 
הרגשיות,  "חולשותינו"  את  להכיר  עלינו  כי  מתח.  
אותנו  לימד  צעיר  מגיל  סך התנסויות החיים שלנו 
ולאדרנלין.   לדרמות  למתח,  "מכורים"  ממש  להיות 
שהגוף  ביוכימיים  חומרים  "מייצר"  תמידי  מתח  כי 
להיות  יכולים  כשהחיים  גם  ולכן  אליהם,  מתמכר 
אנחנו  אז"-  "דווקא  לפעמים  ואולי  ורגועים,  שלווים 
או  מוצאים,  גם  כלל  ובדרך  במודע-  לא  מחפשים, 

מייצרים, לחצים ומתחים חדשים. 

ִהְצִליַח ָלֵצאת ֵמחֹובֹות ֶׁשל ַאְרָּבָעה ִמיְליֹון ָׁש"ח 
ַאְרָּבָעה  ַחָּיב  ֶׁשהּוא  ִלי  ְוִסֵּפר  ְיהּוִדי  ֵאיֶזה  ֵאַלי  ָּבא 
ים  ֲחִמּׁשִ ֶׁשל  ֶזה ֹלא חֹובֹות  לֹו:  ָאַמְרִּתי  ָׁש"ח!  ִמיְליֹון 
ַּתֲעֶׂשה  ָחָזק.  הּו  ַמּׁשֶ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ַאָּתה  ֶׁשֶקל, 
ִעם  ָעָׂשה.  ְוָכְך  יֹום.  ְּבָכל  ָׁשעֹות  ֵׁשׁש  יֹום,  ְׁשלֹוִׁשים 
ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַההֹוָדָאה ְּכמֹו ֶׁשִהְסַּבְרנּו, הּוא ָזָכה ְלָהִבין 
ֵלמּות ֶׁשּלֹו, ֶׁשה' ַרק רֹוֶצה  ֶאת ַהְּנֻקָּדה, ֶׁשַהחֹוב זֹו ַהּׁשְ
ְלָקֵרב אֹותֹו, ְוַגם ַאֲחֵרי ְׁשלֹוִׁשים ַהָּיִמים הּוא ִהְמִׁשיְך 
ָנה ְּבֵעֶרְך ֹלא ָהָיה לֹו ְּפרּוָטה חֹוב!  עֹוד, ְותֹוְך ָּפחֹות ִמּׁשָ

ֶזה ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָדה ְוַההֹוָדָאה ְוַהְּתׁשּוָבה. 

ֶזה ִנִּסים ֶׁשֵּמַעל ַהִּנִּסים ֵמַעל ַהִּנִּסים ֵמַעל ַהִּנִּסים, 
ַעְצִמי  ַעל  ֶׁשָרִאיִתי  ְּכמֹו  ֶזה,  ֶאת  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ָזִכיִתי ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהֵעָצה  ֶׁשָהִייִתי ַּבַעל חֹוב ְוַגם ֲאִני 

ֶדה, ּומֹוֶדה ְּבִׂשְמָחה:  ַהּזֹאת – ְּבָכל יֹום ָהִייִתי רֹוֵקד ַּבּׂשָ
"ּתֹוָדה ַרָּבה ְלָך, ה' ִיְתָּבַרְך, ֶׁשֲאִני ְּבחֹובֹות. ּתֹוָדה ְלָך 
ֶׁשֲאִני ַּבַעל חֹוב. ֲאִני ֲאִסיר ּתֹוָדה ְלָך ה' ֶׁשָהיּו ִלי חֹובֹות 
ְּגדֹוִלים, ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבׁשּום ֶּדֶרְך ַהֶּטַבע ְלַהֲחִזיר אֹוָתם 
ְּתׁשּוָבה.  ַלֲעׂשֹות  ְוִהיא  ַאַחת,  ְּבֵרָרה  ַרק  ִלי  ְונֹוְתָרה 
ְוָרִאיִתי  יֹום.  ָּכל  ִהְתּבֹוְדדּות  ָׁשָעה  ַלֲעׂשֹות  ְוָזִכיִתי 
ְמאֹד  ְוָׂשַמְחִּתי  ִּבְתׁשּוָבה.  ַלֲחזֹר  ִלי  ָּגְרמּו  ֶׁשַהחֹובֹות 
ִּבְזכּות  חֹוב.  ַּבַעל  אֹוִתי  ֶׁשָעָׂשה  ֶזה  ַעל  ַלה'  ְוהֹוֵדיִתי 
ְוָכַתְבִּתי  ֶּבֱאמּוָנה,  ְוִהְתַחַּזְקִּתי  ִהְתָקַרְבִּתי  ַהחֹובֹות 
ָהִייִתי  ְוָכְך  ַהחֹובֹות",  ַעל  ַלה'  ּתֹוָדה  ֲאִסיר  ֲאִני  ֵסֶפר. 
ַלה'  אֹוִתי  ְמָקְרִבים  ֶׁשַהחֹובֹות  ָרִאיִתי  ִּכי  ַלה',  מֹוֶדה 
ָהָיה  רֹוֵקד,  אֹוִתי  ְורֹוֶאה  ׁשֹוֵמַע  ֶׁשָהָיה  ִמי  ִיְתָּבַרְך! 

אֹוֵמר: "ִמְסֵּכן ֶזה, ִהְׁשַתֵּּגַע ְלַגְמֵרי... ַעל ָמה הּוא אֹוֵמר 
ּתֹוָדה?"

ְוהּוא  ּוְבָעיֹות  ּוְקָׁשִיים  ֶחְסרֹונֹות  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָחד  ָּכל 
ַאַחת  ָׁשָעה  עֹוֶׂשה  יֹום  ְויֹום  ְלטֹוָבה,  ֶׁשַהּכֹל  ַמֲאִמין 
ָׁשָעה  ַוֲחִצי  ַלה'  מֹוֶדה  הּוא  ָׁשָעה  ֲחִצי  ִהְתּבֹוְדדּות, 
נֹוֶסֶפת הּוא עֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה – הּוא ִיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ַלה' 
ָׁשֶוה,  ָהָיה  ִיְרֶאה ֶׁשַהּכֹל  ְׁשֵלָמה, הּוא  ּוְלַקֵּבל ֱאמּוָנה 
ִיְהֶיה ֲאִסיר ּתֹוָדה ַלה' ַעל ָּכְך ֶׁשָּנַתן לֹו  ַחָּייו  ְיֵמי  ְוָכל 
ִיּסּוִרים ֶׁשַעל ָיָדם ָזָכה ְלָכל ַהּטֹוב ֶׁשָּבעֹוָלם, ִּבְבִחיַנת 

"אֹוְדָך ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי".

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
g5812210@gmail.com

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

בדיחות הדעת

אותו  שיברך  ממנו  וביקש  לרב  בא  אחד 
בשידוך משורש נשמתו, כי הקודמת הוציאה לו 

את הנשמה מהשורש.

   
                      2 0 0 9

E
ST

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



כך נולדו עירה ובור
הולדת העירה

יום  של  בבוקרו  היער  בפאתי  נשמע  פרוע  צחוק 
מן הימים, היה זה קולו של פריץ העירה הסמוכה 
היער  אל  כי  להפתעתו  גילה  בבוקר  במסעו  אשר. 
כבר הקדימו מאן דהוא. היה זה יהודי עטוף טלית 
ציווה  לעניו  שנגלה  המראה  לרגל  ומתפלל.  העומד 
את פקודתו למשרתיו לעצור בסמוך ליהודי. ומכיוון 
הוראה  נתן  ישראל,  שונאי  על  נמנה  זה  שפריץ 
למשרתיו להלקות ביהודי השקוע בתפילה ללא עוול 

בכפו.

לקבל את  ש'זכה'  היהודי  היה  הגדול,  ליבער  רבי 
מנת מכותיו של משרתי הפריץ. אך הוא היה שקוע 
כל כך בתפילתו עד שלא שת ליבו לכך שהוא החל 
מדמם. בסיום תפילתו חש את עצמותיו הכואבות 
ודואבות ושירך רגליו בכוחות על טבעיים עד הגיעו 

לביתו. אך ריבון העולם, 
העולם  את  המנהיג 
מידה,  כנגד  במידה 
לאותו  חייב  נשאר  לא 
הגיעו  עם  מייד  פריץ. 
חש  החל  טירתו,  אל  
הבריאותי  מצבו  ברע, 
עד  במהירות  הדרדר 
לחייו.  סכנה  נשקפה  כי 
לא  הרופאים  טובי 
מצאו מזור למחלתו. אך 
מה  היטב  ידע  הפריץ 
"כנראה"  כפרתו.  תהא 
"אלוקיו  לעצמו  הרהר 
משלם  היהודי  של 
עוללתי  אשר  על  לי 
לעצמו.  הרהר  לו." 
משראה הפריץ כי מצבו 
להודות  החליט  מחמיר 

באשמה, הוא ציווה לשלוח שליחים לביתו של רבי 
גם  סליחתו.  ולבקש  בשלומו  לדרוש  הגדול,  ליבער 
רופאים שלח אל ביתו שירפאו את רבי ליבער. ועם 
שליחיו שלח בקשתו מרבי ליבער וביקש בתחנונים 
סליחה ומחילה על המעשה הנפשע. רבי ליבער לא 
הסכים בקלות שכזאת לסלוח לפריץ האכזר, הוא 
שלח לפריץ את תנאי המחילה. "במקום בו היכוני 
משרתיך" שלח לו רבי ליבר "שם ייבנה בית כנסת, 
בית תפילה ליהודים, וסביבו ייבנו בתי יהודים. רק אז 

יכופר עוונך ותקום ממיטת חולייך".

אישר  הוא  בעיניו  יקרו  חייו  מאודו  שבכל  הפריץ, 
מייד  להתחיל  ההוראה  את  נתן  ואף  ההצעה  את 
מהר  התנהלה  שהעסקה,  וככל  הבניה.  במלאכת 
יותר כך מצבו הבריאותי של הפריץ החל מתייצב. 
ביום בו סיים הפריץ לקיים את הבטחתו, קם הפריץ 

ממיטת חוליו והיה כאחד האדם.

הפריץ  קרא  ליבער  רבי  ר  ע"ש  "ליבערדיצ'ב",   
לעירה היהודית הקטנה שנבנתה בקרחת היער, ואט 
אט הלכה וגדלה. אך רבי ליבער הגדול, שכולו היה 

פשטות, תפילה ואמונה, ולא רצה שיקרא על שמו, 
כאשר  לימים,  ל"ברדיצ'ב".  העירה  שם  את  קיצר 
העלמין  בבית  נטמן  לעולמו,  ליבער  רבי  הסתלק 

הסמוך. 

הולדת הבור

 סמוך לקברו של רבי ליבער ניתן להבחין בחפירה 
סיפורו  אליה,  קשור  היה  מופלא  שסיפור  בקרקע, 
יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  בעוד  אחד,  לילה  הבור:  של 
מברדיצ'ב נם על יצועו, הנה רואה הוא בחלומו את 
דמותו הקדושה של רבי ליבער שחי בעיר בתקופה 
יצחק לרב העיר. רבי  לוי  שטרם התמנותו של רבי 
לפעול  בקשה  ובפיו  יצחק  לוי  רבי  אל  פנה  ליבער 
לטובת נשמתו של יהודי שבזמנו  של רבי ליבער היה 
שמש בית המדרש בעיר. השמש היה תמים ופשוט, 
אחת,  פעם  לבוראו.  בלבו  יקדה  עצומה  ואהבה 
בבית  בפמוטים התלויים  הנרות  מדליק את  בעודו 
יותר מדי לנרות הבוערים, ומרוב  המדרש, התקרב 
נזהר  לא  התלהבות 
בבגדו  אחזה  והאש 
והוא נשרף כליל – – –

נשמתו  כשהגיעה 
השמיימה, לא מצאה 
מנוחה. אומנם כוונתו 
לשמיים,  היתה 
שלא  כיוון  אך 
כראוי,  ונזהר  נשמר 
"ונשמרתם  כדיכתיב: 
נמנע  לנפשותיכם" 
אל  לבוא  ממנו 
והנחלה.  המנוחה 
כבר שנים רבות נעה 
השמש  נשמת  ונדה 
לבוא  יכולת  מבלי 
"רבי  תיקונה.  אל 
תדע  ידוע  יצחק,  לוי 
ליד  יחפרו  כאשר  לתיקון  לזכות  יכולה  זו  שנשמה 
ובכך   – בהם תטבול  חיים,  מים  שימצאו  עד  קברי 
הצדיק  אמר  השמש",  טובת  עבור  לפעול  נוכל 
החלום  כולו,  נרעש  יצחק התעורר  לוי  רבי  בחלום. 
מיד  התמהמה,  לא  הוא  עיניו.  לנגד  חי  ניצב  עודנו 
בבוקרו של יום ציווה לחפור בור ליד קברו של רבי 
ליבער. ואכן, לאחר שהחלו לחפור, הבחינו החופרים 
במקור מים חיים שעלו וגאו החוצה. אולם, כאשר 
רצה רבי לוי יצחק לרדת ולטבול, נפל העפר סביבות 
הבור וכיסהו. הדבר חזר על עצמו שוב ושוב, כאשר 
כל פעם שהתכונן רבי לוי יצחק לרדת ולטבול, קרסו 

הדפנות, והטבילה נמנעה ממנו.

ריק, הסטרא  דבר  זה  אין  כי  יצחק  לוי  רבי  הבין 
אל  תבוא  השמש  שנשמת  מעוניינת  אינה  אחרא 
תיקונה ונאבקת למנוע את הדבר. אך רבי לוי יצחק 
לא ויתר, מייד כשחפרו שוב, מיהר והכניס את רגליו 
יותר.  עמוק  עצמו  הכניס  וחפרו,  המשיכו  פנימה; 
רק לאחר מאמץ גדול הצליח לטבול, וכשעלה בידו 

הדבר, לא היה קץ לשמחתו.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

קרבה וקשר עמוק
את  לקבל  כלי  הכול  בסך  היא  התפילה  כי 
השפע. ה' הרי רק רוצה לתת, אבל הוא מחכה 
לכל פנייה ולכל תפילה. אבל מתי התפילה עושה 
רוצה  שה'  באמונה  מתפללים  כאשר  פירות? 
לתת והוא רק מחכה לתפילות שלי, וזה קורה רק 
חסרה  כאשר  אבל  יתברך.  אותו  מכירים  כאשר 
ליהודי ההכרה של ה' יתברך – אז הוא למעשה 
לא מאמין שה' רוצה לתת לו, הוא חושב ומרגיש 
וכאילו הכול  ה',  לשכנע את  צריך  כביכול  שהוא 
מייאש מאוד,  וזה באמת   – רק במצב שלו  תלוי 
וכתוצאה מכך התפילות שלו הן חלשות מאוד. אין 
בהן עוצמה, כי אין בהן אמונה. ִעם תפילות כאלה 

באמת קשה לפעול.

כמו  ה'  עם  נדבר  רק  שלא  הזמן  הגיע  לכן 
ה'  את  שנכיר  אלא  ח"ו,  הקיר  אל  שמדברים 
וניצור  יתברך, נפנה אל מהותו  ונדבר אל מהותו 
כל  ואת  יתברך,  ונדע אותו  נכיר   – ונתחבר  קשר 
תפילותינו נפנה ונשגר לרחמיו המרובים והעצומים 
שאין להם גבול וסוף ולאהבתו האינסופית שאינה 

מותנית ואינה תלויה במצבך ובמדרגתך.

לא משנה מי אתה
בשתי  בפרשה  לראות  ניתן  הזה  המסר  את 

נקודות מרכזיות מאוד:

נקראת  נקודה ראשונה: כל פרשת מתן תורה 
בהיסטוריה  הגדולים  הרשעים  אחד  שם  על 
שלא הייתה עבודה זרה בעולם שלא עבד. והנה 
 – להתקרב  ומתעורר  שומע  רק  הזה  כשהרשע 
ישראל  גדולי  וכל  וחשוב,  ורצוי  אהוב  הוא  וכבר 
ה'  ֵׁשם   – שלו  מילים  ובכמה  לקראתו,  יוצאים 
כולם  העולמות  בכל  ומתגדל  מתעלה  יתברך 
תורה  מתן  פרשת  וכל  הקדוש,  בזוהר  כמובא 
נקראת על שמו. כל שכן כל אחד ואחד מאיתנו 
שרק רוצה להתקרב לה' – כמה הוא חשוב ויקר 

ואהוב וכמה מצפים ומחכים לו בשמיים.

נקודה שנייה: המצווה הראשונה והמרכזית שכל 
התורה תלויה בה היא האמונה. אבל ה' לא אומר 
"אנוכי ה' אלוקיך אשר בראתי את העולם", אלא 
"אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצריים". 
והדגש הוא 'הוצאתיך' הוצאתי אותך כמו שאתה, 
מונחים  והיו  ע"ז  עובדי  היו  פי שאבותינו  על  אף 
במ"ט שערי טומאה – ה' גאל אותם ורצה להיטיב 
קדוש  וגוי  כוהנים  לממלכת  אותם  ולרומם  להם 
כי  בפנים,  פנים  נבואה  למדרגת  אותם  ולהביא 
קשר  בלי  יתברך  ה'  של  וחסדו  בטובו  האמונה 
שהוציא  וכמו  האמונה,  יסוד  היא   – שלנו  למצב 
מלהיות  רחוקים  שהיינו  למרות  ממצריים  אותנו 
ראויים – כך אנו מאמינים בו יתברך היום שחסדו 
ואהבתו עלינו בלי קשר למצבנו והוא רוצה להביא 
ולכן עלינו רק לפנות  אותנו לכל הטוב שבעולם, 
אליו יתברך בכל הזדמנות, בכל מצב, ומכל מקום 

ולבקש את אהבתו וקרבתו.

חזקו ואמצו!

בברכת שבת שלום ומבורך
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הדיבר הראשון בעשרת פותח בנימה אישית, אנכי 
אלוהים  אני  העולם,  אלוהי  רק  לא  אני  אלוקיך,  ה' 
תזלזל  ולא  באחרים,  אותי  תחליף  לא  ולכן  שלך! 
את  גם  ותכבד  בשבוע  יום  לי  תקדיש  שלי,  בשם 
הכי  אבל  לעולם,  באת  שבזכותם  שלי  השותפים 
זה הדיבר  יש ערוץ אלי,  חשוב שתדע שלכל אחד 
הראשון שכולל הכל, גם את מה שכתוב בלוח השני. 
נחמן  רבי  שאומר  כמו  הצד,  מן  שביל  אחד  לכל 
מברסלב על הכתוב "כי אני ידעתי כי גדול ה' ואדונינו 
כפי  הבורא  שגדולת  קלה(.  )תהלים  אלקים"  מכל 
לחברו.  לספרה  ביכולתו  אין  אותה  תופס  שהאדם 
זה דבר מאד אישי. לעולם לא תוכל לתאר לחברך 
את האופן המדויק בו הבורא נתפס אצלך בתודעה, 
כל  כמו  או  נתפס  כבלתי  נפש  כידיד  כמלך  כאבא 

ההגדרות יחדיו. 

וכן לא תוכל לספר אם התפיסה שלך היא שכלית 
או רגשית. וגם אם יהיה ברור לך שהתפיסה שלך 
לזולתך,  אותה  להביע  תוכל  לא  רגשית,  יותר  היא 
לעולם.  תישאר  היא  וכך  שלך,  רק  תהיה  זו  חוויה 
מה  וזה  ממנה  רשמים  להעביר  לנסות  אולי  תוכל 
שהוא,  כמו  הדבר  אך  בלבד,  רשמים  יעבור,  שאכן 

יהיה תמיד אישי שלך.

מיום  לספר  תוכל  לא  לעצמך  אפילו  מזה,  יותר 
ליום לפי מה שמזריח לך ומתנוצץ לך באותו היום, 
מה שעבר עליך אתמול לא רלוונטי היום ובטח לא 
מחר. אפילו משעה לשעה הכל משתנה, כמו שהעיד 
בלי  נשימה  לו  הייתה  שלא  נחמן  רבי  עצמו  על 

התחדשות, כי המציאות מתחדשת בכל שניה ורגע. 
כל יום יש לו את הצירופים והגוונים המיוחדים רק 
לו. מעולם לא הייתה אותה זריחה ואותה שקיעה 
או אותו צירוף עננים בשמים, מעולם לא הלך אדם 
באותו שדה ולא טבל באותו נחל, כי האדם הוא לא 
אותו אדם והנחל הוא לא אותו נחל ואפילו הסלעים 
הם לא אותם סלעים, כי האדם משתנה בכל רגע, 

וכך גם תפיסת האלוקות שלו משתנה.

הכתוב  על  ראשון(  )מאמר  השל"ה  שאומר  וזה 
וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים 
אישית  השגה  להוסיף  אדם  שצריך  ד(,  )דברים 
נוספת על מה שקיבל מאבותיו ורבותיו, כפי הנרמז 
בכתוב "דע, את אלהי אביך", רוצה לומר נוסף על 
אביך,  מצד  בלבך  האלהות  אמונת  שהוקבע  מה 
בעצמך  אתה  דע  איש,  מפי  איש  הקבלה  דהיינו 
אישי  קשר  לפתח  אדם  חייב  כי  ההשגה,  מצד 
רמז  וזהו  עצמו.  מתוך  אותו  לדעת  אלוקיו,  ה'  עם 
אבי  אלהי  ואנוהו  אלי  "זה  טו(,  )שמות  הפסוק 
וארוממנהו" רוצה לומר כשזה אלי, שהוא אלי מצד 
השגתי וידיעתי, אז ואנוהו, מלשון אני והו, היינו אני 
כי הידיעה נתפסת בלב.  כביכול,  ביחד  והו דבוקים 
אומנם כשאין לי הידיעה מצד ההשגה האישית, רק 
מצד הקבלה שהוא אלהי אבי, אז וארוממנהו, היינו 
ממני,  ונשגב  רם  כדבר  האלוקות  את  תופס  שאני 

ואני מרוחק מאתו במצפון הלב. 

בה  שיש  התבודדות  אדם  צריך  דבר,  של  כללו 
להגיע  הבורא,  עם  אישי  קשר  לפתח  התבוננות, 

"אנכי  הראשון  שהדיבר  מרגיש  שהוא  למצב 
זו  בדרך  רק  כי  עבורו,  אישי  דיבר  זה  אלוקיך"  ה' 
והוא  בתודעתו,  אחרים  אלוהים  שום  לו  יהיה  לא 
ייהפך למעיין המתגבר של דעת המגלה וחווה את 

האלוקות בכל גווני ההוויה.

דין מלאכה שמתחילה מערב שבת ומסתיימת בשבת

האם מותר לכבס בגדים ביום שישי?
ביום  בגדים  מכבסים  שיהיו  עזרא,  מתקנת 
חמישי מפני כבוד השבת. והטעם כדי שיהיו פנויים 
רמ"ב( אמנם  סימן  ערוך  )שלחן  שבת.  בצרכי  להתעסק 
אם לא כיבסו ביום חמישי מותר לכבסו ערב שבת 
כביסה  במכונת  שמכבסים  והיום  שם(,  החיים  )כף 

חשמלית ואין צריך לבזבז הרבה זמן לכיבוס הבגדים, 
נראה שמותר לכבס בערב שבת, ומכל מקום ראוי 
שבת.  לצרכי  פנוי  יהיה  השישי  שיום  כדי  להקדים, 

הליכות עולם )חלק ג' פרשת לך לך אות ג'(

חיילים המגיעים לחופשה קצרה בערב 
לכניסת  סמוך  הצהריים,  אחר  שבת 
מיד  לבסיסם  לחזור  ועליהם  השבת, 
בצאת השבת, האם מותר להכניס את 
הכביסה,  למכונת  שבת  לפני  בגדיהם 
לאחר  פעולתה  את  תסיים  והמכונה 

כניסת השבת, או שאסור? 
מותר להם לכבס בגדיהם במכונת הכביסה, אבל 
לא יוציאו הבגדים מן המכונה אלא במוצ"ש, כי בגד 
ומכיון שהבגדים היו רטובים  רטוב נחשב למוקצה, 
בבין השמשות של ערב שבת, חל עליהם דין מוקצה 

ואסור לטלטלם. שו"ת יחוה דעת )חלק ג' סימן יח(

הגינה  ממטרות  את  לפתוח  ברצוני 
ממשיכות  והממטרות  לשבת,  סמוך 
וכשאחזור  השבת,  תוך  אל  פעולתם 
מבית הכנסת אקבל ריח רענן בכניסתי 

לביתי, האם מותר? 
והמים  מערב שבת,  לפתוח את ממטרות  מותר 
כך  השבת.  במשך  הגינה  את  ומשקים  הולכים 
מבואר בגמרא )שבת יח( וקודם שיסגור את הברזים 
יסגור תחלה את הצנור הראשי המספק מים לכל 
בצנור אחד  המים  לחץ  יגבר  כדי שלא  הממטרות 
ובזה הוא  ידי שיסגור את השני  הנשאר פתוח על 
גורם להשקאה מוגברת יותר דבר האסור בשבת. כן 

פסק בילקוט יוסף.

שאינו  חמין  סיר  להניח  מותר  האם 
השבת,  קודם  הפלאטה  על  מבושל 
כדי שיתבשל במשך השבת, או שצריך 
להקפיד שכל האוכל יהיה מבושל קודם 

השבת?
מותר לתת מערב שבת קדירה עם תבשיל שלא 
ומתבשל  שהולך  אף  האש,  גבי  על  כלל  נתבשל 
מאיליו בשבת. כך מבואר בגמרא שבת )יח(. אמנם 

עד שהאוכל  כיסוי הסיר בשבת  להרים את  אסור 
שבו מבושל לגמרי, ולכן אם הרימו את מכסה הסיר 
והאוכל אינו מבושל, אסור להחזיר את כיסוי הסיר 
למקומו, משום שגורם בזה תוספת בישול, והוא הדין 
שאם היה כיסוי שמיכה וכדומה על הסיר והסיר את 
השמיכה לפני שהסתיים הבישול, אסור להחזיר את 

השמיכה עד לאחר גמר הבישול. 

לראות  מעוניינים  צעירים  חבורת 
לכווין  ורוצים  שבת,  בליל  תורה  שיעור 
את המערכת עם שעון שבת שבשעה 
היעודה תפעיל את הדיסק עם השיעור, 
או שרוצה להפעיל רדיו או שירים בשעון 

שבת, האם מותר?
אסור לשמוע שירים או חדשות מהרדיו בשבת אף 
ידי שעון אוטומטי  אם הרדיו הוכן מערב שבת על 
המדליק את הרדיו ומכבהו מאליו, כי בתחנת הרדיו 
וזה  יהודים,  ידי  על  לצורך השידור  עושים מלאכות 
אסור  וכן  בהנאה.  האסור  שבת  למעשה  נחשב 
להפעיל את מערכת הסטריאו בשבת, משום שזה 
זלזול בכבוד השבת ואוושא מילתא. כן כתב בשו"ת 
בת עין )חלק אורח חיים סימן ח'( ובשו"ת יביע אומר )חלק 

ו' חלק אורח חיים סימן לד וחלק א' סימן כ'(.

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*

מפי  תורה  לשמוע  בא  שהתלמיד  בשעה 
הרב, אזי גם הרע של התלמיד, הינו הקליפות 
שנבראו על ידי הרע שלו, באים גם כן לשמוע 
ולינק, אבל על ידי שכל תלמיד אינו שומע אלא 
השייך לנשמתו כנזכר לעיל, על ידי זה בורחים 
הקליפות ואינם יכולים לשמוע. אבל יש קליפה 
דקה שהיא קרובה לקדושה, והיא אינה בורחת 
היא  אזי  ישראל,  ישועות  בתורה  כשיש  אלא 
"וישלח משה את  לדבר:  וסימן  בורחת.  כן  גם 
חותנו", למאן דאמר יתרו קדם מתן תורה בא 

והלך לו: )ספר המידות - לימוד ח"ב י.(

א. ב. של החיים
ֶׁשהּוא  ַהָּתם  ֶׁשל  ַהּבֹוְלטֹות  ֵמַהְּתכּונֹות  ַאַחת 

ֵלם ִהיא ַהִהְתַחְּדׁשּות. ַהַּמֲאִמין ַהּׁשָ

ַהִהְתַחְּדׁשּות ַּבֲעבֹוַדת ה' ִהיא ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה.

רֹב ָהעֹוָלם ֵהם ִּכְזֵקִנים ְּבֵעיֵני ַעְצָמם.

ֶהָעָבר  ָּכל  ֶאת  ְׁשַכח  ַּבִהְתַחְּדׁשּות,  ַהְּכָלל 
ַּתְחׁשֹב ֶׁשָהֶרַגע נֹוַלְדָּת ְוַתְתִחיל ֵמָחָדׁש.

פנינים
חסידות ברסלב
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זה לא משנה מי אתה, זה משנה מי הוא!

מכיר או לא מכיר?
דני".  "שלום,  גדי",  "שלום,  חברים:  שני  בין  שיחה 
"גדי, אתה מכיר את אשר?", "את אשר?! בטח שאני 
מכיר אותו. הוא מהשכונה שלי". "תגיד לי, גדי, הוא 
בן אדם ירא שמים?", "תשמע, דני, אני לא יודע. אדם 
יראה לעיניים וה' יראה ללבב". "אז תגיד לי, אתה 
יודע אם יש לו שלום בית?", "דני, הגזמת, מה אני חי 
אתו? איך אני יודע מה הולך לו בבית?". "אז אתה 
ערבות?",  עליו  חותם  היית  לי,  תגיד  גדי,  מה,  יודע 
"ברור שלא, מה, אני מכיר אותו...?", "אבל אתה הרי 

אמרת שאתה מכיר אותו..."

מה קורה פה? גדי מכיר את אשר או לא מכיר את 
אשר? התשובה היא שגדי מכיר את הֵׁשם של אשר 
והוא גם יודע איך אשר נראה ואולי גם איפה הוא 
גר, אבל במהות של אשר, מי הוא באמת – אין לגדי 
מושג. אז הוא מכיר אותו או לא מכיר אותו? ברור 

שהוא לא מכיר אותו!

אז בוא ונכיר...
כי  היא  התשובה  אלינו?  חשוב  כך  כל  זה  ולמה 
התפקיד שלנו בעולם הוא להכיר את בורא עולם. 
רק  ולא  וכתובת,  ֵׁשם  רק  לא  ממש.  אותו  להכיר 
ואחד  אחד  כל  של  התכלית  חיצוניות.  פעולות 
אותו  ולדעת  יתברך  אותו  להכיר  היא  מאיתנו 
יתברך, כלומר להכיר את התכונות והמידות של ה' 

ולהתחבר אליהן.

זה  וזו המשמעות האמתית של האמונה. אמונה 
לא רק להאמין שבורא עולם ברא את העולם. זה 
נקודת המוצא. אבל מכאן  וזו  ברור שהוא הבורא, 
עלינו לעבוד ולהמשיך לחתור ולחפש הלאה ולהכיר 
כביכול את מהותו  לגלות  מידותיו של הבורא,  את 

יתברך.

את  להכיר  היא  שלנו  שהתכלית  הכוונה  מה 
שלנו,  האושר  שכל  היא  הכוונה  בעומק?  הקב"ה 
שלנו  העצמי  המימוש  שלנו,  החיות  שלנו,  הסיפוק 

– הכול תלוי בזה!

וגם להיפך – היסוד של כל חוליי הנפש, הדיכאונות, 
המשברים, הירידות, הנפילות – הכול נובע מנקודת 
העומק בנפש האדם שהוא לא מכיר את ה', כלומר 
שהוא לא יודע עד כמה ה' יתברך אוהב אותו ועד 

כמה ה' מאמין בכל אדם ומצפה לכל עבודה שלו.

מחליטים להכיר
לו  שיש  יחליט  ואחד  אחד  שכל  הזמן  הגיע  לכן 
כאן  ונסביר  באמת,  ה'  את  להכיר  בחיים  שאיפה 
מעט מה זה אומר למעשה. אדם צריך ללמוד ולעיין 
ושוב על המילים הללו עד שהן  ולחזור שוב  ולשנן 

ייהפכו לחלק ממהותו:

בורא עולם כולו טוב וכולו חסד וכולו רחמים וכולו 
אהבה אליך ובכל שנייה הוא רק אוהב אותך ורוצה 

לתת לך.

הכירות אמתית
החידוש הגדול ומה שקשה להרבה אנשים  אבל 
להפנים ולקבל הוא שה' אוהב אותך. כן, כן! אתה, 
את  או  שלך  החברים  את  רק  לא  אתה,  בדיוק 
בכל  אותך  אוהב  ה'  המוצלחים.  את  או  הרבנים 

מדרגה שאתה ובכל מצב רוחני שבו אתה נמצא.

ה'  מה?  לקבל:  אדם  לבן  קשה  שהכי  חלק  זה 
אוהב אותי?! אני יודע מי אני, אני יודע כמה אני גרוע 

וכו' – איך יכול להיות שה' אוהב אותי?

הנפש  רפואת  כל  טמונה  הזאת  בנקודה  ובדיוק 
והצלחת החיים. לכן בני ישראל היקרים, הטו אוזן 

היטב ותפנימו את המסר כי זה בנפשכם:

מה שה' יתברך אוהב כל נברא – זו מהותו יתברך. 
זה לא קשור אליך. זה לא משנה מי אתה, זה משנה 
מי הוא יתברך. הוא יתברך טוב ומטיב לכול – לכולם, 
והוא קרוב לכל קוראיו – כל אחד שקורא לו, ללא 
יוצא מן הכלל, ה' קרוב אליו. לא סתם שומע אותו, 
אלא הוא קרוב אליו. קרבה זו אהבה, קשר, שייכות, 
מה  כל   – קרוב  חבר  עם  מדבר  כשאתה  חיבה. 
לעזור  מעוניין  והוא  ללבו,  נוגע  אליו,  מדבר  שאתה 

לך בכל מאודו.

ההכירות מובילה לקשר
ה'  את  מכיר  וכשאתה  ה'.  את  להכיר  נקרא  זה 
ולהתפלל  לעמוד  מגבלה  שום  לך  אין   – באמת 
מי  לא משנה  זה  כי  דבר.  כל  יתברך  ולבקש ממנו 
אתה  וכמה  גרוע  אתה  כמה  משנה  לא  זה  אתה. 
רחוק – ברגע שאתה פונה אל ה' – אין קרוב ממך, 
כי זו מהותו יתברך שהוא רוצה רק להיטיב, ובפרט 
למי שרוצה את קרבתו יתברך ופונה אליו יתברך על 

מנת להיות קרוב אליו יתברך.

יהודי  כאשר  היקרים.  ישראל  בני  טוב,  לב  ושימו 
יודע את הידיעה הזאת – אז התפילה שלו היא כלי 
שלם; אבל כאשר הידיעה הזאת חסרה – אז הכלי 

שלו שבור וחסר מאוד.

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

מאמר

ראש הישיבה

מה רמוז בזה 
שהפרשה הכל כך 
חשובה ומרכזית של 
מתן תורה נקראת 
דווקא על שם אחד 
מגדולי הטועים ועובדי 
העבודה הזרה...?

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

16:3117:4518:24ירושלים

16:4717:4718:21תל אביב

16:3817:4518:21חיפה

16:4917:4818:24באר שבע

פרשת יתרו
גליון 606 | כ' שבת תשע"ט

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום „',כ"„ שבט
(30/01/19)

ישיבת "חוט של חס„" 
שמו‡ל הנבי‡ 13,

בשעה 20:30

יום ה',כ"ה שבט
(31/01/19)

בי"כ ע"ש חללי ˆה"ל 
המעפילים פינת המˆו„ה,

בשעה 21:30

יום ב', כ"ב שבט
(28/01/19)

בי"כ "רבי שמעון בר יוח‡י" 
תל „ור 24

בשעה 20:30

יום ‡',כ"‡ שבט 
(27/01/19)
טיים ט‡ור

המעיין 3
בשעה 20:00

ירושלים חולוןרמת ‚ן ח„רה

הכנסים של הרב שלום ‡רוש שליט"‡ לשבוע ה˜רוב
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

הנשמה שמתגלה באותו יום, כדי שבכח זה יחדש 

הקב"ה את העולם בכח התורה.

להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

זה:  ציווי  לקיים  אחד  כל  מסוגל  איך  בעמקות 

רש"י:  שפירש  כמו  סיני",  מדבר  באו  הזה  "ביום 

"שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו". 

שהרי לפי המבואר יש לנו בכל יום חוט המשולש 

את  הקב"ה  מחדש  יום  בכל  א(  התחדשות:  של 

"המחדש בטובו בכל  הבריאה כמו שאנו אומרים: 

מחדש  יום  בכל  ב(  בראשית".  מעשה  תמיד  יום 

כדי  מעלה,  של  בישיבה  תורה  חידושי  הקב"ה 

להשפיע אותם ללומדי התורה אשר בכח חידושם 

בכל יום יש ניצוץ  ג(  מחדש הקב"ה את הבריאה. 

חדש של הנשמה שעדיין לא היה בעולם.

נמצא לפי זה כי בכל יום אנו מקבלים באמת את 

התורה מחדש, שהרי ניצוץ חדש זה עדיין לא למד 

תורה בעצמו, וכאשר אדם עוסק בתורה עם הניצוץ 

זוכה להשיג חידושי תורה שהקב"ה  והוא  החדש, 

הוא  הרי  מעלה,  של  בישיבה  יום  באותו  מחדש 

ונחלה בהתחדשות הבריאה של  זוכה לקחת חלק 

אותו יום, ובכך מתקשרים יחד החוט המשולש של 

שלשה דברים המתחדשים בכל יום.

הנה מה טוב לסיים מאמר זה עם מה שמצינו 

שאל  לוי  בן  יהושע  רבי  כי  צח.(,  )סנהדרין  בגמרא 

לו משיח:  "אימתי קאתי מר", השיב  את משיח: 

רבי  כך  על  התלונן  משיח  הגיע  כשלא  "היום". 

יהושע לפני אליהו הנביא ז"ל, השיב לו אליהו כי 

משיח נתכוון לומר, שיבוא אם יקיימו ישראל מה 

תשמעו".  בקולו  אם  "היום  צה-ז(:  )תהלים  שכתוב 

"היום"  שיבוא  משיח  שהשיב  מה  ביאור  וצריך 

ולא אמר בפירוש: "היום אם בקולו תשמעו".

יש לומר שרצה לרמז בכך שיבוא  לפי האמור 

לנו  שרמז  הלקח  ישראל  יקיימו  אם  היינו  "היום", 

בתיבת  שמע  קריאת  של  פרשיות  בשתי  הקב"ה 

"היום", שנעבוד את ה' בהתחדשות בכל יום כאילו 

בקולו  "אם  רק  אפשר  שזה  היום,  ניתנה  התורה 

שהוא  תורה  במתן  ה'  קול  את  שנשמע  תשמעו", 

מדה  כנגד  מדה  נזכה  אז  כי  פסק,  שלא  גדול  קול 

בגאולה  בראשית  מעשה  כל  את  הקב"ה  שיחדש 

העתידה בביאת המשיח במהרה בימינו אמן.

המחוברים  הניצוצות  לכל  גם  עולה  זה  הרי  יום, 

הנשמה  ניצוצי  שכל  העליון  בעולם  ובפרט  עמו, 

לאדם  דומה,  הדבר  למה  משל  יחד.  מתחברים 

כל  כאילו  שנחשב  ידו,  על  תפילין  שמניח 

מחוברים  שהם  מאחר  המצוות  קיימו  האיברים 

יחד בגוף אחד.

ניצוצי  שכל  רצה  שהקב"ה  מצוות  ישנן  אולם 

הנשמות יקיימו אותן בעצמם מדי יום ביומו, כהנחת 

]וניצוצי  יום  בכל  תפלות  וג'  שמע  וקריאת  תפילין 

הנשמות שהם כנגד יום השבת וימים טובים שאין 

כי מצד קדושת הימים  היינו  מניחים בהם תפילין, 

שהם בעצמם אות הרי הם במקום האות של מצות 

אדם  כאשר  גדול  חיזוק  בכך  שיש  נמצא  תפילין[. 

ניצוץ חדש של  הזה הוא מתפלל עם  יודע שכיום 

הנשמה שעדיין לא התפלל בעצמו מעולם. 

 החתפ המתתלת תל ה חדתת  ה תרה
ה חדתת  הבר אה תה חדתת  הנתמה

ששנינו  מה  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

שמלמדים  אמו,  במעי  העובר  בענין  ל:(  )נדה  בגמרא 

העולם  לאויר  שבא  "וכיון  התורה:  כל  את  אותו 

כולה".  כל התורה  ומשכחו  פיו  וסטרו על  בא מלאך 

והקשה ב"נועם אלימלך" )ויקרא ד"ה ונפש כי תחטא( איזו 

תועלת יש בכך שמלמדים אותו תחילה כל התורה 

כולה, כיון שמיד כשנולד משכחים ממנו הכל.

וביאר בדברי קדשו כי אם לא היו מלמדים אותו 

כך  אחר  מסוגל  היה  לא  שנולד,  לפני  התורה  כל 

לזכות בהשגות התורה שהיא חכמתו של הקב"ה, 

אבל על ידי שמלמדים אותו תחילה כל התורה אף 

שנשכחת אחר כך ממנו, עם כל זאת עדיין נשאר 

כך  אחר  יוכל  זה  ידי  ועל  שלמד,  מהתורה  רושם 

ביגיעת התורה להיזכר בכל מה שלמד כבר.

לפי האמור יש לומר הכוונה בזה, כי כשהעובר 

ניצוצי  כל  את  דהיינו  אותו,  מלמדים  אמו  במעי 

הנשמות הכלולים בנשמתו, את כל התורה כולה 

מכל הימים שהוא עתיד לחיות בעולם הזה. והיות 

התורה  חלקי  את  לגלות  הזמן  הגיע  לא  שעדיין 

יוצא לאוויר העולם משכיחים  הללו, לכן כשהוא 

את  יום  בכל  לגלות  שיוכל  כדי  התורה,  כל  אותו 

של  ניצוץ  לאותו  יום,  לאותו  השייך  התורה  חלק 

הניצוץ של יום שעבר כבר נסתלק למעלה, והקב"ה 

מחיה אותו בניצוץ חדש שלא היה בעולם.

על פי האמור ירווח לנו להבין מה שאנו אומרים 

בברכות השחר: "אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא, 

אתה בראתה, ואתה יצרתה, ואתה נפחתה בי, ואתה 

אפשר  איך  המפרשים  ותמהו  בקרבי".  משמרה 

יתכן  הלא  היא"  טהורה  בי  שנתת  "נשמה  לומר 

שהנשמה נפגמה ח"ו על ידי החטאים והעוונות. אך 

לפי האמור יש לומר שבכל יום אנו מברכים לה' על 

הניצוץ של הנשמה שנתן לנו הקב"ה בבוקר, ועל כך 

יוצדק לומר: "נשמה שנתת בי טהורה היא", כי ניצוץ 

זה עדיין לא נפגם בחטאי האדם.

ברכת:  בין  הנפלא  הקשר  בזה  לבאר  יומתק 

לברכות  היא",  טהורה  בי  שנתת  נשמה  "אלקי 

התורה הסמוכות לה, כי אחרי שאנו מברכים לה' 

על הנשמה הטהורה שנתן בנו שהיא הניצוץ של 

היום הזה, אנו מתפללים שנזכה להשיג ולהתענג 

נא  "והערב  הזה:  ביום  שמתגלה  התורה  בחלק 

אנו  כך  ואחר  בפינו",  תורתך  דברי  את  אלקינו  ה' 

מוסיפים לברך: "ברוך אתה ה' נותן התורה" בלשון 

הווה, דהיינו שמגלה לנו חידושי תורה בכל יום.

 ג'  טלת  בכל  תם שם
הנ צתץ החדת תשד  ן לא ה טלל

פתח  לנו  יפתח  האמור  פי  על  כי  וראה  בא 

להבין מה שאנו מתפללים להקב"ה בכל יום שלש 

תפלות, וכן כל המצוות שצונו הקב"ה לקיים מדי 

לפי  כי  שמע,  וקריאת  תפילין  כהנחת  ביומו  יום 

המבואר מדברי האריז"ל שבכל יום יש ניצוץ חדש 

כי הניצוץ של היום עדיין לא  נמצא  של הנשמה, 

התפלל ולא קיים המצוות.

ישנן  שהרי  כך,  על  לתמוה  יש  שלכאורה  אלא 

אפשר  שאי  טובים  וימים  שבת  כשמירת  מצוות 

שכל  הדעת  על  יעלה  איך  כן  אם  יום,  בכל  לקיים 

ניצוצי הנשמות שהם כנגד ששת ימי החול לא קיימו 

איך  ועוד,  זאת  טובים.  וימים  שבת  מצות  מעולם 

אפשר שכל ניצוצי הנשמות שהם כנגד ימי השבתות 

וימים טובים לא קיימו מעולם מצות תפילין.

מקיים  אדם  כאשר  כי  היא,  כך  על  התשובה 

המצוה בניצוץ אחד מהנשמה שהוא כנגד אותו 
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 יום הולדת שמח לידידי היקר, חסיד נלהב של הגאון הרב פנחס פרידמאן שליט"א, 

 דר. יצחק גפט, לוס אנגלס, 
 אני מאחל לך הרבה שנים של שמחה ובריאות ללמוד וללמד ה"שבילי פנחס".

מזל טוב! מאת אברהם יצחק הכהן קפלן 

 משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה
של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 
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התורה,  ברכת  בחתימת  יסדו  דלהכי  "ונראה 

'נתן  לומר  תקנו  ולא  התורה',  'נותן  ה'  אתה  ברוך 

ההיא,  הברכה  בפתיחת  לומר  שתקנו  כמו  התורה' 

נותן התורה, והוא קול שפע  רמז שעוד היום הוא 

חידושי  והמחדש  בו,  שזוכה  למי  ממנו  הבא 

דאורייתא אינו לא רואה ולא שומע, רק קול שפע 

הבא מאתו יתברך נחה עליו".

לפי המבואר הכוונה בזה על אותו "קול גדול 

עולם,  של  בחללו  להדהד  שממשיך  יסף"  ולא 

ומי שמתייגע בתורה זוכה לקלוט הקול של מתן 

"נותן  לברך  תיקנו  כך  ועל  נתינתה,  כביום  תורה 

התורה" בלשון הווה, כי בכל יום אנו מקבלים את 

התורה מחדש.

הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה מה שמבקש 

הקב"ה מאתנו בפרשה ראשונה של קריאת שמע: 

על  היום  מצוך  אנכי  אשר  האלה  הדברים  "והיו 

מכם  מבקש  אני  בכך:  לנו  אומר  הקב"ה  לבבך", 

לעשות דבר שאני עצמי עושה: "אשר אנכי מצוך 

היום", שהרי אני מצוה אתכם את התורה בכל יום 

מחדש בבחינת "היום" באמצעות הקול הגדול של 

מתן תורה שלא פסק, לכן אני מבקש מכם ללכת 

בדרכי לעבוד את ה' בבחינת "היום".

שניה  בפרשה  הכתוב  פירוש  כן  גם  וזהו 

אל  תשמעו  שמוע  אם  "והיה  שמע:  קריאת  של 

של  הגדול  הקול  את  לשמוע  לב  שימו  מצוותי", 

מתן תורה שלא פסק להשמיע לכם את מצוותי, 

עצמי  שאני  היום",  אתכם  מצוה  אנכי  "אשר 

משמיע לכם בכל יום מחדש בבחינת "היום", לכן 

אני מבקש שתלכו בדרכי לעבוד גם כן את הקב"ה 

בהתחדשות בכל יום.

ד-ד(:  )דברים  הפסוק  כוונת  בזה  לפרש  יומתק 

היום".  כולכם  חיים  אלקיכם  בה'  הדבקים  "ואתם 

בה'  דבוקים  להיות  רוצים  אתם  אם  פירוש, 

אלקיכם, כי אז תלכו בדרכיו שתחיו כולכם "היום", 

שבכל יום ויום יהיו בעיניכם כחדשים, כמו שהוא 

יתברך מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, עם 

חידושי התורה שהוא מחדש בכל יום.

 כל נתמה כלתלה מנ צתצת 
כמסטר ה מ ם תהתא ח 

בדרך זו במסילה נעלה לבאר ביתר עמקות, איך 

במתן  הקב"ה  שרמז  הציווי  לקיים  אדם  כל  מסוגל 

תורה לישראל: "ביום הזה באו מדבר סיני", שבכל יום 

ויום יהיה בעיניו כאילו קיבל את התורה היום, על פי 

יסוד גדול מדברי רבינו האריז"ל שלמדנו ממשנתו 

הטהורה של ה"אור החיים" הקדוש בפרשת ויחי על 

ימי ישראל למות",  "ויקרבו  )בראשית מז-כט(:  הפסוק 

הוא  כי  ולשנן,  לחזור  מישראל  אחד  לכל  שראוי 

יסוד נפלא הפותח לנו שערי אורה בהבנת העבודה 

המוטלת עלינו להתחדש בכל יום.

ה"אור החיים" הקדוש מביא בשם רבינו האריז"ל, 

בענין הנשמה הטהורה שיש בכל אחד מישראל חלק 

אלוק ממעל, שהיא כלולה מהרבה ניצוצות כמספר 

איש  בחיי  יום  כל  הזה,  בעולם  חי  שהוא  הימים 

ישראל הוא ניצוץ אחד מנשמתו, ועל האדם מוטלת 

החובה לתקן בכל יום ניצוץ זה מנשמתו על ידי עסק 

התורה וקיום המצוות, ואם הוא עושה כן הרי הוא 

בתורה  עסק  לא  ואם  יום,  אותו  של  הניצוץ  מתקן 

ובמצוות באותו יום, הרי הוא גורם ח"ו פגם לניצוץ 

של הנשמה השייך לאותו יום.

הקדוש  החיים"  ה"אור  מבאר  האמור  פי  על 

כדי  באדם,  השינה  את  הקב"ה  שברא  הטעם 

מהיום  מהנשמה  הניצוץ  יעלה  השינה  שבעת 

שעבר מתוקן למעלה, והתועלת בכך היא שאפילו 

אם יכשל ח"ו בחטא בימים הבאים, לא יקלקל את 

הניצוץ שכבר נתקן ועלה למעלה. אולם אפילו אם 

מאחר  היום,  אותו  של  בניצוץ  בחטאיו  ח"ו  פגם 

הניצוץ  עם  קשר  לו  נשאר  בחיים  עדיין  שהוא 

בתשובה  לתקנו  יכול  שהוא  למעלה,  שעלה 

שלימה, הנה הדברים בלשון קדשו:

זו עיני משכיל בכמה  "ומה מאד האירה הקדמה 

פרטי החקירות, הא' האירה עיניו בסוד השינה, כי היא 

אומרם  סוד  והוא  ההוא,  היום  שכנגד  ניצוץ  לעלות 

יציאת  ואין  כי השינה אחד מס' מהמיתה,  נז:(  )ברכות 

אלא  מהנשמה,  ]לגמרי[  מוכרת  בהחלט  הניצוץ 

שנפרד מהכל ועודנו נסרך ונסבך בנפש, וזה מחסד אל 

שכל ניצוץ שזכה ביומו, הנה הוא רחוק מההפסד הגם 

הנה  פגום,  יעלה  אשר  וניצוץ  אחריו,  אדם  שירשיע 

הוא יכול ליתקן על ידי תשובה ישוב הניצוץ ויתקן, גם 

זה מחסדי המתחסד הוא אלקינו יתעלה שמו".

להקב"ה  אומרים  שאנו  מה  זה  לפי  כי  ונראה 

"בידך אפקיד רוחי",  בקריאת שמע שעל המיטה: 

הניצוץ  את  הקב"ה  בידי  מפקידים  שאנו  הכוונה 

למעלה  נשאר  שהוא  יום,  אותו  של  מהנשמה 

אצל הקב"ה עד תחיית המתים, שאז יתקבצו יחד 

בתורה  שנתקנו  הימים  מכל  הנשמות  חלקי  כל 

ומצוות, ויכנסו בתוך הגוף להחיותו. 

 בכל  תם נתלד אדם שם
נ צתץ חדת תלא ה ה בשתלם

נפלא  ענין  הקדושים  מדבריו  למדים  נמצינו 

עד מאד, כי בכל יום כאשר האדם קם משנתו הרי 

הוא נולד עם ניצוץ חדש מנשמתו שעדיין לא היה 

בעולם, שהרי בכל יום הוא צריך לתקן את הניצוץ 

בנשמתו מאותו היום שלא היה יכול לתקן מקודם. 

שערים"  ב"פתחי  מפורשים  הדברים  מצאתי  וכן 

)נתיב  זי"ע  הגר"א  תלמיד  חבר  אייזיק  יצחק  לרבי 

גדלות דז"א פתח לו ד"ה ועוד יש בזה(:

למעלה  ממנו  מסתלקת  נשמתו  אדם  "שבכל 

בכל לילה ונותנת דין וחשבון על מעשיו שבכל יום, 

וזה נשאר שם לשלם לו אחר מיתתו בשכר המצוות 

ועונש העונות לתקן נשמתו, ואחר כך בבוקר נכנס 

ניצוצות  מספר  שכפי  מהנשמה,  חדש  ניצוץ  בו 

אדם,  לכל  שנקצב  הימים  מספר  הם  כך  נשמתו 

תיקונים  עושה  המצות,  כשעושה  השני  ביום  ואז 

חדשים מה שלא עשה ביום שעבר, ואחר כך בלילה 

מסתלק גם כן למעלה כשעולה שם נשמתו, ונשאר 

התיקונים שם לעולם הבא, וכן בכל יום".

נמצא לפי זה כי מה שאנו אומרים מיד בהשכמת 

הבוקר: "מודה אני לפניך מלך חי וקים שהחזרת בי 

נשמתי". הכוונה בזה שאנו מודים לה' שהחזיר לנו 

חלק מהנשמה הכללית, שנישאר בחיים לעבוד את 

ה' ולתקן עוד חלק מהנשמה שעדיין לא נתקן, הגם 

חלק  הוא  אבל  בעולם,  היה  לא  עדיין  זה  שניצוץ 

בוקר  בכל  לנו  מחזיר  שהקב"ה  הכללית  מהנשמה 

בניצוץ החדש של אותו יום.

ממה  לכך  סימוכין  עוד  שמצינו  מה  והנה 

ג-כג(  )איכה  "כתיב  עח-א(:  )ב"ר  במדרש  שדרשו 

שמעון  רבי  אמר  אמונתך.  רבה  לבקרים  חדשים 

בר אבא, על שאתה מחדשנו בכל בוקר ובוקר, אנו 

המתים".  את  לנו  להחיות  רבה  שאמונתך  יודעים 

לפי המבואר התכוון לומר בכך, כי בכל יום מחדש 

השייך  הנשמה  של  חדש  בניצוץ  הקב"ה  אותנו 

כי  המתים,  תחיית  בבחינת  זה  והרי  יום,  לאותו 

 אתר הח  ם בתם האר זרל: נתמ  אדם כלתלה
מנ צתצת  כמסטר  מ  ח  ת, תבכל  תם מ גלה נ צתץ אחד

 בכל ל לה שתלה הנ צתץ מה תם תשבר למשלה
כד  תאם  חפא האדם חרת לא  טגתם בנ צתץ תכבר נ קן

 בכל  תם צר ך הנ צתץ החדת תלא ה ה בשתלם
לה טלל ג' טשמ ם להנ ח  ט ל ן תלקרתא קר א  תמש

 חתפ המתתלת תמחדת הקברה בכל  תם:
ח דתת משתה בראת  , ח דתת   תרה, ח דתת נ צתצ  נתמת   תראל
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נשגב  לרעיון  מקור  מביא  ישראל"  ה"אוהב 

הפסוק  על  מט-ב(  )ב"ר  במדרש  שדרשו  ממה  זה, 

)בראשית כו-ה(: "עקב אשר שמע אברהם בקולי. אין 

דין של  בבית  ויום שאין הקב"ה מחדש הלכה  יום 

יודע".  אברהם  היה  ההלכות  אותן  אפילו  מעלה... 

הקב"ה  כי  בזה,  הענין  ישראל"  ה"אוהב  מבאר 

להשפיע  כדי  הלכות,  חידושי  יום  בכל  מחדש 

שישיגו  בתורה  המתייגעים  התורה  ללומדי  בכך 

מחדש  אלו  חידושים  זה  ידי  ועל  אלו,  חידושים 

הקב"ה בכל יום מעשה בראשית.

)נדה  הגמרא  מאמר  מפרש  הוא  האמור  פי  על 

יום,  בכל  הלכות  השונה  כל  אליהו,  דבי  "תנא  עג.(: 

מובטח לו שהוא בן עולם הבא". הכוונה בזה, שכל 

השונה הלכות בכל יום, שמתייגע לברר את ההלכות 

המתחדשים  הטעמים  לפי  תורה  של  לאמיתה 

תמיד  יום  בכל  לחדש  בכך  גורם  הוא  הרי  בתורה, 

עולם  בן  שהוא  לו  "מובטח  לכן:  בראשית,  מעשה 

הבא", כלומר שיש לו חלק בעולם שבא ומתחדש 

באותו יום על ידי חידושי תורתו עכדה"ק.

"המחדש  הלשון:  דקדוק  בזה  לפרש  יומתק 

פי  על  בראשית".  מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו 

"אין טוב אלא תורה". הנה  )ברכות ה.(:  מה שאמרו 

ידי  על   - בטובו"  "המחדש  הפירוש:  זהו  כן  כי 

יום  "בכל  הקב"ה,  מחדש  טוב,  שנקראת  התורה 

תמיד מעשה בראשית", וזה נעשה על ידי תלמידי 

תורה  חידושי  להשיג  בעמלם  שזוכים  חכמים 

שהקב"ה מחדש בכל יום.

מחנה  ב"דגל  כן  גם  מבואר  זה  קדוש  רעיון 

ר'  הרבי  אחיו  בשם  החודש(  ד"ה  בא  )פרשת  אפרים" 

סיום  סמיכות  בזה  שפירש  זי"ע,  ממעז'יבוז'  ברוך 

התורה לתחילתה: "לעיני כל ישראל בראשית ברא". 

ישראל  עיני  ראות  לפי  ישראל",  כל  "לעיני  פירוש: 

כך  "בראשית ברא" -  בתורה לחדש חידושי תורה: 

מחדש הקב"ה מעשה בראשית בכל יום. 

לפי זה מפרש ה"דגל מחנה אפרים" את הפסוק 

)שמות יב-ב(: "החודש הזה לכם". פירוש, מה שהקב"ה 

מחדש בכל יום מעשה בראשית, "לכם" - בכם הדבר 

תלוי, כפי חידושי התורה שאתם מחדשים בכל יום 

]ראה עוד מה שהאריך בזה פרשת חיי שרה בפסוק: 

"ואבוא היום אל העין"[.

רהננ  ממפ ר לכם לחם מן התמ םר

זה בפרשת בשלח  נשגב  רעיון  יומתק לרמז 

משה  אל  ה'  "ויאמר  טז-ד(:  )שמות  המן  בירידת 

העם  ויצא  השמים  מן  לחם  לכם  ממטיר  הנני 

ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי 

כ(:  אות  )שם  תנחומא  במדרש  ומפרש  לא".  אם 

המן".  לאוכלי  אלא  לדרוש  התורה  ניתנה  "לא 

את התורה מחדש, שהרי בכל יום מחדש הקב"ה 

מחכמתו  ומשפיע  מעלה,  של  בישיבה  הלכות 

אלו,  תורה  חידושי  לחדש  בתורה  לעוסקים 

ומחדש בהם את הבריאה בכל יום מחדש.

 קתל גדתל תל מ ן  תרה
מהדהד בחללת תל שתלם

כאשר נתבונן נראה שדבר זה מתאים להפליא 

עם מה שכתוב בפרשת ואתחנן בענין מתן תורה 

דיבר  האלה  הדברים  "את  ה-יט(:  )דברים  לישראל 

והערפל  ה' אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן 

קול גדול ולא יסף". ופירש רש"י: "מתרגמינן ולא 

ביאור  וצריך  לעולם".  וקיים  חזק  קולו  כי  פסק, 

של  הגדול  הקול  את  הקב"ה  משמיע  מה  לשם 

מתן תורה בלי הפסקה.

שהקב"ה  מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, באמצעות 

חידושי התורה שהוא מחדש בישיבה של מעלה, 

לישראל  הללו  החידושים  את  משפיע  והוא 

העוסקים בתורה למטה, לכן משמיע הקב"ה את 

יום  בכל  כי  הרף,  בלי  תורה  מתן  של  הגדול  קולו 

שהוא  התורה  חידושי  הקב"ה  של  בקולו  מתגלה 

יום ללומדי תורה, כדי לחדש את  משפיע באותו 

הבריאה על ידם בבחינת: "המחדש בטובו בכל יום 

תמיד מעשה בראשית".

ירווח להבין בזה מה שביאר ה"טורי זהב" )או"ח 

סימן מז ס"ק ה( הטעם שתיקנו לברך בברכת התורה 

"נותן התורה" בלשון הווה ולא "נתן התורה" בלשון 

עבר: "ונראה לי עוד שתיקנו לחתום 'נותן' התורה, 

שיש במשמעותו לשון הוה ולא 'נתן' בלשון עבר, 

אלא הכוונה שהוא יתברך נותן לנו תמיד בכל יום 

תורתו, דהיינו שאנו עוסקים בה וממציא לנו הוא 

יתברך בה טעמים חדשים".

)ב"מ  חיים"  ב"תורת  פלא  דבר  מצינו  זה  בענין 

למחדש  משפיע  שהקב"ה  השפע  ביאור  פב.( 

חידושי תורה:

 א ך אטתר לק  ם הצ תת : רב תם הזה באת מדבר ס נ ר
רת ה ת דבר   תרה חדת ם של ך כא לת ה תם נ  נתר

 אתהב  תראל: כמת תברא הקברה א  השתלם בהס כלת  ב תרה
כך התא מחדת א  הבר אה בכל  תם בח דתת   תרה

 תם: הקברה מחדת בכל  תם הלכת  ב ת בה תל משלה
להתט ש את ן ללתמד   תרה לחדת בהן א  הבר אה

 קתלת תל הקברה במ ן  תרה לא טסק, כ  בכל  תם
התא מגלה ל תראל ח דתת   תרה תשד  ן לא ה ת בשתלם

היום.  כל  בתורה  לעסוק  פנויים  שהיו  פירוש, 

והנה מצינו שהתורה נקראת לחם, כמו שדרשו 

ט-ה(:  )משלי  שכתוב  ממקרא  יד.(  )חגיגה  בגמרא 

"לכו לחמו בלחמי".

וזהו שרמז הקב"ה לישראל: "הנני ממטיר לכם 

לחם מן השמים", אני משפיע לכם חידושי תורה 

ביומו",  יום  דבר  ולקטו  העם  "ויצאו  השמים,  מן 

בכל יום משפיע הקב"ה חידושי תורה, כדי שיצאו 

התורה  חידושי  את  ללקט  ביומו  יום  דבר  ישראל 

את  בהם  לחדש  היום  באותו  משפיע  שהקב"ה 

הבריאה, "למען אנסנו הילך בתורתי אם לא", כדי 

יתייגעו בתורה כדי להשיג חידושים  לנסותם אם 

כמו  הליכה,  בבחינת  היא  התורה  שיגיעת  אלו, 

ופירש  תלכו",  בחוקותי  "אם  כו-ג(:  )ויקרא  שכתוב 

רש"י: "שתהיו עמלים בתורה".

ונראה פשוט כי מה שהקב"ה ממתין לחדש את 

ישראל  שמחדשים  תורה  חידושי  ידי  על  הבריאה 

חידושי  עם  הבריאה  את  מחדש  ואינו  למטה, 

של  בישיבה  מחדש  עצמו  יתברך  שהוא  התורה 

מעלה, כי תורה לא בשמים היא, ואין הקב"ה קובע 

כמו  למטה,  ישראל  שקובעים  עד  למעלה  הלכה 

נט:( במחלוקת שהיתה  )בבא מציעא  שמצינו בגמרא 

בין רבי אליעזר וחכמים, אמר להם רבי אליעזר:

"אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו, יצאתה בת 

קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו 

)דברים  ואמר  רגליו  יהושע על  רבי  בכל מקום. עמד 

ל-יב( לא בשמים היא. מאי לא בשמים היא, אמר רבי 

ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני. אין אנו משגיחין 

בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה )שמות כג-ב( 

אחרי רבים להטות. אשכחיה רבי נתן לאליהו, אמר 

ליה מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא, אמר ליה קא 

חייך ואמר, נצחוני בני, נצחוני בני".

לנו  שרמז  מה  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

"ביום הזה באו מדבר סיני",  הקב"ה במתן תורה: 

את  קיבלנו  כאילו  בעינינו  יהיה  ויום  יום  שבכל 

מקבלים  אנו  יום  בכל  כן  אמנם  כי  היום,  התורה 
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טרת    רת  תשרפ | א

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

היה  כך  פשפשין.  עושה  הוא  היאך  חדרים,  עושה 

והתורה  העולם,  את  ובורא  בתורה  מביט  הקב"ה 

ואין  אלקים,  ברא  בראשית  א-א(  )בראשית  אמרה 

ראשית אלא תורה, היאך מה דאת אמר )משלי ח-כב( 

ה' קנני ראשית דרכו".

תרומה  )פרשת  הקדוש  בזוהר  גם  מבואר  וכן 

הוא  בריך  "קודשא  חשובה:  הוספה  עם  קסא:( 

מסתכל  נש  בר  עלמא,  וברא  באורייתא  אסתכל 

דעובדא  אשתכח  עלמא,  ומקיים  באורייתא  בה 

זכאה  כך  בגין  איהי,  אורייתא  עלמא  דכל  וקיומא 

איהו בר נש דאשתדל באורייתא, דהא איהו מקיים 

פירוש, הקב"ה הסתכל בתורה וברא את  עלמא". 

מקיים  בה  ועוסק  בתורה  שמסתכל  אדם  העולם, 

ידי  על  הוא  העולם  כל  נמצא שקיום  העולם,  את 

התורה, לכן אשרי אדם שעוסק בתורה שהרי הוא 

מקיים את העולם.

נמצינו למדים מדברי הזוהר הקדוש, כי כשם 

שברא הקב"ה את העולם על ידי שהסתכל בתורה, 

כן מחדש הקב"ה בכל יום את הבריאה, כמו שאנו 

אומרים בתפלת שחרית )ברכת "יוצר אור"(: "המחדש 

ידי  על  בראשית",  מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו 

בעסק  תלויה  כבר  זו  התחדשות  אולם  התורה, 

בתורה  שעוסקים  ידי  על  כי  ישראל,  של  התורה 

הם מחדשים את הבריאה.

 ה חדתת  הבר אה
 של  ד  ח דתת   תרה

עצום  חידוש  שלמדנו  מה  וראה  בא  ועתה 

ישראל"  ב"אוהב  זי"ע  מאפטא  הרה"ק  מדברי 

הקב"ה  שמחדש  מה  כי  עקב(,  ד"ה  תולדות  )פרשת 

בכל יום מעשה בראשית על ידי עסק התורה של 

שהם  התורה  חידושי  ידי  על  בעצם  הוא  ישראל, 

מחדשים בתורה בכל יום, אולם כדי שיזכו לחדש 

בכל  הלכות  לחדש  הקב"ה  מקדים  תורה  חידושי 

יום בישיבה של מעלה, ובכך הוא משפיע לישראל 

העוסקים בתורה שיחדשו חידושי תורה אלו, ובכח 

זה הוא מחדש בכל יום את הבריאה מחדש. 

את  קיבלנו  כאילו  בעינינו  יהיו  יום  שכל   - "היום" 

)ברכות  במשנה  ששנינו  מה  פי  על  היום,  התורה 

שמוע,  אם  לוהיה  שמע  פרשת  קדמה  "למה  יג.(: 

ואחר  תחילה  שמים  מלכות  עול  עליו  שיקבל  כדי 

על  הקב"ה  חזר  לכן  מצוות".  עול  עליו  מקבל  כך 

עבודה זו של "היום", הן בפרשה הראשונה שהיא 

השניה  בפרשה  והן  שמים,  מלכות  עול  קבלת 

יום  שבכל  ללמדנו  כדי  מצוות,  עול  קבלת  שהיא 

ויום צריך לקבלם מחדש כאילו "היום" ניתנו.

יומתק להבין בזה הטעם שצונו הקב"ה לקרוא 

בשכבנו  ושחרית  ערבית  שמע  קריאת  יום  בכל 

כשאנו  לילה  בכל  בקרבנו  להשריש  כדי  ובקומנו, 

שתכלית  שעבר,  מהיום  ולהיפרד  לישון  הולכים 

העבודה היא להשכים בבוקר עם כוחות חדשים, 

היום,  התורה  את  קיבלנו  כאילו  "היום"  בבחינת 

וכן כשאנו קמים בבוקר נזכור שוב את הלקח של 

"היום" לעבוד את ה' בהתחדשות.

 הקברה מחדת בכל  תם משתה בראת  
של  ד  שסק ה תרה תל  תראל

ולהתבונן  להתעמק  טוב  מה  בעתו  דבר 

"ביום  הקב"ה:  עלינו  שהטיל  החובה  במשמעות 

"שיהיו  רש"י:  שפירש  כמו  סיני",  מדבר  באו  הזה 

דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו". וצריך 

להרגיש  מחומר,  קרוץ  אדם  מסוגל  איך  ביאור 

היום את  קיבל  התחדשות כאילו  יום  בכל  באמת 

התורה מחדש, כאשר הוא עוסק בתורה שנתן לנו 

הקב"ה לפני שלושת אלפים שנה בהר סיני.

מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

שגילו לנו חכמינו ז"ל, שהקב"ה ברא את העולם על 

ידי שהסתכל בתורה, כמבואר במדרש )ב"ר א-א(:

של  אומנתו  כלי  הייתי  אני  אומרת  "התורה 

בונה  ודם  בשר  מלך  שבעולם  בנוהג  הקב"ה. 

מדעת  אלא  עצמו  מדעת  אותה  בונה  אינו  פלטין, 

בונה אותה מדעת עצמו, אלא  והאומן אינו  אומן, 

הוא  היאך  לדעת  לו  יש  ופינקסאות  דיפתראות 

טוב,  מה  בעתו  דבר  יתרו  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן במעמד הנבחר של מתן תורה בהר סיני, 

)שמות  יום, כמו שכתוב  שאנו צריכים לחדש בכל 

מארץ  ישראל  בני  לצאת  השלישי  "בחודש  יט-א(: 

רש"י:  ופירש  סיני".  מדבר  באו  הזה  ביום  מצרים 

ביום  מהו  ההוא,  ביום  אלא  לכתוב  צריך  היה  "לא 

היום  כאילו  עליך  חדשים  תורה  דברי  שיהיו  הזה, 

ניתנו". נמצינו למדים מזה שמוטלת חובה קדושה 

על כל אחד מישראל, שירגיש בכל יום התחדשות 

בתורה כאילו קיבל את התורה היום.

רעיון קדוש זה על התחדשות התורה בכל יום 

"היום  )דברים כו-טז(:  חוזר ונשנה בפרשת כי תבוא 

האלה  החוקים  את  לעשות  מצוך  אלקיך  ה'  הזה 

לבבך  בכל  אותם  ועשית  ושמרת  המשפטים  ואת 

ובכל נפשך". ופירש רש"י: "היום הזה, בכל יום יהיו 

בעיניך חדשים כאילו בו ביום נצטווית עליהם". וכן 

היום  ישראל  ושמע  "הסכת  כז-ט(:  )שם  עוד  כתוב 

"בכל  רש"י:  ופירש  אלקיך".  לה'  לעם  נהיית  הזה 

יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית".

 השבתדה הקדתתה תל רה תםר
בת   טרת ת  תל קר א  תמש

עד כמה חשוב לעבוד את ה' בבחינת "היום", 

זה  נשגב  לקח  הקב"ה  שהזכיר  ממה  ללמוד  יש 

קוראים  שאנו  שמע  קריאת  של  הפרשיות  בשתי 

פעמיים באהבה ערבית ושחרית. בפרשה ראשונה 

אנכי  אשר  האלה  הדברים  "והיו  ו-ו(:  )דברים  כתוב 

אנכי  "אשר  רש"י:  ופירש  לבבך".  על  היום  מצוך 

מצוך היום, לא יהיו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין 

לקראתה.  רצין  שהכל  כחדשה  אלא  סופנה,  אדם 

דיוטגמא, מצות המלך הבאה במכתב". וכן בפרשה 

תשמעו  שמוע  אם  "והיה  יא-יג(:  )שם  כתוב  שניה 

ופירש  אל מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם היום". 

חדשים  עליכם  שיהיו  היום,  אתכם  "מצוה  רש"י: 

כאילו שמעתם בו ביום".

בשתי  הקב"ה  שחזר  הטעם  לבאר  ויש 

הפרשיות של קריאת שמע על הלקח הנשגב של 

רב תם הזה באת מדבר ס נ ר

 בכל  תם מגלה הקברה חלק ם חדת ם ב תרה
לנ צתצ  הנתמת  המ חדת ם ל תראל בכל  תם
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ע"י 'הבה נתחכמה' אפשר לבא
ח"ו לדברים אסורים

כתוב אצל גזירות פרעה על בני ישראל (שמות א, ט-י) "ויאמר אל 
עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו" וגו'. 
האדם צריך להתנהג בדרך ישרה, כמו שהיה אצל אביו ואצל סבא 
שלו, וכמו שהיה בדורות הקודמים, ואם הוא בא להתחכם ואומר 
'הבה נתחכמה', יכול הדבר להביאו עד לידי רציחה ח"ו, כמו שהיה 

אצל פרעה, שעל ידי זה גזר להרוג את ילדי ישראל.

פעם מישהו שאל את הסטייפעלער זצ"ל שאלה בעניני אמונה, 
השיב לו, וכי הרשב"א וכל הראשונים שינו דרכם מחמת כן, ואם 
הם לא שינו דרכם, גם אתה צריך לילך בתמימות, ולא להתחכם 

עם שאלות שונות ומשונות.

יראת שמים

והנה פרעה צוה למילדות (שם פסוק טז) "בילדכן את העבריות 
ואיך  והמתן אתו", רציחה ממש.  וראיתן על האבנים אם בן הוא 
יראת  להם  שהיה  משום  בקולו,  שמעו  ולא  המילדות  התגברו 
שמים, כמו שנאמר (פסוק יז) "ותיראן המילדות את האלקים ולא 
עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים". הכל תלוי 
יש את הכח להתגבר על הכל!  יראת שמים  ע"י  ביראת שמים! 

וראשית חכמה יראת אלוקים.

ועוד, שעל ידי יראת שמים זוכים לבנים טובים לדורי דורות עד 
יראו  כי  "ויהי  עולם, כמו שזכו המילדות, כפי שכתוב (פסוק כא) 
שהכוונה  רש"י  ופירש  בתים",  להם  ויעש  האלקים  את  המילדת 

לבתי כהונה ולויה ומלכות, והם דברים העומדים לעולם ועד.

היום, עזבו את מצות ה'יראה', החפץ חיים בתחילת ספרו 'משנה 
ברורה' מונה למצות היראה באותם ו' מצוות תדיריות, והיום אין 
מזכירים לילד שיש כזה דבר של 'גיהנום', ואיך רוצים שהוא יגדל 

לצדיק וירא אלוקים?! 

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של 
צדקה, והלך לבקש מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה ומצוות, 
והיה מחלל שבת. לאחר שנתן לו הגביר סכום גדול, פרץ הח"ח 
בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
בעוד כסף אתן לך עוד! תפס הח"ח את שתי ידיו ואמר לו, אני 
בוכה על ידים אלו שהם ידים של זהב, שנותנים צדקה ברוחב לב, 
שישרפו בגיהנם! מיד אמר הגביר לח"ח, אני מבטיח שמכאן ואילך 
אני ישמור שבת! והתעורר לך, משום שענין עונש הגיהנום הוא 

דבר המעורר את האדם לשוב אל ה'.

פעם אחת שלח החפץ חיים שליח לבעל האמרי אמת מגור, ואמר 
הכמוס  מטעם  השליחות  את  לקבל  יכול  שאינו  אמת  האמרי 
אליו  שוב  שלח  חיים,  לחפץ  זאת  אמרו  כאשר  עמדי.   (secret)
שישאלוהו האם יקבלו טעם זה גם בשמים?! ומיד האמרי אמת 
לבש המעיל והלך עם השליח לח"ח. [וכמובן שהיה לאמרי אמת 
טעמים למה שאמר בתחילה, אבל מכיון שאמר לו הח"ח דברים 

כאלו, חזר בו].

סיפר לי רבי יוסף גוטפרב, שבבית אביו כאשר אחד הילדים הוציא 
דבר שקר מפיו, היה אביו מרים קול צעקה עליו, אתה יודע מה 
שאם  להיפך,  ממש  חושבים  היום  בגיהנם?  המלאכים  לך  יעשו 

הוא עושה איזה מצוה, צריך הקב"ה לומר לו 'תודה רבה'....

תלמידי  חסידים  ישבו  שפעם  זצ"ל,  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
אצלם  רבם  נכנס  לפתע  העונש,  ביראת  והתעסקו  הבעש"ט 
ביראת  מתעסקים  שהם  לו  השיבו  מדברים?  מה  על  ושאלם 
העונש, והם רוצים להתעלות ולעבוד על יראת הרוממות שהיא 
מפחדים  אתם  אין  שאם  רבם,  להם  אמר  יותר.  גבוהה  דרגה 
לשתות מעט מים, סימן הוא שעדיין לא השגתם את מדת יראת 

העונש...

**

האדם  צריך  כך  התורה,  ללימוד  מזמנו  מקדיש  שהאדם  כשם 
להקדיש מזמנו גם בשביל ללמוד ספרי יראה כדי להגיע ליראת 
ה', כי היראה היא מצות עשה של "את ה' אלקיך תירא". ומלבד 

מצות היראה יש גם מצות אהבת ה', ואמר החפץ חיים, שמי שלא 
הגיע לאהבת ה' הרי הוא מעיד עדות שקר, המזוזה והתפילין הם 
מצוות של אהבת ה', ומי שעדיין לא קיים מצות אהבת ה', אסור לו 
ליטול ידיו לסעודה, כמו שאסור לעשות כן לפני כל מצוה ומצוה. 
וצריך ללמוד ספרי מוסר כדי להשיג מדות אלו. והמשנה ברורה 
בודאי  וא"כ  מוסר,  ספרי  ללמוד  שצריך  הביא  יב)  ס"ק  א  (סימן 
שצריך לעשות כן, כי מה שהובא במשנה ברורה הוא חיוב גמור 

לכל אחד ואחד לקיים. 

אותו לעשות  אליו, שיתבע  לבחור ספר שמדבר  צריך  וכל אחד 
רצון ה' וקיום מצוות התורה. פעם היו גדולי ישראל משלמים שכר 
לאנשים שיאמרו להם דברי מוסר, והיום כשאומרים לאדם איזו 

מוסר, הוא נעלב, וזה משום שאין יראת שמים.

אליו  ניגש  בלימוד,  שטייגן  שעשה  בישיבה  בחור  היה  פעם 
המשגיח ואמר לו, דע לך, כשם שאתה גדלת בתורה, כך גם היצר 
הרע גדל, וצריך אתה מאד להשמר ממנו, כי כל הגדול מחבירו 
הרע  היצר  העתיד,  הדור  שהם  בחורים  ובפרט  ממנו.  גדול  יצרו 
מודה  ואני  ולהשמר.  להתחזק  מאד  וצריך  מאד,  אותם  מבלבל 

להקב"ה שכבר עברתי את ימי הבחרות.

היה  שבירושלים  הדעת  מנקיי  זצ"ל  צינווירט  נטע  רבי  הגה"צ 
מחזיק אצלו בבית כל דבר שמצא שכתוב בגמ' ובשו"ע 'יהא מונח 
עד שיבא אליהו', ושאלו אחד למה אתה מחזיק כל זה, והשיב לו, 
לזה העולם,  עוד פעם  אני שמא ארד  ירא  כן,  לא אעשה  שאם 

ואינני יודע אם אצליח לעבור שוב את ימי הבחרות!!

החפץ חיים חיבר ספר 'תורת הבית' שכל כולו מיוסד על הפסוק 
במשלי (ב, ד-ה) "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז 
תורה",  תבין  "אז  אמר  לא  אלקים תמצא",  ודעת  ה'  יראת  תבין 
אלא אז תבין יראת ה' וגו', שענין זה צריך חיפוש מיוחד, כדי לזכות 
ביראת שמים צריכים הרבה להתיגע ולחפש, צריך לחפש ולחפש 
עוד ועוד, ואז זוכים. והרבה למדתי בצעירותי בספר הזה, ויש בו 
בימי הבחרות שהיצר הרע משקיע  ובפרט  כדי להתחזק,  הרבה 
הרבה כוחות להכשיל את האדם, כי יודע הוא בימי הבחרות זהו 

היסוד להמשך כל החיים.

ולכן, כל אחד ואחד מאתנו צריך להתחזק ביתר שאת וביתר עז, 
כי כבר הגיע הזמן להבין את הדבר שיש שכר ועונש, ויש דין ויש 

דיין, ואוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה.

מעלת הדמעות

כתוב אצל בת פרעה שלקחה את התיבה שבה היה משה רבינו (ב 
ו) "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר 
מילדי העברים זה". ולכאורה מנין ידע ש"מילדי העברים זה". אלא 
משום שכאשר אדם בוכה, סימן שהוא יהודי, כי יהודי יודע ומכיר 
במעלת וכח הדמעות, ומזה ידעה שמילדי העברים הוא. הגה"ק 
די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען  אומר  היה  זצ"ל  מסאטמאר 
איבישטער האט ליב"! (דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב). וכמו 
שאמרו חז"ל (ב"מ נט.) אע"פ ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות 

לא ננעלו.

פעם אחת כשהייתי במירון, נגש אלי יהודי, ואמר לי מה עושים? 
מקום  ידי  על  כאן  אתה  הנה  לו  אמרתי  חילוני!  נהיה  שלי  אח 
לך,  דע  לי,  אמר  רחמים.  בבקשת  דמעות  תוזיל  רשב"י,  מנוחת 
שמעולם לא בכיתי.... אמר לו, תחתוך מעט מבשרך.... ואז תראה 

איך שאתה בוכה, ואז נשבר לבו בקרבו ובכה בכיה רבה.

יש להתבונן ולדעת שמה שהאדם עושה כאן למטה, כמו תפילה 
טוב,  שפע  עליו  שיושפע  למעלה  מעורר  הוא  טובים,  ומעשים 
ומשל למה הדבר דומה, דהנה היום אדם יכול להיות סגור בתוך 
יכול להפעיל את פצצת אטום  חדר, ובלחיצת כפתור אחד הוא 
גם  הוא  וכך  העולם,  כל  את  להחריב  יכול  הוא   ,(atom bomb)
טובה  לקבל  ישועות  פועל  הוא  למטה,  כאן  בוכה  כשאדם 

מלמעלה.

שובבי"ם - הלב והעינים

למה  וז"ל:  כח)  מז  (בראשית  רש"י  כותב  אבינו  יעקב  בפטירת 
פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם 
שצריכים  דברים  ב'  כאן  שיש  הרי  עכ"ל.  וכו',  ישראל  של  ולבם 
תתורו  "ולא  הוא מה שנאמר  והלב,  העינים  והם  וחיזוק,  שמירה 
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ועינים הוא ענין הזנות, והלב הוא ענין 
האמונה, וכמו שאמרו חז"ל (ברכות יב:) אחרי לבבכם – זו מינות, 
אחרי עיניכם – זה הרהור עבירה, דברים אלו הם שסותמים את 
האדם החסרון בקדושה והחסרון באמונה, ובפטירת יעקב אבינו 

נסתמו הני ב' ענינים.

ומי פתח אותם? משה רבינו, כמו שנאמר (שמות ב יא) עה"פ "ויהי 
בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם", וז"ל רש"י: 
נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, עכ"ל. הרי שמשה פתח את מה 
שנסתם בפטירת יעקב אבינו, ונתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, 

ועל ידי כך זכה להיות מנהיג ישראל.

וישמע  וגו',  ההם  הרבים  בימים  "ויהי  כג-כה):  ב,  (שמות  כתוב 
וידע  ישראל,  בני  את  אלוקים  וירא  וגו',  נאקתם  את  אלקים 
ולא  לב,  עליהם  נתן  אלוקים,  וידע  וז"ל:  רש"י,  ופירש  אלוקים". 
העלים עיניו, עכ"ל. והיינו שהקב"ה נתן את הלב ואת העינים, וזה 
היה כנגד משה רבינו, שאף שהיה יחידי, מכל מקום בזכות שהוא 
נתן את עיניו ולבו להיות מצר עליהם, זכו בני ישראל שהקב"ה נתן 

כביכול את לבו ואת עיניו עליהם.

וענין זה מבואר עוד פעם, להלן (שם פ"ג פ"ז) עה"פ ויאמר ה' ראה 
מפני  שמעתי  צעקתם  ואת  במצרים  אשר  עמי  עני  את  ראיתי 
את  ידעתי  כי  וז"ל:  רש"י  ופירש  מכאביו",  את  ידעתי  כי  נגשיו 
ולא  ולדעת את מכאוביו,  להתבונן  לב  כי שמתי  כלומר  מכאביו, 
העלמתי עיני ולא אאטום את אזני מצעקתם, עכ"ל. וכאן הוסיף 
רש"י גם האוזן, כי אם יש לב ועין, ממילא אין האוזן אטומה אלא 

אדרבה קשובה היא לשמוע את צעקתם.

"ולא תתורו אחרי  ידי שמקיימים את מה שנאמר  זוכים על  וזה 
לבבכם" – זה המינות, "ואחרי עיניכם" - זה הרהור הלב, ועל ידי זה 

וזהו  קדושים".  "והייתם  בהמשך  שנאמר  כמו  לקדושה,  מגיעים 
בנים  "שובו  ג)  (ירמיה  נאמר  שעליהם  בשובבי"ם  העבודה  ענין 
שובבים", דהאר"י הק' אמר, שתכלית שיעבוד מצרים היה לתקן 
פרשת  את  קוראים  שאנו  האלו  ובימים  הקדושה,  עניני  את 

שיעבוד מצרים, יש בהם כדי לתקן זאת.

התורה,  בלימוד  אלו,  בימים  בפרט  להתחזק  האדם  צריך  ולכן 
בחורים  הרבה  יש  בטלים,  דברים  לדבר  ולא  ברציפות,  ללמוד 
שמתבטלין, ואי אפשר להבין אותם כיצד הם מבטלין זמנם לריק, 
היתכן כדבר הזה, ההורים שלהם כל כך מתאמצים בשבילם כדי 
שילמדו, והם.... ועליהם אפשר לומר בדרך דרוש אין לך בן חורין 
אלא מי שעוסק בתורה... והלא תלמוד תורה כנגד כולם, ואמר אבי 
זצ"ל לבאר הטעם דתלמוד תורה כנגד כולם, משום שבתורה כל 
תיבה ותיבה היא מצוה, ואם כן בודאי שיש להתחזק בזה ללמוד 
ללא דברים בטלים. ולא רק בחורים צריכים להתחזק בזה, אלא 
גם אברכים צריך להקפיד ללמוד ברציפות ללא הפסקות וללא 

דברים בטלים.

וצריך לעשות תשובה בימים אלו ימי השובבי"ם, כי הוא עת רצון, 
היא  התשובה  אלו  בימים  אבל  מיראה,  תשובה  עושים  ובאלול 

מאהבה, והיא מעלה גדולה יותר בתשובה.

עמו אנכי בצרה

וגו' אה-יה שלחני  "ויאמר אלוקים אל משה  יד)  ג  (שמות  כתוב 
אליכם". ופירש רש"י, שהקב"ה יהיה ביחד עם ישראל בעת צרתם. 
וזה מגודל אהבת השי"ת לבני ישראל. וכן אמר דוד המלך (תהלים 
צא טו) "עמו אנכי בצרה". וזהו הביאור במה שאומרים בזמירות 
את  ידידיו", שהקב"ה שם  להציל  כסאו  "עילם שת  ליום השבת 
כסאו בתוך 'עילם' שהיא עיר הבירה של בבל, כדי להציל את בני 

ישראל שהיו שם בגלות!

הבעש"ט היה יתום, ולפני פטירת אביו, אמר לו אביו, דע לך שבכל 
מקום שאתה נמצא, הקב"ה אתך! והיה הבעש"ט אומר, שהרגיש 
שדבריו הם צוואה בשבילו, ואת כל חייו חי עם הרגשה זו. וצריך 
האדם סבלנות, ובסופו של דבר יראה כמה הקב"ה היה עמו תמיד.

המחפש את ה' - ימצאהו

יסודי  בהלכות  והרמב"ם  ה',  לאהבת  להגיע  האדם  צריך  ומזה 
התורה (פ"ב ה"ב) כותב איך לבא לידי זה, וז"ל: והיאך היא הדרך 
לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים 
הגדולים, ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב 
וכו',  הגדול  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח 
ויפחד  נרתע לאחוריו  הוא  מיד  וכשמחשב בדברים האלו עצמן, 
ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה 
קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ  את  ושאלתי  עכ"ל.  דעות,  תמים  לפני 
זצ"ל, איך התבוננות זו מביאה לידי יראת שמים? והשיב לי, שאדם 
הלומד את חכמת ה'תכונה' (astronomy), אם כוונתו בזה לדעת 

את ה', ומחפש שם את ה', הרי שיראה ויבין. אבל אם כוונתו בזה 
רק כדי לדעת 'תכונה', לא ימצא את ה' שם. האדם צריך לחפש 
את ה', ואז ימצא! משה רבינו ראה את הסנה שאינו אוכל, והלך 
לחפש, וזכה לגילוי השכינה. "משרתיו שואלים זה לזה איה מקום 

כבודו", אם שואלים ומחפשים, זה סימן שקרובים אל הקב"ה.

היה כבר חולה מאד,  זצ"ל בהבדלה האחרונה בחייו כאשר  אבי 
שיהיה  כדי  המצוה  לעשות  אמר,  הבדלה,  שעושים  לו  כשאמרו 

נחת רוח לבורא!

פעם היה הגה"צ רבי זונדל זצ"ל בביתי, והנה מישהו דופק בדלת, 
והלכתי לפתוח את הדלת, אמר לי, תחשוב לעשות בזה נחת רוח 

לבורא.

הזהירות לקיים את כל המצוות

כתוב (שמות ד כד) "ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו", 
ויש להתבונן בזה דבר נורא, משה רבינו הוא שלוחו של הקב"ה 
להוציא את בני ישראל ממצרים, והנה משום שהתמהמה במילת 
בנו, ביקש ה' להמיתו! אלא האדם צריך לדעת, שגם כשהוא עוסק 
לשכוח  לו  אין  וגאולתם,  ישראל  עם  בהצלת  גדולות  במצוות 

משאר מצוות שעליו לקיימו.

הבריסקר רב זצ"ל היה אופה מצות 'תנור ראשון' במאפייתו של ר' 
רבעי  בשלשת  רב  הבריסקר  איחר  אחת  פעם  סלאנים,  לייבל 
הגרי"ז  לו  איחר, השיב  מדוע  לייבל  ר'  לאחר שבא שאלו  שעה, 
שכמובן שהוא ישלם לו על האיחור, ועל הסיבה שאיחר אמר, כי 
כל פעם לוקח לי שלשת רבעי שעה לקרות קריאת שמע [כן היה 
והיום  דערבית],  ובק"ש  דשחרית  בק"ש   – יום  בכל  פעמים  ב' 
חזרתי  ולכן  כדבעי,  אמרתיו  לא  המצות,  דאפיית  טירדא  מחמת 
שוב על ק"ש שלקח לי עוד שלשת רבעי שעה! והוסיף ואמר, וכי 
משום שאני צריך היום מצות, אני לא יתפלל היום?! רואים מזה 
שגם כאשר אדם עוסק במצוות נשגבות של אפיית מצות, אין לו 
קלה  ה'  רצון  לעשות  לו  יש  אלא  היום,  מצוות  שאר  להזניח 

כחמורה.

מעשה  כל  ויבדוק  השו"ע,  פי  על  יהיו  מעשיו  שכל  צריך  האדם 
שלמד  אמר  החזו"א  השו"ע.  ע"פ  זה  האם  שעושה,  ומעשה 
מרבותיו, שכל מה שעושה יש לו להתיעץ עם ד' חלקי השו"ע. ועל 
ענין זה אמרו חז"ל שכל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא 
בן עולם הבא! ואבי זצ"ל היה אומר, שמדובר באחד שלא מגיע לו 
עוה"ב, שאם כן בלא"ה הוא בן עוה"ב, אלא שאם הוא שונה הלכות 
בכל יום, גם אם לא מגיע לו, הרי הוא בן עוה"ב. אבל צריך לדעת 
ש'כל יום' כולל גם יום הכפורים וט' באב, ואם החסיר יום אחד אין 

לו סגולה זו.

 10 ישאירו  השיעור  שיעור, שבסוף  למגידי  אומר  היה  זצ"ל  אבי 
סירוטה,  מאיר  ר'  הרה"ג  לו  ואמר  הלכות.  ללמד  כדי  דקות 
ששת  כל  את  פעמים   2 כבר  סיימנו  שנה,   20 במשך  שבזכותו, 

חלקי המשנה ברורה!

כתוב (שם ה יז) "ויאמר (-פרעה) נרפים אתם נרפים על כן אתם 
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לעילוי נשמת
מרת שרה זלאטא בת הרה"ח ר' ניסן

נלב"ע איסרו חג פסח תשע"ח

לרפואה שלימה
שירה בת נחמה שיינדל שתחי'

אומרים נלכה נזבחה לה'". יש לומר בדרך דרוש, דיש אנשים שמדברים דרשות נפלאות, 
אבל כל מה שנוגע למעשה אינם עושים כלום, וכי אתם עושים משהו, אתם עצלנים 

שרק מדברים....

סוף הישועה לבא

עוד כתוב (פסוק כג) שמשה רבינו אומר לקב"ה "מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע 
לעם הזה והצל לא הצלת את עמך", משה רבינו שהיה עניו מכל אדם תלה הדבר בזה 
שהוא היה השליח לכך, ושאינו מתאים לכך, ולכך נהיה גרוע יותר ממה שהיה בתחילה. 
אבל הקב"ה השיב לו "ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה 

ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו" וגו', כלומר עוד מעט תראה את ישועת ה'.

המתחזקים,  לאלו  ובפרט  מישראל,  לאחד  שיש  וצוקה  צרה  לכל  גדול  לימוד  ומכאן 
שקורה לפעמים שבדיוק לאחר שהתחזקו - צרתם מתגברת אצלם, ואינם מבינים איך 
אירע להם כדבר הזה. ותשובה לזה ניתן ללמוד מפרשה זו משום שכל הצרות יסודם 
הוא מצד שיעבוד מצרים, שכמו שכאן היה נראה למשה, דאדרבה מאז בא אל פרעה 
הרע לעם הזה וגו', והשיבו הקב"ה 'עתה תראה' וגו', דהיינו שגם אם נראה שנהיה רע 
וההצלה רחוקה, אבל בסופו של דבר בבא זמן הישועה, היא תבא! כי לכל דבר יש זמן 
וקצבה, כמו אשה מעוברת שצריכה להמתין ט' חדשים, וילד ממתין י"ג שנה עד שנהיה 
בר מצוה, כך גם ליסורין יש זמן, ותיכף כשיעבור הזמן ישועתו תבא. והרי זה דומה לאדם 

הנוסע במכונית, ויש רמזור אדום, שאין לו ברירה אלא להמתין.

נותן טבעות לאנשים שבאו אצלו [כך היה נהוג אצל  מסופר על ה'בן איש חי' שהיה 
אחינו הספרדיים], והיה חרוט עליהם האותיות ג'ז'י', היו שחשבו שאולי זה 'שמות' וזה 
טוב לשמירה, אבל הוא אמר להם שהמכוון הוא לראשי תיבות 'גם זה יעבור', שלמשל 
אדם שהוא בעל יסורין או שלא נפקד בזש"ק, או שמחפש שידוך לילדיו, צריך לדעת, 

שהכל יחלוף ויעבור.

הגה"צ ר' זונדל קרויזר היה אומר, שהלימוד מפרעה ומגלות מצרים הוא כיצד לעבוד את 
ה', שמזה שהקב"ה הוריד את בני ישראל למצרים, ושם נהיו לעבדי פרעה, ידעו כיצד יש 
ונהיו עבדי ה', ידעו כיצד עובדים את המלך.  לעבוד למלך, ולכן כאשר יצאו ממצרים 
אלא שעל עבודת ה' יש שכר והאדם מתעלה למדרגות מזה, והשכר הוא נצח, ואבי זצ"ל 
בגרגירים,  היה מלא  כולו  כל העולם  'נצח', שאילו  חיים לבאר מהו  אמר בשם החפץ 
ואחת ל-10,000 שנה, נחסר גרגיר אחד, האם נוכל לחשב כמה זמן צריך כדי להמתין עד 
שיגמרו כל הגרגרים? מליארדי מליארדי שנים! אבל בסופו של דבר יש לזה גבול וסוף, 

אבל 'נצחיות' לא נגמר אף פעם!!
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הפעם היחידה שר' זונדל
לא התפלל ותיקין

הגה"צ  ר' זונדל קרויזר זצ"ל היה 
מנהגו להתפלל תמיד וותיקין מאז 
ביום  ואפילו  מצוה,  בר  שנעשה 
וגם  שלו,  ברכות  ובשבע  חתונתו 
מימיו.  החסיר  לא  קרבנות 
היה  מחייו  האחרונה  בתקופה 
מתגורר אצל בנו ר' יוסף ברח' פרי 
חדש. פעם אחת בדרכו לתפילת 
לאחר  ונפל,  מעד  ותיקין 
שהתאושש וקם ראו שהזמן קצת 
ותיקין,  תפילת  להספיק  מאוחר 
אמר לו בנו, שאם יתפלל ב'דילוג' 
יספיק להתפלל עם הנץ. אמר לו 
אצל  פרוטקציה  לי  אין  זונדל,  ר' 
אלא  בדילוג,  להתפלל  הקב"ה 
שעל  אף  כדבעי  להתפלל  עדיף 
ותיקין...  תפילת  את  אפסיד  ידי 
זונדל, מה נאמר  ואם כך אמר ר' 
שאנו  פעמים  הרבה  והלא  אנן? 
שכבר  לאחר  כנסת  לבית  באים 
ונעשה  דזמרה,  פסוקי  התחילו 
וממעשה  לדלג,  קביעות  אצלינו 
זה כמה חיזוק צריך לקחת, שהגם 
תפילת  על  מקפיד  כך  כל  שהיה 
הסכים  לא  זאת  בכל  ותיקין, 

להתפלל פעם אחת בדילוג!
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ע"י 'הבה נתחכמה' אפשר לבא
ח"ו לדברים אסורים

כתוב אצל גזירות פרעה על בני ישראל (שמות א, ט-י) "ויאמר אל 
עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו" וגו'. 
האדם צריך להתנהג בדרך ישרה, כמו שהיה אצל אביו ואצל סבא 
שלו, וכמו שהיה בדורות הקודמים, ואם הוא בא להתחכם ואומר 
'הבה נתחכמה', יכול הדבר להביאו עד לידי רציחה ח"ו, כמו שהיה 

אצל פרעה, שעל ידי זה גזר להרוג את ילדי ישראל.

פעם מישהו שאל את הסטייפעלער זצ"ל שאלה בעניני אמונה, 
השיב לו, וכי הרשב"א וכל הראשונים שינו דרכם מחמת כן, ואם 
הם לא שינו דרכם, גם אתה צריך לילך בתמימות, ולא להתחכם 

עם שאלות שונות ומשונות.

יראת שמים

והנה פרעה צוה למילדות (שם פסוק טז) "בילדכן את העבריות 
ואיך  והמתן אתו", רציחה ממש.  וראיתן על האבנים אם בן הוא 
יראת  להם  שהיה  משום  בקולו,  שמעו  ולא  המילדות  התגברו 
שמים, כמו שנאמר (פסוק יז) "ותיראן המילדות את האלקים ולא 
עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים". הכל תלוי 
יש את הכח להתגבר על הכל!  יראת שמים  ע"י  ביראת שמים! 

וראשית חכמה יראת אלוקים.

ועוד, שעל ידי יראת שמים זוכים לבנים טובים לדורי דורות עד 
יראו  כי  "ויהי  עולם, כמו שזכו המילדות, כפי שכתוב (פסוק כא) 
שהכוונה  רש"י  ופירש  בתים",  להם  ויעש  האלקים  את  המילדת 

לבתי כהונה ולויה ומלכות, והם דברים העומדים לעולם ועד.

היום, עזבו את מצות ה'יראה', החפץ חיים בתחילת ספרו 'משנה 
ברורה' מונה למצות היראה באותם ו' מצוות תדיריות, והיום אין 
מזכירים לילד שיש כזה דבר של 'גיהנום', ואיך רוצים שהוא יגדל 

לצדיק וירא אלוקים?! 

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של 
צדקה, והלך לבקש מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה ומצוות, 
והיה מחלל שבת. לאחר שנתן לו הגביר סכום גדול, פרץ הח"ח 
בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
בעוד כסף אתן לך עוד! תפס הח"ח את שתי ידיו ואמר לו, אני 
בוכה על ידים אלו שהם ידים של זהב, שנותנים צדקה ברוחב לב, 
שישרפו בגיהנם! מיד אמר הגביר לח"ח, אני מבטיח שמכאן ואילך 
אני ישמור שבת! והתעורר לך, משום שענין עונש הגיהנום הוא 

דבר המעורר את האדם לשוב אל ה'.

פעם אחת שלח החפץ חיים שליח לבעל האמרי אמת מגור, ואמר 
הכמוס  מטעם  השליחות  את  לקבל  יכול  שאינו  אמת  האמרי 
אליו  שוב  שלח  חיים,  לחפץ  זאת  אמרו  כאשר  עמדי.   (secret)
שישאלוהו האם יקבלו טעם זה גם בשמים?! ומיד האמרי אמת 
לבש המעיל והלך עם השליח לח"ח. [וכמובן שהיה לאמרי אמת 
טעמים למה שאמר בתחילה, אבל מכיון שאמר לו הח"ח דברים 

כאלו, חזר בו].

סיפר לי רבי יוסף גוטפרב, שבבית אביו כאשר אחד הילדים הוציא 
דבר שקר מפיו, היה אביו מרים קול צעקה עליו, אתה יודע מה 
שאם  להיפך,  ממש  חושבים  היום  בגיהנם?  המלאכים  לך  יעשו 

הוא עושה איזה מצוה, צריך הקב"ה לומר לו 'תודה רבה'....

תלמידי  חסידים  ישבו  שפעם  זצ"ל,  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
אצלם  רבם  נכנס  לפתע  העונש,  ביראת  והתעסקו  הבעש"ט 
ביראת  מתעסקים  שהם  לו  השיבו  מדברים?  מה  על  ושאלם 
העונש, והם רוצים להתעלות ולעבוד על יראת הרוממות שהיא 
מפחדים  אתם  אין  שאם  רבם,  להם  אמר  יותר.  גבוהה  דרגה 
לשתות מעט מים, סימן הוא שעדיין לא השגתם את מדת יראת 

העונש...

**

האדם  צריך  כך  התורה,  ללימוד  מזמנו  מקדיש  שהאדם  כשם 
להקדיש מזמנו גם בשביל ללמוד ספרי יראה כדי להגיע ליראת 
ה', כי היראה היא מצות עשה של "את ה' אלקיך תירא". ומלבד 

מצות היראה יש גם מצות אהבת ה', ואמר החפץ חיים, שמי שלא 
הגיע לאהבת ה' הרי הוא מעיד עדות שקר, המזוזה והתפילין הם 
מצוות של אהבת ה', ומי שעדיין לא קיים מצות אהבת ה', אסור לו 
ליטול ידיו לסעודה, כמו שאסור לעשות כן לפני כל מצוה ומצוה. 
וצריך ללמוד ספרי מוסר כדי להשיג מדות אלו. והמשנה ברורה 
בודאי  וא"כ  מוסר,  ספרי  ללמוד  שצריך  הביא  יב)  ס"ק  א  (סימן 
שצריך לעשות כן, כי מה שהובא במשנה ברורה הוא חיוב גמור 

לכל אחד ואחד לקיים. 

אותו לעשות  אליו, שיתבע  לבחור ספר שמדבר  צריך  וכל אחד 
רצון ה' וקיום מצוות התורה. פעם היו גדולי ישראל משלמים שכר 
לאנשים שיאמרו להם דברי מוסר, והיום כשאומרים לאדם איזו 

מוסר, הוא נעלב, וזה משום שאין יראת שמים.

אליו  ניגש  בלימוד,  שטייגן  שעשה  בישיבה  בחור  היה  פעם 
המשגיח ואמר לו, דע לך, כשם שאתה גדלת בתורה, כך גם היצר 
הרע גדל, וצריך אתה מאד להשמר ממנו, כי כל הגדול מחבירו 
הרע  היצר  העתיד,  הדור  שהם  בחורים  ובפרט  ממנו.  גדול  יצרו 
מודה  ואני  ולהשמר.  להתחזק  מאד  וצריך  מאד,  אותם  מבלבל 

להקב"ה שכבר עברתי את ימי הבחרות.

היה  שבירושלים  הדעת  מנקיי  זצ"ל  צינווירט  נטע  רבי  הגה"צ 
מחזיק אצלו בבית כל דבר שמצא שכתוב בגמ' ובשו"ע 'יהא מונח 
עד שיבא אליהו', ושאלו אחד למה אתה מחזיק כל זה, והשיב לו, 
לזה העולם,  עוד פעם  אני שמא ארד  ירא  כן,  לא אעשה  שאם 

ואינני יודע אם אצליח לעבור שוב את ימי הבחרות!!

החפץ חיים חיבר ספר 'תורת הבית' שכל כולו מיוסד על הפסוק 
במשלי (ב, ד-ה) "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז 
תורה",  תבין  "אז  אמר  לא  אלקים תמצא",  ודעת  ה'  יראת  תבין 
אלא אז תבין יראת ה' וגו', שענין זה צריך חיפוש מיוחד, כדי לזכות 
ביראת שמים צריכים הרבה להתיגע ולחפש, צריך לחפש ולחפש 
עוד ועוד, ואז זוכים. והרבה למדתי בצעירותי בספר הזה, ויש בו 
בימי הבחרות שהיצר הרע משקיע  ובפרט  כדי להתחזק,  הרבה 
הרבה כוחות להכשיל את האדם, כי יודע הוא בימי הבחרות זהו 

היסוד להמשך כל החיים.

ולכן, כל אחד ואחד מאתנו צריך להתחזק ביתר שאת וביתר עז, 
כי כבר הגיע הזמן להבין את הדבר שיש שכר ועונש, ויש דין ויש 

דיין, ואוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה.

מעלת הדמעות

כתוב אצל בת פרעה שלקחה את התיבה שבה היה משה רבינו (ב 
ו) "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר 
מילדי העברים זה". ולכאורה מנין ידע ש"מילדי העברים זה". אלא 
משום שכאשר אדם בוכה, סימן שהוא יהודי, כי יהודי יודע ומכיר 
במעלת וכח הדמעות, ומזה ידעה שמילדי העברים הוא. הגה"ק 
די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען  אומר  היה  זצ"ל  מסאטמאר 
איבישטער האט ליב"! (דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב). וכמו 
שאמרו חז"ל (ב"מ נט.) אע"פ ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות 

לא ננעלו.

פעם אחת כשהייתי במירון, נגש אלי יהודי, ואמר לי מה עושים? 
מקום  ידי  על  כאן  אתה  הנה  לו  אמרתי  חילוני!  נהיה  שלי  אח 
לך,  דע  לי,  אמר  רחמים.  בבקשת  דמעות  תוזיל  רשב"י,  מנוחת 
שמעולם לא בכיתי.... אמר לו, תחתוך מעט מבשרך.... ואז תראה 

איך שאתה בוכה, ואז נשבר לבו בקרבו ובכה בכיה רבה.

יש להתבונן ולדעת שמה שהאדם עושה כאן למטה, כמו תפילה 
טוב,  שפע  עליו  שיושפע  למעלה  מעורר  הוא  טובים,  ומעשים 
ומשל למה הדבר דומה, דהנה היום אדם יכול להיות סגור בתוך 
יכול להפעיל את פצצת אטום  חדר, ובלחיצת כפתור אחד הוא 
גם  הוא  וכך  העולם,  כל  את  להחריב  יכול  הוא   ,(atom bomb)
טובה  לקבל  ישועות  פועל  הוא  למטה,  כאן  בוכה  כשאדם 

מלמעלה.

שובבי"ם - הלב והעינים

למה  וז"ל:  כח)  מז  (בראשית  רש"י  כותב  אבינו  יעקב  בפטירת 
פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם 
שצריכים  דברים  ב'  כאן  שיש  הרי  עכ"ל.  וכו',  ישראל  של  ולבם 
תתורו  "ולא  הוא מה שנאמר  והלב,  העינים  והם  וחיזוק,  שמירה 
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ועינים הוא ענין הזנות, והלב הוא ענין 
האמונה, וכמו שאמרו חז"ל (ברכות יב:) אחרי לבבכם – זו מינות, 
אחרי עיניכם – זה הרהור עבירה, דברים אלו הם שסותמים את 
האדם החסרון בקדושה והחסרון באמונה, ובפטירת יעקב אבינו 

נסתמו הני ב' ענינים.

ומי פתח אותם? משה רבינו, כמו שנאמר (שמות ב יא) עה"פ "ויהי 
בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם", וז"ל רש"י: 
נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, עכ"ל. הרי שמשה פתח את מה 
שנסתם בפטירת יעקב אבינו, ונתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, 

ועל ידי כך זכה להיות מנהיג ישראל.

וישמע  וגו',  ההם  הרבים  בימים  "ויהי  כג-כה):  ב,  (שמות  כתוב 
וידע  ישראל,  בני  את  אלוקים  וירא  וגו',  נאקתם  את  אלקים 
ולא  לב,  עליהם  נתן  אלוקים,  וידע  וז"ל:  רש"י,  ופירש  אלוקים". 
העלים עיניו, עכ"ל. והיינו שהקב"ה נתן את הלב ואת העינים, וזה 
היה כנגד משה רבינו, שאף שהיה יחידי, מכל מקום בזכות שהוא 
נתן את עיניו ולבו להיות מצר עליהם, זכו בני ישראל שהקב"ה נתן 

כביכול את לבו ואת עיניו עליהם.

וענין זה מבואר עוד פעם, להלן (שם פ"ג פ"ז) עה"פ ויאמר ה' ראה 
מפני  שמעתי  צעקתם  ואת  במצרים  אשר  עמי  עני  את  ראיתי 
את  ידעתי  כי  וז"ל:  רש"י  ופירש  מכאביו",  את  ידעתי  כי  נגשיו 
ולא  ולדעת את מכאוביו,  להתבונן  לב  כי שמתי  כלומר  מכאביו, 
העלמתי עיני ולא אאטום את אזני מצעקתם, עכ"ל. וכאן הוסיף 
רש"י גם האוזן, כי אם יש לב ועין, ממילא אין האוזן אטומה אלא 

אדרבה קשובה היא לשמוע את צעקתם.

"ולא תתורו אחרי  ידי שמקיימים את מה שנאמר  זוכים על  וזה 
לבבכם" – זה המינות, "ואחרי עיניכם" - זה הרהור הלב, ועל ידי זה 

וזהו  קדושים".  "והייתם  בהמשך  שנאמר  כמו  לקדושה,  מגיעים 
בנים  "שובו  ג)  (ירמיה  נאמר  שעליהם  בשובבי"ם  העבודה  ענין 
שובבים", דהאר"י הק' אמר, שתכלית שיעבוד מצרים היה לתקן 
פרשת  את  קוראים  שאנו  האלו  ובימים  הקדושה,  עניני  את 

שיעבוד מצרים, יש בהם כדי לתקן זאת.

התורה,  בלימוד  אלו,  בימים  בפרט  להתחזק  האדם  צריך  ולכן 
בחורים  הרבה  יש  בטלים,  דברים  לדבר  ולא  ברציפות,  ללמוד 
שמתבטלין, ואי אפשר להבין אותם כיצד הם מבטלין זמנם לריק, 
היתכן כדבר הזה, ההורים שלהם כל כך מתאמצים בשבילם כדי 
שילמדו, והם.... ועליהם אפשר לומר בדרך דרוש אין לך בן חורין 
אלא מי שעוסק בתורה... והלא תלמוד תורה כנגד כולם, ואמר אבי 
זצ"ל לבאר הטעם דתלמוד תורה כנגד כולם, משום שבתורה כל 
תיבה ותיבה היא מצוה, ואם כן בודאי שיש להתחזק בזה ללמוד 
ללא דברים בטלים. ולא רק בחורים צריכים להתחזק בזה, אלא 
גם אברכים צריך להקפיד ללמוד ברציפות ללא הפסקות וללא 

דברים בטלים.

וצריך לעשות תשובה בימים אלו ימי השובבי"ם, כי הוא עת רצון, 
היא  התשובה  אלו  בימים  אבל  מיראה,  תשובה  עושים  ובאלול 

מאהבה, והיא מעלה גדולה יותר בתשובה.

עמו אנכי בצרה

וגו' אה-יה שלחני  "ויאמר אלוקים אל משה  יד)  ג  (שמות  כתוב 
אליכם". ופירש רש"י, שהקב"ה יהיה ביחד עם ישראל בעת צרתם. 
וזה מגודל אהבת השי"ת לבני ישראל. וכן אמר דוד המלך (תהלים 
צא טו) "עמו אנכי בצרה". וזהו הביאור במה שאומרים בזמירות 
את  ידידיו", שהקב"ה שם  להציל  כסאו  "עילם שת  ליום השבת 
כסאו בתוך 'עילם' שהיא עיר הבירה של בבל, כדי להציל את בני 

ישראל שהיו שם בגלות!

הבעש"ט היה יתום, ולפני פטירת אביו, אמר לו אביו, דע לך שבכל 
מקום שאתה נמצא, הקב"ה אתך! והיה הבעש"ט אומר, שהרגיש 
שדבריו הם צוואה בשבילו, ואת כל חייו חי עם הרגשה זו. וצריך 
האדם סבלנות, ובסופו של דבר יראה כמה הקב"ה היה עמו תמיד.

המחפש את ה' - ימצאהו

יסודי  בהלכות  והרמב"ם  ה',  לאהבת  להגיע  האדם  צריך  ומזה 
התורה (פ"ב ה"ב) כותב איך לבא לידי זה, וז"ל: והיאך היא הדרך 
לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים 
הגדולים, ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב 
וכו',  הגדול  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח 
ויפחד  נרתע לאחוריו  הוא  מיד  וכשמחשב בדברים האלו עצמן, 
ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה 
קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ  את  ושאלתי  עכ"ל.  דעות,  תמים  לפני 
זצ"ל, איך התבוננות זו מביאה לידי יראת שמים? והשיב לי, שאדם 
הלומד את חכמת ה'תכונה' (astronomy), אם כוונתו בזה לדעת 

את ה', ומחפש שם את ה', הרי שיראה ויבין. אבל אם כוונתו בזה 
רק כדי לדעת 'תכונה', לא ימצא את ה' שם. האדם צריך לחפש 
את ה', ואז ימצא! משה רבינו ראה את הסנה שאינו אוכל, והלך 
לחפש, וזכה לגילוי השכינה. "משרתיו שואלים זה לזה איה מקום 

כבודו", אם שואלים ומחפשים, זה סימן שקרובים אל הקב"ה.

היה כבר חולה מאד,  זצ"ל בהבדלה האחרונה בחייו כאשר  אבי 
שיהיה  כדי  המצוה  לעשות  אמר,  הבדלה,  שעושים  לו  כשאמרו 

נחת רוח לבורא!

פעם היה הגה"צ רבי זונדל זצ"ל בביתי, והנה מישהו דופק בדלת, 
והלכתי לפתוח את הדלת, אמר לי, תחשוב לעשות בזה נחת רוח 

לבורא.

הזהירות לקיים את כל המצוות

כתוב (שמות ד כד) "ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו", 
ויש להתבונן בזה דבר נורא, משה רבינו הוא שלוחו של הקב"ה 
להוציא את בני ישראל ממצרים, והנה משום שהתמהמה במילת 
בנו, ביקש ה' להמיתו! אלא האדם צריך לדעת, שגם כשהוא עוסק 
לשכוח  לו  אין  וגאולתם,  ישראל  עם  בהצלת  גדולות  במצוות 

משאר מצוות שעליו לקיימו.

הבריסקר רב זצ"ל היה אופה מצות 'תנור ראשון' במאפייתו של ר' 
רבעי  בשלשת  רב  הבריסקר  איחר  אחת  פעם  סלאנים,  לייבל 
הגרי"ז  לו  איחר, השיב  מדוע  לייבל  ר'  לאחר שבא שאלו  שעה, 
שכמובן שהוא ישלם לו על האיחור, ועל הסיבה שאיחר אמר, כי 
כל פעם לוקח לי שלשת רבעי שעה לקרות קריאת שמע [כן היה 
והיום  דערבית],  ובק"ש  דשחרית  בק"ש   – יום  בכל  פעמים  ב' 
חזרתי  ולכן  כדבעי,  אמרתיו  לא  המצות,  דאפיית  טירדא  מחמת 
שוב על ק"ש שלקח לי עוד שלשת רבעי שעה! והוסיף ואמר, וכי 
משום שאני צריך היום מצות, אני לא יתפלל היום?! רואים מזה 
שגם כאשר אדם עוסק במצוות נשגבות של אפיית מצות, אין לו 
קלה  ה'  רצון  לעשות  לו  יש  אלא  היום,  מצוות  שאר  להזניח 

כחמורה.

מעשה  כל  ויבדוק  השו"ע,  פי  על  יהיו  מעשיו  שכל  צריך  האדם 
שלמד  אמר  החזו"א  השו"ע.  ע"פ  זה  האם  שעושה,  ומעשה 
מרבותיו, שכל מה שעושה יש לו להתיעץ עם ד' חלקי השו"ע. ועל 
ענין זה אמרו חז"ל שכל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא 
בן עולם הבא! ואבי זצ"ל היה אומר, שמדובר באחד שלא מגיע לו 
עוה"ב, שאם כן בלא"ה הוא בן עוה"ב, אלא שאם הוא שונה הלכות 
בכל יום, גם אם לא מגיע לו, הרי הוא בן עוה"ב. אבל צריך לדעת 
ש'כל יום' כולל גם יום הכפורים וט' באב, ואם החסיר יום אחד אין 

לו סגולה זו.

 10 ישאירו  השיעור  שיעור, שבסוף  למגידי  אומר  היה  זצ"ל  אבי 
סירוטה,  מאיר  ר'  הרה"ג  לו  ואמר  הלכות.  ללמד  כדי  דקות 
ששת  כל  את  פעמים   2 כבר  סיימנו  שנה,   20 במשך  שבזכותו, 

חלקי המשנה ברורה!

כתוב (שם ה יז) "ויאמר (-פרעה) נרפים אתם נרפים על כן אתם 

אומרים נלכה נזבחה לה'". יש לומר בדרך דרוש, דיש אנשים שמדברים דרשות נפלאות, 
אבל כל מה שנוגע למעשה אינם עושים כלום, וכי אתם עושים משהו, אתם עצלנים 

שרק מדברים....

סוף הישועה לבא

עוד כתוב (פסוק כג) שמשה רבינו אומר לקב"ה "מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע 
לעם הזה והצל לא הצלת את עמך", משה רבינו שהיה עניו מכל אדם תלה הדבר בזה 
שהוא היה השליח לכך, ושאינו מתאים לכך, ולכך נהיה גרוע יותר ממה שהיה בתחילה. 
אבל הקב"ה השיב לו "ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה 

ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו" וגו', כלומר עוד מעט תראה את ישועת ה'.

המתחזקים,  לאלו  ובפרט  מישראל,  לאחד  שיש  וצוקה  צרה  לכל  גדול  לימוד  ומכאן 
שקורה לפעמים שבדיוק לאחר שהתחזקו - צרתם מתגברת אצלם, ואינם מבינים איך 
אירע להם כדבר הזה. ותשובה לזה ניתן ללמוד מפרשה זו משום שכל הצרות יסודם 
הוא מצד שיעבוד מצרים, שכמו שכאן היה נראה למשה, דאדרבה מאז בא אל פרעה 
הרע לעם הזה וגו', והשיבו הקב"ה 'עתה תראה' וגו', דהיינו שגם אם נראה שנהיה רע 
וההצלה רחוקה, אבל בסופו של דבר בבא זמן הישועה, היא תבא! כי לכל דבר יש זמן 
וקצבה, כמו אשה מעוברת שצריכה להמתין ט' חדשים, וילד ממתין י"ג שנה עד שנהיה 
בר מצוה, כך גם ליסורין יש זמן, ותיכף כשיעבור הזמן ישועתו תבא. והרי זה דומה לאדם 

הנוסע במכונית, ויש רמזור אדום, שאין לו ברירה אלא להמתין.

נותן טבעות לאנשים שבאו אצלו [כך היה נהוג אצל  מסופר על ה'בן איש חי' שהיה 
אחינו הספרדיים], והיה חרוט עליהם האותיות ג'ז'י', היו שחשבו שאולי זה 'שמות' וזה 
טוב לשמירה, אבל הוא אמר להם שהמכוון הוא לראשי תיבות 'גם זה יעבור', שלמשל 
אדם שהוא בעל יסורין או שלא נפקד בזש"ק, או שמחפש שידוך לילדיו, צריך לדעת, 

שהכל יחלוף ויעבור.

הגה"צ ר' זונדל קרויזר היה אומר, שהלימוד מפרעה ומגלות מצרים הוא כיצד לעבוד את 
ה', שמזה שהקב"ה הוריד את בני ישראל למצרים, ושם נהיו לעבדי פרעה, ידעו כיצד יש 
ונהיו עבדי ה', ידעו כיצד עובדים את המלך.  לעבוד למלך, ולכן כאשר יצאו ממצרים 
אלא שעל עבודת ה' יש שכר והאדם מתעלה למדרגות מזה, והשכר הוא נצח, ואבי זצ"ל 
בגרגירים,  היה מלא  כולו  כל העולם  'נצח', שאילו  חיים לבאר מהו  אמר בשם החפץ 
ואחת ל-10,000 שנה, נחסר גרגיר אחד, האם נוכל לחשב כמה זמן צריך כדי להמתין עד 
שיגמרו כל הגרגרים? מליארדי מליארדי שנים! אבל בסופו של דבר יש לזה גבול וסוף, 

אבל 'נצחיות' לא נגמר אף פעם!!
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דברי חיזוק והתעוררות

ע"י 'הבה נתחכמה' אפשר לבא
ח"ו לדברים אסורים

כתוב אצל גזירות פרעה על בני ישראל (שמות א, ט-י) "ויאמר אל 
עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו" וגו'. 
האדם צריך להתנהג בדרך ישרה, כמו שהיה אצל אביו ואצל סבא 
שלו, וכמו שהיה בדורות הקודמים, ואם הוא בא להתחכם ואומר 
'הבה נתחכמה', יכול הדבר להביאו עד לידי רציחה ח"ו, כמו שהיה 

אצל פרעה, שעל ידי זה גזר להרוג את ילדי ישראל.

פעם מישהו שאל את הסטייפעלער זצ"ל שאלה בעניני אמונה, 
השיב לו, וכי הרשב"א וכל הראשונים שינו דרכם מחמת כן, ואם 
הם לא שינו דרכם, גם אתה צריך לילך בתמימות, ולא להתחכם 

עם שאלות שונות ומשונות.

יראת שמים

והנה פרעה צוה למילדות (שם פסוק טז) "בילדכן את העבריות 
ואיך  והמתן אתו", רציחה ממש.  וראיתן על האבנים אם בן הוא 
יראת  להם  שהיה  משום  בקולו,  שמעו  ולא  המילדות  התגברו 
שמים, כמו שנאמר (פסוק יז) "ותיראן המילדות את האלקים ולא 
עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים". הכל תלוי 
יש את הכח להתגבר על הכל!  יראת שמים  ע"י  ביראת שמים! 

וראשית חכמה יראת אלוקים.

ועוד, שעל ידי יראת שמים זוכים לבנים טובים לדורי דורות עד 
יראו  כי  "ויהי  עולם, כמו שזכו המילדות, כפי שכתוב (פסוק כא) 
שהכוונה  רש"י  ופירש  בתים",  להם  ויעש  האלקים  את  המילדת 

לבתי כהונה ולויה ומלכות, והם דברים העומדים לעולם ועד.

היום, עזבו את מצות ה'יראה', החפץ חיים בתחילת ספרו 'משנה 
ברורה' מונה למצות היראה באותם ו' מצוות תדיריות, והיום אין 
מזכירים לילד שיש כזה דבר של 'גיהנום', ואיך רוצים שהוא יגדל 

לצדיק וירא אלוקים?! 

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של 
צדקה, והלך לבקש מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה ומצוות, 
והיה מחלל שבת. לאחר שנתן לו הגביר סכום גדול, פרץ הח"ח 
בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
בעוד כסף אתן לך עוד! תפס הח"ח את שתי ידיו ואמר לו, אני 
בוכה על ידים אלו שהם ידים של זהב, שנותנים צדקה ברוחב לב, 
שישרפו בגיהנם! מיד אמר הגביר לח"ח, אני מבטיח שמכאן ואילך 
אני ישמור שבת! והתעורר לך, משום שענין עונש הגיהנום הוא 

דבר המעורר את האדם לשוב אל ה'.

פעם אחת שלח החפץ חיים שליח לבעל האמרי אמת מגור, ואמר 
הכמוס  מטעם  השליחות  את  לקבל  יכול  שאינו  אמת  האמרי 
אליו  שוב  שלח  חיים,  לחפץ  זאת  אמרו  כאשר  עמדי.   (secret)
שישאלוהו האם יקבלו טעם זה גם בשמים?! ומיד האמרי אמת 
לבש המעיל והלך עם השליח לח"ח. [וכמובן שהיה לאמרי אמת 
טעמים למה שאמר בתחילה, אבל מכיון שאמר לו הח"ח דברים 

כאלו, חזר בו].

סיפר לי רבי יוסף גוטפרב, שבבית אביו כאשר אחד הילדים הוציא 
דבר שקר מפיו, היה אביו מרים קול צעקה עליו, אתה יודע מה 
שאם  להיפך,  ממש  חושבים  היום  בגיהנם?  המלאכים  לך  יעשו 

הוא עושה איזה מצוה, צריך הקב"ה לומר לו 'תודה רבה'....

תלמידי  חסידים  ישבו  שפעם  זצ"ל,  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
אצלם  רבם  נכנס  לפתע  העונש,  ביראת  והתעסקו  הבעש"ט 
ביראת  מתעסקים  שהם  לו  השיבו  מדברים?  מה  על  ושאלם 
העונש, והם רוצים להתעלות ולעבוד על יראת הרוממות שהיא 
מפחדים  אתם  אין  שאם  רבם,  להם  אמר  יותר.  גבוהה  דרגה 
לשתות מעט מים, סימן הוא שעדיין לא השגתם את מדת יראת 

העונש...

**

האדם  צריך  כך  התורה,  ללימוד  מזמנו  מקדיש  שהאדם  כשם 
להקדיש מזמנו גם בשביל ללמוד ספרי יראה כדי להגיע ליראת 
ה', כי היראה היא מצות עשה של "את ה' אלקיך תירא". ומלבד 

מצות היראה יש גם מצות אהבת ה', ואמר החפץ חיים, שמי שלא 
הגיע לאהבת ה' הרי הוא מעיד עדות שקר, המזוזה והתפילין הם 
מצוות של אהבת ה', ומי שעדיין לא קיים מצות אהבת ה', אסור לו 
ליטול ידיו לסעודה, כמו שאסור לעשות כן לפני כל מצוה ומצוה. 
וצריך ללמוד ספרי מוסר כדי להשיג מדות אלו. והמשנה ברורה 
בודאי  וא"כ  מוסר,  ספרי  ללמוד  שצריך  הביא  יב)  ס"ק  א  (סימן 
שצריך לעשות כן, כי מה שהובא במשנה ברורה הוא חיוב גמור 

לכל אחד ואחד לקיים. 

אותו לעשות  אליו, שיתבע  לבחור ספר שמדבר  צריך  וכל אחד 
רצון ה' וקיום מצוות התורה. פעם היו גדולי ישראל משלמים שכר 
לאנשים שיאמרו להם דברי מוסר, והיום כשאומרים לאדם איזו 

מוסר, הוא נעלב, וזה משום שאין יראת שמים.

אליו  ניגש  בלימוד,  שטייגן  שעשה  בישיבה  בחור  היה  פעם 
המשגיח ואמר לו, דע לך, כשם שאתה גדלת בתורה, כך גם היצר 
הרע גדל, וצריך אתה מאד להשמר ממנו, כי כל הגדול מחבירו 
הרע  היצר  העתיד,  הדור  שהם  בחורים  ובפרט  ממנו.  גדול  יצרו 
מודה  ואני  ולהשמר.  להתחזק  מאד  וצריך  מאד,  אותם  מבלבל 

להקב"ה שכבר עברתי את ימי הבחרות.

היה  שבירושלים  הדעת  מנקיי  זצ"ל  צינווירט  נטע  רבי  הגה"צ 
מחזיק אצלו בבית כל דבר שמצא שכתוב בגמ' ובשו"ע 'יהא מונח 
עד שיבא אליהו', ושאלו אחד למה אתה מחזיק כל זה, והשיב לו, 
לזה העולם,  עוד פעם  אני שמא ארד  ירא  כן,  לא אעשה  שאם 

ואינני יודע אם אצליח לעבור שוב את ימי הבחרות!!

החפץ חיים חיבר ספר 'תורת הבית' שכל כולו מיוסד על הפסוק 
במשלי (ב, ד-ה) "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז 
תורה",  תבין  "אז  אמר  לא  אלקים תמצא",  ודעת  ה'  יראת  תבין 
אלא אז תבין יראת ה' וגו', שענין זה צריך חיפוש מיוחד, כדי לזכות 
ביראת שמים צריכים הרבה להתיגע ולחפש, צריך לחפש ולחפש 
עוד ועוד, ואז זוכים. והרבה למדתי בצעירותי בספר הזה, ויש בו 
בימי הבחרות שהיצר הרע משקיע  ובפרט  כדי להתחזק,  הרבה 
הרבה כוחות להכשיל את האדם, כי יודע הוא בימי הבחרות זהו 

היסוד להמשך כל החיים.

ולכן, כל אחד ואחד מאתנו צריך להתחזק ביתר שאת וביתר עז, 
כי כבר הגיע הזמן להבין את הדבר שיש שכר ועונש, ויש דין ויש 

דיין, ואוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה.

מעלת הדמעות

כתוב אצל בת פרעה שלקחה את התיבה שבה היה משה רבינו (ב 
ו) "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר 
מילדי העברים זה". ולכאורה מנין ידע ש"מילדי העברים זה". אלא 
משום שכאשר אדם בוכה, סימן שהוא יהודי, כי יהודי יודע ומכיר 
במעלת וכח הדמעות, ומזה ידעה שמילדי העברים הוא. הגה"ק 
די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען  אומר  היה  זצ"ל  מסאטמאר 
איבישטער האט ליב"! (דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב). וכמו 
שאמרו חז"ל (ב"מ נט.) אע"פ ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות 

לא ננעלו.

פעם אחת כשהייתי במירון, נגש אלי יהודי, ואמר לי מה עושים? 
מקום  ידי  על  כאן  אתה  הנה  לו  אמרתי  חילוני!  נהיה  שלי  אח 
לך,  דע  לי,  אמר  רחמים.  בבקשת  דמעות  תוזיל  רשב"י,  מנוחת 
שמעולם לא בכיתי.... אמר לו, תחתוך מעט מבשרך.... ואז תראה 

איך שאתה בוכה, ואז נשבר לבו בקרבו ובכה בכיה רבה.

יש להתבונן ולדעת שמה שהאדם עושה כאן למטה, כמו תפילה 
טוב,  שפע  עליו  שיושפע  למעלה  מעורר  הוא  טובים,  ומעשים 
ומשל למה הדבר דומה, דהנה היום אדם יכול להיות סגור בתוך 
יכול להפעיל את פצצת אטום  חדר, ובלחיצת כפתור אחד הוא 
גם  הוא  וכך  העולם,  כל  את  להחריב  יכול  הוא   ,(atom bomb)
טובה  לקבל  ישועות  פועל  הוא  למטה,  כאן  בוכה  כשאדם 

מלמעלה.

שובבי"ם - הלב והעינים

למה  וז"ל:  כח)  מז  (בראשית  רש"י  כותב  אבינו  יעקב  בפטירת 
פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם 
שצריכים  דברים  ב'  כאן  שיש  הרי  עכ"ל.  וכו',  ישראל  של  ולבם 
תתורו  "ולא  הוא מה שנאמר  והלב,  העינים  והם  וחיזוק,  שמירה 
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ועינים הוא ענין הזנות, והלב הוא ענין 
האמונה, וכמו שאמרו חז"ל (ברכות יב:) אחרי לבבכם – זו מינות, 
אחרי עיניכם – זה הרהור עבירה, דברים אלו הם שסותמים את 
האדם החסרון בקדושה והחסרון באמונה, ובפטירת יעקב אבינו 

נסתמו הני ב' ענינים.

ומי פתח אותם? משה רבינו, כמו שנאמר (שמות ב יא) עה"פ "ויהי 
בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם", וז"ל רש"י: 
נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, עכ"ל. הרי שמשה פתח את מה 
שנסתם בפטירת יעקב אבינו, ונתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, 

ועל ידי כך זכה להיות מנהיג ישראל.

וישמע  וגו',  ההם  הרבים  בימים  "ויהי  כג-כה):  ב,  (שמות  כתוב 
וידע  ישראל,  בני  את  אלוקים  וירא  וגו',  נאקתם  את  אלקים 
ולא  לב,  עליהם  נתן  אלוקים,  וידע  וז"ל:  רש"י,  ופירש  אלוקים". 
העלים עיניו, עכ"ל. והיינו שהקב"ה נתן את הלב ואת העינים, וזה 
היה כנגד משה רבינו, שאף שהיה יחידי, מכל מקום בזכות שהוא 
נתן את עיניו ולבו להיות מצר עליהם, זכו בני ישראל שהקב"ה נתן 

כביכול את לבו ואת עיניו עליהם.

וענין זה מבואר עוד פעם, להלן (שם פ"ג פ"ז) עה"פ ויאמר ה' ראה 
מפני  שמעתי  צעקתם  ואת  במצרים  אשר  עמי  עני  את  ראיתי 
את  ידעתי  כי  וז"ל:  רש"י  ופירש  מכאביו",  את  ידעתי  כי  נגשיו 
ולא  ולדעת את מכאוביו,  להתבונן  לב  כי שמתי  כלומר  מכאביו, 
העלמתי עיני ולא אאטום את אזני מצעקתם, עכ"ל. וכאן הוסיף 
רש"י גם האוזן, כי אם יש לב ועין, ממילא אין האוזן אטומה אלא 

אדרבה קשובה היא לשמוע את צעקתם.

"ולא תתורו אחרי  ידי שמקיימים את מה שנאמר  זוכים על  וזה 
לבבכם" – זה המינות, "ואחרי עיניכם" - זה הרהור הלב, ועל ידי זה 

וזהו  קדושים".  "והייתם  בהמשך  שנאמר  כמו  לקדושה,  מגיעים 
בנים  "שובו  ג)  (ירמיה  נאמר  שעליהם  בשובבי"ם  העבודה  ענין 
שובבים", דהאר"י הק' אמר, שתכלית שיעבוד מצרים היה לתקן 
פרשת  את  קוראים  שאנו  האלו  ובימים  הקדושה,  עניני  את 

שיעבוד מצרים, יש בהם כדי לתקן זאת.

התורה,  בלימוד  אלו,  בימים  בפרט  להתחזק  האדם  צריך  ולכן 
בחורים  הרבה  יש  בטלים,  דברים  לדבר  ולא  ברציפות,  ללמוד 
שמתבטלין, ואי אפשר להבין אותם כיצד הם מבטלין זמנם לריק, 
היתכן כדבר הזה, ההורים שלהם כל כך מתאמצים בשבילם כדי 
שילמדו, והם.... ועליהם אפשר לומר בדרך דרוש אין לך בן חורין 
אלא מי שעוסק בתורה... והלא תלמוד תורה כנגד כולם, ואמר אבי 
זצ"ל לבאר הטעם דתלמוד תורה כנגד כולם, משום שבתורה כל 
תיבה ותיבה היא מצוה, ואם כן בודאי שיש להתחזק בזה ללמוד 
ללא דברים בטלים. ולא רק בחורים צריכים להתחזק בזה, אלא 
גם אברכים צריך להקפיד ללמוד ברציפות ללא הפסקות וללא 

דברים בטלים.

וצריך לעשות תשובה בימים אלו ימי השובבי"ם, כי הוא עת רצון, 
היא  התשובה  אלו  בימים  אבל  מיראה,  תשובה  עושים  ובאלול 

מאהבה, והיא מעלה גדולה יותר בתשובה.

עמו אנכי בצרה

וגו' אה-יה שלחני  "ויאמר אלוקים אל משה  יד)  ג  (שמות  כתוב 
אליכם". ופירש רש"י, שהקב"ה יהיה ביחד עם ישראל בעת צרתם. 
וזה מגודל אהבת השי"ת לבני ישראל. וכן אמר דוד המלך (תהלים 
צא טו) "עמו אנכי בצרה". וזהו הביאור במה שאומרים בזמירות 
את  ידידיו", שהקב"ה שם  להציל  כסאו  "עילם שת  ליום השבת 
כסאו בתוך 'עילם' שהיא עיר הבירה של בבל, כדי להציל את בני 

ישראל שהיו שם בגלות!

הבעש"ט היה יתום, ולפני פטירת אביו, אמר לו אביו, דע לך שבכל 
מקום שאתה נמצא, הקב"ה אתך! והיה הבעש"ט אומר, שהרגיש 
שדבריו הם צוואה בשבילו, ואת כל חייו חי עם הרגשה זו. וצריך 
האדם סבלנות, ובסופו של דבר יראה כמה הקב"ה היה עמו תמיד.

המחפש את ה' - ימצאהו

יסודי  בהלכות  והרמב"ם  ה',  לאהבת  להגיע  האדם  צריך  ומזה 
התורה (פ"ב ה"ב) כותב איך לבא לידי זה, וז"ל: והיאך היא הדרך 
לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים 
הגדולים, ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב 
וכו',  הגדול  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח 
ויפחד  נרתע לאחוריו  הוא  מיד  וכשמחשב בדברים האלו עצמן, 
ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה 
קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ  את  ושאלתי  עכ"ל.  דעות,  תמים  לפני 
זצ"ל, איך התבוננות זו מביאה לידי יראת שמים? והשיב לי, שאדם 
הלומד את חכמת ה'תכונה' (astronomy), אם כוונתו בזה לדעת 

את ה', ומחפש שם את ה', הרי שיראה ויבין. אבל אם כוונתו בזה 
רק כדי לדעת 'תכונה', לא ימצא את ה' שם. האדם צריך לחפש 
את ה', ואז ימצא! משה רבינו ראה את הסנה שאינו אוכל, והלך 
לחפש, וזכה לגילוי השכינה. "משרתיו שואלים זה לזה איה מקום 

כבודו", אם שואלים ומחפשים, זה סימן שקרובים אל הקב"ה.

היה כבר חולה מאד,  זצ"ל בהבדלה האחרונה בחייו כאשר  אבי 
שיהיה  כדי  המצוה  לעשות  אמר,  הבדלה,  שעושים  לו  כשאמרו 

נחת רוח לבורא!

פעם היה הגה"צ רבי זונדל זצ"ל בביתי, והנה מישהו דופק בדלת, 
והלכתי לפתוח את הדלת, אמר לי, תחשוב לעשות בזה נחת רוח 

לבורא.

הזהירות לקיים את כל המצוות

כתוב (שמות ד כד) "ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו", 
ויש להתבונן בזה דבר נורא, משה רבינו הוא שלוחו של הקב"ה 
להוציא את בני ישראל ממצרים, והנה משום שהתמהמה במילת 
בנו, ביקש ה' להמיתו! אלא האדם צריך לדעת, שגם כשהוא עוסק 
לשכוח  לו  אין  וגאולתם,  ישראל  עם  בהצלת  גדולות  במצוות 

משאר מצוות שעליו לקיימו.

הבריסקר רב זצ"ל היה אופה מצות 'תנור ראשון' במאפייתו של ר' 
רבעי  בשלשת  רב  הבריסקר  איחר  אחת  פעם  סלאנים,  לייבל 
הגרי"ז  לו  איחר, השיב  מדוע  לייבל  ר'  לאחר שבא שאלו  שעה, 
שכמובן שהוא ישלם לו על האיחור, ועל הסיבה שאיחר אמר, כי 
כל פעם לוקח לי שלשת רבעי שעה לקרות קריאת שמע [כן היה 
והיום  דערבית],  ובק"ש  דשחרית  בק"ש   – יום  בכל  פעמים  ב' 
חזרתי  ולכן  כדבעי,  אמרתיו  לא  המצות,  דאפיית  טירדא  מחמת 
שוב על ק"ש שלקח לי עוד שלשת רבעי שעה! והוסיף ואמר, וכי 
משום שאני צריך היום מצות, אני לא יתפלל היום?! רואים מזה 
שגם כאשר אדם עוסק במצוות נשגבות של אפיית מצות, אין לו 
קלה  ה'  רצון  לעשות  לו  יש  אלא  היום,  מצוות  שאר  להזניח 

כחמורה.

מעשה  כל  ויבדוק  השו"ע,  פי  על  יהיו  מעשיו  שכל  צריך  האדם 
שלמד  אמר  החזו"א  השו"ע.  ע"פ  זה  האם  שעושה,  ומעשה 
מרבותיו, שכל מה שעושה יש לו להתיעץ עם ד' חלקי השו"ע. ועל 
ענין זה אמרו חז"ל שכל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא 
בן עולם הבא! ואבי זצ"ל היה אומר, שמדובר באחד שלא מגיע לו 
עוה"ב, שאם כן בלא"ה הוא בן עוה"ב, אלא שאם הוא שונה הלכות 
בכל יום, גם אם לא מגיע לו, הרי הוא בן עוה"ב. אבל צריך לדעת 
ש'כל יום' כולל גם יום הכפורים וט' באב, ואם החסיר יום אחד אין 

לו סגולה זו.

 10 ישאירו  השיעור  שיעור, שבסוף  למגידי  אומר  היה  זצ"ל  אבי 
סירוטה,  מאיר  ר'  הרה"ג  לו  ואמר  הלכות.  ללמד  כדי  דקות 
ששת  כל  את  פעמים   2 כבר  סיימנו  שנה,   20 במשך  שבזכותו, 

חלקי המשנה ברורה!

כתוב (שם ה יז) "ויאמר (-פרעה) נרפים אתם נרפים על כן אתם 

אומרים נלכה נזבחה לה'". יש לומר בדרך דרוש, דיש אנשים שמדברים דרשות נפלאות, 
אבל כל מה שנוגע למעשה אינם עושים כלום, וכי אתם עושים משהו, אתם עצלנים 

שרק מדברים....

סוף הישועה לבא

עוד כתוב (פסוק כג) שמשה רבינו אומר לקב"ה "מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע 
לעם הזה והצל לא הצלת את עמך", משה רבינו שהיה עניו מכל אדם תלה הדבר בזה 
שהוא היה השליח לכך, ושאינו מתאים לכך, ולכך נהיה גרוע יותר ממה שהיה בתחילה. 
אבל הקב"ה השיב לו "ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה 

ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו" וגו', כלומר עוד מעט תראה את ישועת ה'.

המתחזקים,  לאלו  ובפרט  מישראל,  לאחד  שיש  וצוקה  צרה  לכל  גדול  לימוד  ומכאן 
שקורה לפעמים שבדיוק לאחר שהתחזקו - צרתם מתגברת אצלם, ואינם מבינים איך 
אירע להם כדבר הזה. ותשובה לזה ניתן ללמוד מפרשה זו משום שכל הצרות יסודם 
הוא מצד שיעבוד מצרים, שכמו שכאן היה נראה למשה, דאדרבה מאז בא אל פרעה 
הרע לעם הזה וגו', והשיבו הקב"ה 'עתה תראה' וגו', דהיינו שגם אם נראה שנהיה רע 
וההצלה רחוקה, אבל בסופו של דבר בבא זמן הישועה, היא תבא! כי לכל דבר יש זמן 
וקצבה, כמו אשה מעוברת שצריכה להמתין ט' חדשים, וילד ממתין י"ג שנה עד שנהיה 
בר מצוה, כך גם ליסורין יש זמן, ותיכף כשיעבור הזמן ישועתו תבא. והרי זה דומה לאדם 

הנוסע במכונית, ויש רמזור אדום, שאין לו ברירה אלא להמתין.

נותן טבעות לאנשים שבאו אצלו [כך היה נהוג אצל  מסופר על ה'בן איש חי' שהיה 
אחינו הספרדיים], והיה חרוט עליהם האותיות ג'ז'י', היו שחשבו שאולי זה 'שמות' וזה 
טוב לשמירה, אבל הוא אמר להם שהמכוון הוא לראשי תיבות 'גם זה יעבור', שלמשל 
אדם שהוא בעל יסורין או שלא נפקד בזש"ק, או שמחפש שידוך לילדיו, צריך לדעת, 

שהכל יחלוף ויעבור.

הגה"צ ר' זונדל קרויזר היה אומר, שהלימוד מפרעה ומגלות מצרים הוא כיצד לעבוד את 
ה', שמזה שהקב"ה הוריד את בני ישראל למצרים, ושם נהיו לעבדי פרעה, ידעו כיצד יש 
ונהיו עבדי ה', ידעו כיצד עובדים את המלך.  לעבוד למלך, ולכן כאשר יצאו ממצרים 
אלא שעל עבודת ה' יש שכר והאדם מתעלה למדרגות מזה, והשכר הוא נצח, ואבי זצ"ל 
בגרגירים,  היה מלא  כולו  כל העולם  'נצח', שאילו  חיים לבאר מהו  אמר בשם החפץ 
ואחת ל-10,000 שנה, נחסר גרגיר אחד, האם נוכל לחשב כמה זמן צריך כדי להמתין עד 
שיגמרו כל הגרגרים? מליארדי מליארדי שנים! אבל בסופו של דבר יש לזה גבול וסוף, 

אבל 'נצחיות' לא נגמר אף פעם!!
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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

ע"י 'הבה נתחכמה' אפשר לבא
ח"ו לדברים אסורים

כתוב אצל גזירות פרעה על בני ישראל (שמות א, ט-י) "ויאמר אל 
עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו" וגו'. 
האדם צריך להתנהג בדרך ישרה, כמו שהיה אצל אביו ואצל סבא 
שלו, וכמו שהיה בדורות הקודמים, ואם הוא בא להתחכם ואומר 
'הבה נתחכמה', יכול הדבר להביאו עד לידי רציחה ח"ו, כמו שהיה 

אצל פרעה, שעל ידי זה גזר להרוג את ילדי ישראל.

פעם מישהו שאל את הסטייפעלער זצ"ל שאלה בעניני אמונה, 
השיב לו, וכי הרשב"א וכל הראשונים שינו דרכם מחמת כן, ואם 
הם לא שינו דרכם, גם אתה צריך לילך בתמימות, ולא להתחכם 

עם שאלות שונות ומשונות.

יראת שמים

והנה פרעה צוה למילדות (שם פסוק טז) "בילדכן את העבריות 
ואיך  והמתן אתו", רציחה ממש.  וראיתן על האבנים אם בן הוא 
יראת  להם  שהיה  משום  בקולו,  שמעו  ולא  המילדות  התגברו 
שמים, כמו שנאמר (פסוק יז) "ותיראן המילדות את האלקים ולא 
עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים". הכל תלוי 
יש את הכח להתגבר על הכל!  יראת שמים  ע"י  ביראת שמים! 

וראשית חכמה יראת אלוקים.

ועוד, שעל ידי יראת שמים זוכים לבנים טובים לדורי דורות עד 
יראו  כי  "ויהי  עולם, כמו שזכו המילדות, כפי שכתוב (פסוק כא) 
שהכוונה  רש"י  ופירש  בתים",  להם  ויעש  האלקים  את  המילדת 

לבתי כהונה ולויה ומלכות, והם דברים העומדים לעולם ועד.

היום, עזבו את מצות ה'יראה', החפץ חיים בתחילת ספרו 'משנה 
ברורה' מונה למצות היראה באותם ו' מצוות תדיריות, והיום אין 
מזכירים לילד שיש כזה דבר של 'גיהנום', ואיך רוצים שהוא יגדל 

לצדיק וירא אלוקים?! 

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של 
צדקה, והלך לבקש מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה ומצוות, 
והיה מחלל שבת. לאחר שנתן לו הגביר סכום גדול, פרץ הח"ח 
בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
בעוד כסף אתן לך עוד! תפס הח"ח את שתי ידיו ואמר לו, אני 
בוכה על ידים אלו שהם ידים של זהב, שנותנים צדקה ברוחב לב, 
שישרפו בגיהנם! מיד אמר הגביר לח"ח, אני מבטיח שמכאן ואילך 
אני ישמור שבת! והתעורר לך, משום שענין עונש הגיהנום הוא 

דבר המעורר את האדם לשוב אל ה'.

פעם אחת שלח החפץ חיים שליח לבעל האמרי אמת מגור, ואמר 
הכמוס  מטעם  השליחות  את  לקבל  יכול  שאינו  אמת  האמרי 
אליו  שוב  שלח  חיים,  לחפץ  זאת  אמרו  כאשר  עמדי.   (secret)
שישאלוהו האם יקבלו טעם זה גם בשמים?! ומיד האמרי אמת 
לבש המעיל והלך עם השליח לח"ח. [וכמובן שהיה לאמרי אמת 
טעמים למה שאמר בתחילה, אבל מכיון שאמר לו הח"ח דברים 

כאלו, חזר בו].

סיפר לי רבי יוסף גוטפרב, שבבית אביו כאשר אחד הילדים הוציא 
דבר שקר מפיו, היה אביו מרים קול צעקה עליו, אתה יודע מה 
שאם  להיפך,  ממש  חושבים  היום  בגיהנם?  המלאכים  לך  יעשו 

הוא עושה איזה מצוה, צריך הקב"ה לומר לו 'תודה רבה'....

תלמידי  חסידים  ישבו  שפעם  זצ"ל,  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
אצלם  רבם  נכנס  לפתע  העונש,  ביראת  והתעסקו  הבעש"ט 
ביראת  מתעסקים  שהם  לו  השיבו  מדברים?  מה  על  ושאלם 
העונש, והם רוצים להתעלות ולעבוד על יראת הרוממות שהיא 
מפחדים  אתם  אין  שאם  רבם,  להם  אמר  יותר.  גבוהה  דרגה 
לשתות מעט מים, סימן הוא שעדיין לא השגתם את מדת יראת 

העונש...

**

האדם  צריך  כך  התורה,  ללימוד  מזמנו  מקדיש  שהאדם  כשם 
להקדיש מזמנו גם בשביל ללמוד ספרי יראה כדי להגיע ליראת 
ה', כי היראה היא מצות עשה של "את ה' אלקיך תירא". ומלבד 

מצות היראה יש גם מצות אהבת ה', ואמר החפץ חיים, שמי שלא 
הגיע לאהבת ה' הרי הוא מעיד עדות שקר, המזוזה והתפילין הם 
מצוות של אהבת ה', ומי שעדיין לא קיים מצות אהבת ה', אסור לו 
ליטול ידיו לסעודה, כמו שאסור לעשות כן לפני כל מצוה ומצוה. 
וצריך ללמוד ספרי מוסר כדי להשיג מדות אלו. והמשנה ברורה 
בודאי  וא"כ  מוסר,  ספרי  ללמוד  שצריך  הביא  יב)  ס"ק  א  (סימן 
שצריך לעשות כן, כי מה שהובא במשנה ברורה הוא חיוב גמור 

לכל אחד ואחד לקיים. 

אותו לעשות  אליו, שיתבע  לבחור ספר שמדבר  צריך  וכל אחד 
רצון ה' וקיום מצוות התורה. פעם היו גדולי ישראל משלמים שכר 
לאנשים שיאמרו להם דברי מוסר, והיום כשאומרים לאדם איזו 

מוסר, הוא נעלב, וזה משום שאין יראת שמים.

אליו  ניגש  בלימוד,  שטייגן  שעשה  בישיבה  בחור  היה  פעם 
המשגיח ואמר לו, דע לך, כשם שאתה גדלת בתורה, כך גם היצר 
הרע גדל, וצריך אתה מאד להשמר ממנו, כי כל הגדול מחבירו 
הרע  היצר  העתיד,  הדור  שהם  בחורים  ובפרט  ממנו.  גדול  יצרו 
מודה  ואני  ולהשמר.  להתחזק  מאד  וצריך  מאד,  אותם  מבלבל 

להקב"ה שכבר עברתי את ימי הבחרות.

היה  שבירושלים  הדעת  מנקיי  זצ"ל  צינווירט  נטע  רבי  הגה"צ 
מחזיק אצלו בבית כל דבר שמצא שכתוב בגמ' ובשו"ע 'יהא מונח 
עד שיבא אליהו', ושאלו אחד למה אתה מחזיק כל זה, והשיב לו, 
לזה העולם,  עוד פעם  אני שמא ארד  ירא  כן,  לא אעשה  שאם 

ואינני יודע אם אצליח לעבור שוב את ימי הבחרות!!

החפץ חיים חיבר ספר 'תורת הבית' שכל כולו מיוסד על הפסוק 
במשלי (ב, ד-ה) "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז 
תורה",  תבין  "אז  אמר  לא  אלקים תמצא",  ודעת  ה'  יראת  תבין 
אלא אז תבין יראת ה' וגו', שענין זה צריך חיפוש מיוחד, כדי לזכות 
ביראת שמים צריכים הרבה להתיגע ולחפש, צריך לחפש ולחפש 
עוד ועוד, ואז זוכים. והרבה למדתי בצעירותי בספר הזה, ויש בו 
בימי הבחרות שהיצר הרע משקיע  ובפרט  כדי להתחזק,  הרבה 
הרבה כוחות להכשיל את האדם, כי יודע הוא בימי הבחרות זהו 

היסוד להמשך כל החיים.

ולכן, כל אחד ואחד מאתנו צריך להתחזק ביתר שאת וביתר עז, 
כי כבר הגיע הזמן להבין את הדבר שיש שכר ועונש, ויש דין ויש 

דיין, ואוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה.

מעלת הדמעות

כתוב אצל בת פרעה שלקחה את התיבה שבה היה משה רבינו (ב 
ו) "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר 
מילדי העברים זה". ולכאורה מנין ידע ש"מילדי העברים זה". אלא 
משום שכאשר אדם בוכה, סימן שהוא יהודי, כי יהודי יודע ומכיר 
במעלת וכח הדמעות, ומזה ידעה שמילדי העברים הוא. הגה"ק 
די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען  אומר  היה  זצ"ל  מסאטמאר 
איבישטער האט ליב"! (דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב). וכמו 
שאמרו חז"ל (ב"מ נט.) אע"פ ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות 

לא ננעלו.

פעם אחת כשהייתי במירון, נגש אלי יהודי, ואמר לי מה עושים? 
מקום  ידי  על  כאן  אתה  הנה  לו  אמרתי  חילוני!  נהיה  שלי  אח 
לך,  דע  לי,  אמר  רחמים.  בבקשת  דמעות  תוזיל  רשב"י,  מנוחת 
שמעולם לא בכיתי.... אמר לו, תחתוך מעט מבשרך.... ואז תראה 

איך שאתה בוכה, ואז נשבר לבו בקרבו ובכה בכיה רבה.

יש להתבונן ולדעת שמה שהאדם עושה כאן למטה, כמו תפילה 
טוב,  שפע  עליו  שיושפע  למעלה  מעורר  הוא  טובים,  ומעשים 
ומשל למה הדבר דומה, דהנה היום אדם יכול להיות סגור בתוך 
יכול להפעיל את פצצת אטום  חדר, ובלחיצת כפתור אחד הוא 
גם  הוא  וכך  העולם,  כל  את  להחריב  יכול  הוא   ,(atom bomb)
טובה  לקבל  ישועות  פועל  הוא  למטה,  כאן  בוכה  כשאדם 

מלמעלה.

שובבי"ם - הלב והעינים

למה  וז"ל:  כח)  מז  (בראשית  רש"י  כותב  אבינו  יעקב  בפטירת 
פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם 
שצריכים  דברים  ב'  כאן  שיש  הרי  עכ"ל.  וכו',  ישראל  של  ולבם 
תתורו  "ולא  הוא מה שנאמר  והלב,  העינים  והם  וחיזוק,  שמירה 
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ועינים הוא ענין הזנות, והלב הוא ענין 
האמונה, וכמו שאמרו חז"ל (ברכות יב:) אחרי לבבכם – זו מינות, 
אחרי עיניכם – זה הרהור עבירה, דברים אלו הם שסותמים את 
האדם החסרון בקדושה והחסרון באמונה, ובפטירת יעקב אבינו 

נסתמו הני ב' ענינים.

ומי פתח אותם? משה רבינו, כמו שנאמר (שמות ב יא) עה"פ "ויהי 
בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם", וז"ל רש"י: 
נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, עכ"ל. הרי שמשה פתח את מה 
שנסתם בפטירת יעקב אבינו, ונתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, 

ועל ידי כך זכה להיות מנהיג ישראל.

וישמע  וגו',  ההם  הרבים  בימים  "ויהי  כג-כה):  ב,  (שמות  כתוב 
וידע  ישראל,  בני  את  אלוקים  וירא  וגו',  נאקתם  את  אלקים 
ולא  לב,  עליהם  נתן  אלוקים,  וידע  וז"ל:  רש"י,  ופירש  אלוקים". 
העלים עיניו, עכ"ל. והיינו שהקב"ה נתן את הלב ואת העינים, וזה 
היה כנגד משה רבינו, שאף שהיה יחידי, מכל מקום בזכות שהוא 
נתן את עיניו ולבו להיות מצר עליהם, זכו בני ישראל שהקב"ה נתן 

כביכול את לבו ואת עיניו עליהם.

וענין זה מבואר עוד פעם, להלן (שם פ"ג פ"ז) עה"פ ויאמר ה' ראה 
מפני  שמעתי  צעקתם  ואת  במצרים  אשר  עמי  עני  את  ראיתי 
את  ידעתי  כי  וז"ל:  רש"י  ופירש  מכאביו",  את  ידעתי  כי  נגשיו 
ולא  ולדעת את מכאוביו,  להתבונן  לב  כי שמתי  כלומר  מכאביו, 
העלמתי עיני ולא אאטום את אזני מצעקתם, עכ"ל. וכאן הוסיף 
רש"י גם האוזן, כי אם יש לב ועין, ממילא אין האוזן אטומה אלא 

אדרבה קשובה היא לשמוע את צעקתם.

"ולא תתורו אחרי  ידי שמקיימים את מה שנאמר  זוכים על  וזה 
לבבכם" – זה המינות, "ואחרי עיניכם" - זה הרהור הלב, ועל ידי זה 

וזהו  קדושים".  "והייתם  בהמשך  שנאמר  כמו  לקדושה,  מגיעים 
בנים  "שובו  ג)  (ירמיה  נאמר  שעליהם  בשובבי"ם  העבודה  ענין 
שובבים", דהאר"י הק' אמר, שתכלית שיעבוד מצרים היה לתקן 
פרשת  את  קוראים  שאנו  האלו  ובימים  הקדושה,  עניני  את 

שיעבוד מצרים, יש בהם כדי לתקן זאת.

התורה,  בלימוד  אלו,  בימים  בפרט  להתחזק  האדם  צריך  ולכן 
בחורים  הרבה  יש  בטלים,  דברים  לדבר  ולא  ברציפות,  ללמוד 
שמתבטלין, ואי אפשר להבין אותם כיצד הם מבטלין זמנם לריק, 
היתכן כדבר הזה, ההורים שלהם כל כך מתאמצים בשבילם כדי 
שילמדו, והם.... ועליהם אפשר לומר בדרך דרוש אין לך בן חורין 
אלא מי שעוסק בתורה... והלא תלמוד תורה כנגד כולם, ואמר אבי 
זצ"ל לבאר הטעם דתלמוד תורה כנגד כולם, משום שבתורה כל 
תיבה ותיבה היא מצוה, ואם כן בודאי שיש להתחזק בזה ללמוד 
ללא דברים בטלים. ולא רק בחורים צריכים להתחזק בזה, אלא 
גם אברכים צריך להקפיד ללמוד ברציפות ללא הפסקות וללא 

דברים בטלים.

וצריך לעשות תשובה בימים אלו ימי השובבי"ם, כי הוא עת רצון, 
היא  התשובה  אלו  בימים  אבל  מיראה,  תשובה  עושים  ובאלול 

מאהבה, והיא מעלה גדולה יותר בתשובה.

עמו אנכי בצרה

וגו' אה-יה שלחני  "ויאמר אלוקים אל משה  יד)  ג  (שמות  כתוב 
אליכם". ופירש רש"י, שהקב"ה יהיה ביחד עם ישראל בעת צרתם. 
וזה מגודל אהבת השי"ת לבני ישראל. וכן אמר דוד המלך (תהלים 
צא טו) "עמו אנכי בצרה". וזהו הביאור במה שאומרים בזמירות 
את  ידידיו", שהקב"ה שם  להציל  כסאו  "עילם שת  ליום השבת 
כסאו בתוך 'עילם' שהיא עיר הבירה של בבל, כדי להציל את בני 

ישראל שהיו שם בגלות!

הבעש"ט היה יתום, ולפני פטירת אביו, אמר לו אביו, דע לך שבכל 
מקום שאתה נמצא, הקב"ה אתך! והיה הבעש"ט אומר, שהרגיש 
שדבריו הם צוואה בשבילו, ואת כל חייו חי עם הרגשה זו. וצריך 
האדם סבלנות, ובסופו של דבר יראה כמה הקב"ה היה עמו תמיד.

המחפש את ה' - ימצאהו

יסודי  בהלכות  והרמב"ם  ה',  לאהבת  להגיע  האדם  צריך  ומזה 
התורה (פ"ב ה"ב) כותב איך לבא לידי זה, וז"ל: והיאך היא הדרך 
לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים 
הגדולים, ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב 
וכו',  הגדול  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח 
ויפחד  נרתע לאחוריו  הוא  מיד  וכשמחשב בדברים האלו עצמן, 
ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה 
קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ  את  ושאלתי  עכ"ל.  דעות,  תמים  לפני 
זצ"ל, איך התבוננות זו מביאה לידי יראת שמים? והשיב לי, שאדם 
הלומד את חכמת ה'תכונה' (astronomy), אם כוונתו בזה לדעת 

את ה', ומחפש שם את ה', הרי שיראה ויבין. אבל אם כוונתו בזה 
רק כדי לדעת 'תכונה', לא ימצא את ה' שם. האדם צריך לחפש 
את ה', ואז ימצא! משה רבינו ראה את הסנה שאינו אוכל, והלך 
לחפש, וזכה לגילוי השכינה. "משרתיו שואלים זה לזה איה מקום 

כבודו", אם שואלים ומחפשים, זה סימן שקרובים אל הקב"ה.

היה כבר חולה מאד,  זצ"ל בהבדלה האחרונה בחייו כאשר  אבי 
שיהיה  כדי  המצוה  לעשות  אמר,  הבדלה,  שעושים  לו  כשאמרו 

נחת רוח לבורא!

פעם היה הגה"צ רבי זונדל זצ"ל בביתי, והנה מישהו דופק בדלת, 
והלכתי לפתוח את הדלת, אמר לי, תחשוב לעשות בזה נחת רוח 

לבורא.

הזהירות לקיים את כל המצוות

כתוב (שמות ד כד) "ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו", 
ויש להתבונן בזה דבר נורא, משה רבינו הוא שלוחו של הקב"ה 
להוציא את בני ישראל ממצרים, והנה משום שהתמהמה במילת 
בנו, ביקש ה' להמיתו! אלא האדם צריך לדעת, שגם כשהוא עוסק 
לשכוח  לו  אין  וגאולתם,  ישראל  עם  בהצלת  גדולות  במצוות 

משאר מצוות שעליו לקיימו.

הבריסקר רב זצ"ל היה אופה מצות 'תנור ראשון' במאפייתו של ר' 
רבעי  בשלשת  רב  הבריסקר  איחר  אחת  פעם  סלאנים,  לייבל 
הגרי"ז  לו  איחר, השיב  מדוע  לייבל  ר'  לאחר שבא שאלו  שעה, 
שכמובן שהוא ישלם לו על האיחור, ועל הסיבה שאיחר אמר, כי 
כל פעם לוקח לי שלשת רבעי שעה לקרות קריאת שמע [כן היה 
והיום  דערבית],  ובק"ש  דשחרית  בק"ש   – יום  בכל  פעמים  ב' 
חזרתי  ולכן  כדבעי,  אמרתיו  לא  המצות,  דאפיית  טירדא  מחמת 
שוב על ק"ש שלקח לי עוד שלשת רבעי שעה! והוסיף ואמר, וכי 
משום שאני צריך היום מצות, אני לא יתפלל היום?! רואים מזה 
שגם כאשר אדם עוסק במצוות נשגבות של אפיית מצות, אין לו 
קלה  ה'  רצון  לעשות  לו  יש  אלא  היום,  מצוות  שאר  להזניח 

כחמורה.

מעשה  כל  ויבדוק  השו"ע,  פי  על  יהיו  מעשיו  שכל  צריך  האדם 
שלמד  אמר  החזו"א  השו"ע.  ע"פ  זה  האם  שעושה,  ומעשה 
מרבותיו, שכל מה שעושה יש לו להתיעץ עם ד' חלקי השו"ע. ועל 
ענין זה אמרו חז"ל שכל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא 
בן עולם הבא! ואבי זצ"ל היה אומר, שמדובר באחד שלא מגיע לו 
עוה"ב, שאם כן בלא"ה הוא בן עוה"ב, אלא שאם הוא שונה הלכות 
בכל יום, גם אם לא מגיע לו, הרי הוא בן עוה"ב. אבל צריך לדעת 
ש'כל יום' כולל גם יום הכפורים וט' באב, ואם החסיר יום אחד אין 

לו סגולה זו.

 10 ישאירו  השיעור  שיעור, שבסוף  למגידי  אומר  היה  זצ"ל  אבי 
סירוטה,  מאיר  ר'  הרה"ג  לו  ואמר  הלכות.  ללמד  כדי  דקות 
ששת  כל  את  פעמים   2 כבר  סיימנו  שנה,   20 במשך  שבזכותו, 

חלקי המשנה ברורה!

כתוב (שם ה יז) "ויאמר (-פרעה) נרפים אתם נרפים על כן אתם 

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

בענין יראת שמים ושמירת עינים ועוד
ליל ה' לפרשת וארא תשע"ט ירושלים עיה"ק תובב"א
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

אומרים נלכה נזבחה לה'". יש לומר בדרך דרוש, דיש אנשים שמדברים דרשות נפלאות, 
אבל כל מה שנוגע למעשה אינם עושים כלום, וכי אתם עושים משהו, אתם עצלנים 

שרק מדברים....

סוף הישועה לבא

עוד כתוב (פסוק כג) שמשה רבינו אומר לקב"ה "מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע 
לעם הזה והצל לא הצלת את עמך", משה רבינו שהיה עניו מכל אדם תלה הדבר בזה 
שהוא היה השליח לכך, ושאינו מתאים לכך, ולכך נהיה גרוע יותר ממה שהיה בתחילה. 
אבל הקב"ה השיב לו "ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה 

ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו" וגו', כלומר עוד מעט תראה את ישועת ה'.

המתחזקים,  לאלו  ובפרט  מישראל,  לאחד  שיש  וצוקה  צרה  לכל  גדול  לימוד  ומכאן 
שקורה לפעמים שבדיוק לאחר שהתחזקו - צרתם מתגברת אצלם, ואינם מבינים איך 
אירע להם כדבר הזה. ותשובה לזה ניתן ללמוד מפרשה זו משום שכל הצרות יסודם 
הוא מצד שיעבוד מצרים, שכמו שכאן היה נראה למשה, דאדרבה מאז בא אל פרעה 
הרע לעם הזה וגו', והשיבו הקב"ה 'עתה תראה' וגו', דהיינו שגם אם נראה שנהיה רע 
וההצלה רחוקה, אבל בסופו של דבר בבא זמן הישועה, היא תבא! כי לכל דבר יש זמן 
וקצבה, כמו אשה מעוברת שצריכה להמתין ט' חדשים, וילד ממתין י"ג שנה עד שנהיה 
בר מצוה, כך גם ליסורין יש זמן, ותיכף כשיעבור הזמן ישועתו תבא. והרי זה דומה לאדם 

הנוסע במכונית, ויש רמזור אדום, שאין לו ברירה אלא להמתין.

נותן טבעות לאנשים שבאו אצלו [כך היה נהוג אצל  מסופר על ה'בן איש חי' שהיה 
אחינו הספרדיים], והיה חרוט עליהם האותיות ג'ז'י', היו שחשבו שאולי זה 'שמות' וזה 
טוב לשמירה, אבל הוא אמר להם שהמכוון הוא לראשי תיבות 'גם זה יעבור', שלמשל 
אדם שהוא בעל יסורין או שלא נפקד בזש"ק, או שמחפש שידוך לילדיו, צריך לדעת, 

שהכל יחלוף ויעבור.

הגה"צ ר' זונדל קרויזר היה אומר, שהלימוד מפרעה ומגלות מצרים הוא כיצד לעבוד את 
ה', שמזה שהקב"ה הוריד את בני ישראל למצרים, ושם נהיו לעבדי פרעה, ידעו כיצד יש 
ונהיו עבדי ה', ידעו כיצד עובדים את המלך.  לעבוד למלך, ולכן כאשר יצאו ממצרים 
אלא שעל עבודת ה' יש שכר והאדם מתעלה למדרגות מזה, והשכר הוא נצח, ואבי זצ"ל 
בגרגירים,  היה מלא  כולו  כל העולם  'נצח', שאילו  חיים לבאר מהו  אמר בשם החפץ 
ואחת ל-10,000 שנה, נחסר גרגיר אחד, האם נוכל לחשב כמה זמן צריך כדי להמתין עד 
שיגמרו כל הגרגרים? מליארדי מליארדי שנים! אבל בסופו של דבר יש לזה גבול וסוף, 

אבל 'נצחיות' לא נגמר אף פעם!!
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ד

מה  בשביל  וכי  הזה...  השפל  העולם  לכאן  ועד  הכבוד,  כסא 
עשית את כל הנסיעה הארוכה הזו עד אמריקה, בשביל לתפור 

כמה כאן כפתורים?!
נשמה  שלחו  בדים  ועסקי  בגדים  תפירת  שבשביל  היתכן 
טהורה ונשגבה אל העולם הזה? האם זו היא תכלית החיים עלי 

אדמות, להוסיף עוד דולר ולאגור עוד דולר?!
דבריו של ר' אלחנן שנאמרו מתוך לב כאוב על מצבו הרוחני 
את  היטב  הבין  העשיר  פעולתם,  את  פעלו  חברו,  של  הירוד 

הישיבה.  ראש  של  שבדבריו  העצום  מוסר  הלקח  טיב 
לפתע נראה בעיניו כל העושר העצום הזה ככפתור חליפה 
לערוך  יתכן  שלא  כשם  וחודר,  נוקב  היה  המסר  פשוט... 
'נסיעה' מברנוביץ' לניו יורק בשביל תפירת כפתור... כן לא 

יתכן שהנשמה באה לעולם בשביל להיות 'חייט מומחה'.
אלחנן  מר'  וביקש  שלמה,  לתשובה  מאוד  התעורר  הנגיד 
סדר  עבורו  להתקין  כדי  מספר,  ימים  במחיצתו  להישאר 
תשובה, ולהחזירו לתכלית החיים בשמירת התורה והמצוה, 

ובקביעות עתים לתורה, ועשיית צדקה וחסד.
אלחנן,  לרבי  גדולה  טובה  מחזיק  פנחס  ר'  היה  ימיו  וכל 
על שהחזירו בחכמתו בתשובה שלמה לחיי תורה ומצוות, 
הקדושה,  הישיבה  של  הגדולים  התומכים  לאחר  ונעשה 

אשר )משלי ג, יח( עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר!
 ]מתוך שיחת מוסר לחיזוק עמל התורה, קובץ 689[

• ~ • ~ •
פעם  התארח  זצוק"ל,  משינווא  שרגא  יחזקאל  רבי  הרה"ק 
בשבת קודש בעיר 'טשורטקוב' הגדולה לאלקים, ובליל שבת 
הלך ביחד עם קהל חסידיו להשתתף בעריכת שולחנו הטהור 

של הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זצוק"ל.
עבודת הקידוש של ליל שבת ידועה ומפורסמת בחצר הקודש 
רוז'ין, אך אצל רבי דוד משה היתה במסירות נפש והתלהבות 
הקידוש  לפני  רב  זמן  ויראה  באימה  עומד  היה  הוא  עצומה, 
עצומה  בדבקות  נתון  כולו  עצומות,  בעיניים  בידו  כשהכוס 
וסערת רוח נוראה, ומעיניו זולגים דמעות כמים, עד שפתח את 

פי קדשו בלהב אש קודש ברכת הקידוש. 
היתה זו שעה נעלה מאוד לכל מי שזכה להסתופף בצל קדשו 

בעת הקידוש, ונמס כל לב כמים מפחד ד' והדר גאונו.  
בעת  הקדושה  עבודתו  גודל  את  רב  השינאווער  כשראה 
הקידוש, התפעל והתלהב מאוד, ולאחר צאתו מן הטיש אמר 
במעמד  נוכח  להיות  שזכה  מי  שכל  הוא  שבטוח  למקורביו, 

הנורא של הקידוש, התעורר לשוב בתשובה שלמה!
]כלליות קובץ 39[

• ~ • ~ •
בתוקף יראתו הגדולה של מחו' מורנו הגה"צ רבי זונדל קרוזר 
זצוק"ל, לא חת בעת הצורך להטיף דברים כדורבנות, כשהבין 

שמוכרחים לעורר לתשובה.
מתלמידיו  אחד  אצל  אבלים  בניחום  פעם  עמו  בהיותי 
חייו  שנגדעו  יקירו  בנו  פטירת  על  'שבעה'  המקורבים, שישב 
בפתאומיות רח"ל, אמר ר' זונדל: מנהג ישראל קודש, להכריז 
בעת הלוויה ל"ע מפסוקי שירת האזינו )דברים לב, ד(: "הצור 
צדיק  עול,  ואין  אמונה  א'ל  דרכיו משפט,  כל  כי  פעלו,  תמים 

המלווים  לב  את  לעורר  היא  בזה  הכוונה  עיקר   – הוא".  וישר 
והאבלים הנותרים בחיי עולם הזה, לתת את לבם להבין, שלא 
בתשובה  לשוב  ועליהם  הזאת,  הטרגדיה  עליהם  נחתה  בכדי 

שלמה ממעשיהם, כי יש דין ויש דיין!
)ה.(: "רב  והביא סמוכין מגמרא מפורשת בפרק קמא דברכות 
הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא ]החמיצו לו ארבע מאות חביות 
יין[, על לגביה ]נכנסו אליו[ רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא ורבנן, 
ואמרי לה רב אדא בר אהבה ורבנן, ואמרו ליה, לעיין מר במיליה 
מי  ליה,  אמרו  בעינייכו.  חשידנא  ומי  להו,  אמר  במעשיו[.  ]יפשפש 

חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא וכו'" עי"ש.
אלא  וניחומים,  פיוסים  בדברי  אליו  דברו  שלא  לפנינו,  הרי 

העירו את לבבו לשוב בתשובה שלמה ולפשפש במעשיו!
טובים  ממשפחת  אחד  בחור  לפניו  הבאתי  אחרת  בהזדמנות 
מיוחסים ונכבדים, שלדאבון לב ירד מדרך הטוב והישר, התחבר 
עם חבורת 'נושרים' שקלקלו אותו לדיראון קשה, אך לא עזב 
עדיין את קרבתו עמי, והגיע לביקורים תכופים לבקשת ברכה 

וכיוצא.
בביתי  היה  ע"ה  זונדל  רבי  שהצדיק  בעת  הגיע  אחת  פעם 
בלימוד החברותא, וכששאלתי ממנו מה יכולים אנו לעשות עם 
עתידו של בחור צעיר זה, שגלש ונפל כל כך? – קם רבי זונדל 
ממקומו בסערת רוח גדולה, והחל צועק על הבחור באש קודש: 
הלא מתנהג אתה כמו  דיר? ]מה קורה אתך?[,  וואס טוטצאך מיט 
גוי גמור! תראה איך אתה נראה ממש כמו גוי! רחמנא ליצלן! 
מה יהיה אתך? מה יעלה בסופך? הלא אתה גודל ומתגדל כמו 

גוי גמור!
ויהי המקום לחרדת אלקים!

של  הנוראות  צעקותיו  נוכח  ומזועזעים,  המומים  עמדנו  כולנו 
ר' זונדל מנהמת לבו, מעולם לא ראיתיו צועק בלהב אש קודש 

כזו!
מסוגל  היה  לא  ארוכה  שעה  נוראות,  בבכיות  פרץ  הבחור 
כל  את  לעזוב  מעמד  באותו  עצמו  על  שקיבל  עד  להירגע, 
מהרה  עד  וטהורה!  שלמה  בתשובה  ושב  המקולקלים,  חבריו 
השתלב בישיבה טובה ועלה והתעלה בתורה ויראת שמים לשם 

ולתפארת בית ישראל!
]טיב הזיכרונות, מורנו הר"ר זונדל קרוזר זצ"ל[

• ~ • ~ •
אל הרה"ק מרוז'ין זצוק"ל הגיע פעם אחד מחסידיו, ובכה על 

בנו שיצא לא עלינו לתרבות רעה, ה' ישמרנו.
ביקשו הצדיק למצוא הזדמנות טובה להביא את בנו אליו, ואכן 

המציא האב תחבולה, שיצטרך בנו לבוא אל הרבי הקדוש.
ועגלונים  בעגלות  לנסוע  היהודים  רגילים  היו  זמנים  באותם 
רוכשים  שהיו  היכולת  בעלי  הגויים  לעומת  למקום,  ממקום 
וכך  הסוסים,  גבי  על  בעצמם  ורוכבים  טובים,  סוסים  לעצמם 
עשו את דרכם מהר יותר, בלא שיצטרכו להשתרך בעגלותיהם.
בחביבות  קיבלו  זי"ע,  ישראל  לפני קדוש  הבן  כשהתייצב 
גדולה ובסבר פנים יפות, והחל לשוחח עמו באהבה וחיבה. 

בתוך הדברים שאלו הצדיק, כיצד היתה נסיעתך הנה?
התפאר הבן בפני הצדיק, שיש ברשותו 'סוס' פרטי, חזק 
הארוכה  דרכו  את  ועשה  הסוס,  על  רכב  ובעצמו  וחסון, 

במהירות וללא שום תקלות!
שאלו הרבי, ומדוע טובה יותר הרכיבה על הסוס, מהנסיעה 
בעגלות כשאר היהודים? הלא בעגלה פנימה אפשר לשבת 
על כסא וספסל, ולא על אוכף נוקשה, ובעת הצינה והקור 

אפשר אפילו לחמם בתוככי העגלה.
העצום  ההבדל  על  חשיבות,  ברוב  הסביר  הצעיר  אך 
לעומת העגלה המשתרכת  על הסוס  הרכיבה  שבמהירות 

לאיטה בדרכה, כשהיא מלאה באנשים ובחבילות וכו'.
בדרך,  תועים  אם  הרי  הקשה:  ושוב  הרפה,  לא  הצדיק  אולם 
נמצא שיצא שכרו בהפסדו, שכן הסוס שרץ מהר יותר מסתבך 
יותר ויותר בעומק מעבה היער הסבוך, ובזמן שהעגלה נוסעת 
לאיטה הרי הוא גומע מרחבים רבים, והולך כמתעתע אנה ואנה, 

הרחק הרחק מן הדרך הישר?!
אך הבחור החריף ענה מיד: אכן נכון הדבר, שכשתועים בדרך 
מסתבכים עמוק יותר, אבל תיכף ומיד כשמגלים את הטעות, 
שהסוס תועה בדרכו, חוזרים עד מהרה בקלות אל הדרך הישרה 

והסלולה!
על  לחזור  החל  והוא  האחרונים,  דבריו  לשמע  הצדיק  התלהב 
דברי הבחור בהטעמה מיוחדת ובאש שלהבת: כשמגלים את 
הטובה  הדרך  אל  מהרה  עד  חוזרים  בדרך,  שתעינו  הטעות 
והישרה! – כך חזר כמה פעמים על משפט זה שוב ושוב, עד 
שחדרו הדברים היטב ללבו של הבחור, והרהורי חרטה ותשובה 
התעוררו בלבו, על שעזב תורת אלקים חיים, ותעה מאוד בדרכו 
הרעה לחצוב לו בורות נשברים, ולא זז משם עד שהחזירו הרבי 

בתשובה שלמה!
יא- ל,  )דברים  התשובה  בפרשת  הכתוב  בנו  מעיד  כך  על  והלום 
יד(: "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום, לא נפלאת הוא 

לנו  יעלה  מי  לאמר  הוא  בשמים  לא  היא.  רחוקה  ולא  ממך 
השמימה וגו', ולא מעבר לים הוא לאמר מי יעבר לנו אל עבר 
הים וגו'. כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו". – 
ופירש הרמב"ן על אתר, שכוונת הכתוב היא למצות התשובה 
הנזכרת שם )בפסוק א(: "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו, ככל 
אשר אנכי מצוך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך", אמן 

ואמן.
]מתוך שיחת התעוררות לתשובה לרגל ימי השובבי"ם[
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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

שליח מצווה
לא  הכתובות  באחת  פיצה...  כשליח  עובד  אני 
אותי  שיכוון  כדי  ללקוח  התקשרתי  התמצאתי 
שלהם  לבניין  מתחת  עמדתי  לביתו...  מגיעים  כיצד 
גוזמה...  ללא  פעמים  כעשרה  ושוב  שוב  התקשרתי 
התחלתי להתייאש מלמצוא את דלת הבית אך לפתע 
ניגשתי  לבן,  משהו  ביצבץ  בחשיכה  השיחים  מבין 
לחפץ והנה בידי ארנק עם כרטיסי אשראי וכסף ועוד 

ועוד פריטים...
ועל הדלת הראשונה שדפקתי שאלתי  לבניין  עליתי 
בארנק...  הופיעו  שפרטיו  המשפחה  מתגוררת  היכן 
שאלתי  זו...  שהיא  ואמרה  הבית  אם  נענתה  תיכף 
הגיע  כיצד  הייתה המומה  והיא  לה  אם הארנק שייך 

הארנק לבין השיחים...
הסתבר שבנה הקטן מצא את הארנק ובדרך משחקם 
לבין  החלון  דרך  ארנקה  את  השליך  קטנים  של 

השיחים...
צילצל  ומיד  אבידה  השבת  ממצוות  לאופנוע  חזרתי 
את  שהזמינו  המשפחה  היו  הקו  .מאחורי  הסלולרי 
היה  העיכוב  כל  כי  והבנתי  שמחתי  עתה  הפיצה... 
את  ומשסיימתי  אבידה  השבת  במצוות  שאזכה  כדי 
המצווה חזרו אלי מעצמם בהתנצלות שלא שמו לב 

לשיחות שלא נענו...
בעל המעשה: א.ש.

 • - • - •

יושב ומזווג זיווגים
אני לא שדכנית ולא מתעסקת בתחום כלל וכלל, אבל 
ומזווג  יושב  הקב"ה  כמה  עד  מראה  רק  שאירע  מה 

זיווגים...
מעשה שהיה כך היה, אני עובדת בסמינר לבנות והנה 
יום אחד הופיעה תלמידה לשעבר בבית הספר ומאחר 
וכבר חלפו כמה שנים מאז תום לימודיה התעניינתי 
בשלומה והנה בתוך השיחה עלה כי טרם מצאה את 
זיווגה. לקחתי ממנה פרטים ואמרתי לה כי באם יגיע 
לאוזניי משהו מתאים אצור איתה קשר ובכך נפרדנו...
כמה ימים אחרי השיחה הגיעה תלמידה נוספת שגם 
היא סיימה את לימודיה לפני כמה זמן ובתוך השיחה 
אמרה שיש לה אח כליל המעלות, ממש בחור חמד 

ואם אשמע על שידוך מתאים עבורו...
מהפרטים שהיא סיפרה היה נשמע לי מתאים עבור 
התלמידה ששוחחתי עמה אך לפני כמה ימים. הבנתי 

שמשמים מזמנים לפתחי שידוך...
התרצו  קצר  זמן  ובפרק  השידוך  את  הצעתי  תיכף 
הצדדים לשידוך וענבי הגפן בענבי הגפן יצא השידוך 
הנאה ונכנסו בברית הארוסין בשעה טובה ומוצלחת!!!
נסתרים דרכי ה' וכמה מתוקים הם כאשר מתבוננים 

מעט ורואים כיצד פועל ה' בדרכים נפלאות!!!
בעלת המעשה: ב.ש.

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
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

תשובה בימי השובבי"ם – ב 
תקבלו  עתה  אם   – "ועתה  רש"י:  פירש 
שכל  ואילך,  מכאן  לכם  יערב  עליכם, 
מבואר,  הדקדוק  ע"כ.  קשות"  התחלות 
ולפי  ומסיים בקשיות,  שמתחיל בערבות 
'קשות', היה  מה שמסיים שכל התחלות 
צריך לומר שמכאן ואילך 'יקל' עליכם, או 

לומר שכל התחלות 'מרות', ומה ענין ערבוב הלשונות כאן.
עמל  מתוך  אם  כי  נקנית  התורה  שאין  בתורה,  'קלות'  אין  ברם, 
ויגיעה וקושי, ולכן לא שייך לומר בלשון "מכאן ואילך 'יקל' לכם", 
ומפרכת.  עבודה קשה  בו  ויש  תמיד קשה,  הוא  התורה  עסק  כי 

וכמ"ש הט"ז )או"ח סי' מז ס"ק א( עי"ש.
בני  את  מצרים  "ויעבדו  קנג.(:  )ח"ג  הקדוש  בזוהר  שדרשו  כענין 
ישראל בפרך, וימררו את חייהם וגו' )א, יג-יד(. – 'וימררו את חייהם 
בעבודה קשה' זו קושיא, 'בחומר' דא קל וחומר, 'ובלבנים' דא לבון 
אשר  עבודתם  כל  'את  ברייתא,  דא  בשדה'  עבודה  'ובכל  הלכה, 
עבדו בהם בפרך' דא תיקו" עכל"ק. כלומר, שבהיות שמתרשלים 
ישראל מן העבודה הקשה שביגיעת התורה, בחומרא דקל וחומר, 
ובלבנים שבליבון הלכה, ובפירכא וברייתא וכו' – לכן באה עליהם 
הגלות הקשה של שעבוד חומר ולבנים וכל עבודה בשדה. ומאידך 
ושעבוד  הגלויות  מעול  להינצל  והעצה  שהתיקון  כאן,  נלמד 
התורה  שבעסק  ובלבנים  בחומר  התורה  ביגיעת  הוא  מלכויות, 

הקדושה. 
היינו שמדייק רש"י ז"ל בלשונו הזהב: "מכאן ואילך 'יערב' לכם", 
לא אמר 'יקל' לכם, כי אין עסק התורה מלאכה קלה כלל ועיקר. 
– אך אמת המידה לדבר קשה או דבר קל, תלויה בעיקר ברצונו 
מאוד,  אליו  ומשתוקק  האדם  שרוצה  שבדבר  אדם,  של  וחשקו 
אינו קשה עליו כלל. ומאידך דבר שאין רוצה בו, גם משימה קלה 

ופשוטה תהיה קשה עליו.
בקושי  בעוז  שתעמדו  אחר  לכם",  'יערב'  ואילך  "מכאן  ולפיכך 
שבהתחלות, ותקבלו עליכם 'עתה' את התורה בתשובה שלמה, 
ובלב שלם המלא תשוקה ורצון. – הרי ממילא מכאן ואילך 'יערב' 
לכם, שהקושי יהיה מלא מתיקות וערבות, ותזכו להתענג בעמלה 
של תורה, מתוך תשובה מאהבה בימי השובבי"ם הנעלים הללו, 

אמן.
• ~ • ~ •

בעת נסיעתו הגדולה של הגה"צ רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד 
בעל 'קובץ שיעורים' לארצות הברית, לצורך גיוס כספים לטובת 
ישיבתו הגדולה שבברנוביץ', הגיעה שמועה לאוזנו שחבר נעוריו 
והיו  בילדותם  יחדיו  עמו  גדל  ז"ל, אשר  גולדשטיין  פנחס  הר"ר 
מגדולי  אחד  והינו  באמריקה,  עתה  מתגורר  קרובים,  חברים 

העשירים בניו יורק רבתי.
בטירתו  לבקרו  ונסע  ורעו,  ידידו  לשמע  אלחנן  רבי  הגאון  שמח 
המפוארת. הנגיד שמח אף הוא להיפגש עם חבר נעוריו משכבר 

הימים, וקיבלו בכבוד גדול בפאר והדר. 
ר' אלחנן מצידו, אף כי שמח כאמור להיפגש עם רעהו הטוב אחר 
רבות בשנים, לבו נחמץ בקרבו, בראותו שהוא התרחק מאוד מן 
היהדות.  עיקרי  על  בביתו  שומרים  ובקושי  המצוה,  ומן  התורה 
אחר  שולל  הלך  ההם,  הימים  של  באמריקה  יהודים  הרבה  וכמו 
ועבדות השם  בתורה  הרוח  חיי  את  והזניח  והממון,  ההון  צבירת 

יתברך. 
העשיר הזמין את ר' אלחנן אל טרקלינו המפואר, והתיישבו יחדיו 
מלא  מסביב  כשהכל  מרעים,  לשיחת  הדורות  עור  כורסאות  על 
ווילונות של משי רקומים להפליא השתלשלו  והדר,  עושר פאר 
מן התקרה ועד הרצפה, אגרטלי זהב וכסף סודרו בקפידה בפינות 

הטרקלין המואר באור יקרות של מנורות בדולח יוקרתיות.

זיכרונות  שהעלו  לאחר  שיחתם  במהלך 
נעורים נעימים, שאל ר' אלחנן את ידידו 
כיצד הגיע אל ארצות הברית. סיפר הלה, 
שבשלב מסוים בבחרותו איבד את חשקת 
ללמוד  אביו  ושלחו  ה',  ירחם  התורה, 
באמריקה,  שהוקמה  חדשה  בישיבה 
אותו  יחזירו  שבו  המיוחדת  והמסגרת  החדש  שהמקום  בתקוה 
אל ספסל הלימודים. אך גם באותה ישיבה לא מצא את מקומו, 
והחל לעבוד במקצוע החייטות אותו חיבב מקטנותו בבית אמו. 
מתחילה היה 'שוליא' זעיר, 'עוזר' לחייט המקומי, והרוויח פרוטות 
בגדים'  'חנות  פתח  ארוכה  תקופה  לאחר  אך  לשבוע.  בודדות 
מחזיק  וכיום  הטקסטיל,  בענף  והתפתח  שגדל  עד  עצמו,  בפני 
הוא בבית חרושת ענק במרכז הסחר העולמי שבמנהטן הגדולה, 
שם מועסקים מדי יום ביומו כארבע מאות פועלים, על 'קו ייצור' 
ומניבים  תבל,  ברחבי  המשווקים  והדר,  פאר  בגדי  של  מיוחד 

תשואת הון עתק מדי חודש בחודשו!
עתה  הוא  הגיע  מדוע  אלחנן,  ר'  את  העשיר  שאל  מכן  לאחר 
בברנוביץ'  רבי אלחנן  הגדולה שהקים  הישיבה  על   – לאמריקה? 
כבר הספיק העשיר לשמוע, ולכן התפלא על מה ולמה עזב כך את 
ישיבתו ואת מאות תלמידיו האהובים לתקופה כה ארוכה, והפליג 

הרחק לארצות הברית.
להתרים  כדי  הנה  שהגיע  לחבירו  גילה  לא  בפקחותו  אלחנן  ר' 
שרכשתיה  'חליפה'  לי  יש  בחכמה:  השיבו  אלא  הישיבה,  עבור 
תמיד  התחתון  הכפתור  מה  משום  אך  הגדולה,  בברנוביץ'  שם 
בכל  כראוי  הכפתור  את  תופרת  הצדקת  הרבנית  אשתי  נקרע... 
ונופל,  חוזר  הוא שוב  אך משום מה לאחר תקופה  פעם שנופל, 
וכך הגלגל חוזר חלילה, הכפתור נקרע והרבנית תופרת... לפיכך 
חייט  בתור  שאתה  אליך,  להגיע  אם  כי  ברירה  שאין  החלטתי 
את  לתפור  בדבר,  עצה  תמצא  בוודאי  מפורסם,  ואמן  מומחה 

הכפתור בחזקה ובתוקף, באופן שלא יפול יותר לעולם!
עשית  שנקרע  כפתור  בשביל  וכי  האיש,  השתאה  מאמין!  אינני 
'כרטיס  את כל הדרך הארוכה והקשה הזו? הלא רק במחיר של 
הנסיעה' יכולת לרכוש ארון מלא חליפות חדשות והדורות... וכי 
של  הטוב  לתיקונו  מומחה  חייט  ברנוביץ'  רחבי  בכל  מצאת  לא 

הכפתור? 
את  לי  שתתקן  כדי  לאמריקה,  אליך  באתי  בשלו,  אלחנן  ר'  אך 

הכפתור הרופף!
יחדיו  יצאו  והשניים  המנחה,  תפילת  זמן  הגיע  והכי  אדהכי 
התעורר  הכנסת  בבית  ומעריב.  מנחה  לתפילת  הכנסת  לבית 
תפילה  שבאותה  אלחנן,  ר'  של  תפילתו  למראה  מאוד  העשיר 
הטוב  רעהו  על  ותחנונים  רחמים  בבקשת  שליש  בדמעות  בכה 
שהתרחק כל כך מחיי תורה ויראה, ואין לו בעולמו כי אם 'ביזנס' 

ו'מאני' בלבד...
לאחר התפילה חזרו אל הבית, שם ערכו בפניהם משרתי הבית 
ובמהלך  החשוב.  האורח  של  לכבודו  המלך,  כיד  דשנה  סעודה 
הסעודה שאל העשיר שוב את ר' אלחנן את השאלה שהציקה לו, 
אמור נא האמת, מה היא סיבת נסיעתך כאן לאמריקה? הרי ברור 

שלא בשביל 'תפירת כפתור' עורכים 'נסיעה' שכזו!
כראות ר' אלחנן שלבו של האיש נפתח מעט, והוא התקרב אליו 
פיו  ופתח את  לו, פנה אליו  ולתורתו הקדושה, והשאלה מציקה 

בחכמה:
הנה זאת ברור אצלך, שבשביל תפירת כפתור פשוט לא יוצאים 
עשית  אתה  והנה  יורק...  ניו  ועד  מברנוביץ'  שכזו  קשה  בנסיעה 
'נסיעה' ארוכה הרבה יותר, מלמעלה בשמי שמים בגרמי שחקים 

עליונים, מקום מושב נשמתך הטהורה מתחת 

ג

ְמעּו  ׁשְ מֹוַע ּתִ ה ִאם ׁשָ "ְוַעּתָ
ֶאת  ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ ֹקִלי,  ּבְ

ִריִתי וגו'" )יט, ה( ּבְ

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין
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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

עבירה  ליוצר,  ישתבח  בין  המספר  א.  
היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה, 
הירא  האיש  מי  בפסוק,  דכתוב  פירוש, 
ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ואמרו חז"ל 
מעבירות  שירא  היינו  'הירא'  שפירוש 
שבידו, וזהו שכתב המחבר שגם דבר זה 
בכלל עבירה היא לענין זה )שו"ע סי' נ"ד ס"ג 

ומ"ב סק"ה(.

להפסיק  שלא  המובחר  מן  ומצוה  ב.  
ביניהם אפילו בשתיקה )כה"ח סק"ט(, ומ"מ 
לא ימתין קודם ישתבח, כי אין להפסיק 
בין אז ישיר לישתבח, דהוא הברכה על 

פסוקי דזמרא )כמבו' במ"ב סי' נ"ג סק"ט(.
משה,  מטה  בשם  כתב  והא"ר  ג.  
התפילה  את  מבטלים  שהקליפות 
מלעלות לשמים, ועל ידי פסוקי דזמרה 
אנו מכריתים אותם, וכאשר האדם שח 
בין ישתבח ליוצר, בשביל העבירה הזאת 
מעריכים  שהם  הגדודים  אותם  חוזרין 
שלא  ראוי  ע"כ  בעו"ה,  בינינו  מלחמה 

לספר ביניהם )מ"ב סק"ה(.
ימי  בעשרת  לומר  כתב  ובכתבים  ד.  
ד'  קראתיך  ממעמקים  מזמור  תשובה 
בין ישתבח ליוצר וצ"ע )מ"ב סק"ד בשם המ"א(, 
כמסדר  נחשב  דזה  הפסק,  דאינו  וי"א 
אז  אומרים  דלהרמב"ם  כמו  התפילה 
נ"ב  בסי'  כמ"ש  ישתבח  אחר  ישיר 
)ערוה"ש  חול  דברי  רק  מקרי  לא  והפסק 
יש  דלמעשה  )סק"ח(  בכה"ח  וכ"כ  ס"ב(, 

במטה  הוא  וכן  המנהג,  וכן  לאומרו 
אפרים )סי' תקפ"ד ס"ט(.

או  ציבור  שלצרכי  שאומר  מי  יש  ה.  
מן  להתפרנס  שבא  למי  צדקה  לפסוק 
וה"ה לכל דבר  הצדקה, מותר להפסיק, 
שהוא  ליוצר  ישתבח  בין  ודוקא  מצוה, 

ענין אחר מפסוקי דזמרא )ס"ג ומ"ב סק"ו(.
בהרבה  שנהגו  מה  נתפשט  ומזה  ו.  
מקומות לברך חולה, או לקבול בבהכ"נ 
דכל  ליוצר,  ישתבח  בין  דין,  לו  שיעשה 

זה מיקרי לצורך מצוה )ס"ג(.
ז.  ולאחר כך כשחוזרין להתפלל, יאמר 
ויאמר  דזמרה  פסוקי  מקצת  הש"צ 
אומרים  אין  לעולם  כי  עליהם,  קדיש 

קדיש בלא תהילה שלפניו )ס"ג(.
ח.  ואם לא אמר פסוקים לא יאמר קדיש 

רק יתחיל ברכו בלא קדיש )מ"ב סק"ח(.
אם  דאפילו  השו"ע  ומשמע מלשון  ט.  
לא אמר רק הש"צ לבד הפסוקים, יכול 

לומר קדיש )מ"ב סק"ז(.
י.  וזהו בזמנם, אבל בזמנינו לא שמענו 
ישתבח  בין  הפסק  לעשות  מעולם 
או  עיכובי התפילה אצלינו  וכל  לקדיש, 
קריאת  קודם  הוי  צדקה  עשיית  איזה 
התורה )ערוה"ש ס"ד, וכן כתב בכה"ח סקי"א דיש ליזהר 

אפילו  ליוצר  ישתבח  בין  בדיבור  להפסיק  שלא  ולהחמיר 

לצורך מצוה, וכתב דלכן הביאו רק בשם יש מי שאומר, וכן 

בדרכי משה כתב שעדיף שלא להפסיק כלל(.

ליוצר אור אומר ברכה  בין ישתבח  יא.  
ידי חובה  יכול לצאת  שעל רעם גם אם 
בשמיעה, וגם ברוך הוא וברוך שמו אומר 

)א"א מבוטשאטש סי' נ"ז(.

בנגונים  מאריך  הש"ץ  דאם  ונראה  יב.  
לעיין  יכול  ישתבח  ברכת  סיים  והיחיד 
וללמוד עד שיגיע הש"ץ לקדיש  בספר 

)ערוה"ש סי' נ"ג ס"ד(.

תפילין   או  ציצית  לו  היה  שלא  מי  יג.  
יכול  לקדיש,  ישתבח  בין  לו  והביאו 
צורך  הוא  דכ"ז  עליהם,  ולברך  להניחם 
מצוה, ע"כ מותר להפסיק לאחר שגמר 

ברכת ישתבח )ס"ג ומ"ב סקי"א(.
להניח  כדי  להפסיק  שמותר  ומה  יד.  
ובין  ליחיד  בין  הוא  תפילין,  או  ציצית 
לצבור  הוא  דגנאי  פי  על  ואף  לש"ץ, 
באופן  אפשר  ואי  הואיל  מ"מ  להמתין, 
אחר מותר, ובזה אין צריך הש"ץ לחזור 
ולומר פסוקים, דשהייה מועטת היא )מ"ב 

סקי"ב(.

מיירי באופן שיהיה  דביחיד  ונראה  טו.  
קודם  ותפילין  טלית  הנחת  לגמור  יכול 
שכבר  או  וברכו,  לאיש"ר  הש"ץ  שיגיע 
דאסור  כיון  דאל"ה  וברכו,  קדיש  שמע 
להפסיק בין השל יד להשל ראש אפילו 
לענות איש"ר וברכו, אלא צריך לשתוק 
אומרים,  שהציבור  למה  ולכוין  ולשמוע 
וזה אין נכון לעשות כן לכתחילה לצאת 
כעונה,  שומע  דקי"ל  למאי  אפילו  בזה, 
מלהניח  שימתין  יותר  טוב  זה  ובאופן 
ואז  ברכו  הש"ץ  שיסיים  עד  התפילין 

יניחם )מ"ב סקי"ב(.
האחרונים  כתבו  הברכות,  ולענין  טז.  
כבין  מילי  לכל  דינו  לברכו  קדיש  דבין 
שלא  אף  ברכו  אחר  ותיכף  הפרקים, 
כאמצע  הוי  יוצר  ברכת  עדיין  התחיל 
הפרק דמשם ואילך הוא כהתחלת יוצר, 
ברכו  שאומר  מה  הש"ץ  כונת  עיקר  כי 
בברכת  אח"כ  שיברכוהו  היינו  ד'  את 
לא  אם  ש"ץ  ובין  יחיד  בין  ע"כ  יוצר, 
קדיש  שהתחיל  עד  טלית  לו  נזדמן 
יברך  לא  אבל  תיכף  בו  להתעטף  יכול 
בו  ימשמש  ואז  התפילה,  לאחר  עד 
ויברך, ותפילין אם נזדמן לו קודם ברכו 
שהסכימו  מה  לפי  עליהן,  לברך  יכול 
התפילין  על  לברך  דיוכל  האחרונים 
עד  לו  נזדמן  לא  אם  אבל  הפרקים,  בין 
שהתחיל ברכו שוב לא יוכל לברך עליהן, 
קודם  וכשיגיע  ברכה  בלי  יניחן  אלא 
עליהן  ויברך  בהן  ימשמש  רבה  אהבה 

)מ"ב סקי"ג(.

■ תורת אמת היתה בפיהו ■
בתוככי דרכי החסידות ונתיבי העבודה תפסה לה מקום של כבוד דרכו הקדושה של הרה"ק רבי מנחם 
נהג  כן  ומזוקקת,  צרופה  טהור של אמת  זהב  אחת  כולה מקשה  עשויה  זי"ע, שהייתה  מענדל מקאצק 
וזהו גם מה שהיה דורש מן הבאים והמסתופפים בצלו, שביניהם נמנו קדושים וטהורים ושרפי  לעצמו 
מעלה שנמשכו אחר עבודתו התמה והברה יחד עם הדרישה הבלתי מתפשרת לעבוד את הבורא ברוך 
הוא באמת ובתמים ללא שמץ ורבב של רמאות עצמית, אפילו לא מן הדקה שבדקה. בשבוע הקרוב – כ"ב 

שבט – יחול יומא דהילולא דיליה וזכותו הגדולה תעמוד לנו לעד.
• - • - •

על הרוחניות להיות אמת לפחות כמו הגשמיות
זה כבר זמן רב שדלת חדרו הרבי חתומה, בפנים יושב לו יהודי, איכר פשוט, שבא להתייעץ עם הרבי אודות 
הצעת שידוכין שהוצעה לבתו שהגיעה לפרקה, הרבי הקדוש - שעקבותיו לא נודעו במים רבים - ירד מן 
ההר אל העם וצמצם את דעתו הקדושה להשתפל אל תוך נבכי דעתו הפשוטה והגסה של הברנש הלזה, 
בצוותא חדא ליבנו את מכלול הספקות והתהיות מסביב להצעה זו כשהרבי פושט לו את כולם בטוב טעם 

ודעת ואף משיאו בעצה טובה כיצד להביא את ההצעה לגמר טוב לשביעות רצון כל הצדדים.
באותו זמן שהו במקום כמה מבחירי תלמידיו של הרבי שלא ידעו את נפשם ולא הבינו את פשר הנהגת 
הרבי, הלא זה כבר זמן וזמנים שהתעורר בקרבם תשוקה עזה ורצון נלהב לקבל דברים ולקח טוב מרבם 
ומאורם שיאיר את נתיבתם במעלה הדרך העולה בית קל, לשם כך גמרו אלו התלמידים אומר בנפשם 
וקבעו להתוועד ולהתקבץ אצל רבם הקדוש, לקבל ממנו הדרכות ישרות והוראות קדושות כיצד להתעלות 
מעלה מעלה ולהוסיף השגות ומדרגות על אלו שכבר השיגו עד עתה, אולם לפי שעה לא אבה הרבי לבוא 

עמהם בדברים.
הרבנית שידעה מהמתרחש השכימה לפתחו של הרבי ובאה אליו בטרוניא, הכיצד זה יתכן שהרבי מסרב 
לתלמידיו הגדולים, בעלי המוח וחריפי השכל העובדים את השי"ת ביגיעה עצומה, שכל חפצם ומגמתם 
הוא לקבל הדרכה ישרה כיצד להתעלות בתורה ויראה, בו בשעה שהרבי מצא לו זמן לקבל בחדרו את אותו 

כפרי פשוט ונבער מדעת, ועוד בסבר פנים יפות ובנפש חפצה?!
כי אכן הכפרי  זו והסביר במתק שפתיו  – ענה על שאלה  נר לרגלו  - אשר האמת הצרופה הייתה  הרבי 
בא אליו בנוגע לעניינים פשוטים בתכלית, ואף אין לו יד ורגל בהשגות רמות ובמדרגות נעלות כמו אלו 
ובתמים,  באמת  לו  הציק  אלי  הגיע  לשמה  שהעניין  כפרי,  לאותו  לו  יש  אחת  מעלה  אולם  התלמידים, 
אולם אותם התלמידים שבאו על עסקי שמים, למרות גדלותם העצומה, עדיין אינם אוחזים באמת באלו 

המדרגות עליהם חפצו לבוא עמי בדברים.
מתוך מעשה זה נשקפת היטב חתירתו התמידית, ודרישתו שאינה משתמעת לשני פנים מן החוסים בצלו, 
לעבוד את השי"ת באמת ובתמים בלא שמץ רמאות כלל וכלל, שהלא אין אנו יכולים להעריך כלל את 
גדלותם העצומה של תלמידי אותו שרף וקדוש, שהיו עובדי ה' מורמים מעם ותלמידי חכמים עצומים, 
אבל יחד עם זאת, ולפי דרגתם הגדולה, ביקש לצרפם ולזקקם במידת האמת בתכלית השלמות ולצורך 

כך אף דקדק עמהם כחוט השערה.
• - • - •

ודובר אמת בלבבו
כך היה מתבונן תמיד בעיני בדולח על כל דבר שבא אל פתחו, כל עניין העמיד באבן הבוחן בדרישה וחקירה 
אם הגורם לזה נובע מתוך רצון לעבודת את השי"ת, או שמא התערבו גם איזה פניות שאינם ממין העניין, 

הכל הניח במאזני צדק ומדד בפלס שיהיה בתכלית האמת.
ישראל  ארץ  עפר  את  לחונן  ברנה  לציון  לעלות  נפשו  נכספה  כי  לפניו  וגולל  אליו  שבא  באחד  היה  כך 
ולהתיישב בה, הוא אף נימק את רצונו, באמרו, שעל ידי שייטמן בארץ ישראל לאחר אריכות ימיו ושנותיו, 
יינצל לעתיד לבוא מצער גלגול מחילות שיהיה קודם תחיית המתים לאלו הקבורים בחוץ לארץ. הרבי פנה 
אליו בתשובה נוקבת ואמר לו: לא די לך שאתה דואג לגופך כל זמן שהוא חי, אלא שאתה מוסיף לחשוש 

עבורה גם כאשר כבר תהיה ספון בארץ לאחר מאה ועשרים?!
ואילו לאחד שהתאונן אצלו על מחשבות זרות התוכפות ובאים עליו בשעת התפילה וטורדים אותו מן 
הכוונה הראויה השיב, כי דומה לו שהמחשבות האלו כלל אינם זרות אצלו... אלו הם מחשבותיו שלו עצמו, 
על כן מוטב היה שיעמול על עצמו לתקן את רוחו ונשמתו שיהיו צחים ונקיים לעבודת הבורא יתברך שמו 
לעבדו בלבב שלם, אכן, רק אז, אם ימשיכו אלו המחשבות להופיע בראשו, אז יידע נאמנה כי מחשבות 

זרות המה...
• - • - •

כשייפתח הלב יפלו הדברים פנימה
אך יחד עם זאת היה מחזק ותומך את ידי אלו העובדים את השי"ת ללא לאות וללא מנוחה, ואפילו בשעה 
שלא היה לבם פתוח כאולם לעבודתו יתברך שמו, והיה אומר כי אין לתת מנוח מלעבוד את השי"ת אפילו 
אם כעת אינו מרגיש שהדברים מתיישבים לו על הלב כראוי, כי סוף דבר יכנסו דברי תורה בתוך מעיו 
ויתיישבו לו היטב על לבו עד כי יושפע מהם לטובה ולברכה, ועל דבר זה אנו מבקשים תמיד: "פתח לבי 

בתורתך", "הוא יפתח לבנו בתורתו, וישם בלבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם".
בזאת פירש את הכתוב )דברים יא, יח(, "ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם", ואמר שצריך 
בשעה  וגם  הלב,  מפתחי  על  המונחים  אבנים  כמו  ועבודה  תורה  דברי  הלב  על  ולהשים  להעמיס  תמיד 
שנעולים וחתומים המה, כי אין לך אדם שאין לו שעה ואין אתה יודע אימתי ייפתח לבו לרווחה, ואם יהיו 

דברי תורה מונחים על פתחי לבו, הרי בו ברגע שייפתחו יפלו מיד פנימה.
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בס"ד

ומשה נגש אל הערפל
אתה נוסע ברכב ופתאום ערפל נורא מכסה את 
יותר ממטר  המשך הדרך, אין אפשרות לראות 
להמשיך  עדיף  האם  עושים?  מה  קדימה,  אחד 
להתקדם לאט מטר אחרי מטר, או שמא עדיף 
ויסתיים  שיעבור  עד  ולחכות  לעצור  פשוט 
הקרוב,  בעתיד  יסתיים  לא  הוא  ואולי  הערפל? 
ואם  מסוים,  ליעד  בדרך  אתה  הרי  מזה,  וחוץ 
תמתין כאן לא תגיע לעולם אל היעד, אבל אם 
תתקדם לאט לאט, כנראה שבסופו של דבר כן 

תגיד אל היעד ותשיג את מטרתך?!
ענן,  דווקא בדמות  להיות  חייב  אותו ערפל לא 
בכל  להיות  יכול  זה  הכביש,  על  דווקא  ולאו 
שונים,  נושאים  בהרבה  וגם  שעה  ובכל  מקום 
מיני  וכל  ודאויות,  ואי  וספקות  תהיות  מיני  כל 
אנחנו  שתמיד  אילו..  היה  מה  של  דמיונות 
בטוחים שאותו חוסר ודאות הוא אין סופי, אבל 
תמשיך  שאם  בלבד,  מקומי  ערפל  הוא  באמת 
לנסוע לאט בתוכו תגלה שאוטוטו הוא מסתיים.
האלוקים',  שם  אשר  הערפל  אל  ניגש  'ומשה 
חושך,  מחיצות,  משלוש  'לפנים  רש"י  מסביר 
ענן וערפל', כדי להגיע כביכול אל המקום 'אשר 
לעבור  צריך  רבינו  משה  היה  האלוקים',  שם 
שלוש מחיצות, של חושך ענן וערפל, שכל אחת 
מהם היא מחיצה בפני עצמה, אבל משה רבינו 
יודע  מאיתנו  אחד  שכל  כמו  כלום,  שהם  יודע 
שהחושך אינו כלום, כי הוא רק העדר האור, כך 
ידע משה רבינו שגם הענן והערפל הם רק דמיון 
שרוצה לעכב בעדו מלעלות אל האלוקים – אל 

הקדושה.
אתה כל כך רוצה להתקרב אל הקב"ה ובדרכך 
עומדים אין ספור מחיצות המפריעות, ולפעמים 
יכולים שלושת המחיצות של חושך ענן וערפל 
קשה  אחת  למחיצה  ולהפוך  יחד  להתחבר 
דרך  בטוח שאין  ראשון אתה  וסמיכה שבמבט 
לעבור אותה, אבל האמת היא שהם כולם כלום 
אחד גדול, אין בהם שום ממש, אתה רק צריך 
אותך  ימנעו  לא  הללו  המחיצות  שכל  להחליט 
דרכם  לעבור  ולהמשיך  הבורא  אל  מלהתקרב 

ופתאום תגלה שאינם.
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במספר מיוחד וישיר
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ֱאלִֹקים  ִיְרֵאי  ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ָהָעם  ל  ִמּכָ ֶתֱחֶזה  ה  ְוַאּתָ
ֵרי ֲאָלִפים  ְמּתָ ֲעֵלֶהם ׂשָ י ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע ְוׂשַ ַאְנׁשֵ

ֹרת: ֵרי ֲעׂשָ ים ְוׂשָ ִ ֵרי ֲחִמּשׁ ֵרי ֵמאֹות ׂשָ ׂשָ
)שמות יח, כא( 

הנה על פי פשוטו של מקרא יכולים אנו להבין ענינו של עצת יתרו, 
שהרי מאחר שראה את העם עומדים על משה מן הבוקר עד הערב 
הבין שזה הדבר יביא לידי תקלה הן למשה הטרוד להשיב דבר ה' 
כל היום כולו, והן להעם הזקוקים לו, מאחר שעליהם להמתין כל 
כולו כדי שיקבלו מענה לספיקותיהם. אך לפי דרשת חז"ל  היום 
)שבת י. והובא גם כן ברש"י לעיל יח, יג( אין הדברים מובנים כלל וכלל, והא לך 

לשון הגמרא: וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כלו? 
תורתו מתי נעשית? אלא לומר לך כל דיין שדן דין אמת לאמיתו 
אפילו שעה אחת - מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש 
ברוך הוא במעשה בראשית. כתיב הכא 'ויעמד העם על משה מן 
יום  ויהי בקר  'ויהי ערב  א, ה(  )בראשית  וכתיב התם  הבקר עד הערב', 
אחד' עכ"ל. הרי לנו שכלל לא היו נזקקים לעצה זו, שהרי לא משה 
ולא העם נטרדו מחמת הדרישה בדבר ה', ואם כן מן הראוי להבין 

מה כיוון יתרו בתקנתו?
כמו כן מן הראוי להבין למה נאמר 'עצת יתרו' קודם קבלת התורה, 
הלא זה המעשה לא היה כי אם לאחר מתן תורה כמו שאמרו חז"ל 
)בספרי, והובא ברש"י( על מאמר הכתוב )יח, יג( 'ויהי ממחרת' שממחרת יום 

הכיפורים היה, רק אז ירד משה מן ההר כשחוקי האלקים נתונים 
בפיו, ולמה אם כן הקדימה התורה את ה'מאוחר' - מה שהיה אחר 
קבלת התורה, לה'מוקדם' - היינו מעמד קבלת התורה? ואף שכלל 
בעי  טעמא  זאת  בכל  בתורה'  ומאוחר  מוקדם  ש'אין  בידינו  הוא 

מדוע אכן ראתה התורה לנכון להקדים את המאוחר.
ואפשר שראה יתרו לנכון לעשות ידים לתורה, כי כדי שתהיה קיום 
לתורה לדורי דורות יש צורך שיעמדו חכמי הדורות בראש המחנה, 
ויתנו דעתם להבחין בכל פרצה הקוראת  והם יעמדו על המשמר 
סתימת  שיעור  כדי  וסייגים  גדרים  ולגדור  בה,  לחדור  להיצר 
עם  שההמון  צורך  יש  הגדרים  לאלו  קיום  שתהיה  וכדי  הפרצה, 
יבטלו את דעתם לדעת החכמים ויקבלו את מרותם, וכדי שתהיה 
תקנה זו סדורה לדורי דורות היה צורך שמשה רבינו בעצמו ימנה 
מנהיגים ומורי הוראות וכבר אז בחיי משה יבואו בני ישראל לדרוש 
מהם דבר ה' ויבטלו את דעתם לדעת השרים העומדים מעליהם, 
להוראת  כפופים  ישראל  בני  היו  זו  תקנה  מבלעדי  שגם  אף  ועל 
זו ללמד את הדורות הבאים להכניע  היה סגי בהכנעה  משה, לא 
עצמם לחכמי הדורות, שמא יאמרו 'אין לנו אלא דברי בן עמרם' 

כי מאחר שמשה הוא זה שהנחיל את התורה לישראל, על כן מן 
הראוי לציית לדבריו כי כל היוצא מפיו הינו גופי תורה, אך מאחר 
ויורה דיעה? על  שנסתלק בן עמרם מי הוא זה אשר יבוא אחריו 
יורה לישראל שיצייתו לחכמי  כן ראה יתרו לנכון שמשה בעצמו 
ייעשה ע"י משה שוב לא תהיה פתחון  ומאחר שזה הדבר  הדור, 
פה להיצר לרפות את ישראל מאמונת חכמים, מאחר שחיובה היא 

בגדר גופי תורה ממש. 
כן הקדימה התורה  על  לתורה  וחיזוק  קיום  הינו  וכיון שזה הדבר 
לכותבה קודם מעמד קבלת התורה, וכוונה בכך ללמד את האדם 
פרק של הכנה לקבלת התורה ולהודיעו כי רק על ידי זה הביטול 
מכשיר את עצמו לתורה, כי כשם שאין ממנים את האדם לאיזה 
מינוי של גדולה וחשיבות כל עוד שלא ראוי ומוכשר לכך כמו כן 
אין מזכים את האדם לתורה כל עוד שאין מזכך את עצמו להיות 
עצמו  עת  לכוף  שעליו  הכרה  לידי  בא  שלא  עוד  וכל  לזה,  ראוי 
ולקבל עליו מרות חכמי הדור אין הוא ראוי ומזומן לתורה, מאחר 
שלא תתקיים התורה אצלו, כי העובר על דברי חכמים הינו בגדר 
עוקר את התורה ר"ל, כי חכמי ישראל נקראים 'עיני העדה' כי כשם 
שאי אפשר לו לאדם לשמור את עצמו מבלי כח הראיה כמו כן אי 
ע"י החכמים המשגיחים  אם  כי  כדבעי  התורה  לקיים את  אפשר 
לחדור  היצר  את  למנוע  וסייגים  גדרים  ומתקנים  הדת  חומת  על 

בתוך המחנה.  
וזהו שאיתא בחז"ל )תענית ז.( אמר רבי חנינא בר אידי: למה נמשלו 
לך: מה  לומר   - לכו למים  כל צמא  הוי  דברי תורה למים, דכתיב 
נמוך, אף דברי תורה אין  והולכין למקום  גבוה  מים מניחין מקום 
מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. כי רק אחר שמקבל עליו האדם 
להיות נכנע ושפל לפני החכמים מסכימים מן השמים להנחיל לו 

חלק בתורה. 
וההכנעה לפני החכמים צריכה להיות בכל תחום השייך לתורה, הן 
בחלק ההלכה, והן בחלק התוכחה, כי עליו לקבל על עצמו לקבל 
את התוכחה ממוריו ורבותיו, וגם מכל מי המעוררו להטיב מעשיו, 
וזה הדבר הוא אחד ממ"ח קניני התורה, להיות 'אוהב את התוכחות' 
כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וחפץ הוא ללכת בשרירות לבו, ועל 
אף שיודע הוא שאין רוח התורה נוחה מהתנהגותו מטעה הוא את 
עצמו ומיישב את אורחותיו, וזוהי גם כן סיבה למנוע מעליו שפע 
כדי  נגיעותיו  ומזומן לבטל את  מוכן  הוא  של תורה, מאחר שאין 
קיומה של תורה, אך אחר שיקבל עליו ליישר העקמימיות שבלב 
ע"י קבלת מוסרי החכמים הרי רפואתו בצידו, כי על אף אם יתגברו 
עליו רגשותיו ונגיעותיו יישרו אלו החכמים את דרכו על פי דרכי 

התורה. ועל כן מסייעתו קבלה זו לקבל שפע של תורה. 

תורה כנה ל רו כה ת ית צ ע

פר' יתרו
כ' שבט תשע"ט
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Rabbi Fischel Schachter
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Ad space varies by week
and is first come, first serve.

SEND YOUR AD TO
MITZVOS@RAMAPOST.COM
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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

מברכים שבט  |  ר"ח בימים שני
המולד: יום ראשון   |   שעה:  11:13  |  14 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

ומשה נגש אל הערפל
אתה נוסע ברכב ופתאום ערפל נורא מכסה את 
יותר ממטר  המשך הדרך, אין אפשרות לראות 
להמשיך  עדיף  האם  עושים?  מה  קדימה,  אחד 
להתקדם לאט מטר אחרי מטר, או שמא עדיף 
ויסתיים  שיעבור  עד  ולחכות  לעצור  פשוט 
הקרוב,  בעתיד  יסתיים  לא  הוא  ואולי  הערפל? 
ואם  מסוים,  ליעד  בדרך  אתה  הרי  מזה,  וחוץ 
תמתין כאן לא תגיע לעולם אל היעד, אבל אם 
תתקדם לאט לאט, כנראה שבסופו של דבר כן 

תגיד אל היעד ותשיג את מטרתך?!
ענן,  דווקא בדמות  להיות  חייב  אותו ערפל לא 
בכל  להיות  יכול  זה  הכביש,  על  דווקא  ולאו 
שונים,  נושאים  בהרבה  וגם  שעה  ובכל  מקום 
מיני  וכל  ודאויות,  ואי  וספקות  תהיות  מיני  כל 
אנחנו  שתמיד  אילו..  היה  מה  של  דמיונות 
בטוחים שאותו חוסר ודאות הוא אין סופי, אבל 
תמשיך  שאם  בלבד,  מקומי  ערפל  הוא  באמת 
לנסוע לאט בתוכו תגלה שאוטוטו הוא מסתיים.
האלוקים',  שם  אשר  הערפל  אל  ניגש  'ומשה 
חושך,  מחיצות,  משלוש  'לפנים  רש"י  מסביר 
ענן וערפל', כדי להגיע כביכול אל המקום 'אשר 
לעבור  צריך  רבינו  משה  היה  האלוקים',  שם 
שלוש מחיצות, של חושך ענן וערפל, שכל אחת 
מהם היא מחיצה בפני עצמה, אבל משה רבינו 
יודע  מאיתנו  אחד  שכל  כמו  כלום,  שהם  יודע 
שהחושך אינו כלום, כי הוא רק העדר האור, כך 
ידע משה רבינו שגם הענן והערפל הם רק דמיון 
שרוצה לעכב בעדו מלעלות אל האלוקים – אל 

הקדושה.
אתה כל כך רוצה להתקרב אל הקב"ה ובדרכך 
עומדים אין ספור מחיצות המפריעות, ולפעמים 
יכולים שלושת המחיצות של חושך ענן וערפל 
קשה  אחת  למחיצה  ולהפוך  יחד  להתחבר 
דרך  בטוח שאין  ראשון אתה  וסמיכה שבמבט 
לעבור אותה, אבל האמת היא שהם כולם כלום 
אחד גדול, אין בהם שום ממש, אתה רק צריך 
אותך  ימנעו  לא  הללו  המחיצות  שכל  להחליט 
דרכם  לעבור  ולהמשיך  הבורא  אל  מלהתקרב 

ופתאום תגלה שאינם.
 )עפ"י טיב התורה-יתרו(

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'

סוזק"ש ב'

סוז"ת א'

סוז"ת ב'

4:31
5:46
6:25

8:27

9:11

9:35

10:04
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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

ֱאלִֹקים  ִיְרֵאי  ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ָהָעם  ל  ִמּכָ ֶתֱחֶזה  ה  ְוַאּתָ
ֵרי ֲאָלִפים  ְמּתָ ֲעֵלֶהם ׂשָ י ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע ְוׂשַ ַאְנׁשֵ

ֹרת: ֵרי ֲעׂשָ ים ְוׂשָ ִ ֵרי ֲחִמּשׁ ֵרי ֵמאֹות ׂשָ ׂשָ
)שמות יח, כא( 

הנה על פי פשוטו של מקרא יכולים אנו להבין ענינו של עצת יתרו, 
שהרי מאחר שראה את העם עומדים על משה מן הבוקר עד הערב 
הבין שזה הדבר יביא לידי תקלה הן למשה הטרוד להשיב דבר ה' 
כל היום כולו, והן להעם הזקוקים לו, מאחר שעליהם להמתין כל 
כולו כדי שיקבלו מענה לספיקותיהם. אך לפי דרשת חז"ל  היום 
)שבת י. והובא גם כן ברש"י לעיל יח, יג( אין הדברים מובנים כלל וכלל, והא לך 

לשון הגמרא: וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כלו? 
תורתו מתי נעשית? אלא לומר לך כל דיין שדן דין אמת לאמיתו 
אפילו שעה אחת - מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש 
ברוך הוא במעשה בראשית. כתיב הכא 'ויעמד העם על משה מן 
יום  ויהי בקר  'ויהי ערב  א, ה(  )בראשית  וכתיב התם  הבקר עד הערב', 
אחד' עכ"ל. הרי לנו שכלל לא היו נזקקים לעצה זו, שהרי לא משה 
ולא העם נטרדו מחמת הדרישה בדבר ה', ואם כן מן הראוי להבין 

מה כיוון יתרו בתקנתו?
כמו כן מן הראוי להבין למה נאמר 'עצת יתרו' קודם קבלת התורה, 
הלא זה המעשה לא היה כי אם לאחר מתן תורה כמו שאמרו חז"ל 
)בספרי, והובא ברש"י( על מאמר הכתוב )יח, יג( 'ויהי ממחרת' שממחרת יום 

הכיפורים היה, רק אז ירד משה מן ההר כשחוקי האלקים נתונים 
בפיו, ולמה אם כן הקדימה התורה את ה'מאוחר' - מה שהיה אחר 
קבלת התורה, לה'מוקדם' - היינו מעמד קבלת התורה? ואף שכלל 
בעי  טעמא  זאת  בכל  בתורה'  ומאוחר  מוקדם  ש'אין  בידינו  הוא 

מדוע אכן ראתה התורה לנכון להקדים את המאוחר.
ואפשר שראה יתרו לנכון לעשות ידים לתורה, כי כדי שתהיה קיום 
לתורה לדורי דורות יש צורך שיעמדו חכמי הדורות בראש המחנה, 
ויתנו דעתם להבחין בכל פרצה הקוראת  והם יעמדו על המשמר 
סתימת  שיעור  כדי  וסייגים  גדרים  ולגדור  בה,  לחדור  להיצר 
עם  שההמון  צורך  יש  הגדרים  לאלו  קיום  שתהיה  וכדי  הפרצה, 
יבטלו את דעתם לדעת החכמים ויקבלו את מרותם, וכדי שתהיה 
תקנה זו סדורה לדורי דורות היה צורך שמשה רבינו בעצמו ימנה 
מנהיגים ומורי הוראות וכבר אז בחיי משה יבואו בני ישראל לדרוש 
מהם דבר ה' ויבטלו את דעתם לדעת השרים העומדים מעליהם, 
להוראת  כפופים  ישראל  בני  היו  זו  תקנה  מבלעדי  שגם  אף  ועל 
זו ללמד את הדורות הבאים להכניע  היה סגי בהכנעה  משה, לא 
עצמם לחכמי הדורות, שמא יאמרו 'אין לנו אלא דברי בן עמרם' 

כי מאחר שמשה הוא זה שהנחיל את התורה לישראל, על כן מן 
הראוי לציית לדבריו כי כל היוצא מפיו הינו גופי תורה, אך מאחר 
ויורה דיעה? על  שנסתלק בן עמרם מי הוא זה אשר יבוא אחריו 
יורה לישראל שיצייתו לחכמי  כן ראה יתרו לנכון שמשה בעצמו 
ייעשה ע"י משה שוב לא תהיה פתחון  ומאחר שזה הדבר  הדור, 
פה להיצר לרפות את ישראל מאמונת חכמים, מאחר שחיובה היא 

בגדר גופי תורה ממש. 
כן הקדימה התורה  על  לתורה  וחיזוק  קיום  הינו  וכיון שזה הדבר 
לכותבה קודם מעמד קבלת התורה, וכוונה בכך ללמד את האדם 
פרק של הכנה לקבלת התורה ולהודיעו כי רק על ידי זה הביטול 
מכשיר את עצמו לתורה, כי כשם שאין ממנים את האדם לאיזה 
מינוי של גדולה וחשיבות כל עוד שלא ראוי ומוכשר לכך כמו כן 
אין מזכים את האדם לתורה כל עוד שאין מזכך את עצמו להיות 
עצמו  עת  לכוף  שעליו  הכרה  לידי  בא  שלא  עוד  וכל  לזה,  ראוי 
ולקבל עליו מרות חכמי הדור אין הוא ראוי ומזומן לתורה, מאחר 
שלא תתקיים התורה אצלו, כי העובר על דברי חכמים הינו בגדר 
עוקר את התורה ר"ל, כי חכמי ישראל נקראים 'עיני העדה' כי כשם 
שאי אפשר לו לאדם לשמור את עצמו מבלי כח הראיה כמו כן אי 
ע"י החכמים המשגיחים  אם  כי  כדבעי  התורה  לקיים את  אפשר 
לחדור  היצר  את  למנוע  וסייגים  גדרים  ומתקנים  הדת  חומת  על 

בתוך המחנה.  
וזהו שאיתא בחז"ל )תענית ז.( אמר רבי חנינא בר אידי: למה נמשלו 
לך: מה  לומר   - לכו למים  כל צמא  הוי  דברי תורה למים, דכתיב 
נמוך, אף דברי תורה אין  והולכין למקום  גבוה  מים מניחין מקום 
מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. כי רק אחר שמקבל עליו האדם 
להיות נכנע ושפל לפני החכמים מסכימים מן השמים להנחיל לו 

חלק בתורה. 
וההכנעה לפני החכמים צריכה להיות בכל תחום השייך לתורה, הן 
בחלק ההלכה, והן בחלק התוכחה, כי עליו לקבל על עצמו לקבל 
את התוכחה ממוריו ורבותיו, וגם מכל מי המעוררו להטיב מעשיו, 
וזה הדבר הוא אחד ממ"ח קניני התורה, להיות 'אוהב את התוכחות' 
כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וחפץ הוא ללכת בשרירות לבו, ועל 
אף שיודע הוא שאין רוח התורה נוחה מהתנהגותו מטעה הוא את 
עצמו ומיישב את אורחותיו, וזוהי גם כן סיבה למנוע מעליו שפע 
כדי  נגיעותיו  ומזומן לבטל את  מוכן  הוא  של תורה, מאחר שאין 
קיומה של תורה, אך אחר שיקבל עליו ליישר העקמימיות שבלב 
ע"י קבלת מוסרי החכמים הרי רפואתו בצידו, כי על אף אם יתגברו 
עליו רגשותיו ונגיעותיו יישרו אלו החכמים את דרכו על פי דרכי 

התורה. ועל כן מסייעתו קבלה זו לקבל שפע של תורה. 

תורה כנה ל רו כה ת ית צ ע
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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

ע"י 'הבה נתחכמה' אפשר לבא
ח"ו לדברים אסורים

כתוב אצל גזירות פרעה על בני ישראל (שמות א, ט-י) "ויאמר אל 
עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו" וגו'. 
האדם צריך להתנהג בדרך ישרה, כמו שהיה אצל אביו ואצל סבא 
שלו, וכמו שהיה בדורות הקודמים, ואם הוא בא להתחכם ואומר 
'הבה נתחכמה', יכול הדבר להביאו עד לידי רציחה ח"ו, כמו שהיה 

אצל פרעה, שעל ידי זה גזר להרוג את ילדי ישראל.

פעם מישהו שאל את הסטייפעלער זצ"ל שאלה בעניני אמונה, 
השיב לו, וכי הרשב"א וכל הראשונים שינו דרכם מחמת כן, ואם 
הם לא שינו דרכם, גם אתה צריך לילך בתמימות, ולא להתחכם 

עם שאלות שונות ומשונות.

יראת שמים

והנה פרעה צוה למילדות (שם פסוק טז) "בילדכן את העבריות 
ואיך  והמתן אתו", רציחה ממש.  וראיתן על האבנים אם בן הוא 
יראת  להם  שהיה  משום  בקולו,  שמעו  ולא  המילדות  התגברו 
שמים, כמו שנאמר (פסוק יז) "ותיראן המילדות את האלקים ולא 
עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים". הכל תלוי 
יש את הכח להתגבר על הכל!  יראת שמים  ע"י  ביראת שמים! 

וראשית חכמה יראת אלוקים.

ועוד, שעל ידי יראת שמים זוכים לבנים טובים לדורי דורות עד 
יראו  כי  "ויהי  עולם, כמו שזכו המילדות, כפי שכתוב (פסוק כא) 
שהכוונה  רש"י  ופירש  בתים",  להם  ויעש  האלקים  את  המילדת 

לבתי כהונה ולויה ומלכות, והם דברים העומדים לעולם ועד.

היום, עזבו את מצות ה'יראה', החפץ חיים בתחילת ספרו 'משנה 
ברורה' מונה למצות היראה באותם ו' מצוות תדיריות, והיום אין 
מזכירים לילד שיש כזה דבר של 'גיהנום', ואיך רוצים שהוא יגדל 

לצדיק וירא אלוקים?! 

אבי זצ"ל סיפר, שפעם הח"ח היה צריך כסף בשביל איזה ענין של 
צדקה, והלך לבקש מאיזהו גביר שלא היה שומר תורה ומצוות, 
והיה מחלל שבת. לאחר שנתן לו הגביר סכום גדול, פרץ הח"ח 
בבכי, פנה אליו הגביר ואמר לו למה אתה בוכה? אם יש לך צורך 
בעוד כסף אתן לך עוד! תפס הח"ח את שתי ידיו ואמר לו, אני 
בוכה על ידים אלו שהם ידים של זהב, שנותנים צדקה ברוחב לב, 
שישרפו בגיהנם! מיד אמר הגביר לח"ח, אני מבטיח שמכאן ואילך 
אני ישמור שבת! והתעורר לך, משום שענין עונש הגיהנום הוא 

דבר המעורר את האדם לשוב אל ה'.

פעם אחת שלח החפץ חיים שליח לבעל האמרי אמת מגור, ואמר 
הכמוס  מטעם  השליחות  את  לקבל  יכול  שאינו  אמת  האמרי 
אליו  שוב  שלח  חיים,  לחפץ  זאת  אמרו  כאשר  עמדי.   (secret)
שישאלוהו האם יקבלו טעם זה גם בשמים?! ומיד האמרי אמת 
לבש המעיל והלך עם השליח לח"ח. [וכמובן שהיה לאמרי אמת 
טעמים למה שאמר בתחילה, אבל מכיון שאמר לו הח"ח דברים 

כאלו, חזר בו].

סיפר לי רבי יוסף גוטפרב, שבבית אביו כאשר אחד הילדים הוציא 
דבר שקר מפיו, היה אביו מרים קול צעקה עליו, אתה יודע מה 
שאם  להיפך,  ממש  חושבים  היום  בגיהנם?  המלאכים  לך  יעשו 

הוא עושה איזה מצוה, צריך הקב"ה לומר לו 'תודה רבה'....

תלמידי  חסידים  ישבו  שפעם  זצ"ל,  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
אצלם  רבם  נכנס  לפתע  העונש,  ביראת  והתעסקו  הבעש"ט 
ביראת  מתעסקים  שהם  לו  השיבו  מדברים?  מה  על  ושאלם 
העונש, והם רוצים להתעלות ולעבוד על יראת הרוממות שהיא 
מפחדים  אתם  אין  שאם  רבם,  להם  אמר  יותר.  גבוהה  דרגה 
לשתות מעט מים, סימן הוא שעדיין לא השגתם את מדת יראת 

העונש...

**

האדם  צריך  כך  התורה,  ללימוד  מזמנו  מקדיש  שהאדם  כשם 
להקדיש מזמנו גם בשביל ללמוד ספרי יראה כדי להגיע ליראת 
ה', כי היראה היא מצות עשה של "את ה' אלקיך תירא". ומלבד 

מצות היראה יש גם מצות אהבת ה', ואמר החפץ חיים, שמי שלא 
הגיע לאהבת ה' הרי הוא מעיד עדות שקר, המזוזה והתפילין הם 
מצוות של אהבת ה', ומי שעדיין לא קיים מצות אהבת ה', אסור לו 
ליטול ידיו לסעודה, כמו שאסור לעשות כן לפני כל מצוה ומצוה. 
וצריך ללמוד ספרי מוסר כדי להשיג מדות אלו. והמשנה ברורה 
בודאי  וא"כ  מוסר,  ספרי  ללמוד  שצריך  הביא  יב)  ס"ק  א  (סימן 
שצריך לעשות כן, כי מה שהובא במשנה ברורה הוא חיוב גמור 

לכל אחד ואחד לקיים. 

אותו לעשות  אליו, שיתבע  לבחור ספר שמדבר  צריך  וכל אחד 
רצון ה' וקיום מצוות התורה. פעם היו גדולי ישראל משלמים שכר 
לאנשים שיאמרו להם דברי מוסר, והיום כשאומרים לאדם איזו 

מוסר, הוא נעלב, וזה משום שאין יראת שמים.

אליו  ניגש  בלימוד,  שטייגן  שעשה  בישיבה  בחור  היה  פעם 
המשגיח ואמר לו, דע לך, כשם שאתה גדלת בתורה, כך גם היצר 
הרע גדל, וצריך אתה מאד להשמר ממנו, כי כל הגדול מחבירו 
הרע  היצר  העתיד,  הדור  שהם  בחורים  ובפרט  ממנו.  גדול  יצרו 
מודה  ואני  ולהשמר.  להתחזק  מאד  וצריך  מאד,  אותם  מבלבל 

להקב"ה שכבר עברתי את ימי הבחרות.

היה  שבירושלים  הדעת  מנקיי  זצ"ל  צינווירט  נטע  רבי  הגה"צ 
מחזיק אצלו בבית כל דבר שמצא שכתוב בגמ' ובשו"ע 'יהא מונח 
עד שיבא אליהו', ושאלו אחד למה אתה מחזיק כל זה, והשיב לו, 
לזה העולם,  עוד פעם  אני שמא ארד  ירא  כן,  לא אעשה  שאם 

ואינני יודע אם אצליח לעבור שוב את ימי הבחרות!!

החפץ חיים חיבר ספר 'תורת הבית' שכל כולו מיוסד על הפסוק 
במשלי (ב, ד-ה) "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז 
תורה",  תבין  "אז  אמר  לא  אלקים תמצא",  ודעת  ה'  יראת  תבין 
אלא אז תבין יראת ה' וגו', שענין זה צריך חיפוש מיוחד, כדי לזכות 
ביראת שמים צריכים הרבה להתיגע ולחפש, צריך לחפש ולחפש 
עוד ועוד, ואז זוכים. והרבה למדתי בצעירותי בספר הזה, ויש בו 
בימי הבחרות שהיצר הרע משקיע  ובפרט  כדי להתחזק,  הרבה 
הרבה כוחות להכשיל את האדם, כי יודע הוא בימי הבחרות זהו 

היסוד להמשך כל החיים.

ולכן, כל אחד ואחד מאתנו צריך להתחזק ביתר שאת וביתר עז, 
כי כבר הגיע הזמן להבין את הדבר שיש שכר ועונש, ויש דין ויש 

דיין, ואוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה.

מעלת הדמעות

כתוב אצל בת פרעה שלקחה את התיבה שבה היה משה רבינו (ב 
ו) "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר 
מילדי העברים זה". ולכאורה מנין ידע ש"מילדי העברים זה". אלא 
משום שכאשר אדם בוכה, סימן שהוא יהודי, כי יהודי יודע ומכיר 
במעלת וכח הדמעות, ומזה ידעה שמילדי העברים הוא. הגה"ק 
די  וואס  משקה  א  איז  "טרערען  אומר  היה  זצ"ל  מסאטמאר 
איבישטער האט ליב"! (דמעות הם המשקה שהקב"ה אוהב). וכמו 
שאמרו חז"ל (ב"מ נט.) אע"פ ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות 

לא ננעלו.

פעם אחת כשהייתי במירון, נגש אלי יהודי, ואמר לי מה עושים? 
מקום  ידי  על  כאן  אתה  הנה  לו  אמרתי  חילוני!  נהיה  שלי  אח 
לך,  דע  לי,  אמר  רחמים.  בבקשת  דמעות  תוזיל  רשב"י,  מנוחת 
שמעולם לא בכיתי.... אמר לו, תחתוך מעט מבשרך.... ואז תראה 

איך שאתה בוכה, ואז נשבר לבו בקרבו ובכה בכיה רבה.

יש להתבונן ולדעת שמה שהאדם עושה כאן למטה, כמו תפילה 
טוב,  שפע  עליו  שיושפע  למעלה  מעורר  הוא  טובים,  ומעשים 
ומשל למה הדבר דומה, דהנה היום אדם יכול להיות סגור בתוך 
יכול להפעיל את פצצת אטום  חדר, ובלחיצת כפתור אחד הוא 
גם  הוא  וכך  העולם,  כל  את  להחריב  יכול  הוא   ,(atom bomb)
טובה  לקבל  ישועות  פועל  הוא  למטה,  כאן  בוכה  כשאדם 

מלמעלה.

שובבי"ם - הלב והעינים

למה  וז"ל:  כח)  מז  (בראשית  רש"י  כותב  אבינו  יעקב  בפטירת 
פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם 
שצריכים  דברים  ב'  כאן  שיש  הרי  עכ"ל.  וכו',  ישראל  של  ולבם 
תתורו  "ולא  הוא מה שנאמר  והלב,  העינים  והם  וחיזוק,  שמירה 
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ועינים הוא ענין הזנות, והלב הוא ענין 
האמונה, וכמו שאמרו חז"ל (ברכות יב:) אחרי לבבכם – זו מינות, 
אחרי עיניכם – זה הרהור עבירה, דברים אלו הם שסותמים את 
האדם החסרון בקדושה והחסרון באמונה, ובפטירת יעקב אבינו 

נסתמו הני ב' ענינים.

ומי פתח אותם? משה רבינו, כמו שנאמר (שמות ב יא) עה"פ "ויהי 
בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם", וז"ל רש"י: 
נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, עכ"ל. הרי שמשה פתח את מה 
שנסתם בפטירת יעקב אבינו, ונתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, 

ועל ידי כך זכה להיות מנהיג ישראל.

וישמע  וגו',  ההם  הרבים  בימים  "ויהי  כג-כה):  ב,  (שמות  כתוב 
וידע  ישראל,  בני  את  אלוקים  וירא  וגו',  נאקתם  את  אלקים 
ולא  לב,  עליהם  נתן  אלוקים,  וידע  וז"ל:  רש"י,  ופירש  אלוקים". 
העלים עיניו, עכ"ל. והיינו שהקב"ה נתן את הלב ואת העינים, וזה 
היה כנגד משה רבינו, שאף שהיה יחידי, מכל מקום בזכות שהוא 
נתן את עיניו ולבו להיות מצר עליהם, זכו בני ישראל שהקב"ה נתן 

כביכול את לבו ואת עיניו עליהם.

וענין זה מבואר עוד פעם, להלן (שם פ"ג פ"ז) עה"פ ויאמר ה' ראה 
מפני  שמעתי  צעקתם  ואת  במצרים  אשר  עמי  עני  את  ראיתי 
את  ידעתי  כי  וז"ל:  רש"י  ופירש  מכאביו",  את  ידעתי  כי  נגשיו 
ולא  ולדעת את מכאוביו,  להתבונן  לב  כי שמתי  כלומר  מכאביו, 
העלמתי עיני ולא אאטום את אזני מצעקתם, עכ"ל. וכאן הוסיף 
רש"י גם האוזן, כי אם יש לב ועין, ממילא אין האוזן אטומה אלא 

אדרבה קשובה היא לשמוע את צעקתם.

"ולא תתורו אחרי  ידי שמקיימים את מה שנאמר  זוכים על  וזה 
לבבכם" – זה המינות, "ואחרי עיניכם" - זה הרהור הלב, ועל ידי זה 

וזהו  קדושים".  "והייתם  בהמשך  שנאמר  כמו  לקדושה,  מגיעים 
בנים  "שובו  ג)  (ירמיה  נאמר  שעליהם  בשובבי"ם  העבודה  ענין 
שובבים", דהאר"י הק' אמר, שתכלית שיעבוד מצרים היה לתקן 
פרשת  את  קוראים  שאנו  האלו  ובימים  הקדושה,  עניני  את 

שיעבוד מצרים, יש בהם כדי לתקן זאת.

התורה,  בלימוד  אלו,  בימים  בפרט  להתחזק  האדם  צריך  ולכן 
בחורים  הרבה  יש  בטלים,  דברים  לדבר  ולא  ברציפות,  ללמוד 
שמתבטלין, ואי אפשר להבין אותם כיצד הם מבטלין זמנם לריק, 
היתכן כדבר הזה, ההורים שלהם כל כך מתאמצים בשבילם כדי 
שילמדו, והם.... ועליהם אפשר לומר בדרך דרוש אין לך בן חורין 
אלא מי שעוסק בתורה... והלא תלמוד תורה כנגד כולם, ואמר אבי 
זצ"ל לבאר הטעם דתלמוד תורה כנגד כולם, משום שבתורה כל 
תיבה ותיבה היא מצוה, ואם כן בודאי שיש להתחזק בזה ללמוד 
ללא דברים בטלים. ולא רק בחורים צריכים להתחזק בזה, אלא 
גם אברכים צריך להקפיד ללמוד ברציפות ללא הפסקות וללא 

דברים בטלים.

וצריך לעשות תשובה בימים אלו ימי השובבי"ם, כי הוא עת רצון, 
היא  התשובה  אלו  בימים  אבל  מיראה,  תשובה  עושים  ובאלול 

מאהבה, והיא מעלה גדולה יותר בתשובה.

עמו אנכי בצרה

וגו' אה-יה שלחני  "ויאמר אלוקים אל משה  יד)  ג  (שמות  כתוב 
אליכם". ופירש רש"י, שהקב"ה יהיה ביחד עם ישראל בעת צרתם. 
וזה מגודל אהבת השי"ת לבני ישראל. וכן אמר דוד המלך (תהלים 
צא טו) "עמו אנכי בצרה". וזהו הביאור במה שאומרים בזמירות 
את  ידידיו", שהקב"ה שם  להציל  כסאו  "עילם שת  ליום השבת 
כסאו בתוך 'עילם' שהיא עיר הבירה של בבל, כדי להציל את בני 

ישראל שהיו שם בגלות!

הבעש"ט היה יתום, ולפני פטירת אביו, אמר לו אביו, דע לך שבכל 
מקום שאתה נמצא, הקב"ה אתך! והיה הבעש"ט אומר, שהרגיש 
שדבריו הם צוואה בשבילו, ואת כל חייו חי עם הרגשה זו. וצריך 
האדם סבלנות, ובסופו של דבר יראה כמה הקב"ה היה עמו תמיד.

המחפש את ה' - ימצאהו

יסודי  בהלכות  והרמב"ם  ה',  לאהבת  להגיע  האדם  צריך  ומזה 
התורה (פ"ב ה"ב) כותב איך לבא לידי זה, וז"ל: והיאך היא הדרך 
לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים 
הגדולים, ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב 
וכו',  הגדול  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח 
ויפחד  נרתע לאחוריו  הוא  מיד  וכשמחשב בדברים האלו עצמן, 
ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה 
קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ  את  ושאלתי  עכ"ל.  דעות,  תמים  לפני 
זצ"ל, איך התבוננות זו מביאה לידי יראת שמים? והשיב לי, שאדם 
הלומד את חכמת ה'תכונה' (astronomy), אם כוונתו בזה לדעת 

את ה', ומחפש שם את ה', הרי שיראה ויבין. אבל אם כוונתו בזה 
רק כדי לדעת 'תכונה', לא ימצא את ה' שם. האדם צריך לחפש 
את ה', ואז ימצא! משה רבינו ראה את הסנה שאינו אוכל, והלך 
לחפש, וזכה לגילוי השכינה. "משרתיו שואלים זה לזה איה מקום 

כבודו", אם שואלים ומחפשים, זה סימן שקרובים אל הקב"ה.

היה כבר חולה מאד,  זצ"ל בהבדלה האחרונה בחייו כאשר  אבי 
שיהיה  כדי  המצוה  לעשות  אמר,  הבדלה,  שעושים  לו  כשאמרו 

נחת רוח לבורא!

פעם היה הגה"צ רבי זונדל זצ"ל בביתי, והנה מישהו דופק בדלת, 
והלכתי לפתוח את הדלת, אמר לי, תחשוב לעשות בזה נחת רוח 

לבורא.

הזהירות לקיים את כל המצוות

כתוב (שמות ד כד) "ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו", 
ויש להתבונן בזה דבר נורא, משה רבינו הוא שלוחו של הקב"ה 
להוציא את בני ישראל ממצרים, והנה משום שהתמהמה במילת 
בנו, ביקש ה' להמיתו! אלא האדם צריך לדעת, שגם כשהוא עוסק 
לשכוח  לו  אין  וגאולתם,  ישראל  עם  בהצלת  גדולות  במצוות 

משאר מצוות שעליו לקיימו.

הבריסקר רב זצ"ל היה אופה מצות 'תנור ראשון' במאפייתו של ר' 
רבעי  בשלשת  רב  הבריסקר  איחר  אחת  פעם  סלאנים,  לייבל 
הגרי"ז  לו  איחר, השיב  מדוע  לייבל  ר'  לאחר שבא שאלו  שעה, 
שכמובן שהוא ישלם לו על האיחור, ועל הסיבה שאיחר אמר, כי 
כל פעם לוקח לי שלשת רבעי שעה לקרות קריאת שמע [כן היה 
והיום  דערבית],  ובק"ש  דשחרית  בק"ש   – יום  בכל  פעמים  ב' 
חזרתי  ולכן  כדבעי,  אמרתיו  לא  המצות,  דאפיית  טירדא  מחמת 
שוב על ק"ש שלקח לי עוד שלשת רבעי שעה! והוסיף ואמר, וכי 
משום שאני צריך היום מצות, אני לא יתפלל היום?! רואים מזה 
שגם כאשר אדם עוסק במצוות נשגבות של אפיית מצות, אין לו 
קלה  ה'  רצון  לעשות  לו  יש  אלא  היום,  מצוות  שאר  להזניח 

כחמורה.

מעשה  כל  ויבדוק  השו"ע,  פי  על  יהיו  מעשיו  שכל  צריך  האדם 
שלמד  אמר  החזו"א  השו"ע.  ע"פ  זה  האם  שעושה,  ומעשה 
מרבותיו, שכל מה שעושה יש לו להתיעץ עם ד' חלקי השו"ע. ועל 
ענין זה אמרו חז"ל שכל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא 
בן עולם הבא! ואבי זצ"ל היה אומר, שמדובר באחד שלא מגיע לו 
עוה"ב, שאם כן בלא"ה הוא בן עוה"ב, אלא שאם הוא שונה הלכות 
בכל יום, גם אם לא מגיע לו, הרי הוא בן עוה"ב. אבל צריך לדעת 
ש'כל יום' כולל גם יום הכפורים וט' באב, ואם החסיר יום אחד אין 

לו סגולה זו.

 10 ישאירו  השיעור  שיעור, שבסוף  למגידי  אומר  היה  זצ"ל  אבי 
סירוטה,  מאיר  ר'  הרה"ג  לו  ואמר  הלכות.  ללמד  כדי  דקות 
ששת  כל  את  פעמים   2 כבר  סיימנו  שנה,   20 במשך  שבזכותו, 

חלקי המשנה ברורה!

כתוב (שם ה יז) "ויאמר (-פרעה) נרפים אתם נרפים על כן אתם 

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

בענין יראת שמים ושמירת עינים ועוד
ליל ה' לפרשת וארא תשע"ט ירושלים עיה"ק תובב"א
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

אומרים נלכה נזבחה לה'". יש לומר בדרך דרוש, דיש אנשים שמדברים דרשות נפלאות, 
אבל כל מה שנוגע למעשה אינם עושים כלום, וכי אתם עושים משהו, אתם עצלנים 

שרק מדברים....

סוף הישועה לבא

עוד כתוב (פסוק כג) שמשה רבינו אומר לקב"ה "מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע 
לעם הזה והצל לא הצלת את עמך", משה רבינו שהיה עניו מכל אדם תלה הדבר בזה 
שהוא היה השליח לכך, ושאינו מתאים לכך, ולכך נהיה גרוע יותר ממה שהיה בתחילה. 
אבל הקב"ה השיב לו "ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה 

ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו" וגו', כלומר עוד מעט תראה את ישועת ה'.

המתחזקים,  לאלו  ובפרט  מישראל,  לאחד  שיש  וצוקה  צרה  לכל  גדול  לימוד  ומכאן 
שקורה לפעמים שבדיוק לאחר שהתחזקו - צרתם מתגברת אצלם, ואינם מבינים איך 
אירע להם כדבר הזה. ותשובה לזה ניתן ללמוד מפרשה זו משום שכל הצרות יסודם 
הוא מצד שיעבוד מצרים, שכמו שכאן היה נראה למשה, דאדרבה מאז בא אל פרעה 
הרע לעם הזה וגו', והשיבו הקב"ה 'עתה תראה' וגו', דהיינו שגם אם נראה שנהיה רע 
וההצלה רחוקה, אבל בסופו של דבר בבא זמן הישועה, היא תבא! כי לכל דבר יש זמן 
וקצבה, כמו אשה מעוברת שצריכה להמתין ט' חדשים, וילד ממתין י"ג שנה עד שנהיה 
בר מצוה, כך גם ליסורין יש זמן, ותיכף כשיעבור הזמן ישועתו תבא. והרי זה דומה לאדם 

הנוסע במכונית, ויש רמזור אדום, שאין לו ברירה אלא להמתין.

נותן טבעות לאנשים שבאו אצלו [כך היה נהוג אצל  מסופר על ה'בן איש חי' שהיה 
אחינו הספרדיים], והיה חרוט עליהם האותיות ג'ז'י', היו שחשבו שאולי זה 'שמות' וזה 
טוב לשמירה, אבל הוא אמר להם שהמכוון הוא לראשי תיבות 'גם זה יעבור', שלמשל 
אדם שהוא בעל יסורין או שלא נפקד בזש"ק, או שמחפש שידוך לילדיו, צריך לדעת, 

שהכל יחלוף ויעבור.

הגה"צ ר' זונדל קרויזר היה אומר, שהלימוד מפרעה ומגלות מצרים הוא כיצד לעבוד את 
ה', שמזה שהקב"ה הוריד את בני ישראל למצרים, ושם נהיו לעבדי פרעה, ידעו כיצד יש 
ונהיו עבדי ה', ידעו כיצד עובדים את המלך.  לעבוד למלך, ולכן כאשר יצאו ממצרים 
אלא שעל עבודת ה' יש שכר והאדם מתעלה למדרגות מזה, והשכר הוא נצח, ואבי זצ"ל 
בגרגירים,  היה מלא  כולו  כל העולם  'נצח', שאילו  חיים לבאר מהו  אמר בשם החפץ 
ואחת ל-10,000 שנה, נחסר גרגיר אחד, האם נוכל לחשב כמה זמן צריך כדי להמתין עד 
שיגמרו כל הגרגרים? מליארדי מליארדי שנים! אבל בסופו של דבר יש לזה גבול וסוף, 

אבל 'נצחיות' לא נגמר אף פעם!!

 

 פשט על הפרשה
 "בקצהו ונגוע בהר עלות לכן השמרו"

אם בהמה אם' וגו בקצהו ונגוע בהר עלות לכם השמרו תורה אמרה הנה
 ?באוויר סיני הר על הפורח עוף לגבי הדין מה ',וגו איש
 .הנידחת עיר לגבי שדן גוונא כהאי, ו"ה י"פ סנהדרין בירושלמי יש

ידי על אף אסור שעליה משמע ב"בנצי. בקצהו ונגע בהר עלות לכם השמרו
תועיל לא לכאורה )וחומר קל כאן אין לכן וממילא( חציצה בלא רק ונוגע חציצה
בסתמא נכלל כן אם בהר יהיו שלא התורה רצון הרי, זה באיסור חציצה

ב"כיוצ הרבה ויש, זו אף זו לא מתפרש וקרא, חציצה עם גם" בקצהו בנגוע"
 .במקרא

לא לכאורה כיום והנה, למטה בבריאה נקודה כל היום בעידן ה"לוין" רואים
בשם אמר ואחד, )יוכיח סמבטיון נהר' ב ה"ס סנהדרין' עי( הסמבטיון את רואים

.לזה לועג וההוא, הסמבטיון את אין והיום פעם היה שזה יעקב הקהילות
לא יראו שלא רוצה' שכשה ואמר, כך אמר לא מעולם אבא: רבנו הגיב
שצוחק ומי, דברים בכמה זה וכך .ו"קכ' עמ ג"ח רבנו בארחות כ"וכ ,רואים
 .נסך יין שיינו לחשוש יש ]הגמרא דברי על[ זה על

 מרחוק ויעמדו וינועו העם וירא
והוא תפילה לענין ברורה במשנה מובאהאם יש ענין להתנדנד בלימוד? 

ח"סימ' עי תורה לימוד לענין להדיא ברורה במשנה א"במק ויש בלימוד הדבר
איך שילמד בוודאי בלימודו לו מפריע שמתנועע בשעה ואם, ב"ובמ א"ברמ

 .לו נוח שיותר
אחד ועל חיים עץ תלמידי את בחן ל"זצ זוננפלד ח"ר ק"הגה: רבנו הוסיף
 .גויה שאמו והתברר, התנוענע שלא משום והוא, גוי שהוא אמר הוא מהן

)כל משאלותיך(
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 שישית שנה "טתשע

 עלי שי"ח 
 ''דמעות עיניו זלגו''

  דף בשקיעות ולמד, מנחות מסכת הגמרא בלימוד שעסק בשעה זה היה. האחרונים בימים רבינו של במחיצתו היה ביותר מעניין מאורע
 :שם מובא כך כי וראו, בהשתאות הביטו חכמים והתלמידי הבית בני. לדמוע עיניו החלו לפתע, א"ע ח"י
 .  לאחת עד ביותר לו חביב והיה לפניו יושב הבבלי יוסף מצאתי' וכו שמוע בן אלעזר' ר אצל מדותי למצות כשהלכתי. רבי אמר"

 . מהו למחר מדמו להניח הזבח את השוחט, רבי לו אמר
 .  פוסל אליעזר' שר אלא כשר: לו אמר מנחה. כשר, לו אמר צהרים. כשר, לו אמר שחרית. כשר, לו אמר ערבית. כשר לו אמר
 .  עתה עד שמועתינו כיווננו שלא אני כמדומה יוסף לו אמר, הבבלי יוסף של פניו צהבו
 . אבידתי לי החזרת פסול לי ששנית עכשיו, מצאתי ולא חבר לי ובקשתי תלמידיו כל על וחזרתי, לי שנה פסול יהודה' שר אלא הן רבי לו אמר
  מה הזה המקרא עליו קרא ביותר עליכם חביבין תורה שדברי חכמים תלמידי אשריכם אמר שמוע בן אלעזר רבי של דמעות עיניו זלגו

 . הגמרא כ"ע' וגו שיחתי היא היום כל תורתך אהבתי
* 

 כשלא מאוד עד והצטער שמוע בן אלעזר רבי מפי גם אותה לשמוע ורצה, הזבח שחיטת בהלכות שמועה שמע הבבלי יוסף: אומר הווה
 .הגדולה מהשמחה, דמעות עיניו זלגו כששמע ובסוף, ממנו שמע

* 
 '): כ אות' ג פרק( ובטחון אמונה בספרו, א"זיע איש החזון בעל מרן, בהתפעלות כתב, בזה נפלאים דברים

  הבבלי יוסף של נפשו שכלתה עד, חמדתה זיו על ולשעשע התורה לאהבת הלבבות להלהיב לעצמות יורד הטוב כשמן ל"חז דברי
 עיניו את הזליגו תלמידו אהבת על א"ר של נפשו התפעלות ואשר, אבדתו בהחזרת עוזו לחדות פניו צהבו ואשר אחת הלכה באבדת
 .המדות מיצוי זיו והנאת גיל של דמעות

 . דמעות עיניו זלגו, זו סוגיא רבינו וכשלמד
 יון על מסירת הדברים)מישיבת בית מדרש על מ. ני"ו' להבח כ"יש( .כראוי מדותינו למצות ולזכות התפעלות מתוך ללמוד שנזכה רצון יהי

שלוםב שבת   ברכת 
גולדשטוף יצחק

 

 

 נודב   זה גליון

 להצלחת ידידנו החשוב

 םנישיראה ברכה והצלחה בכל העני
  

  עובדאבדידי הוי
 ,י"הע בקדשים המתעסקים החשובים העורכים לכבוד

  מעניני שהבאתם הנפלאים הדברים על כתוספת
  אותכם לשתף בזה הנני, א"שליט מרן של הרפואה
 שגר משפחה קרוב: לזה עד שהייתי, אישי בסיפור
 לגמרי השמיעה את איבד ופשוט, אחד בוקר קם ל"בחו
  רופאים אצל' וכו בדיקות וכמה כמה אחרי! אחד באוזן

, המצב עם תשלים אדוני: אחד פה לו אמרו, מומחים
  שהוא הקרוב. ל"ר אחד באוזן רק לשמוע תתחיל מהיום

  ל"בחו המפורסמות מהישיבות' בא תורה ומרביץ ח"ת
  ברק בבני שגר נכדו את ושלח, בתדהמה זה את קיבל

,  לרפואה עצה וישאל, א"שליט מרן אצל אותו שיזכיר
  כמובן! שופר תקיעת הלכות שילמוד: מיד השיב רבינו

 ופלאי, שופר תקיעת' ה ם"רמב מיד ללמוד שהתחיל
 כמה עברו מאז! חזרה השמיעה לאט לאט, פלאים
  ה"ובעז, שופר תקיעת' ה ללמוד ממשיך הוא, שנים

  כה, האזניים' בב ה"ב אחוז במאה מתפקדת השמיעה
 !הלאה' ה יעזור
  להמשיך ותזכו, ידיכם מעשי בכל והצלחה ברכה בברכת
 סייעתא והמון כח ואמיץ אונים ברוב הקודש בעבודת
                                             !דשמיא

 ערליך. ט
 ו"ת ירושלים ק"עיה

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

טרת    רת  תשרפ | א

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

היה  כך  פשפשין.  עושה  הוא  היאך  חדרים,  עושה 

והתורה  העולם,  את  ובורא  בתורה  מביט  הקב"ה 

ואין  אלקים,  ברא  בראשית  א-א(  )בראשית  אמרה 

ראשית אלא תורה, היאך מה דאת אמר )משלי ח-כב( 

ה' קנני ראשית דרכו".

תרומה  )פרשת  הקדוש  בזוהר  גם  מבואר  וכן 

הוא  בריך  "קודשא  חשובה:  הוספה  עם  קסא:( 

מסתכל  נש  בר  עלמא,  וברא  באורייתא  אסתכל 

דעובדא  אשתכח  עלמא,  ומקיים  באורייתא  בה 

זכאה  כך  בגין  איהי,  אורייתא  עלמא  דכל  וקיומא 

איהו בר נש דאשתדל באורייתא, דהא איהו מקיים 

פירוש, הקב"ה הסתכל בתורה וברא את  עלמא". 

מקיים  בה  ועוסק  בתורה  שמסתכל  אדם  העולם, 

ידי  על  הוא  העולם  כל  נמצא שקיום  העולם,  את 

התורה, לכן אשרי אדם שעוסק בתורה שהרי הוא 

מקיים את העולם.

נמצינו למדים מדברי הזוהר הקדוש, כי כשם 

שברא הקב"ה את העולם על ידי שהסתכל בתורה, 

כן מחדש הקב"ה בכל יום את הבריאה, כמו שאנו 

אומרים בתפלת שחרית )ברכת "יוצר אור"(: "המחדש 

ידי  על  בראשית",  מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו 

בעסק  תלויה  כבר  זו  התחדשות  אולם  התורה, 

בתורה  שעוסקים  ידי  על  כי  ישראל,  של  התורה 

הם מחדשים את הבריאה.

 ה חדתת  הבר אה
 של  ד  ח דתת   תרה

עצום  חידוש  שלמדנו  מה  וראה  בא  ועתה 

ישראל"  ב"אוהב  זי"ע  מאפטא  הרה"ק  מדברי 

הקב"ה  שמחדש  מה  כי  עקב(,  ד"ה  תולדות  )פרשת 

בכל יום מעשה בראשית על ידי עסק התורה של 

שהם  התורה  חידושי  ידי  על  בעצם  הוא  ישראל, 

מחדשים בתורה בכל יום, אולם כדי שיזכו לחדש 

בכל  הלכות  לחדש  הקב"ה  מקדים  תורה  חידושי 

יום בישיבה של מעלה, ובכך הוא משפיע לישראל 

העוסקים בתורה שיחדשו חידושי תורה אלו, ובכח 

זה הוא מחדש בכל יום את הבריאה מחדש. 

את  קיבלנו  כאילו  בעינינו  יהיו  יום  שכל   - "היום" 

)ברכות  במשנה  ששנינו  מה  פי  על  היום,  התורה 

שמוע,  אם  לוהיה  שמע  פרשת  קדמה  "למה  יג.(: 

ואחר  תחילה  שמים  מלכות  עול  עליו  שיקבל  כדי 

על  הקב"ה  חזר  לכן  מצוות".  עול  עליו  מקבל  כך 

עבודה זו של "היום", הן בפרשה הראשונה שהיא 

השניה  בפרשה  והן  שמים,  מלכות  עול  קבלת 

יום  שבכל  ללמדנו  כדי  מצוות,  עול  קבלת  שהיא 

ויום צריך לקבלם מחדש כאילו "היום" ניתנו.

יומתק להבין בזה הטעם שצונו הקב"ה לקרוא 

בשכבנו  ושחרית  ערבית  שמע  קריאת  יום  בכל 

כשאנו  לילה  בכל  בקרבנו  להשריש  כדי  ובקומנו, 

שתכלית  שעבר,  מהיום  ולהיפרד  לישון  הולכים 

העבודה היא להשכים בבוקר עם כוחות חדשים, 

היום,  התורה  את  קיבלנו  כאילו  "היום"  בבחינת 

וכן כשאנו קמים בבוקר נזכור שוב את הלקח של 

"היום" לעבוד את ה' בהתחדשות.

 הקברה מחדת בכל  תם משתה בראת  
של  ד  שסק ה תרה תל  תראל

ולהתבונן  להתעמק  טוב  מה  בעתו  דבר 

"ביום  הקב"ה:  עלינו  שהטיל  החובה  במשמעות 

"שיהיו  רש"י:  שפירש  כמו  סיני",  מדבר  באו  הזה 

דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו". וצריך 

להרגיש  מחומר,  קרוץ  אדם  מסוגל  איך  ביאור 

היום את  קיבל  התחדשות כאילו  יום  בכל  באמת 

התורה מחדש, כאשר הוא עוסק בתורה שנתן לנו 

הקב"ה לפני שלושת אלפים שנה בהר סיני.

מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

שגילו לנו חכמינו ז"ל, שהקב"ה ברא את העולם על 

ידי שהסתכל בתורה, כמבואר במדרש )ב"ר א-א(:

של  אומנתו  כלי  הייתי  אני  אומרת  "התורה 

בונה  ודם  בשר  מלך  שבעולם  בנוהג  הקב"ה. 

מדעת  אלא  עצמו  מדעת  אותה  בונה  אינו  פלטין, 

בונה אותה מדעת עצמו, אלא  והאומן אינו  אומן, 

הוא  היאך  לדעת  לו  יש  ופינקסאות  דיפתראות 

טוב,  מה  בעתו  דבר  יתרו  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן במעמד הנבחר של מתן תורה בהר סיני, 

)שמות  יום, כמו שכתוב  שאנו צריכים לחדש בכל 

מארץ  ישראל  בני  לצאת  השלישי  "בחודש  יט-א(: 

רש"י:  ופירש  סיני".  מדבר  באו  הזה  ביום  מצרים 

ביום  מהו  ההוא,  ביום  אלא  לכתוב  צריך  היה  "לא 

היום  כאילו  עליך  חדשים  תורה  דברי  שיהיו  הזה, 

ניתנו". נמצינו למדים מזה שמוטלת חובה קדושה 

על כל אחד מישראל, שירגיש בכל יום התחדשות 

בתורה כאילו קיבל את התורה היום.

רעיון קדוש זה על התחדשות התורה בכל יום 

"היום  )דברים כו-טז(:  חוזר ונשנה בפרשת כי תבוא 

האלה  החוקים  את  לעשות  מצוך  אלקיך  ה'  הזה 

לבבך  בכל  אותם  ועשית  ושמרת  המשפטים  ואת 

ובכל נפשך". ופירש רש"י: "היום הזה, בכל יום יהיו 

בעיניך חדשים כאילו בו ביום נצטווית עליהם". וכן 

היום  ישראל  ושמע  "הסכת  כז-ט(:  )שם  עוד  כתוב 

"בכל  רש"י:  ופירש  אלקיך".  לה'  לעם  נהיית  הזה 

יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית".

 השבתדה הקדתתה תל רה תםר
בת   טרת ת  תל קר א  תמש

עד כמה חשוב לעבוד את ה' בבחינת "היום", 

זה  נשגב  לקח  הקב"ה  שהזכיר  ממה  ללמוד  יש 

קוראים  שאנו  שמע  קריאת  של  הפרשיות  בשתי 

פעמיים באהבה ערבית ושחרית. בפרשה ראשונה 

אנכי  אשר  האלה  הדברים  "והיו  ו-ו(:  )דברים  כתוב 

אנכי  "אשר  רש"י:  ופירש  לבבך".  על  היום  מצוך 

מצוך היום, לא יהיו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין 

לקראתה.  רצין  שהכל  כחדשה  אלא  סופנה,  אדם 

דיוטגמא, מצות המלך הבאה במכתב". וכן בפרשה 

תשמעו  שמוע  אם  "והיה  יא-יג(:  )שם  כתוב  שניה 

ופירש  אל מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם היום". 

חדשים  עליכם  שיהיו  היום,  אתכם  "מצוה  רש"י: 

כאילו שמעתם בו ביום".

בשתי  הקב"ה  שחזר  הטעם  לבאר  ויש 

הפרשיות של קריאת שמע על הלקח הנשגב של 

רב תם הזה באת מדבר ס נ ר

 בכל  תם מגלה הקברה חלק ם חדת ם ב תרה
לנ צתצ  הנתמת  המ חדת ם ל תראל בכל  תם

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 

(אנגלית ועברית)

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

זה לא משנה מי אתה, זה משנה מי הוא!

מכיר או לא מכיר?
דני".  "שלום,  גדי",  "שלום,  חברים:  שני  בין  שיחה 
"גדי, אתה מכיר את אשר?", "את אשר?! בטח שאני 
מכיר אותו. הוא מהשכונה שלי". "תגיד לי, גדי, הוא 
בן אדם ירא שמים?", "תשמע, דני, אני לא יודע. אדם 
יראה לעיניים וה' יראה ללבב". "אז תגיד לי, אתה 
יודע אם יש לו שלום בית?", "דני, הגזמת, מה אני חי 
אתו? איך אני יודע מה הולך לו בבית?". "אז אתה 
ערבות?",  עליו  חותם  היית  לי,  תגיד  גדי,  מה,  יודע 
"ברור שלא, מה, אני מכיר אותו...?", "אבל אתה הרי 

אמרת שאתה מכיר אותו..."

מה קורה פה? גדי מכיר את אשר או לא מכיר את 
אשר? התשובה היא שגדי מכיר את הֵׁשם של אשר 
והוא גם יודע איך אשר נראה ואולי גם איפה הוא 
גר, אבל במהות של אשר, מי הוא באמת – אין לגדי 
מושג. אז הוא מכיר אותו או לא מכיר אותו? ברור 

שהוא לא מכיר אותו!

אז בוא ונכיר...
כי  היא  התשובה  אלינו?  חשוב  כך  כל  זה  ולמה 
התפקיד שלנו בעולם הוא להכיר את בורא עולם. 
רק  ולא  וכתובת,  ֵׁשם  רק  לא  ממש.  אותו  להכיר 
ואחד  אחד  כל  של  התכלית  חיצוניות.  פעולות 
אותו  ולדעת  יתברך  אותו  להכיר  היא  מאיתנו 
יתברך, כלומר להכיר את התכונות והמידות של ה' 

ולהתחבר אליהן.

זה  וזו המשמעות האמתית של האמונה. אמונה 
לא רק להאמין שבורא עולם ברא את העולם. זה 
נקודת המוצא. אבל מכאן  וזו  ברור שהוא הבורא, 
עלינו לעבוד ולהמשיך לחתור ולחפש הלאה ולהכיר 
כביכול את מהותו  לגלות  מידותיו של הבורא,  את 

יתברך.

את  להכיר  היא  שלנו  שהתכלית  הכוונה  מה 
שלנו,  האושר  שכל  היא  הכוונה  בעומק?  הקב"ה 
שלנו  העצמי  המימוש  שלנו,  החיות  שלנו,  הסיפוק 

– הכול תלוי בזה!

וגם להיפך – היסוד של כל חוליי הנפש, הדיכאונות, 
המשברים, הירידות, הנפילות – הכול נובע מנקודת 
העומק בנפש האדם שהוא לא מכיר את ה', כלומר 
שהוא לא יודע עד כמה ה' יתברך אוהב אותו ועד 

כמה ה' מאמין בכל אדם ומצפה לכל עבודה שלו.

מחליטים להכיר
לו  שיש  יחליט  ואחד  אחד  שכל  הזמן  הגיע  לכן 
כאן  ונסביר  באמת,  ה'  את  להכיר  בחיים  שאיפה 
מעט מה זה אומר למעשה. אדם צריך ללמוד ולעיין 
ושוב על המילים הללו עד שהן  ולחזור שוב  ולשנן 

ייהפכו לחלק ממהותו:

בורא עולם כולו טוב וכולו חסד וכולו רחמים וכולו 
אהבה אליך ובכל שנייה הוא רק אוהב אותך ורוצה 

לתת לך.

הכירות אמתית
החידוש הגדול ומה שקשה להרבה אנשים  אבל 
להפנים ולקבל הוא שה' אוהב אותך. כן, כן! אתה, 
את  או  שלך  החברים  את  רק  לא  אתה,  בדיוק 
בכל  אותך  אוהב  ה'  המוצלחים.  את  או  הרבנים 

מדרגה שאתה ובכל מצב רוחני שבו אתה נמצא.

ה'  מה?  לקבל:  אדם  לבן  קשה  שהכי  חלק  זה 
אוהב אותי?! אני יודע מי אני, אני יודע כמה אני גרוע 

וכו' – איך יכול להיות שה' אוהב אותי?

הנפש  רפואת  כל  טמונה  הזאת  בנקודה  ובדיוק 
והצלחת החיים. לכן בני ישראל היקרים, הטו אוזן 

היטב ותפנימו את המסר כי זה בנפשכם:

מה שה' יתברך אוהב כל נברא – זו מהותו יתברך. 
זה לא קשור אליך. זה לא משנה מי אתה, זה משנה 
מי הוא יתברך. הוא יתברך טוב ומטיב לכול – לכולם, 
והוא קרוב לכל קוראיו – כל אחד שקורא לו, ללא 
יוצא מן הכלל, ה' קרוב אליו. לא סתם שומע אותו, 
אלא הוא קרוב אליו. קרבה זו אהבה, קשר, שייכות, 
מה  כל   – קרוב  חבר  עם  מדבר  כשאתה  חיבה. 
לעזור  מעוניין  והוא  ללבו,  נוגע  אליו,  מדבר  שאתה 

לך בכל מאודו.

ההכירות מובילה לקשר
ה'  את  מכיר  וכשאתה  ה'.  את  להכיר  נקרא  זה 
ולהתפלל  לעמוד  מגבלה  שום  לך  אין   – באמת 
מי  לא משנה  זה  כי  דבר.  כל  יתברך  ולבקש ממנו 
אתה  וכמה  גרוע  אתה  כמה  משנה  לא  זה  אתה. 
רחוק – ברגע שאתה פונה אל ה' – אין קרוב ממך, 
כי זו מהותו יתברך שהוא רוצה רק להיטיב, ובפרט 
למי שרוצה את קרבתו יתברך ופונה אליו יתברך על 

מנת להיות קרוב אליו יתברך.

יהודי  כאשר  היקרים.  ישראל  בני  טוב,  לב  ושימו 
יודע את הידיעה הזאת – אז התפילה שלו היא כלי 
שלם; אבל כאשר הידיעה הזאת חסרה – אז הכלי 

שלו שבור וחסר מאוד.

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

מאמר

ראש הישיבה

מה רמוז בזה 
שהפרשה הכל כך 
חשובה ומרכזית של 
מתן תורה נקראת 
דווקא על שם אחד 
מגדולי הטועים ועובדי 
העבודה הזרה...?
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