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

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

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

The following is his passionate 
request to learn his works.  

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

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

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


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 














 


 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

PARSHAS	TETZAVEH	
Rashi	and	most	Rishonim	learn	(Shmos	31,18)	that	the	command	to	build	a	Mishkan	followed	the	episode	of	
worshipping	the	Aigel,	subsequent	the	day	of	Yom	Kippur	when	Klal	Yisrael	received	the	Second	Luchos.	This	
conveys	that	if	not	for	the	aveirah	of	Avodah	Zara	there	would	not	be	a	need	for	the	Mishkan	at	all.	Rather,	
we	would	not	need;	a	special	place	for	the	dwelling	of	the	Shechinah	 for	 it	would	be	everywhere	,	a	special	
place	 to	 lodge	 the	 Luchos	 for	 then	 they	 would	 have	 be	 written	 on	 our	 hearts,	 and	 a	 special	 place	 of	 the	
Mishkan	 which	 housed	 and	 preserved	Hashem's	 revelation	witnessed	 by	 us	 at	Matan	Torah	 (Ramban)	 But	
because	 of	 our	worshiping	avodah	 zara,	we	were	 unable	 to	 receive	 those	 Luchos	 brought	 down	by	Moshe	
Rabbeinu	which	he	broke,	causing	the	necessity	to	now	build	a	special	place	to	house	the	three	functions	of	
the	Mishkan	mentioned	above.	
However,	before	we	go	any	further,	Rav	Moshe	Shapiro	ztl	asks	an	earth	shattering	question	concerning	this	
command	 to	 build	 the	Mishkan.	 The	 gemarah	 in	 Shabbos	 88	 quotes	 Raish	 Lakish	 who	 asks	 why	 does	 the	
passuk	say	 ששיהויהי ערב ויהי בקר יום  	with	an	extra	letter	hey	preceding	the	word	ששי	which	is	not	found	by	
any	other	day	of	creation.	He	answers	that	the	extra	hey	presents	the	grammatical	form	of	ה הידיעה.	That	by	
adding	this	letter	before	a	person	or	a	date,	the	word	now	becomes	transformed	from	a	generic	status	into	a	
specific	 identity	 of	 an	 already	 known	 and	 recognized	 subject	 specified	 in	 another	 place.	 In	 our	passuk,	 the	
known	sixth	day	that	the	letter	hey	is	pointing	out	is	the	famous	historic	sixth	day	of	Sivan,	the	day	the	Torah	
was	given.	The	message	the	Torah	wants	to	convey	is	that	Hashem	made	a	condition	with	creation	that	it	will	
continue	to	exist	so	long	as	Am	Yisrael	will	accept	the	Torah	on	the	sixth	day	of	Sivan.	However,	if	they	fail	to	
do	so,	then	all	Six	days	of	creation	will	turn	into	its	original	state	of	T.V.	Tohu	and	Vohu	(Bereishis	1,2).		
If	 so,	 the	event	of	 the	Golden	Calf	had	definitely	demonstrated	that	Yisrael	were	not	 in	 the	proper	state	of	
accepting	the	Torah	to	the	point	that	Moshe	destroyed	the	Luchos.	Why	then	wasn't	the	world	returned	back	
to	 its	 beginning	 state?	 Yisrael's	 receiving	 of	 new	 Luchos,	 itself	 does	 not	 rectify	 the	 preexisting	 condition	 in	
which	Yisrael	failed	to	fulfill	that	of	accepting	the	Torah	on	the	sixth	day	of	Sivan.	Because	of	this	cataclysmic	
event	of	worshiping	avodah	zara,	the	world	of	Am	Yisrael	suddenly	became	dwarfed	of	its	acquired	spiritual	
height	of	returning	to	the	state	of	Adam	Harishon	prior	to	the	sin,	and	to	our	misfortune,	will	remain	that	way	
until	the	coming	of	Moshiach.	This	is	a	far	cry	from	Hashem's	intention	of	giving	the	Torah	to	Am	Yisrael	in	a	
world	free	from	chait	and	defilement.	The	bottom	line	is	that	Am	Yisrael	did	not	accept	the	Torah	on	the	sixth	
of	Sivan,	so	where	was	the	repercussion	of	Tohu	and	Vohu	which	were	the	results	of	a	failed	fulfillment	of	the	
pre	set	condition?			
To	solve	this	problem,	Chazal	say	(Berachos	55)	that	the	mitzvah	of	building	the	Mishkan	was	unique	from	all	
the	 other	mitzvos.	 Betzalel	 knew	 how	 to	 connect	 the	 letters	 through	 which	 the	 heavens	 and	 earth	 were	
created.	The	message	that	Chazal	are	conveying	to	us	is,	that	the	building	of	the	Mishkan	was	tantamount	to	
creating	a	new	microcosm	world	in	the	Mishkan	structure.	This	new	world	was	not	tainted	by	sin	since	it	was	
just	created	after	the	chait	of	the	Aigel.	Our	deep	teshuva	which	enabled	us	to	attain	the	second	set	of	Luchos	
persuaded	Hashem	into	allowing	us	to	build	a	new	world	free	of	sin	contained	in	the	Mishkan.	True,	that	the	
original	plan	of	Matan	Torah	fell	apart	and	the	world	should	have	been	reversed	to	its	former	state.	However,		
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The Mitzvah D’oraisa of Purim Koton 
ואתה תצוה את בני ישראל “ 27:20
ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, 
 ”להעלות נר תמיד
“Now you shall command the 

B’nei Yisroel that they shall take for you pure, 
pressed olive oil, for illumination, to kindle the 
lamp continually.”  The Torah does not use the 
Loshon it generally uses, instead it says, “ואתה” – 
“and you” as a reference to Moshe Rabbeinu.  Why 
doesn’t the Torah mention Moshe’s name here?  
This coming week is Purim Koton.  Being that we 
celebrate Purim during the second Adar, why is 
there Purim Koton, a day that the Shulchan 
Aruch Paskens that we do not say Tachanun, and 
some say that it is proper to increase his Seudah 
in honor of the day?    
 The Yomim Tovim of Chanukah and 
Purim have an obligation which is a דאורייתא, for 
as per the Gemara in Megilah 14a, we learn it out 
from a Kal V’chomer.  When Klal Yisroel went 
from Shibud to Geulah, from being enslaved to 
being freed, for that we sing Shira on Pesach, 
then certainly when Klal Yisroel went from Misa 
to Chaim, from death to life, they should certainly 
have a Yom Tov.  The Ramban at the end of 
Shoresh Bais elaborates on this and tells us that 
there is an actual Mitzvah D’oraisa of 
commemorating the miracles of Chanukah and 
Purim, days in which Klal Yisroel were saved.  
However, the D’oraisa is only to make some sort 
of Zecher, remembrance, of the miracle.  The 
quality and quantity of what that remembrance 
should be is to be decided by the Rabbonon and 
are Mitzvos D’rabonon. Laining Megilah, 
Mishloach Manos on Purim, and Hadlokas Neiros 
on Chanukah are all Mitzvos D’rabonon.  
However, a basic form of remembrance, that on 
those days it is prohibited to fast and to give 
Hespedim is learned from a Kal V’chomer, and is 
a Mitzvah D’oraisa.  The question is regarding 
Purim Koton, why is it prohibited to fast or say a 
Hesped?  If Chachomim were Mesaken that 
Purim is in the second Adar, that means that the 
14th of Adar Rishon is not Purim – and thus, why 
is it prohibited?  With the understanding above, 
we can explain a reason of why on the 14th and 
15th of Adar Rishon, Purim Koton, it is prohibited 
to fast and to say a Hesped. Why in fact were 
Chazal Mesaken to make Purim on the second 
Adar?  

The Gemara in Megilah tells us that 
they did so to be ך גאולה לגאולהמסמ  – to have the 
Geulah close to the Geulah – the Geulah of Purim 
should be close to the Geulah of Pesach, which is 
in the month of Nisan.  Why is this a good reason 
to make it in the second Adar, when we know that 
there is a rule of  זריזין מקדימין למצות, ואין מעבירין על

בחרהמצות עדיף מעשות מצוה מן המו  – that we rush to 
do a Mitzvos – we do them as soon as possible, and 
we don’t pass over Mitzvos – meaning if we have 
a chance to do a Mitzvah, we don’t push it off. 
Hence, the first Adar comes first, so we should 
make Purim in the first Adar. The Teshuvas 
Haradvaz 13 says that the rule of זריזיו מקדימין 
supersedes the most optimal form of a Mitzvah – 
and therefore, although having Geulah close to 
Geulah may be optimal, it should still not be done 

and rather Purim should be in the first Adar so 
one is Mekayeim Zrizin Makdimin.  To this we 
can answer that it is specifically Mitzvos which 
were already placed upon a person that he must 
do Zrizin Makdimin and not pass over it.  
However, a Mitzvah which was not yet accepted, 
and Klal Yisroel are accepting it upon themselves 
at that time, then the rule of Zrizin Makdimin is 
not stronger than doing what is optimal, and 
Chazal can establish the day on which they 
believe is optimal.   

Being that the Sevarah of having 
Geulah close to Geulah is a very strong one, 
Chazal felt that the second Adar was the optimal 
time, and they were therefore Mesaken it on the 
second Adar, despite the Zrizin Makdimin.  This 
that we are saying that Chazal were Mesaken the 
Mitzvos of the day of Purim to be in the second 
Adar, that is for the D’rabonon.  However, the 
obligation to have some sort of remembrance for 
the great miracle that Hakodosh Boruch Hu 
performed to save Klal Yisroel still goes by the 
rules of Zrizin Makdimin.  Thus, on the 14th or 
15th of the first Adar it is a D’oraisa not to fast and 
not to say a Hesped, for one is not to pass over 
Mitzvos, and one has the opportunity to do 
something in the first Adar as a remembrance of 
the miracle.  The Mitzvos which Chazal were 
Mesaken, such as Megilah, Mishloach Manos, 
etc.… that Chazal were Mesaken it at the optimal 
time, during the second Adar.   
 In the year of the miracle of Purim, 
according to the calculation of the calendar, that 
year should have been a leap year.  Haman knew 
that calculation and planned to wipe out Klal 
Yisroel in the first Adar of that year, as the Posuk 
explicitly says, “בחודש שנים עשר” – it was in Adar, 
which was in the twelfth month – and not the 
second Adar, which would have been the 
thirteenth month.  Haman specifically chose the 
first Adar, for he knew that the Mazal of Adar was 
bad for Klal Yisroel, and they would not have the 
Zechus of Moshe Rabbeinu whose Yahrzeit is in 
the second Adar, as it says in the Siddur Yavetz.  
Mordechai knew this plan of Haman, and 
although it should have been a leap year, he made 
it that it was not a leap year, and thus foiled 
Haman’s plans. (שו"ת חתם סופר) 
 Why does the – ”ואתה תצוה את בני ישראל“ 
Torah say, “ואתה” – “And you” with a 'ו, which 
implies that this is a connection to what was 
stated prior to it?  Additionally, the entire word 
seems to be superfluous, for the Posuk could have 
just said, “צוה את בני ישראל,” and we would have 
known that Moshe was the one who was to 
command Klal Yisroel, as Hakodosh Boruch Hu 
was speaking to him.  Here is a Remez to the 
greatness of Moshe Rabbeinu, that not only was 
he like one great individual, but he was 
equivalent to 5 great people. The command which 
Moshe Rabbeinu gave to Klal Yisroel was as if it 
came from five Tzaddikim/Nevi’im.  When the 
Eirav Rav were going to make the Eigel, they 
knew that Aharon Hakohen would potentially try 
to stop them and tell them that if Moshe 
Rabbeinu was dead, and they needed a leader, 
that he would take over as leader for Moshe.   

The Eirav Rav had numerous reasons 
why Aharon couldn’t fill the place of Moshe.  
Moshe Rabbeinu’s Nevuah was greater than all 
other Nevi’im, for all Nevi’im had Nevuah with 
 ,while Moshe Rabbeinu prophesized with ”כה“
זה הדבר “ ,as the Posuk in Shemos 16:16 says ”זה“
 is a more direct form ,זה The Loshon of  ”.אשר צוה ד'
of Nevuah, for the Shechina actually spoke from 
the throat of Moshe Rabbeinu.  Secondly, Moshe 
Rabbeinu was so great, that it was as if he was 
five great men, for he was a Gilgul of Hevel, Sheis, 
Noach, and Shem – the son of Noach.  The name 
“ is משה תשבל, השה, מ ”.  Shemos 33:12 “ ,ידעתיך בשם
 refers to Shem, the son of – ”בשם“ – ”וגם מצאת חן
Noach, and חן, are the letters of נח.  (Sefer Sha’ar 
Hagilgulim: Hakdamah 34 – Moshe is compared 
to five: Moshe, Hevel, Sheis, Noach, and Shem).  
Based on these reasons, one Tzaddik, namely 
Aharon Hakohen, could not fill the place of Moshe 
Rabbeinu, who he himself was the greatest Navi, 
and in addition is like he was four other great 
individuals.  Shemos 32:1 “כי זה משה האיש” – for 
Moshe prophesized with, “זה” and he was, “האיש” 
– “ איש -ה'  ” – like five men.  Now we can go back 
to answer our questions of the word, “ואתה” in the 
Posuk.  The word prior to this word is, “נחושת” – 
which can be broken down to, “ ושת -נח  ” – Noach 
and Sheis.  “ואתה” – and you, משה, the names that 
your name represents, “משה, שם, הבל” – all five 
together should command Klal Yisroel about this 
Mitzvah.  This is also why the Sefer Torah which 
Moshe Rabbeinu wrote was broken up into five 
Seforim, K’neged the five names, the five people, 
whom Moshe encompassed.  ( יוסף חיעוד  )  
 By stating the word, “ואתה” here, the 
Torah is telling us of the greatness of Moshe 
Rabbeinu, and that when he was giving over the 
Torah to Klal Yisroel, it was done as he himself, 
the greatest of all Nevi’im, in addition to him 
being part and parcel of four other great 
individuals.  This lesson is taught specifically in 
this Parshah, for this is the Parshah of the oil of 
the Menorah, which represents the Torah 
Hakdosha – thus representing the entire Torah.  
Haman sought to destroy Klal Yisroel.  What he 
didn’t know, was that through the maneuvering 
of Mordechai, there would only be one Adar that 
year, thus an auspicious month for Klal Yisroel.  
While the Chachomim felt it important to have 
Geulah close to Geulah, have Purim close to 
Pesach, and thus the main Mitzvos Hayom of 
Purim are during the second Adar, M’doraisa we 
have an obligation to have a remembrance of that 
day – that day that Hakodosh Boruch Hu 
performed a great miracle for Klal Yisroel, and 
saved us.  There are Rishonim who say that one 
should have a special Seudah in honor of Purim 
Koton, and the Rama and the Mishna Berurah 
seem to say that it has merit to do so. Whether or 
not we have a Seudah, at the very least when we 
do not say Tachanun; (we also do not fast nor say 
Hespedim as a remembrance), we must have in 
mind that it is a remembrance of the great 
miracle Hakodosh Boruch Hu performed for us, 
and we must be thankful and grateful to Him. By 
doing this we are Mekayeim a Mitzvah D’oraisa. 
May we be Zoche to see the ultimate and final 
Geulah, במהרה בימינו אמן! 
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PPaarraasshhaass  TTeettzzaavveehh  
QQuuiieett  SSttooppss  aa  FFiigghhtt  

““YYou spoiled girl! You always cry and 

get your way.” 
“You big bully! You always intimidate 
people to get what you want!” 
“So what? That is better than crying. Your 
whining breaks my eardrums.” 
“So what? That is better than pinching. I 
have black and blue marks from you.” 

And so the fight went on and on, each 
side insulting the other. It looked hopeless. 
Then something wonderful happened. The 
girl looked up on the wall and saw a pic-
ture of a man. The face half smiled at her. 
The kind, merciful eyes looked down 
upon her. Rav Yisrael Meir, the Chofetz 
Chaim, was watching her fight with her 
brother. She was embarrassed. She knew 
how many times the Chofetz Chaim had 
warned against the destructive power of 
machlokes (senseless fighting). What 
should she do? 
“Your tears could make a river.” 

She said nothing. 
“You cry like a little baby.” 

She kept quiet. Guess what? Her brother 
stopped insulting her. He saw that she was 
not fighting back. There was no one to 
argue with, so he stopped. 
“You see, I’m right. I got the last word.” 

With that he walked away. She cried soft 
tears of happiness. She had won. She had 
stopped the fight. She looked up at the 
Chofetz Chaim. He was still smiling at her. 
“Thank you, Rav Yisrael Meir. Thank you 
for saving me from this fight.” 

     

““IIts head-opening shall be folded in-

ward” (Shemos 28:32). The Kohen’s robe 
had a hem around its neckline. That hem 
was tucked inside the robe. The Chofetz 
Chaim, in his sefer Shmiras Halashon re-
lates that this verse hints at a very impor-
tant subject, mentioned by the Gemora 
(Chullin 89a). A different verse states, 
“He suspends the earth upon nothing (i.e. 
space)” (Iyov 26:7). The word for noth-
ing is “blima”. It is very similar to the 
word “bolem” – to restrain. On whom 
does the world stand? On one who re-
strains his mouth in the midst of an argu-
ment. He suppresses his urge to talk back, 
and does not let one word cross his lips. 
That is the way to end an argument, and 
uphold the world. 
 

 
Kinderlach . . . 
Does anyone like to fight? Does pointless 
arguing accomplish anything? No. How 
do we rid ourselves of this terrible habit? 
Keep quiet. If you find yourself stuck in a 
senseless fight, do not say anything. It may 
be difficult at first. Here is a thought to 
mechazek (strengthen) you. You are hold-
ing up the world. Fantastic! Do you realize 
what you have accomplished? You have 
turned a very destructive situation into 
something that helps everyone. Do a tre-
mendous chessed (act of kindness). Close 
your mouth, and hold up the world. 
 

RRooyyaall  WWaarrddrroobbee  
““HHere is your Chumash test, 

Nachum.” 

Nachum looks at the grade with disap-
pointment. 

“I knew all of the material except the 
Bigdei Kehuna (Priestly Clothing). Rebbe, 
I find it hard to motivate myself to learn 
this subject. I cannot relate it to real life.” 
“I can help you with that, Nachum. The 
clothes of the Kohanim are as relevant 
today as they were in the times of the 
Mishkan.” 
“Really? In what way, Rebbe?” 
“The verse states that the Bigdei Kehuna 
are for ‘honor and splendor’ (Shemos 
28:2). The Ramban explains that the 
royal garments of the kings who lived in 
the days of the Torah resembled the Big-
dei Kehuna. He goes into great detail 
describing each article of clothing and its 
royal counterpart. However, the Priestly 
garments had one major difference. They 

were used to perform Hashem’s Avodah 
(service), and as such, the Shechina (Divine 
Presence) rested upon them. The clothing 
was worn for His ‘Honor and Splendor’. 
The Bigdei Kehuna also added to the 
honor and splendor of the Beis HaMik-
dash. Lastly, Klal Yisrael, Hashem’s Holy 
nation was glorified by these garments.” 
“That is beautiful.” 
“You asked about the relevance to today. 
I will answer you. Are we not ‘a nation 
of noblemen and a holy nation’ even 
today? Are we not Hashem’s representa-
tives here in this world? We have the 
merit to uphold His Honor. Therefore, 
although we have no Bigdei Kehuna in 
our days, nevertheless we must still wear 
clothing which honors our Creator.”  
“I never considered clothing in that light, 
Rebbe.” 
“It goes even deeper. The Malbim relates 
that the garments described by the Torah 
are the external clothing of the Kohanim. 
They dressed their bodies in these special 
clothes. Similarly, their souls needed 
proper garments to serve Hashem.” 
“What is the Malbim referring to, 
Rebbe?” 
“The middos (character traits) of a person 
are the spiritual clothing of his soul. Good 
thoughts, mannerisms, and qualities make 
beautiful spiritual clothing. These gar-
ments were not made by artisans, rather 
by the Kohanim themselves. How? 
Hashem commanded Moshe to ‘make’ 
these holy garments. The Malbim explains 
that he was commanded to teach the 
Kohanim how to ‘metaken’ (fix up) their 
souls and their middos. Therefore, they 
made their own spiritual garments which 
would adorn their souls with glory and 
splendor, as is fitting of an emissary of 
Hashem.” 
“What a beautiful wardrobe.” 
 
Kinderlach . . . 
We are “a nation of noblemen and a holy 
nation.” Therefore, our clothing must fit 
our royal status. The laws of tsnius (dignity) 
call for clothing that modestly and humbly 
honors their wearer and The Creator. That 
is one part of the wardrobe. The other part 
is how we behave. Our middos, the garb of 
our souls, must be as refined and dignified 
as our external garments. Anger, chutzpah, 
jealousy, and other bad character traits are 
beneath us. Members of the Royal Family 
cannot wear such lowly spiritual clothes. If 
you think about it kinderlach, you will see 
that they go hand in hand. Tsnius is a state 
of mind, which affects our whole being, 
inside and out. Refine yourselves. Wear the 
royal wardrobe. 

Parashas Tetzaveh ט"עשת הוצתתשרפ

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

תראפתלודובכלךיחאןורהאלשדקידגבתישעו
You shall make vestments of sanctity for Aharon, your brother, for 

glory and splendor. (28:2)

The Bigdei Kehunah, Priestly vestments, were different 
from any other type of garment, because of their service l’kavod 
u’lsiferes, for honour and splendour. Furthermore, they are similar to 
the garments worn by the Heavenly Angels. Otzar Efraim quotes 
Gevuras Shimshon (cited by Horav Shlomo Levinstein, Shlita), who 
asserts that this is implied by Yechezkel HaNavi’s vision of Malach 
Michael, V’hinei ha’ish l’vush ha’badim; “And behold! The man 
clothed with linen” (Yechezkel 9:11). The Midrash explains that this 
alludes to the Bigdei Aharon HaKohen, the Priestly vestments of 
Aharon HaKohen, who was granted the honour of being clothed in 
the same fashion as the Ministering Angels. 

On the other hand, the very concept of clothing is the 
result of the sin of Adam HaRishon. Prior to eating of the Eitz 
HaDaas, Tree of Knowledge, the Torah writes, Va’yiheyu shneihem 
arumim… v’lo yisboshashu; “They were both naked… and they were 
not ashamed” (Bereishis 2:25). Following the sin, the Torah records 
that Hashem fashioned kosnos ohr, garments made of skin, to clothe 
Adam and Chavah. In other words, clothing, in contrast to the 
Priestly vestments, is a sad reminder of Adam’s sin and the 
consequent need for clothing. 

Rav Shlomo Levenstein offers a telling analogy. The king’s
close friend rebelled and was sentenced to death. At the last minute, 
with the thick noose around his neck, the king remembered their 
close relationship and commuted the sentence. He did have one 
stipulation, however, that henceforth the condemned man, his 
children and every one of his descendants be relegated to wearing a 
noose around their necks. This would remind them of their good 
fortune in being alive. 

The condemned man was only too excited to trade the real 
noose for this replacement. He wore a thick noose, similar to the 
one that had encircled his neck. He gladly wore the noose until his 
final moment on earth. His son also wore a noose – perhaps a bit 
thinner – but he wore it nonetheless. As the generations continued, 
the noose was an integral part of their daily garments. With each 
ensuing generation, however, they became more and more creative 
in the size, thickness, material and colour of the noose. The noose 
ended up being a necklace of thin string, its colors changing with the 
color trend of society. At one point, they attached trinkets and 
eventually jewels to the string/noose. 

Rav Levinstein decries our present attitude towards 
clothing and modern styles of dress. We seem to have forgotten that 
clothing is the consequence of the sin of Adam HaRishon. Instead of 
wearing clothing as “clothing,” because it is something that we must 
wear to cover ourselves, it has, instead, become a marketable item 
which presents us with some styles that border on tznius criteria and 
some that clearly do not. Indeed, what the Bigdei Kehunah the 
Kohen wore had a lofty purpose. The only aspect of loftiness that 
applies to modern-day clothing is the price. 

תראפתלודובכלךיחאןרהאלשדקידגבתישעו
You shall make vestments of sanctity for Aharon, your brother, for 

glory and splendor. (28:2)

Tiferes, beauty/splendour, is a term that is most often 
defined subjectively. Beauty is in the eye of the beholder. Thus, 
beauty/splendour is a term that may have various meanings, 
dependent upon the individual’s sensitivity to – and perception of –
what connotes beauty. The fact that the Torah equates the Bigdei 
Kehunah with kavod, glory/dignity, implies that the beauty of the 
Priestly vestments was not necessarily a fashion show, artistic 
beauty, but rather, dignified splendour, a beauty that inspires, a 
beauty that catalyses thoughtfulness. When the Kohen Gadol wore 
his Priestly vestments, he inspired the people who viewed him as a 
king dressed in the clothing of a monarch. The Kohen Gadol, having 
achieved the pinnacle of spirituality, was truly a spiritual monarch, 
an individual who represented the finest that Torah has to offer. His 
attire matched his essence – dignified splendour. 

How different is the Torah’s perspective on beauty! The 
Greek culture extolled beauty, but it was a base form of beauty that 
promoted desire. Its culture focused on the body – not the spirit. 
Understandably, its appreciation of beauty coincided with its view 
on that which was significant and meaningful to them. 

Our understanding of beauty is quite different. The words 
of the Neviim, Prophets, are replete with references to the 
importance of Jewish children, especially their role in the survival of 
Klal Yisrael. They are our future; they are our legacy; they are our 
beauty/splendour. The special love that Hashem has for Yiddishe 
Kinder, Jewish children, is underscored a number of times 
throughout Tanach. One especially poignant and telling example is 
to be found in a pasuk in Eichah (1:5,6), “Her young children have 
gone into captivity before the enemy. Gone from the daughter of 
Tzion is all her splendour.” Chazal (Midrash Eichah) define splendour
as the Shechinah, Divine Presence. Rabbi Yehudah says, “Come and 
see how beloved are the children before Hashem. When the 
Sanhendrin HaGadol, Great Sanhedrin, was exiled, Hashem’s 
Shechinah did not accompany it. When the Kohanim were sent into 
exile, Hashem’s Shechinah did not accompany them. It remained in 
Tzion. When the children, however, were exiled, then the Shechinah
left with them. Thus, the departure of Tzion’s splendour coincided 
with the departure of the Shechinah. 

The Midrash suggests another definition for the word 
splendor. The children themselves comprise Klal Yisrael’s splendour. 
The shainkeit, beauty of Klal Yisrael, is its children, its legacy, its 
future. Jewish children are the living splendour of our people. On a 
trip to Eretz Yisrael during the 1950’s, Horav Zelik Epstein, zl, Rosh 
Yeshivah of Shaar HaTorah, took his young son (Horav) Kalmen 
(present Rosh Yeshivah) to visit the Brisker Rav, zl. At the end of the 
visit, the Brisker Rav turned to Rav Zelik and said, “Take your son to 
Yeshivas Eitz Chaim and allow him to see the cheder children 
learning Torah and their rebbeim teaching them. That is the 
sheinkeit, the splendour of Eretz Yisrael.” 

True beauty is neither merely skin deep, nor is it in the eyes 
of the beholder. True beauty is intrinsic, dignified, inspiring and, like 
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“They shall take for you clear olive oil”

Moshe Rabeinu the Gilgul of Noach Fulfilled the Prophecy 
of the Dove Who Brought Noach an Olive Branch  
Alluding to the Mitzvah of Lighting the Menorah

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

light to the world, so, too, you, who are compared to the dove, 
brought olive oil and lit the lamp before Me, as it states: “And 
you shall command . . . that they shall bring you oil.”  

This is also the message conveyed by the following Midrash 
(ibid. 6): שמן זית זך כתית למאור, למה לא שמן אגוזים, ולא שמן צנונות, ולא" 

 The  שמן דגים, או שאר שמנים, אלא שמן של זית, לפי שהזית סימן אור לעולם".
Midrash questions why they were commanded to bring pure 
olive oil that had been thoroughly crushed.  Why not some other 
oil, such as oil from nuts or radishes or fish?  It answers that it is 
because olive oil signifies illumination.  The commentaries on the 
Midrash explain that when the dove brought Noach the olive leaf, 
Noach realized that the mabul had ceased.  As a result, he and his 
family abandoned the darkness of the ark and entered the light of 
the world.  Nevertheless, this still deserves further clarification.  
While it is true that the congregation of Yisrael are compared to 
the dove, we must endeavor to explain what the dove did that 
was so remarkable.  Apparently, it was so remarkable that HKB”H 
chose to memorialize the deed by commanding us to light the 
lamps in the Beis HaMikdash specifically with olive oil.  

Moshe’s Name Is Not Mentioned in This Parsha

Next, let us introduce the comment of Rabeinu Yaakov Ba’al 
HaTurim at the beginning of this week’s parsha.  He explains why 
Moshe’s name does not appear in the parsha: לא הזכיר משה בזה" 

 הסדר, מה שאין כן בכל החומש, שמשנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה, והטעם

 He notes that from the time of  משום שאמר מחני נא מספרך אשר כתבת".
Moshe’s birth, throughout the chumash, there is no other parsha 
in which his name does not appear.  Because when Moshe pleads 
with Hashem to forgive Bnei Yisrael after the “cheit ha’eigel,” he 
says (Shemos 32, 32): “But if not, erase me now from Your 
book that You have written.”  

In our parsha, parshas Tetzaveh, we learn about the mitzvah 
of kindling the menorah in the Beis HaMikdash with pure olive 
oil (Shemos 27, 20): ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית" 

 and you shall command Bnei Yisrael that—למאור להעלות נר תמיד"
they shall bring you clear olive oil, crushed for illumination, 
to keep the lamp burning continuously.  

Concerning this mitzvah, we find a fascinating passage in the 
Midrash Tanchuma (Tetzaveh 5).  It asserts that the reason HKB”H 
commanded us to kindle the lamp specifically with pure olive oil 
is intimately related to the incident with the dove.  For, after the 
mabul, the congregation of Yisrael were compared to the dove.  
As we know, Noach sent the dove from the ark to check whether 
or not the water had receded from the surface of the earth.  As 
it is written (Bereishis 8, 11): ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית" 

 the dove came back to him—טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ"
in the evening, and, behold, an olive leaf it had plucked was 
in its mouth; thus, Noach knew that the water had subsided 
from the earth.  Here is the passage from Midrash: 

אמר  יונים...  עיניך  יפה  הנך  רעיתי  יפה  הנך  הכתוב  שאמר  זהו  תצוה.  "ואתה 

להם הקב"ה דוגמא שלך דומה ליונה... כיצד כשהיה נח בתיבה כתיב שם וישלח את 

העורב ויצא יצוא, ואחר כך שלח את היונה ותבוא אליו היונה וגו'. אמר הקב"ה, מה 

היונה הביאה אורה לעולם, אף אתם שנמשלתם כיונה הביאו שמן זית והדליקו לפני 

את הנר, שנאמר ואתה תצוה ויקחו אליך שמן".

Regarding the opening words of our parsha—“And you shall 
command”—the Midrash cites the passuk in Shir HaShirim (1, 
15): “You are beautiful, My love; you are beautiful and your 
eyes are dovelike” . . . HKB”H said to them, “You resemble the 
dove . . . How so? When Noach was in the ark, it is written 
there (Bereishis 8, 7): “He sent out the raven, and it kept going 
back and forth”; subsequently, he sent the dove: “The dove 
came back to him, etc.”  HKB”H said, “Just as the dove brought 

 

  

He Who sits in heaven will laugh – ושב בשמים ישחק 
The hours that people call the wee hours of the night, is the time 
that I get up. This is the best time for me to learn and study the 
holy Torah without interruption. 
Since I am always the first to purify myself in the mikvah before 
davening, they gave me the key so that I can let myself in 
without having to wait for someone to let me in. 
One day, I arrived at the mikvah and the door to get in was 
locked. I felt in my pocket, but I forgot the key at home. 
Since it was cold and a chilly rain was falling, going home to get 
the key was not an option. Wait outside? From experience I 
knew that it would be a long time before someone opened the 
mikvah. 
I thought that perhaps I should just miss going to the mikvah 
today. But then I suddenly remembered the story of the Rabbi of 
Yerushalayim, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld who devoted 
himself to going to the mikvah every day, despite being elderly 
and it took him a long time to immerse, come out, and dry 
himself. When his aide asked him why he bothers himself so 
much every day and just go to the mikvah in honor of Shabbos 
since this takes up much of his valuable time. 
He responded in a loud voice and with much feeling: “If a mikvah 
can covert a goy into a Jew (since a goy receives his Jewish 
neshama and he becomes a Jew only after immersing in a 
mikvah), then when a Jew immerses surely, he becomes a better 
Jew!!!” 
I abruptly walked to another mikvah which was a few minutes 
away and I immersed with joy and devotion. 
The next day I arrived at the mikvah and I overheard two men 
talking and one said to the other that the water in the mikvah is 
not hot enough, and the other responded: “What are you 
complaining about? Yesterday, the water in the mikvah was cold 
and there was no hot water even in the dressing room. Today, 
there is hot water in the showers and the mikvah has lukewarm 
water!!! At least the problem is being addressed.” 
When I heard the conversation, I laughed to myself, and I 
thanked Hashem. I laughed that I thought that I was being 
devoted by going to another mikvah to immerse and it turned 
out that Hashem had mercy on me and sent me there so that I 
should have nice, hot water and so, the key should have 
remained at home from the start. 

  ע.ר.
 

 כתית למאור להעלות
Crushed, for illumination, to light  

Moreinu HaRav shlit”a relates that he heard from HaGaon 
HaTzaddik R’ Nota Freund zt”l who explains this posuk (27:20) 
through a hint, 'שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד' – ‘clear 
olive oil, crushed, for illumination, to light a lamp continually’, 
that if a person receives a blow from the Creator and he becomes 
broken by this, we say to him: ‘If you would be broken and 
crushed in your spirit, as least be concerned that something will 
emerge from it ‘to illuminate’, begin to illuminate and light.’ As 
Rashi explains, ‘Crushed – that is, the olives, he would crush the 
olives in a mortar and he would not grind them in a mill, so that 
there should be no sediment in the oil. After he extracts the first 
drop of oil, he puts the olives into a mill and grinds them. The 
second oil is not fit to be used in the Menorah but is fit for the 
meal-offerings [menachos] as it says ‘crushed, for illumination’, 
but not crushed for the meal-offerings. 
As the upright Maggid, HaGaon HaTzaddik R’ Yaakov Galinsky zt”l 
relates (the full version of the story appears in Tiv HaMasiyos on 
Bamidbar): When he arrived in Israel after the destruction of 
European Jewy, he met a man who was completely broken and 
shattered as he had lost his entire family and he himself had 
endured much suffering and several times he was on the verge of 
death. One day, Rav Galinsky took the man to the Chazon Ish 
ztvk”l and he unburdened himself of everything that had 
happened to him and he said, ‘I no longer want to live!’ 
The Chazon Ish shared the pain of the young man and he abruptly 
said: ‘Listen to a din Torah that came to me this morning. I am 
sure that was worked out by heaven that this din Torah should 
come my way specifically today, and this is what happened: A 
merchant’s wife came to Yerushalayim with a large sum of money 
to close the deal on a major business opportunity. However, 
before she came to the place to sign off on the deal, she fell and 
the purse with the money fell and was lost. The woman gave up 
hope of retrieving it, but her husband who was overseas asked 
her to keep looking for it. A short while later, a man came forward 
and announced that he found the purse but through the law of 
‘the owners gave up hope’ it was his. The case [din Torah] came 
to the Chazon Ish, and the Chazon Ish ruled that the woman was 
not the owner of the money and the husband expressly stated 
that he did not give up hope of recovering the money, therefore, 
the young man had to return the money. The Chazon Ish turned 
to the man and said: ‘Did you hear? You are not the owner, 
HaKadosh Baruch Hu is the owner, and He decided not to give up 
hope on you, and He let you live’. 

- Tiv HaTorah - Tetzaveh 
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he Mishkon had 2 Mizbechos, altars. One 
was inside the Mishkon and the other was 
outside. The inside one was referred to as 

Kodesh, holy, while the outside one was referred 
to as Kodesh Kodoshim, holy of holies. Logic would 
conclude that the Mizbaiach inside the Mishkon, 
the one closer to the Aron, would be the holier 
one. Why was that not the case?
 
Rav Moshe, in Dorash Moshe, makes it clear why 
it was necessary for the outside Mizbaiach to be 
holier. He explains that it is sufficient to only be holy 
when one is inside a controlled environment, such 
as a Yeshiva, Shul, or family. However, when people 
are taken outside of their controlled environment, 
such as at work, the street and, nowadays, on the 
internet, they must be holier than “only” holy. He 
explains that there are two reasons for this:

1) To protect people's standards in a non-controlled 
environment requires significantly more work 
than in a controlled one. People must strive to be 
Kodesh Kodoshim in that environment to ensure 
that, at least, they will be Kodesh.
 
2) Non-controlled environments can be considered 
hostile, and some people will look critically at 
those who have a reputation of being holy, such 
as Rabbis, and even Yeshiva students. Therefore, 
people must act beyond reproach, they must be 
Kodesh Kodoshim, in order for people to think 
well of them. While no one wants to be a faker, 
it’s important to differentiate between faking and 
“putting one’s best foot forward”. How people 
try to act in private is the way they should make 
certain that they act in public.
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Dovid Gurwitz 
 

Parshas Tetzaveh 

The Malchus of Jewish Women 

“Ve’asisah bigdei kodesh l’Aharon achicha lechavod ulesifares - And they shall make holy 
garments for your brother Aharon, for honor and distinction.” 
 
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l describes bigdei kodesh as “garments of the sanctuary, 
showing the wearer’s standing and serving the sanctuary. Lechavod, from kaveid, weight, by 
which the spiritual and moral character of a person impresses itself on others. In addition, they 
must express sifares, related to be’er, behar and bachar, all having the idea of shining forth 
and being distinguished. Lesifares adds that the garments must be beautiful and distinguish-
ing. And the clothing must be provided by the community.” 
 
Rav Hirsch gives a long and brilliant explanation for the importance of clothes expressing the 
character of the kohen, both etymologically and actually.  
 
The words beged and pikud are related as follows. Pikud means spiritual investment, with its 
appropriate values, and beged does not simply mean covering, but rather clothing which gives 
an appropriate appearance. Clothing has an important origin in the history of man’s moral 
upbringing.  
 
Rav Hirsch points out that clothing was given as an eternal reminder of man’s moral calling 
when Hashem dismissed his children from Gan Eden out into the educational school of work 
and self-sacrifice. Clothing is itself a reminder of man’s calling. He then lists many pesukim 
from Tanach using beged, levush and oteh for adopting characteristics serving as spiritual 
cloaks.  
 
Rabbi Noson Weisz adds to this idea and points out the following: “The word for clothing in 
Hebrew is begged, composed of the letters Bais, Gimmel and Daled. The Hebrew word for 
treason or betrayal is spelled with the identical letters. These letters are also sequential; they 
are the second, third and fourth letters of the Alef-Bais. Clothes have a dual aspect. They are 
either a disguise worn by the traitor to help conceal his treachery or they flow naturally out of 
the number one and allow us to trace the wearer back to his true Source.” 
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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.

W
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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)

All rights reserved to the author  Please direct all inquiries concerning this publication to (02) 585-2216. #1032# 
 

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. 

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

Parashas Shoftim ח"עתש שופטיםפרשת  

Hebrew Academy of Cleveland 
 

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

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.  

 

Rav Brazil
(English)
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עזרה לחגי תשרי

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

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

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

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

9302030־03.

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

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

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

הנוראים.

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

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

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

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

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

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

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

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

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

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

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

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

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

רוחני, עליון.

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

ומתוקה.

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 

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

פרקי אבות: פרק ו

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

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

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב
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מאת מנחם כהן 

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

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

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

לפחות טירדה זו. 

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

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

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

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

אבלים, וכך האוהלים.

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

שבא לחזק את התושבים. 

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

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

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

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

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

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

פרי צעיר?

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

נחוץ לשימושים אחרים. 

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

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

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

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

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

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

אלא בתנאים האמורים.

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

שמירת הגוף והנפש סי' רנ ס"ה־ט, וש"נ.

ום'
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אל 
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ר 'י
עבו

ץ, 
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ם: 
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צ

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

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

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

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

את התפילין והמזוזות.

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

מושג ברגע

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

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

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

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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Sichat Hashavua
(Hebrew)

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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

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

א'רנט

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

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

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

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

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

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

לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

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

Moreinu HaRav shlit”a 
 

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

- Tiv HaToarh - Shoftim 
 

420.324 

Shoftim 
5778 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

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

דברי התעוררות לתשעת הימים

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

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

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

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

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

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

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

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

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

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

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

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

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

עצמו.

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

מחמורים.

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

משום זה.

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

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

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

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

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

הרגש, וזה נורא ואיום.

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

הבית עולה בלהבות אש....

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

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

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

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

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

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

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

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

נאמנה. 

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

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

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

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

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

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

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

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

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

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

כמה ספרי מוסר].

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

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

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

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

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

דיין!

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

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

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

בעניני חורבן הבית, חיזוק בתפילה, והדרכה לימי בין הזמנים
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

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

להיות קרוב להר סיני.

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

רק על אתרוג ולולב!

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

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

אי"ה הגליון הבא
יצא לאור
בפרשת
כי תבא

Sponsored and Printed by: w
w

w
.ram

apost.com
חל

ת ר
ה ב

מלכ
מה 

של
אה 

ת רפו
לזכו

R’ Gamliel’s Shmuz
R’ Gamliel Rabinowitz

(Hebrew)
Printed Monthly

Torah Wellsprings
R’ Elimelech Biderman

(English)

Ramapost currently offers the following Divrei Torah:

Free Weekly Divrei Torah
PRINTED & DISTRIBUTED BY RAMAPOST

Email mitzvos@ramapost.com to sign up for a weekly subscription.
Be sure to include a quantity for each Dvar Torah.

לזכות רפואה שלמה
מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

Mizmor L’Dovid
R’ Dovid Gurwitz

(English)

Mizmor L’Dovid 
Divrei Torah Inspired by the Torah Commentaries of 

Rav Shimshon Raphael Hirsch zt”l 
 

Dovid Gurwitz 
 

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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He Who sits in heaven will laugh – ושב בשמים ישחק 
The hours that people call the wee hours of the night, is the time 
that I get up. This is the best time for me to learn and study the 
holy Torah without interruption. 
Since I am always the first to purify myself in the mikvah before 
davening, they gave me the key so that I can let myself in 
without having to wait for someone to let me in. 
One day, I arrived at the mikvah and the door to get in was 
locked. I felt in my pocket, but I forgot the key at home. 
Since it was cold and a chilly rain was falling, going home to get 
the key was not an option. Wait outside? From experience I 
knew that it would be a long time before someone opened the 
mikvah. 
I thought that perhaps I should just miss going to the mikvah 
today. But then I suddenly remembered the story of the Rabbi of 
Yerushalayim, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld who devoted 
himself to going to the mikvah every day, despite being elderly 
and it took him a long time to immerse, come out, and dry 
himself. When his aide asked him why he bothers himself so 
much every day and just go to the mikvah in honor of Shabbos 
since this takes up much of his valuable time. 
He responded in a loud voice and with much feeling: “If a mikvah 
can covert a goy into a Jew (since a goy receives his Jewish 
neshama and he becomes a Jew only after immersing in a 
mikvah), then when a Jew immerses surely, he becomes a better 
Jew!!!” 
I abruptly walked to another mikvah which was a few minutes 
away and I immersed with joy and devotion. 
The next day I arrived at the mikvah and I overheard two men 
talking and one said to the other that the water in the mikvah is 
not hot enough, and the other responded: “What are you 
complaining about? Yesterday, the water in the mikvah was cold 
and there was no hot water even in the dressing room. Today, 
there is hot water in the showers and the mikvah has lukewarm 
water!!! At least the problem is being addressed.” 
When I heard the conversation, I laughed to myself, and I 
thanked Hashem. I laughed that I thought that I was being 
devoted by going to another mikvah to immerse and it turned 
out that Hashem had mercy on me and sent me there so that I 
should have nice, hot water and so, the key should have 
remained at home from the start. 

  ע.ר.
 

 כתית למאור להעלות
Crushed, for illumination, to light  

Moreinu HaRav shlit”a relates that he heard from HaGaon 
HaTzaddik R’ Nota Freund zt”l who explains this posuk (27:20) 
through a hint, 'שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד' – ‘clear 
olive oil, crushed, for illumination, to light a lamp continually’, 
that if a person receives a blow from the Creator and he becomes 
broken by this, we say to him: ‘If you would be broken and 
crushed in your spirit, as least be concerned that something will 
emerge from it ‘to illuminate’, begin to illuminate and light.’ As 
Rashi explains, ‘Crushed – that is, the olives, he would crush the 
olives in a mortar and he would not grind them in a mill, so that 
there should be no sediment in the oil. After he extracts the first 
drop of oil, he puts the olives into a mill and grinds them. The 
second oil is not fit to be used in the Menorah but is fit for the 
meal-offerings [menachos] as it says ‘crushed, for illumination’, 
but not crushed for the meal-offerings. 
As the upright Maggid, HaGaon HaTzaddik R’ Yaakov Galinsky zt”l 
relates (the full version of the story appears in Tiv HaMasiyos on 
Bamidbar): When he arrived in Israel after the destruction of 
European Jewy, he met a man who was completely broken and 
shattered as he had lost his entire family and he himself had 
endured much suffering and several times he was on the verge of 
death. One day, Rav Galinsky took the man to the Chazon Ish 
ztvk”l and he unburdened himself of everything that had 
happened to him and he said, ‘I no longer want to live!’ 
The Chazon Ish shared the pain of the young man and he abruptly 
said: ‘Listen to a din Torah that came to me this morning. I am 
sure that was worked out by heaven that this din Torah should 
come my way specifically today, and this is what happened: A 
merchant’s wife came to Yerushalayim with a large sum of money 
to close the deal on a major business opportunity. However, 
before she came to the place to sign off on the deal, she fell and 
the purse with the money fell and was lost. The woman gave up 
hope of retrieving it, but her husband who was overseas asked 
her to keep looking for it. A short while later, a man came forward 
and announced that he found the purse but through the law of 
‘the owners gave up hope’ it was his. The case [din Torah] came 
to the Chazon Ish, and the Chazon Ish ruled that the woman was 
not the owner of the money and the husband expressly stated 
that he did not give up hope of recovering the money, therefore, 
the young man had to return the money. The Chazon Ish turned 
to the man and said: ‘Did you hear? You are not the owner, 
HaKadosh Baruch Hu is the owner, and He decided not to give up 
hope on you, and He let you live’. 

- Tiv HaTorah - Tetzaveh 
 
 

448.350 

Tetzaveh 
5779 
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We find that the Tefillos atone just like the tamid atoned for the sins 
of the day and of the night. Therefore, they relied on the recitation 
of the other karbanos to atone for those sins known to all.   
In light of our discussion, it is appropriate to be stimulated by this 
topic, as to our dismay, this is one of the things that are taken with 
much disregard, one of those things that a person tramples with his 
heel. We see with our own eyes how many people rush through the 
recitation of the karbanos and we are not just discussing ordinary 
people, but even the Bnei Torah who sanctify their time to the Torah 
of Hashem. It would be fitting that these young men who recognize 
the value of the Torah should be careful with the word of halacha, 
but in practice, we observe how even these young men pass over 
this exalted practice and right after putting on their Tefillin they 
immediately skip ahead to Pesukei D’Zimra. We wonder, who 
permitted them to skip the recitation of the karbanos? It is a 
halachic obligation in Shulchan Aruch, and how can they treat this so 
lightly? I remember how HaGaon Avi Mori zt”l would painfully speak 
about this, and he would wonder and ask, “Don’t these skippers 
believe that which Chazal said that the recitation of the karbanos 
affected atonement for the sins nowadays as if a karban was 
actually offered? Every day we stumble with numerous sins that we 
are not even aware of, and why doesn’t the person stop and set 
aside some small amount of time to atone for his soul?” 
HaGaon HaTzaddik Rebbe Zundel Kroizer z”l once innocently told me 
that he never skipped over reciting the karbanos before davening 
his whole life, in his old age, his relatives were amazed to see how 
fitting it was to be scrupulous about this. His relatives knew that 
Rebbe Zundel never missed davening Shacharis at sunrise, even 
when he was a chosson during his seven days after the wedding he 
got up while it was still night to daven Shacharis. One day while 
walking to shul, his legs gave out and he fell to the ground. Due to 
his weakness, he was not able to get up by himself. Since he walked 
unaccompanied, his family did not know that he fell, and when they 
were informed, they immediately ran to help him. They had to bring 
him back home, he had to change his clothes because they were a 
little dirty. 
His family knew how important it was for him to daven at sunrise, 
and they wanted to calm him and they told him that there was still 
time to daven with sunrise if he would skip saying karbanos, but 
they were amazed by his reaction: “I don’t have protechsia by 
HaKadosh Baruch Hu, and I don’t do things in a secondary manner in 
order to daven at sunrise, since halachically one can daven after 
sunrise. If so, it is better to daven properly, in order, a little bit 
later.” And so, that is what he did, and he had to wait a while so that 
he could daven properly. This incident was a great teaching point as 
to how appropriate it is to say karbanos, since he gave up something 
that he was devoted to his whole life. When I told this story to 
HaGaon Rebbe Mendel Attik shlit”a, he was amazed and with great 
affection he said: “It is for people like this we pray on Mondays and 
Thursdays after Torah reading in Yehi Ratzon ‘to preserve among us 
the sages of Israel’”. 
In light of what we have discussed it is appropriate for everyone to 
accept upon themselves to be scrupulous about saying karbanos 
before davening. It would be appropriate to understand the 
meaning of the words and the recitation should be with thoughts of 
Teshuva so that it should be truly considered a karban. Then, we can 
merit to remove the barrier that separates us from our Maker, and 
we should merit all that is good that Israel earned from the Table in 
the times of the Bais HaMikdash.    
 

גם בזמנינובגודל ענין אמירת הקרבנות   
The importance of saying karbanos even today 

)ל:א(קטרת עצי שטים תעשה אתו: ועשית מזבח מקטר    
You shall make a Mizbeach on which to bring incense up in smoke, 
of shittim wood shall you make it. (30:1) 
The Gemara (Kesubos 10b) Chazal discuss at length the advantage 
of the Mizbeach and the benefit Israel received through it. ‘Rebbe 
Elazar said: The Mizbeach serves to dislodge sins, provide 
sustenance, endear the Jew to Hashem, and atone.’ Rashi explains, 
to dislodge - sins, to provide sustenance – the world is sustained 
through the merit of the sacrifices. The sacrifices are brought from 
foodstuffs [grain, meat, wine] which brings blessings. To endear – 
the Jews to their Father. The Gemara then asks: Which are the sins 
for which it atones, and which are the ones that it dislodges? The 
Gemara answers: It dislodges decrees and atones for sins. Rashi 
explains: The Mizbeach dislodges decrees – the evil decrees from 
Israel. 
This teaches us that Israel received all sorts of benefits through the 
Mizbeach, the sins did not act as a barrier between them and their 
Maker, and the accusers did not have an opening argument to 
cause evil decrees to be decreed on them. Through it, blessing was 
found in their storehouses, and they were always endeared to their 
Creator. Therefore, it is fitting that our hearts should feel that this 
was and no longer is because of the hand that was sent against our 
Sanctuary because of our many sins. 
However, the holy Chazal have revealed to us that even nowadays 
we can merit that acceptance and the influences that were at the 
time of the Bais HaMikdash. They expounded and said (Menachos 
110a) on the posuk (Vayikra 7:37)  זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת'
 This is the law of the olah [burnt-offering], of the mincha‘ – ולאשם'
[meal-offering], of the chatas [sin-offering] and of the asham [guilt-
offering]. That the Torah in general, and the laws of the karbanos in 
particular, affect acceptance in place of the sacrifice. This phrase, 
‘of the olah, of the mincha’ should be simply ‘olah, mincha’! Rather, 
Rava said, ‘Whoever engages in the study of Torah needs neither an 
olah nor a mincha nor a chatas nor an asham. The Gemara 
mentions the exposition of Rebbe Yitzchak: Why is it written 
(Vayikra 6:18) 'זאת תורת החטאת' – ‘this is the law of the chatas’ 
and (7:1) 'זאת תורת האשם' – ‘and this is the law of the asham’? 
Whoever engages in the study of the Torah of an asham is regarded 
as if he offered an asham. 
We learn from here that the same acceptances that were in place 
when the Bais HaMikdash was standing is relevant nowadays as 
well. True, we are not able to literally offer karbanos, however, we 
are able to appreciate the same effect of the karbanos today, 
reciting karbanos is just as important as offering the actual 
karbanos. If the actual offering of the karbanos make us acceptable 
to our Creator and earn us the extension of blessing in everything 
that we need, so can we earn the same benefits from the power of 
our recitation nowadays. Of course, in order for this to happen, it is 
incumbent on us that we must first be aroused to do Teshuva, just 
as in the time of the Bais HaMikdash for even then the karban was 
not accepted if it was not combined with Teshuva. 
This is why the order of the recitation of the karbanos was 
established, to say them every day before davening. The Tefillos 
were established to correspond to the morning and afternoon 
tamid [daily offering] (Berachos 26b). It is brought down in the 
Midrash that Shacharis corresponds to the morning tamid and 
Mincha corresponds to the afternoon tamid.  
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  Parshas Tetzaveh 5779 | 1 

“They shall take for you clear olive oil”

Moshe Rabeinu the Gilgul of Noach Fulfilled the Prophecy 
of the Dove Who Brought Noach an Olive Branch  
Alluding to the Mitzvah of Lighting the Menorah

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

light to the world, so, too, you, who are compared to the dove, 
brought olive oil and lit the lamp before Me, as it states: “And 
you shall command . . . that they shall bring you oil.”  

This is also the message conveyed by the following Midrash 
(ibid. 6): שמן זית זך כתית למאור, למה לא שמן אגוזים, ולא שמן צנונות, ולא" 

 The  שמן דגים, או שאר שמנים, אלא שמן של זית, לפי שהזית סימן אור לעולם".
Midrash questions why they were commanded to bring pure 
olive oil that had been thoroughly crushed.  Why not some other 
oil, such as oil from nuts or radishes or fish?  It answers that it is 
because olive oil signifies illumination.  The commentaries on the 
Midrash explain that when the dove brought Noach the olive leaf, 
Noach realized that the mabul had ceased.  As a result, he and his 
family abandoned the darkness of the ark and entered the light of 
the world.  Nevertheless, this still deserves further clarification.  
While it is true that the congregation of Yisrael are compared to 
the dove, we must endeavor to explain what the dove did that 
was so remarkable.  Apparently, it was so remarkable that HKB”H 
chose to memorialize the deed by commanding us to light the 
lamps in the Beis HaMikdash specifically with olive oil.  

Moshe’s Name Is Not Mentioned in This Parsha

Next, let us introduce the comment of Rabeinu Yaakov Ba’al 
HaTurim at the beginning of this week’s parsha.  He explains why 
Moshe’s name does not appear in the parsha: לא הזכיר משה בזה" 

 הסדר, מה שאין כן בכל החומש, שמשנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה, והטעם

 He notes that from the time of  משום שאמר מחני נא מספרך אשר כתבת".
Moshe’s birth, throughout the chumash, there is no other parsha 
in which his name does not appear.  Because when Moshe pleads 
with Hashem to forgive Bnei Yisrael after the “cheit ha’eigel,” he 
says (Shemos 32, 32): “But if not, erase me now from Your 
book that You have written.”  

In our parsha, parshas Tetzaveh, we learn about the mitzvah 
of kindling the menorah in the Beis HaMikdash with pure olive 
oil (Shemos 27, 20): ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית" 

 and you shall command Bnei Yisrael that—למאור להעלות נר תמיד"
they shall bring you clear olive oil, crushed for illumination, 
to keep the lamp burning continuously.  

Concerning this mitzvah, we find a fascinating passage in the 
Midrash Tanchuma (Tetzaveh 5).  It asserts that the reason HKB”H 
commanded us to kindle the lamp specifically with pure olive oil 
is intimately related to the incident with the dove.  For, after the 
mabul, the congregation of Yisrael were compared to the dove.  
As we know, Noach sent the dove from the ark to check whether 
or not the water had receded from the surface of the earth.  As 
it is written (Bereishis 8, 11): ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית" 

 the dove came back to him—טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ"
in the evening, and, behold, an olive leaf it had plucked was 
in its mouth; thus, Noach knew that the water had subsided 
from the earth.  Here is the passage from Midrash: 

אמר  יונים...  עיניך  יפה  הנך  רעיתי  יפה  הנך  הכתוב  שאמר  זהו  תצוה.  "ואתה 

להם הקב"ה דוגמא שלך דומה ליונה... כיצד כשהיה נח בתיבה כתיב שם וישלח את 

העורב ויצא יצוא, ואחר כך שלח את היונה ותבוא אליו היונה וגו'. אמר הקב"ה, מה 

היונה הביאה אורה לעולם, אף אתם שנמשלתם כיונה הביאו שמן זית והדליקו לפני 

את הנר, שנאמר ואתה תצוה ויקחו אליך שמן".

Regarding the opening words of our parsha—“And you shall 
command”—the Midrash cites the passuk in Shir HaShirim (1, 
15): “You are beautiful, My love; you are beautiful and your 
eyes are dovelike” . . . HKB”H said to them, “You resemble the 
dove . . . How so? When Noach was in the ark, it is written 
there (Bereishis 8, 7): “He sent out the raven, and it kept going 
back and forth”; subsequently, he sent the dove: “The dove 
came back to him, etc.”  HKB”H said, “Just as the dove brought 
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Clearly, Rabeinu Yaakov Ba’al HaTurim learned this amazing 
chiddush from his father, Rabeinu Asher, the Rosh, who discusses 
the matter at length in his commentary on the Torah:  

נזכר,  שהוא  תורה,  משנה  עד  משה  משנולד  בתורה,  אשר  הסדרים  בכל  "תמצא 

מלבד זה הסדר, ותימא הוא. ושמעתי מפי הר"ר דן אשכנזי ז"ל, לפי שמשה אמר לפני 

ז"ל   ואמרו  כתבת,  אשר  מספרך  נא  מחני  אין  ואם  רע,  דבר  העגל  מחילת  על  הקב"ה 

קללת חכם אפילו על תנאי היא באה, אמר הקב"ה אעשה לך לפנים משורת הדין, אמחה 

אותך מן הספר אשר כתבתי, כלומר מספר ואתה תצוה שכתבתי לפני כי תשא, וזו היא 

הקללה שעשתה רושם, שלא נקרא שם שמו, ובשביל כך לא נזכר משה בזה הסדר".

He says that the absence of Moshe’s name is surprising; he 
also notes that this does not apply to Mishneh Torah—sefer 
Devarim.  He refers to Moshe’s ultimatum to HKB”H as ill-spoken, 
impudent words, and Chazal teach us (Berachos 56a) that even 
the curse or impudent words of a “chacham” carry some validity.  
Therefore, HKB”H chose to omit Moshe’s name from parshas 
Tetzaveh; this was his punishment for his brazen comment.  

In truth, the commentaries struggle to come to grips with this 
notion.  After all, Moshe was merely acting as a loyal shepherd 
trying to save his flock, the people of Yisrael, at any cost, in the 
aftermath of the “cheit ha’eigel,” when HKB”H declared (ibid. 32, 
 ,and now—"ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול" :(10
desist from Me!  Let My anger burn against them and I shall 
annihilate them; and I shall make you a great nation.  This 
prompted Moshe to place himself in harm’s way in order to spare 
Yisrael from annihilation.  Therefore, he responds: ועתה אם תשא" 

 and now, if You would but—חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת"
bear their sin; but if not, erase me now from Your book that 
You have written.  So, could HKB”H find no other way to spare 
Moshe’s life other than omitting his name from the entire parsha 
of Tetzaveh?  

Now, since we are discussing this matter, it is fitting that we 
address another issue.  When Moshe says to HKB”H: “But if not, 
erase me now from Your book that You have written”—what 
book he is referring to?  Additionally, why didn’t Moshe say 
explicitly what he said in the case of the complainers (Bamidbar 
 and if this is how You—"ואם ככה את עושה לי הרגני נא הרוג" :(15 ,11
deal with me, then kill me now?  

The Word שמ"ן Is an Abbreviation for ש'ת מ'שה נ'ח

We will embark on our illuminating journey by introducing 
what the Chasam Sofer brings down in his derashot in the name of 
the Yalkut Reuveini (Tetzaveh 1) concerning the juxtaposition of 
the parshiyos.  The previous parsha, parshas Terumah, concludes 
with the word "נחשת"; while this parsha, parshas Tetzaveh, begins 

with the word "ואתה".  According to the Chasam Sofer: שהיה" 

ואתה" נח-שת  והיינו  שת,  מנשמת  גלגול  שהיה  נח,  מנשמת  גלגול  רבינו  —משה 
Moshe Rabeinu was a gilgul of the neshamah of Noach, who 
was a gilgul of the neshamah of Sheis; thus, נח-שת (Noach-
Sheis) ואתה (and you).  In other words, the last word of parshas 
Terumah and the first word of parshas Tetzaveh allude to three 
gilgulim—Noach, Sheis and Moshe.  

The Chasam Sofer adds another allusion, which is also 
presented in the Agra D’Kallah.  These gilgulim—reincarnations—
are also alluded to in HKB”H’s command to Moshe: ויקחו אליך שמן" 

 ,Sheis—ש'ת מ'שה נ'ח is an acronym for שמ"ן For, the word  .זית זך"
Moshe, Noach.  Furthermore, the allusion of “pure olive oil” 
here indicates that the gilgulim were finally fully refined and 
purified with Moshe Rabeinu.  Nevertheless, the Chasam Sofer is 
perplexed: וצריך עיון מאי טעמא רמזא הכא ולא במקום אחר, בלידת משה רבינו" 

 why is this fact alluded to here and not someplace—ע"ה או מיתתו"
perhaps more fitting, such as the birth of Moshe Rabeinu, a”h, or 
his death?  Why did HKB”H allude to these gilgulim specifically in 
our parsha in relation to the mitzvah of kindling the lamps in the 
Beis HaMikdash with pure olive oil?  

I was struck by a wonderful idea.  First, however, we will 
explain why Noach reincarnated into Moshe.  We have learned 
in the Gemara (Sanhedrin 108a): תנא דבי רבי ישמעאל אף על נח נחתך" 

ונח מצא חן בעיני ה'".   גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה', שנאמר נחמתי כי עשיתם 
We learn in a Baraisa from the Academy of Rabbi Yishmael that 
the decree to punish and destroy the world with the mabul was 
issued against Noach as well; however, he was spared, since he 
found favor in the eyes of Hashem, as it states (Bereishis 6, 7): “I 
have reconsidered My having made them; but Noach found 
favor in the eyes of Hashem.”  This raises an obvious question: 
If Noach was included in the decree of the mabul and did not 
deserve to be saved, what did it matter that he found favor in 
G-d’s eyes?  After all, the Torah explicitly describes Hashem as a 
G-d (Devarim 10, 17): "אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד"—Who does 
not show favor and does not take a bribe.  

We can suggest an answer based on what the commentaries 
on the Torah discuss at length, led by the Chasam Sofer (Noach).  
In truth, Noach was a consummate tzaddik; however, he had a 
major flaw—he didn’t venture out of his own four cubits to 
influence the other members of his generation.  The Pri Megadim 
explains in Teivat Gomeh (Noach 4) that Noach sought seclusion 
with Hashem; he did not venture out to rebuke the people of his 
generation or to teach them the proper way to live and behave.  

Furthermore, the Zohar hakadosh (Noach 67b) faults him for 
not having prayed on behalf of the people of his generation to 
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save them from their tragic deaths, as Moshe did after the “cheit 
ha’eigel.”  As we have learned, Moshe was willing to sacrifice his 
life on behalf of Bnei Yisrael, as illustrated by his entreaty: “And 
now, if You would but bear their sin; but if not, erase me now 
from Your book that You have written.”  It is precisely for this 
reason that the mabul is called “the waters of Noach,” as it is 
written (Yeshayah 54, 9): כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד" 

 for like the waters of Noach shall this be to Me, as I—על הארץ"
swore that the waters of Noach would never again pass over 
the earth.  This is why Noach was also included in the decree of 
the mabul.  As we know, HKB”H judges tzaddikim very stringently.  
This, however, leaves us with the unanswered question: How, 
indeed, did Noach find favor in G-d’s eyes, meriting his salvation 
from the mabul?  

Moshe’s Declaration מחנ"י  
Was the Tikun for the Flaw of מ"י נ"ח

We will propose an explanation based on the immaculate 
teachings of our master, the Arizal, in Likutei Torah (Ki Sisa).  
He teaches us that this in fact is why Noach reincarnated into 
Moshe Rabeinu; he corrected Noach’s flaw of failing to pray on 
behalf of the people of his generation.  By praying to save Yisrael 
from extermination after the “cheit ha’eigel,” he afforded Noach’s 
neshamah its tikun.  Here are his sacred words: 

מחנ"י  אמר  לכן  דורו,  על  התפלל  ולא  משה  בחינת  היה  נח  כי  דע  נא.  "מחני 

]אותיות[ מ"י נ"ח זאת לי, כי הוא גרם לכן נקרא על שמו, ואף שלא התפלל עליהם, 

מכל מקום בזכותו נתלה להם ק"ך שנים כמנין שני משה, וזהו בשגם הוא בשר והיו 

ימיו מאה ועשרים שנה וכו', ומשה חזר להתפלל עליהם לתקן את אשר עיוות, ועל 

כן אמר 'מחני נא' לשון מיחוי כמו מי המבול, וכל ימיו לא היה אלא בתפלה על הדור, 

לתקן מה שעיוות באותן הימים אשר חטאו בעגל".

Know that Noach was like Moshe, except that he failed to 
pray on behalf of his generation.  Therefore, he (Moshe) said 
 ;for me (מחנ"י an anagram of) מ"י נ"ח indicating that this was מחנ"י
because he (Noach) caused the waters of the mabul.  Therefore, 
it is named after him.  And even though he did not pray on their 
behalf, nevertheless, they were spared for 120 years in his merit, 
equivalent to the years of Moshe’s life.  This is the significance of 
the passuk (Bereishis 6, 3): “Because he is flesh; besides, his 
days shall number one hundred and twenty years.”  Moshe 
resumed praying on their behalf to make amends for what he 
had failed to do.  Therefore, he said   נא״  an expression of ,״מחני 
obliteration, like the waters of the mabul.  His entire life, he 
constantly prayed for the generation to make amends for what he 
had failed to do in those days, when they sinned with the eigel.  

This explains very nicely HKB”H’s statement to Moshe 
(Shemos 32, 10): לגוי אותך  ואעשה  ואכלם  בהם  אפי  ויחר  לי  הניחה   "ועתה 

 and now desist from Me!  Let My anger burn against—גדול"
them and I shall annihilate them; and I shall make you a great 
nation.  HKB”H was suggesting that He should do exactly what 
He did in the times of Noach; HKB”H annihilated the entire world 
and produced a great nation from Noach; all the inhabitants of 
the earth after the mabul were the offspring of Noach.  Therefore, 
HKB”H wished to test Moshe to see if he would acquiesce to this 
arrangement as Noach did when HKB”H said to him (Bereishis 
 the end of all flesh has come before—"קץ כל בשר בא לפני" :(13 ,6
Me.  Would he neglect to pray for them or would he be willing to 
pray for Yisrael and sacrifice his life on their behalf?  Due to his 
great affection for Yisrael, Moshe, was willing to sacrifice his life 
to save Yisrael from annihilation.  

Now, this agrees magnificently with what the Arizal teaches 
us in Sha’ar HaPesukim (Shemos).  He asserts that the people 
of the generation of the mabul possessed very important 
neshamos that reincarnated into Bnei Yisrael that were enslaved 
in Mitzrayim.  This explains why Pharaoh decreed (Shemos 1, 
 every male child that will—"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" :(22
be born, you shall throw him into the river.  Just as they 
were punished with water in the generation of the mabul; so, 
too, they were punished with water in Mitzrayim.  In Mitzrayim, 
however, a high percentage of them were refined through the 
difficult labor and ultimately achieved their complete tikun 
when they received the Torah on Har Sinai.  

Now, when we combine these two bits of information, 
we begin to comprehend the wondrous ways of Hashem.  He 
reincarnates neshamos with divine precision to rectify them.  
The generation of the mabul reincarnated into Mitzrayim and 
were refined there in the iron furnace.  Similarly, Noach, their 
spiritual leader in the generation of the mabul, reincarnated into 
Moshe Rabeinu, the leader of Yisrael in Mitzrayim.  This time he 
was willing to sacrifice his life on their behalf, to save them and 
help them achieve their tikun.  Thus, Noach and the generation 
of the mabul achieved their tikun in the guise of Moshe and Bnei 
Yisrael in Mitzrayim.  

We can now better appreciate Chazal’s statement: על  "אף 

ה'" בעיני  חן  שמצא  אלא  דין  גזר  נחתך   the decree was issued—נח 
even against Noach; however, he found favor in the eyes of 
Hashem.  On his own, Noach did not deserve to be spared from 
the mabul, since he failed to rebuke his contemporaries and 
neglected to pray on their behalf.  Nevertheless, he found favor 
“in the eyes of Hashem.”  In other words, Hashem foresaw, so 
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to speak, that he was destined to reincarnate into Moshe, who 
would rectify Noach’s tragic flaws.  Therefore, in that merit, 
Noach was excluded from the decree of the mabul.  

I Have Seen You to Be a Tzaddik in This Generation

I would like to share with you an incredible allusion I found 
in the sefer Kisfos HaEifod (authored by the great Rabbi Pinchas 
Leibush, a pupil of the Chozeh of Lublin, zy”a), parshas Noach, 
on the passuk (Bereishis 6, 13): וכל ביתך אל ה' לנח בא אתה   "ויאמר 

 ,Hashem said to Noach—התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"
“Come to the ‘teivah,’ you and your entire household, 
because it is you that I have seen to be righteous before 
Me in this generation.”  If we calculate the generations that 
span from Noach to Moshe Rabeinu, we find that there were 
seventeen.  For, we have learned in the Mishnah (Avos 5, 2): 
 there were ten generations from—"עשרה דורות מנח ועד אברהם"
Noach to Avraham.  From Avraham to Moshe, there were seven 
more: Avraham, Yitzchak, Yaakov, Levi, Kehat, Avram and 
Moshe.  All in all, there were seventeen generations.  

Let us utilize this tidbit to interpret the passuk.  HKB”H 
informs Noach that he was seriously lacking; he neglected to pray 
on behalf of his generation.  Nevertheless, HKB”H invited him 
and his entire household into the “teivah.”  Then, HKB”H provides 
His rationale: "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"—the gematria of the 
word הז"ה is seventeen.  In other words, HKB”H informs Noach 
that He foresees that in the seventeenth generation, in the gilgul 
of Moshe, he will be a tzaddik.  He will make amends for your fatal 
flaw by his willingness to sacrifice his life on behalf of Yisrael.  
For, Moshe will beseech Hashem: מחנ"י—erase me—to rectify מ"י 

  .the cataclysmic mabul named after Noach—נ"ח

This illuminates for us the profound intent of Moshe’s remark 
to HKB”H: “And now, if You would but bear their sin; but if 
not, erase me now from Your book that You have written.”  
Moshe reminds HKB”H of what He wrote in His Torah: “I have 
reconsidered My having made them; but Noach found favor 
in the eyes of Hashem.”  We deduced from this passuk that the 
decree of the mabul applied even to Noach; however, he was 
spared, because he found favor in the eyes of Hashem.  In other 
words, HKB”H looked into the future and foresaw, so to speak, 
that Noach’s flaw would be corrected in the gilgul of Moshe.  

Hence, Moshe argues: “If You would but bear their sin”—
after all, I have made amends for Noach’s failure to pray on 
behalf of his generation; so, I deserve to remain alive.  “But if 
not”—if You will not bear their sin, because I have proven to 

be unworthy and my plea to save them has not been accepted, 
it will be evident that I failed to rectify Noach’s flaw.  If that 
is the case: “Erase me now from Your book that You have 
written.”  In other words, erase the statement that You wrote in 
Your book: “And Noach found favor in the eyes of Hashem”—
that You saw that the flaw would be rectified in a future gilgul—
namely, in the gilgul of Moshe.  You must also erase the words 
You wrote: “Because it is you that I have seen to be a tzaddik 
before Me in this generation”—״בדור הזה״—alluding to the fact 
that there would be a tzaddik in the seventeenth generation—
namely, Moshe.  Accordingly, seeing as I am the gilgul of Noach, 
and the decree was issued against me, as well, I deserve to die 
in his place.  After all, I failed to rectify his flaw, and that was the 
reason he was spared.  

With this in mind, we can propose a reason for the omission of 
Moshe’s name in parshas Tetzaveh.  It constituted the fulfillment 
of Moshe’s appeal: “If not, erase me now from Your book that 
You have written.”  By omitting his name, HKB”H wished to reveal 
to all of Yisrael the degree of Moshe’s self-sacrifice on behalf of 
Yisrael.  He uttered his entreaty sincerely and wholeheartedly: 
 erase me from Your book.  This—"ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת"
compelled HKB”H to honor Moshe’s request and delete his name 
from a particular parsha.  In this manner, Moshe achieved a tikun 
for the neshamah of Noach, who did not do as he did.  

This explains very nicely the allusion inherent in the 
juxtaposition of the parshiyos and why HKB”H chose to present 
this allusion specifically in parshas Tetzaveh.  Recall that last 
week’s parsha concludes with the word "נח-שת"—alluding to 
Noach and Sheis; while this week’s parsha, parshas Tetzaveh, 
begins with the word "ואתה"—alluding to Moshe.  As we have 
learned, Moshe was a gilgul of Noach, who was a gilgul of Sheis.  
HKB”H does not mention Moshe’s name in this parsha, because 
of his act of self-sacrifice, praying on behalf of his generation: ואם" 

נא מספרך אשר כתבתי"  Thus, he rectified the neshamah of  .אין מחני 
Noach, as alluded to by the word מחנ"י—an anagram for מ"י נ"ח.  
Therefore, HKB”H alluded to the fact that Moshe accomplished 
the tikun for the neshamah of Noach—who was a gilgul of 
Sheis—in this week’s parsha.  This is alluded to by His command 
to Moshe: "זך זית  שמן  אליך   שמ"ן As pointed out, the word  ."ויקחו 
is an acronym for the three gilgulim—ש'ת מ'שה נ'ח —which were 
purified completely in the person of Moshe.  

The Important Lesson Learned from Olive Oil

Following this glorious path, we will proceed to explain the 
passage in the Midrash Tanchuma with which we began this 
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essay.  HKB”H commanded us to kindle the lamps in the Beis 
HaMikdash specifically with olive oil so as to commemorate the 
deed of the dove.  After the mabul, she returned to Noach with 
“an olive leaf in her mouth.”  With regards to this incident, the 
Midrash expounds: HKB”H said, “Just as the dove brought 
light to the world, so, too, you, who are compared to the dove, 
brought olive oil and lit the lamp before Me, as it states: “And 
you shall command . . . that they shall bring you oil.”  

We will now introduce a teaching from the Gemara (Horayos 
13b): זית שמן  כך  שנה,  שבעים  של  לימוד  משכח  שהזית  כשם  יוחנן  רבי   "אמר 

שנה" שבעים  של  לימוד   Rabbi Yochanan said: Just as the—משיב 
olive causes the forgetting of seventy years of Torah-study; 
similarly, olive-oil restores seventy years of Torah-study.  
We must endeavor to explain why eating an olive causes the 
forgetting of Torah that has been learned, whereas olive-oil is 
capable of restoring it and aiding the memory process.  It appears 
that we can explain the matter based on the well-known fact that 
the purpose of Torah-study is to teach it and pass it on to others.  
The Gemara (Succah 49a) extols the virtues of one who teaches 
Torah to others: מאי דכתיב )משלי לא-כו( פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על" 

 לשונה, וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד, תורה ללמדה זו היא תורה

 The passuk in Mishlei  של חסד, שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד".
employs the expression “Toras chesed”—literally: “Torah of 
kindness.”  The Gemara questions the meaning and significance 
of this phrase.  The first opinion defines “Toras chesed” as Torah 
that is pure in purpose; a second opinion suggests that this term 
refers to Torah that is passed on to others.  

In stark contrast, one who neglects to teach his Torah to 
others is disparaged; for, he is interrupting and preventing the 
transmission of Torah from one generation to the next.  As we 
have learned in the Gemara (Sanhedrin 91b): מפי הלכה  המונע   "כל 

 תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב,

בראשית". ימי  מששת  ישראל  לכל  היא   Whoever withholds the  מורשה 
teaching of halachah from the mouth of a student, it is as if he 
robs him of his ancestral heritage, as it is stated (Devarim 33, 
4): “The Torah that Moshe commanded us is the heritage of 
the congregation of Yaakov.”  It is the heritage to all of Yisrael 
since the six days of creation.  Similarly, we find in the Gemara 
(Berachos 63b) that Torah-scholars who studied alone were 
castigated and severely punished: מאי דכתיב חרב אל הבדים ונואלו, חרב" 

 What is the  על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה".
meaning of that which is written (Yirmiyah 50, 36): “There will 
be a sword against those who are alone, ‘v’noalu’”?  There will 
be a sword against the enemies of those Torah scholars who 
each sit alone and engage in Torah-study.  

This is also the message conveyed by the following Mishnah 
(Avos 2, 8): "אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת"—if 
you have learned much Torah, do not ascribe any merit to 
yourself, because this is the purpose for which you were 
created.  The Midrash Shmuel and the Avodas Yisrael (ibid.) 
explain the Mishnah.  If you have learned much Torah, do not 
keep the precious commodity to yourself; rather, teach it to 
others.  “Because this is the purpose for which you were 
created”—the main reason why man was created in Olam HaZeh 
is so that he will influence others with his Torah.  This is the order 
of creation, as indicated by the following passuk (Yeshayah 6, 3): 
 every individual influences someone else, and—"ומקבלין דין מן דין"
so on and so forth.  Along these lines, the Avodas Yisrael adds a 
beautiful allusion from the passuk (Iyov 5, 7): "כי אדם לעמל יולד"—
because man was born to toil (״לעמל״).  He points out that the 
word   ״לעמל״ can be interpreted as an abbreviation for ל'למוד ע'ל 

.to learn for the purpose of teaching—מ'נת ל'למד

We can now shed some light on the meaning of Rabbi 
Yochanan’s cryptic message: “Just as the olive causes the 
forgetting of seventy years of Torah-study; similarly, olive-
oil restores seventy years of Torah-study.”  We learn in the 
Midrash Tanchuma (Acharei 10): מקריבים על גבי המזבח שמן, שנאמר" 

לשמן" תורה  נמשלה  בשמן,  בלולה   oil is offered on top of the—סולת 
mizbeiach, as it states (Vayikra 2, 5): “Fine flour mixed with 
oil.”  Similarly, this is the difference between the “olive” and 
“olive oil.”  The olive, whose oil is trapped and confined within 
and cannot escape, alludes to Torah-study that a person keeps 
to himself and does not share with others.  As a consequence, 
it causes the Torah to be forgotten.  In contrast, olive oil, that is 
extracted from the olive with great effort, alludes to Torah-study 
that a person does not keep to himself; he releases it and shares 
it with others.  Therefore, it is capable of restoring Torah that has 
been forgotten for seventy years.  

This, in fact, accurately describes the difference between 
Noach and his gilgul—Moshe Rabeinu.  Even though Noach was 
a tzaddik; nevertheless, he resembled the olive that keeps its oil 
trapped inside.  He did not make an effort to venture out and 
teach his generation the ways of the Torah and its mitzvot.  In 
contrast, Moshe Rabeinu resembled olive oil; he taught Torah to 
all of Yisrael.  Thus, in his gilgul, he rectified Noach’s flaw.  

Lighting the Menorah with Olive Oil  
Alludes to the Imperative to Teach Torah

Based on what we have discussed, we can begin to 
comprehend why Moshe Rabeinu’s name is not mentioned 
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specifically in parshas Tetzaveh, where HKB”H commands him: 
נר להעלות  למאור  כתית  זך  זית  שמן  אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  תצוה   "ואתה 

 and you shall command Bnei Yisrael that they shall—תמיד"
bring you clear olive oil, crushed for illumination, to keep 
the lamp burning continuously.  For, we have learned in the 
Gemara (B.B. 25b): "בדרום מנורה  וסימנך  ידרים...  שיחכים   a—"הרוצה 
person who wants to become wise should face south . . . 
and your mnemonic is: The “shulchan” stood in the north, 
while the “menorah” stood in the south.  This infers that the 
kindling of the menorah alludes to the light of Torah.  Also, it is 
written (Mishlei 6, 23): "כי נר מצוה ותורה אור"—for a mitzvah is a 
lamp and the Torah is light.

This is why HKB”H says to him: “They shall bring you 
clear olive oil, crushed for illumination.”  HKB”H wanted 
them to light the menorah with olive oil, so that we would 
understand that the purpose of studying Torah is to enlighten 
other people—like olive oil that emerges from the olive and 
promotes memory.  Hence, HKB”H explains that the reason for 
the mitzvah of taking olive oil is “to keep the lamp burning 
continuously”—because it is a wonderful device for ensuring 
the perpetuation of the Torah.  

We can now comprehend the great significance of the dove’s 
deed after the mabul: “The dove returned to him in the evening, 
and—behold—an olive leaf was in her mouth.”  After the dove 
saw that the water had receded from the surface of the earth, 
she wanted to alert Noach to the necessary tikun he was obliged 
to perform.  Therefore, she brought him an olive leaf, hinting to 
him that he resembled an olive; he was keeping his oil confined 
and trapped within himself.  Furthermore, she was indicating 
to him that he would have to reincarnate as Moshe; Moshe 

would make amends for him by kindling the menorah with the 
oil of the olive—allowing the oil to emerge for the benefit and 
enlightenment of others.  

At this point, we can finally appreciate the cryptic wisdom 
of our sages in the Midrash: HKB”H said, “Just as the dove 
brought light to the world, so, too, you, who are compared 
to the dove, brought olive oil and lit the lamp before Me, as 
it states: “And you shall command . . . that they shall bring 
you oil.”  This coincides magnificently with the scriptural 
allusion specifically in this parsha of the juxtaposition of the 
words "נח-שת" and »ואתה«.  Moshe rectified the neshamah of 
Noach—who was a gilgul of Sheis.  The tikun began with his 
willingness to sacrifice his life in order to spare Yisrael from 
extermination with his bold proclamation: ואם אין מחני נא מספרך" 

כתבת"  but if not, erase me now from Your book that—אשר 
You have written.  It was for this reason that his name was 
omitted from this week’s parsha.  The tikun continued with the 
giving of the mitzvah of the kindling of the menorah with olive 
oil to Yisrael.  Thus, he conveyed to them the vital lesson that it 
is incumbent upon us to teach Torah to others.  

Accordingly, we have gained a very nice understanding of the 
allusion provided by the Chasam Sofer and the Agra D’Kallah 
related to the command: "זך זית   This command  ."ויקחו אליך שמן 
alludes to the three gilgulim symbolized by the word שמ"ן, 
which is an acronym for נ'ח מ'שה    .Sheis, Moshe, Noach—ש'ת 
For, by taking olive oil—representing the transmission of Torah 
to others—Moshe rectified the neshamah of Noach, who acted 
like an olive, keeping his Torah to himself.  In the process, the 
three gilgulim achieved a complete tikun emblematic of שמן זית" 

.pure olive oil—זך"
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

he Mishkon had 2 Mizbechos, altars. One was inside the Mishkon 
and the other was outside. The inside one was referred to as 
Kodesh, holy, while the outside one was referred to as Kodesh 

Kodoshim, holy of holies. Logic would conclude that the Mizbaiach 
inside the Mishkon, the one closer to the Aron, would be the holier 
one. Why was that not the case?
 
Rav Moshe, in Dorash Moshe, makes it clear why it was necessary 
for the outside Mizbaiach to be holier. He explains that it is sufficient 
to only be holy when one is inside a controlled environment, such 
as a Yeshiva, Shul, or family. However, when people are taken outside 
of their controlled environment, such as at work, the street and, 
nowadays, on the internet, they must be holier than “only” holy. He 
explains that there are two reasons for this:

1) To protect people’s standards in a non-controlled environment 
requires significantly more work than in a controlled one. People 
must strive to be Kodesh Kodoshim in that environment to ensure 
that, at least, they will be Kodesh.
 
2) Non-controlled environments can be considered hostile, and some 
people will look critically at those who have a reputation of being 
holy, such as Rabbis, and even Yeshiva students. Therefore, people 
must act beyond reproach, they must be Kodesh Kodoshim, in order 
for people to think well of them. While no one wants to be a faker, it’s 
important to differentiate between faking and “putting one’s best foot 
forward”. How people try to act in private is the way they should 
make certain that they act in public.

T

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.
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and enter "Subscribe" into the subject line.

he nature of young people is to dislike being told what to do. They 
are unwilling to “belong” to any system, such as a school, or to be 
accountable to family rules. That is often true even when they are 
told to do something they would do anyway. They consider “outside” 

instructions to be an affront to their intelligence, independence, and therefore, to 
their self. Some people are so averse to instruction that they either deliberately, 
or subconsciously, do not allow themselves to build any close relationships. 
Relationships may require people to follow the instructions of others. Following 
instructions “rubs” them the wrong way, even when these relationships are with 
equals, and where both individuals can tell the other what 
to do.
 
As people become older, they are comfortable with the 
reality that in a home, extended family, Shul, or community, 
people have to interact with others. It becomes natural 
for people to give instructions to others, and they are 
comfortable with being told what to do. There are two 
reasons people usually don’t like accepting instructions 
from others:
 
1) Many people, even when they interact with their peers, have only 
a limited willingness to follow instructions, based on their levels of 
self-esteem.  Some people won’t take instructions or advice from anyone who 
is younger than they are, even if the younger person holds a legitimate title, 
such as Rav or employer. Others create artificial levels which won’t affect their 
circumstances. They may not listen to advice from anyone who is less educated 
than they are, even if the advice centers on, for example, something simple like 
a fishing trip.
 
Still others won’t follow instructions unless they are asked very “diplomatically”. 
Others won’t follow instructions if they can’t understand exactly why they should 

follow them. They insist that the instructions must make sense to them, thereby 
confirming that they have the final decision in any matter. As a result, they won’t 
always follow Halacha or the advice from their Rav. Since they don’t spend 
sufficient time studying Torah, much of his advice won’t make sense to them.
 
People have to recognize that following instructions is a necessity or, at least, a 
necessary evil. Bus drivers probably earn less than many of those who ride on 
a bus. Nevertheless, people willingly follow the driver’s instructions. People will 
more quickly listen to bus drivers, or strangers, because they don’t take their 

advice as defining their own inadequacies. There’s no 
relationship with them and, therefore, they don’t believe 
that the instructions define who they are. In a similar 
vein, there are many people who offer their families the 
same sought-after advice that they offer to their clients, 
but they still can’t convince their spouses and children to 
accept it.
 
In truth, giving and receiving instructions is a part of life, 
and does not define anyone, except for those who lack 

self-esteem. I have seen people who lack self-esteem become agitated when a bus 
driver gave them instructions (“He can’t tell me to sit down!”). The other riders, 
as well as siblings and co-workers, often recognize this resistance for what it is, 
a character/self-esteem weakness, and not a legitimate fear of being controlled 
by a bus driver. 
 
I have found many people who felt controlled and/or offended when they were 
asked to do anything.  When they were given instructions, they responded, “don’t 
rush me”, when they were never rushed. They will deliberately “slow down”, 
demonstrating a passive resistance to what they feel (which is often stronger than 
what they believe. “Inside”, they know that their honor was slighted.).
 

Why I Like Systems

T

“Many people feel 

that their lives are 

overwhelming.”
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The unwillingness of people to listen to instructions can, of course, be caused by 
the person giving those instructions, and not the recipient. Just as some people 
don’t like being told what to do, others like to tell people what to do 
and, usually, it is the same people. Needing control, and the fear of being 
controlled, is a part of everyone’s life. The difference is in the degree.
 
2) Some people resent living a structured life. Having to commit to 
themselves (to instruct themselves) to wake up at the same time, go to the same 
Minyan, or undertake specific house chores, feels suffocating to them. A teenage 
boy recently told me that he could not imagine having a routine. Nevertheless, 
he was confident that when he married he would be different. I’m not so sure, 
and that is why I often advise teenagers and young adults that, as their first step 
towards helping themselves grow, they should lead predictable lives. While they 
may not understand how this will help them become successful, eventually, they 
will realize that doing it was transformational in many ways.
 
I have never been opposed to structure, or listening to advice from others, 
although I didn’t appreciate their importance when I was younger. I have learned 
their value, not only as tools to live more effectively but, more importantly, in 
their ability to give me peace of mind.
 
Many people feel that their lives are overwhelming. There are constant 
decisions, unknown situations, and unexpected outcomes, to which they must 
respond. It is impossible to eliminate them, but they can be diminished by 90%. 
I’ll describe in the coming paragraphs how I diminish many of the decisions that 
most people make every day:
 
Many men don’t have a set time to wake up, and/or a set Minyan at which they 
Daven. Therefore, the second they wake they must make the first of dozens of 
decisions. When should they get out of bed? Where should they Daven? Many 
people even grapple with locating their shoes and keys.
 
Waking up the same time each day, keeping their shoes and keys in the same place, 
and attending the same Minyan, removes multiple decisions and frustrations.  It 
may also remove the unknown for their spouses, because they will know what 

they can and can not expect. More frustrating than not having a husband to help 
get the children up for the morning bus, is believing that they had a right to expect 
them to help because they thought they would Daven at a specific Minyan and be 
home on time. Knowing when a husband leaves for, and returns from, Shul every 
day, would be soothing for a wife.
 
Many people may cringe at the robotic lifestyle that I’m describing. Nevertheless, I 
consider peace of mind to be a worthwhile exchange for the boringness 
that may result. People’s daily complexities frequently depend on how much of 
their day has been planned in advance. Knowing when people are going to wake 
up makes the decision of when to go to sleep easier.
 
Many people will respond that children, certain professions, and other individual 
circumstances, don’t allow for a structured life beyond keeping their keys in 
the same place when they go to sleep. While that may be true, structured 
decisions will help those people who have unstructured lives to feel 
less overwhelmed.
 
I have a procedure in place for when life doesn’t go as expected. For example, I 
have a list of people from whom I ask advice on a wide array of questions, such 
as Halacha, Hashkofo, medical, legal, and business. When a question arises, I don’t 
have to “figure anything out”. The answer is clear. I call the pre-designated person, 
present the question with its background, and listen to the advice. I rarely find 
myself having to “reinvent the wheel”.
 
In addition, I have a list of life rules that I apply in individual circumstances. For 
example, I don’t feel rushed to respond to an angry person. I’ll wait a few hours. 
This will remove the pressure to think about an effective response on the spot. If 
I find myself needing money, I have a process in place for getting it.
 
Structure, rhythm, and allowing others to give me instructions, simplifies my life. 
As I have matured, I realize that I would rather embrace a simple life 
than worry about what others think of me or, even more important, 
what I think of myself.  Embrace the simple life; it’s exhilarating, and 
liberating. 

he Chasam Sofer, R’ Moshe Sofer ZT”L, comments that we can understand 
the true purpose of historical events only after they take place. This is 
implied in the posuk, “And you shall see My back” - this teaches us that 
the Holy One Blessed be He, showed Moshe the knot of His tefillin. 

 The knot of Hashem’s tefillin signifies Klal Yisroel’s eternal attachment (.ברכות ז)
to the Almighty even though we may not realize His Providential involvement and 
Divine intervention in our lives until much later on.
    The famed Maggid of Yerushalayim, R’ Sholom Schwadron ZT”L, was orphaned 
from his saintly father at the tender young age of 7. Instead of wallowing in his 
misery, he dedicated his life to the pursuit of Torah and Yiras Shomayim, and by 
the age of 16, he was already considered the best bochur in the Lomza Yeshivah 
in Petach Tikvah, under the tutelage of the Rosh Yeshivah, R’ Reuven Katz ZT”L. 
Feeling that it was time to “move up” to the next level in his learning, he and 
another of the top students in the yeshivah decided to take a bechinah (entrance 
exam) at the renowned Slabodka Yeshivah in the city of Chevron. 
They came to the Rosh Yeshivah, R’ Moshe Mordechai Epstein ZT”L, who tested 
them and then immediately informed them that they were not accepted into the 
yeshivah. Surprised and crestfallen, they returned to Petach Tikvah all the while 
unable to comprehend for what reason they had been turned down.
    Forty years later, the now world-famous Maggid was asked to speak at a 
Tzedakah function. The man introducing him was himself a highly-regarded rabbi 
and he began with the following words: “It is my honor to introduce the great 
Maggid, R’ Sholom Schwadron, whose tremendous impact on the Torah world is 
deeply felt. But before I do I must recount how R’ Sholom’s greatness - indeed his 
very existence - is a testament to the foresight of the late Lomza Rosh Yeshivah, 
R’ Reuven Katz ZT”L, of whom I was a personal friend.
    “Many years ago, he told me the following amazing story: When the two best 
bochurim in the yeshivah decided to take a bechinah at the Slabodkah Yeshivah, R’ 

Reuven was at a loss. On the one hand, he wanted to see them grow in all areas 
of Torah scholarship, while on the other hand, he didn’t want them to leave the 
yeshivah. Immediately, he sent a letter to the Slabodkah Rosh Yeshivah with an 
important message: ‘In a few days, two students from Petach Tikvah will be arriving 
in Chevron. They are Sholom Schwadron and Ezra Brazil, the most outstanding 
students of the yeshivah. I implore you not to accept them into your yeshivah 
for I fear that the loss of their tremendous diligence, intelligence and ability to 
maintain the strong spirit amongst the students, would have a devastating effect 
on the Lomza Yeshiva from which it may never recover. Therefore, I request of his 
honor, the Rosh Yeshivah, not to accept these bochurim!’”
    The rabbi continued his narration. “R’ Moshe Mordechai followed the advice 
of his counterpart in Petach Tikvah and when the boys came before him, he 
turned them down. In fact, it was not until a little more than a year later, after 
the yeshivah had relocated from Chevron to Yerushalayim, that they were finally 
allowed to join the Slabodkah Yeshivah.”
    The audience waited expectantly as the rabbi concluded with a sudden 
thunderous roar: “And do you know what happened during that fateful year, 5689 
(1929)? It is well known that on the 18th of Av, bands of Arab hoodlums stormed 
the yeshivah in Chevron and carried out a massacre They were armed with long 
knives bent on maximizing death and destruction, and their brutal sadism defied 
human description. Only a handful of survivors managed to escape the vicious 
pogrom.” His eyes ablaze, the rabbi concluded, “Can you imagine if R’ Reuven 
would not have sent that message to R’ Moshe Mordechai? Who knows what 
might have become of our beloved Maggid? Who knows if the world would have 
been zoche to benefit from him .....?”
    The irony was not lost on the stunned listeners as R’ Sholom stood up to speak. 
“Until this day,” he began quietly, “I never understood why we were not accepted 
into Slabodkah that first time. Now, I understand!”  

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

Parshas Tetzaveh 

The Malchus of Jewish Women 

“Ve’asisah bigdei kodesh l’Aharon achicha lechavod ulesifares - And they shall make holy 
garments for your brother Aharon, for honor and distinction.” 
 
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l describes bigdei kodesh as “garments of the sanctuary, 
showing the wearer’s standing and serving the sanctuary. Lechavod, from kaveid, weight, by 
which the spiritual and moral character of a person impresses itself on others. In addition, they 
must express sifares, related to be’er, behar and bachar, all having the idea of shining forth 
and being distinguished. Lesifares adds that the garments must be beautiful and distinguish-
ing. And the clothing must be provided by the community.” 
 
Rav Hirsch gives a long and brilliant explanation for the importance of clothes expressing the 
character of the kohen, both etymologically and actually.  
 
The words beged and pikud are related as follows. Pikud means spiritual investment, with its 
appropriate values, and beged does not simply mean covering, but rather clothing which gives 
an appropriate appearance. Clothing has an important origin in the history of man’s moral 
upbringing.  
 
Rav Hirsch points out that clothing was given as an eternal reminder of man’s moral calling 
when Hashem dismissed his children from Gan Eden out into the educational school of work 
and self-sacrifice. Clothing is itself a reminder of man’s calling. He then lists many pesukim 
from Tanach using beged, levush and oteh for adopting characteristics serving as spiritual 
cloaks.  
 
Rabbi Noson Weisz adds to this idea and points out the following: “The word for clothing in 
Hebrew is begged, composed of the letters Bais, Gimmel and Daled. The Hebrew word for 
treason or betrayal is spelled with the identical letters. These letters are also sequential; they 
are the second, third and fourth letters of the Alef-Bais. Clothes have a dual aspect. They are 
either a disguise worn by the traitor to help conceal his treachery or they flow naturally out of 
the number one and allow us to trace the wearer back to his true Source.” 
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Parshas Tetzaveh provides a highly detailed description of the garments - both inner and outer 
- to be worn by the kohen in his service in the Mishkan. Chazal generally consider this parsha 
to be thematically part of a package, if you will, along with last week’s parsha, Terumah, which 
discussed the structure and vessels of the Mishkan.  
 
In fact, the first six parshiyos of Sefer Shemos, these parshiyos of Shovavim are part of a time 
of increased focus on taharah and kedushah. 
 
We have now read the story of the enslavement in Mitzrayim and the escape, and then the 
construction of the actual house in which the Shechinah could rest, which was discussed last in 
the drush on parshas Teruma, and the importance of the dress code for the workers in the 
house, which is discussed this week. 
 
This is no ordinary house, however, and, therefore, this is no ordinary dress code that the 
Torah is referring to when it spends so much time and detail on these topics. This dress code is 
also not only referring to the Mishkan or to the kohen’s garments. It is referring to the 
importance of both our homes and our own spiritual and physical dress codes. 
 
The Baal Haturim tells us that the word tetzaveh has the same numerical value (501) as the 
two Hebrew words noshim tzaveh, which means “women are commanded.” This is a hint that 
women are required to kindle the lights of Shabbos. It is interesting that the value of ner and 
ner, two lights, with the collel, is 501! 
 
The proper lighting of Shabbos candles, say Chazal, serves as a protection from impure 
spiritual forces. The wearing of proper clothing in a manner that focuses on majesty, or 
malchus, it appears, accomplishes the same thing. Dovid Hamelech, in the last sentence in the 
fifth kapittel in Tehillim, states the following: “Ki atah tevareich tzaddik, Hashem, katzinah 
ratzon ta’atrenu - When you will bless the righteous, Hashem, like a shield, with favor, you will 
envelope him.” The last three words of this sentence begin with the letters of the word kesser, 
crown.  
 
The crown, the malchus, the shield, is the woman’s modesty in dress, which is no less 
important than the dress of the kohanim. The dress code of our kohen gadol is that which the 
Torah teaches us in preparing to address the Shechinah. More precisely, whether the 
Shechinah can even come depends partly on our dress in our home. 
 
The word Shechinah can also be read as Shochein Hey, the dwelling of the letter Hey, which is 
the letter Hashem used to create this world. And, of course, the letter Hey is feminine. 
 
The chatzi hamalchus - half the kingdom - which Achashveirosh offered to Esther Hamalka is 
not what a Jewish woman wants. She wants - and innately represents - complete malchus. It is 
not surprising, then, that the value of the word malchus (496), along with the five letters, 
equals the value of the word tetzaveh! 
 
Let’s celebrate the malchus of Jewish women as the reason Esther did not need chatzi 
hamalchus. It was - and is - already there, 100%, for her, and 100% for all Jewish women. 
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Parashas Tetzaveh ט"עשת הוצתתשרפ

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

תראפתלודובכלךיחאןורהאלשדקידגבתישעו
You shall make vestments of sanctity for Aharon, your brother, for 

glory and splendor. (28:2)

The Bigdei Kehunah, Priestly vestments, were different 
from any other type of garment, because of their service l’kavod 
u’lsiferes, for honour and splendour. Furthermore, they are similar to 
the garments worn by the Heavenly Angels. Otzar Efraim quotes 
Gevuras Shimshon (cited by Horav Shlomo Levinstein, Shlita), who 
asserts that this is implied by Yechezkel HaNavi’s vision of Malach 
Michael, V’hinei ha’ish l’vush ha’badim; “And behold! The man 
clothed with linen” (Yechezkel 9:11). The Midrash explains that this 
alludes to the Bigdei Aharon HaKohen, the Priestly vestments of 
Aharon HaKohen, who was granted the honour of being clothed in 
the same fashion as the Ministering Angels. 

On the other hand, the very concept of clothing is the 
result of the sin of Adam HaRishon. Prior to eating of the Eitz 
HaDaas, Tree of Knowledge, the Torah writes, Va’yiheyu shneihem 
arumim… v’lo yisboshashu; “They were both naked… and they were 
not ashamed” (Bereishis 2:25). Following the sin, the Torah records 
that Hashem fashioned kosnos ohr, garments made of skin, to clothe 
Adam and Chavah. In other words, clothing, in contrast to the 
Priestly vestments, is a sad reminder of Adam’s sin and the 
consequent need for clothing. 

Rav Shlomo Levenstein offers a telling analogy. The king’s
close friend rebelled and was sentenced to death. At the last minute, 
with the thick noose around his neck, the king remembered their 
close relationship and commuted the sentence. He did have one 
stipulation, however, that henceforth the condemned man, his 
children and every one of his descendants be relegated to wearing a 
noose around their necks. This would remind them of their good 
fortune in being alive. 

The condemned man was only too excited to trade the real 
noose for this replacement. He wore a thick noose, similar to the 
one that had encircled his neck. He gladly wore the noose until his 
final moment on earth. His son also wore a noose – perhaps a bit 
thinner – but he wore it nonetheless. As the generations continued, 
the noose was an integral part of their daily garments. With each 
ensuing generation, however, they became more and more creative 
in the size, thickness, material and colour of the noose. The noose 
ended up being a necklace of thin string, its colors changing with the 
color trend of society. At one point, they attached trinkets and 
eventually jewels to the string/noose. 

Rav Levinstein decries our present attitude towards 
clothing and modern styles of dress. We seem to have forgotten that 
clothing is the consequence of the sin of Adam HaRishon. Instead of 
wearing clothing as “clothing,” because it is something that we must 
wear to cover ourselves, it has, instead, become a marketable item 
which presents us with some styles that border on tznius criteria and 
some that clearly do not. Indeed, what the Bigdei Kehunah the 
Kohen wore had a lofty purpose. The only aspect of loftiness that 
applies to modern-day clothing is the price. 

תראפתלודובכלךיחאןרהאלשדקידגבתישעו
You shall make vestments of sanctity for Aharon, your brother, for 

glory and splendor. (28:2)

Tiferes, beauty/splendour, is a term that is most often 
defined subjectively. Beauty is in the eye of the beholder. Thus, 
beauty/splendour is a term that may have various meanings, 
dependent upon the individual’s sensitivity to – and perception of –
what connotes beauty. The fact that the Torah equates the Bigdei 
Kehunah with kavod, glory/dignity, implies that the beauty of the 
Priestly vestments was not necessarily a fashion show, artistic 
beauty, but rather, dignified splendour, a beauty that inspires, a 
beauty that catalyses thoughtfulness. When the Kohen Gadol wore 
his Priestly vestments, he inspired the people who viewed him as a 
king dressed in the clothing of a monarch. The Kohen Gadol, having 
achieved the pinnacle of spirituality, was truly a spiritual monarch, 
an individual who represented the finest that Torah has to offer. His 
attire matched his essence – dignified splendour. 

How different is the Torah’s perspective on beauty! The 
Greek culture extolled beauty, but it was a base form of beauty that 
promoted desire. Its culture focused on the body – not the spirit. 
Understandably, its appreciation of beauty coincided with its view 
on that which was significant and meaningful to them. 

Our understanding of beauty is quite different. The words 
of the Neviim, Prophets, are replete with references to the 
importance of Jewish children, especially their role in the survival of 
Klal Yisrael. They are our future; they are our legacy; they are our 
beauty/splendour. The special love that Hashem has for Yiddishe 
Kinder, Jewish children, is underscored a number of times 
throughout Tanach. One especially poignant and telling example is 
to be found in a pasuk in Eichah (1:5,6), “Her young children have 
gone into captivity before the enemy. Gone from the daughter of 
Tzion is all her splendour.” Chazal (Midrash Eichah) define splendour
as the Shechinah, Divine Presence. Rabbi Yehudah says, “Come and 
see how beloved are the children before Hashem. When the 
Sanhendrin HaGadol, Great Sanhedrin, was exiled, Hashem’s 
Shechinah did not accompany it. When the Kohanim were sent into 
exile, Hashem’s Shechinah did not accompany them. It remained in 
Tzion. When the children, however, were exiled, then the Shechinah
left with them. Thus, the departure of Tzion’s splendour coincided 
with the departure of the Shechinah. 

The Midrash suggests another definition for the word 
splendor. The children themselves comprise Klal Yisrael’s splendour. 
The shainkeit, beauty of Klal Yisrael, is its children, its legacy, its 
future. Jewish children are the living splendour of our people. On a 
trip to Eretz Yisrael during the 1950’s, Horav Zelik Epstein, zl, Rosh 
Yeshivah of Shaar HaTorah, took his young son (Horav) Kalmen 
(present Rosh Yeshivah) to visit the Brisker Rav, zl. At the end of the 
visit, the Brisker Rav turned to Rav Zelik and said, “Take your son to 
Yeshivas Eitz Chaim and allow him to see the cheder children 
learning Torah and their rebbeim teaching them. That is the 
sheinkeit, the splendour of Eretz Yisrael.” 

True beauty is neither merely skin deep, nor is it in the eyes 
of the beholder. True beauty is intrinsic, dignified, inspiring and, like 

   
                      2 0 0 9

E
ST

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



one-stop-shop
W E  A R E  YO U R

TO  M A R K E T I N G  S U C C E S S

WE ARE A ONE-STOP ADDRESS FOR ALL YOUR
MARKETING, GRAPHIC DESIGN, PRINTING & MAILING NEEDS.

We take care of all details from start to  finish - under one roof.

845.369.9600  |  info@ramapost.com  |  www.Ramapost.com  |  382 Route 59 Suite 264, Airmont, NY 10952

MARKETING DESIGN PRINT MAIL

MENTION THIS AD FOR

10% 0FF
YOUR FIRST ORDER*

*RESTRICTIONS APPLY

Ramapost

382 Route 59 Suite 264

Airm
ont, NY

10952



Peninim is published by Peninim Publications in conjunction with the Hebrew Academy of Cleveland
© 2019 All Rights Reserved by Rabbi A. L. Scheinbaum 

Sponsorship - e-mail: peninim@dvar.info

children – who represent our survival and future – enduring. They 
are our enduring legacy, our future. They represent true beauty. 

לארשיינבלןורכזינבאדפאהתפתכלעםינבאהיתשתאתמשו
ןורכזלויפתכיתשלע'דינפלםתומשתאןרהאאשנו

You shall place the two stones on the shoulder straps of the Eiphod, 
remembrance stones for Bnei Yisrael; and Aharon shall carry their 

names before Hashem on both his shoulders as a remembrance. 
(28:12)

Twice remembrance. The remembrance is for Hashem –
not Aharon HaKohen. Chazal say (Midrash Rabbah 38:8) that the 
names of the Shevatim, tribes, which are engraved upon the stones 
of the Eiphod, cannot be the subject of the remembrance. (They 
probably are not being remembered.) Remembrance is a term that 
applies to a subject that either is not here or is not presently visible. 
Since the names of the tribes are visible, the term remembrance is 
not applicable to them (in this context); rather, by seeing the names 
of the tribes, Hashem acknowledges their tzidkus, righteousness. 
What is their righteousness? 

Horav Reuven Karlinstein, zl, cites a passage from the 
Talmud 56a, “Yaakov Avinu called together his sons, because he 
wished to reveal to them the Keitz ha’Yamin, the end of the 
withdrawal of Hashem’s Right Hand from battle against the enemies 
of the Jewish People. [This means that when the enemy destroyed 
the Bais Hamikdash and sent our nation into exile, Hashem’s Right 
Hand (so to speak) was drawn behind His back, in a state of 
withdrawal. In the Messianic era, He will return His right hand –
which means, metaphorically, that He will destroy our enemies and 
return us from exile.] The Divine Presence departed from him, 
causing the Patriarch to be concerned. His first thought was that 
perhaps, like his ancestors, he could have a blemish in his family. 
(Avraham Avinu begot Yishmael, and Yitzchak Avinu fathered Eisav.) 
Sensing his concern, his sons immediately declared, “Shema Yisrael, 
Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Just as there is only One deity in 
your heart, so, too, is there only One in our hearts. Yaakov 
responded, Baruch Shem Kavod Malchuso L’olam Va’ed, Ein Od 
Milvado, “There is no one besides Him.” 

Yichud Hashem, the unity of Hashem, means believing with 
total conviction that, besides Hashem, no other power exists. The 
tribes all declared unanimously that their belief in Hashem as Echad, 
the One and only, was undeviating from the belief of their forebears. 
Yaakov had nothing to worry about. The emunah in Hashem that he 
imparted to his sons had achieved its purpose. This was their 
tzidkus, achieving a belief in the unity of Hashem on the same level 
as Avraham, Yitzchak and Yaakov. 

Eid Od Milvado applies to every aspect, decision, and 
situation in our life. It applies, not only: during war, when the 
situation appears to be overwhelming; or when the doctor’s 
prognosis is far from encouraging; or when the principal, shadchan, 
broker, looks at us with downcast eyes. On the contrary, we always 
maintain our conviction in only Hashem, because, after all is said 
and done, only Hashem can solve our problems. Eid Od Milvado: We 
do not ascribe to Him any form of “assistant.” Yet, it goes even
further. Emunah is a metzius, an entity, a self-contained existence. 

The following incident (quoted by Rav Karlinstein), which 
took place a number of years ago, gives us an idea of the madreigah, 
plateau, of emunah inherent in one who understands the depth of 
conviction lived by our Torah giants. To them, emunah meant much 
more than faith. It was a metzius. 

An observant Jew was a member of the Chevra Kaddisha, 
Jewish Burial Society. His “day” job was his occupation as a barber. 
While he owned a barber shop on Bnei Brak’s main street, he would 
do “house calls” for certain venerable Torah giants. One of those was 
Horav Yitzchak Aizik Sher, zl, son-in-law of the Alter, zl, of Slabodka, 

and successor as its Rosh Yeshivah. Since the barber had the merit to 
cut the hair of such a sage, he would often ask him halachic
questions concerning the laws pertaining to Chevra Kaddisha. The 
Rosh Yeshivah was impressed with this man’s attitude to Torah study 
and his meticulous adherence to Halachah. They became very close, 
with the Rosh Yeshivah holding his barber in great esteem. One day, 
Rav Aizik said to the barber, “When the time comes for me to be 
called to my eternal rest, I want you to prepare my body for burial.” 
This was the unique relationship the Rosh Yeshivah had with this 
man. 

One day, the barber, who was an intelligent man who had 
studied in the yeshivos that graced the Hungarian spiritual 
landscape, asked if he could attend the Rosh Yeshivah’s shmuessen, 
ethical discourses. Rav Aizik replied in the affirmative. He then asked 
if his friends, themselves also Hungarian immigrants who had all 
studied in yeshivah, could also attend the shmuessen. The Rosh 
Yeshivah agreed in principle, but he added one stipulation, “I would 
like them to come here, so that I can first meet them.” 

These men came the next day to the Rosh Yeshivah’s
house. “Welcome!” the Rosh Yeshivah began. “Forgive me for asking 
such a question of such a group of outstanding, observant Jews, but, 
since I do not know you, I must ask, “Do you have emunah in 
Hashem?” 

The men were incredulous. Is this the type of question one 
asks of an observant Jew? “What is the question?” they asked. 
“Certainly! We have emunah.” Then Rav Aizik turned to a member of 
the group and asked, “Where do you work?” “In Tel Aviv.” Bnei Brak 
was just a small town at the time. It was a far cry from the bustling 
metropolis that it is today. Rav Aizik asked each one of the men 
where he worked, and the response was the same: “Tel Aviv.” “How 
do you get to work each day?” he asked. “By bus” was their 
immediate response. “Is the bus driver a Torah observant Jew?” Rav
Aizik asked. “No. He is not,” they replied. “Do you mean that he 
drives on Shabbos?” Once again, they replied that he was a full-
fledged non-observant Jew. 

We must take into consideration that a mechallel Shabbos, 
Shabbos desecrator, in those days was quite different than it is 
today. Today’s mechallel Shabbos, for the most part, is a tinok 
she’nishbah, child that was taken captive. (This means that he 
neither had an opportunity to study, nor did his parents provide him 
with a Torah observant environment and education. Thus, his lack of 
observance cannot be held against him.) Then, the mechallel 
Shabbos was a Jew who knew better, but for various reasons (such 
as spiritual freedom, economics, social acceptance), turned his back 
on the religion of his forebears and rejected his Jewish heritage.

Hearing this, the Rosh Yeshivah looked at them and asked,
“Forgive me for asking, but are you not afraid to travel by bus with a 
driver who is dead? He is dead! How can you risk your lives in such a 
manner?”

The men looked at one another, thinking that the Rosh 
Yeshivah had lost it and suddenly become unhinged. What was he 
saying? How could he make such a statement – claiming that their 
driver was dead? 

Rav Aizik continued, “You claim that you believe in 
Hashem; yet, you ignore the fact that Chazal say that one who is a 
rasha, wicked (because he knowingly, wilfully, desecrates the Torah), 
is considered to be dead. When Chazal make a statement, it is a 
reality. If they say a rasha is dead – he is dead! You travel every day 
with a dead driver. I am not instructing you how to live, but be aware 
that when Chazal make a statement, it is Kodesh Kodoshim, Holy of 
Holies. Emunah is a metzius. [To believe in Hashem is a reality. Not to 
accept this entity, is not to believe in Hashem.]

This is why the Kohen Gadol wore the stones with the 
names of the Shevatim on his shoulders as a remembrance of their 
righteousness. Their belief in the unity of Hashem was real. 
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םתמשלעהרשעםיתשלארשיינבתומשלעןייהתםינבאהו
The stones shall be according to the names of Bnei Yisrael, twelve 

according to their names. (28:21)

The Choshen Mishpat was the Breastplate that the Kohen 
Gadol wore on his chest. It was a special addition to his “wardrobe”, 
in that the front of it contained twelve precious stones, each 
engraved with the name of a different Shevet, Tribe. It is most 
noteworthy that the stones were engraved with the names of the 
“children,” rather than that of the “forefathers,” the Avos, 
Patriarchs. Indeed, the Kedushas Levi wonders why the names of the 
shevatim are engraved, as opposed to the names of the Avos, in 
whose merit we always pray and seek salvation and atonement. 

Actually, the Choshen Mishpat did contain the names of 
the Avos. The Choshen Mishpat provided a vital service, in that it 
was a medium through which Hashem would communicate with Klal 
Yisrael through the Kohen Gadol, who was the only one who could 
decipher the message. When an urgent question facing the nation 
was presented to the Choshen Mishpat, the answer would come via 
the illumination of the necessary letters which would spell out the 
answer. The answer was understood by the Kohen Gadol, who knew 
how to “read” the letters. In order for this mode of communication 
to work, it was necessary that the Choshen contained all the letters 
of the alphabet. None of the names of the shevatim contains certain 
letters: kuf, tzaddik, ches, tes. To resolve this problem, the names of 
Avraham, Yitzchak and Yaakov, our Avos, were also engraved on the 
Choshen, as well as the words Shivtei Yeshurun. Thus, all of the 
letters of the Hebrew alphabet were included. Each stone contained 
six letters; all were equal in number. Nonetheless, while the names 
of the Avos were also engraved, it was only to supplement the 
names of the shevatim, in whose merit the Choshen functioned. We 
return to our original query: Why choose the merit of the children 
instead of the fathers? 

The Kedushas Levi says that Aharon HaKohen, Klal Yisrael’s
first designated Kohen Gadol, had the distinction of being the first to 
wear the Choshen over his chest. This is attributed to a pasuk
(Devarim 18:5), which teaches, “For him has Hashem chosen from 
among all your tribes, to stand and minister in the Name of Hashem, 
him and his sons, all of the days.” The Kohanim were selected from 
among Klal Yisrael for the express purpose of ministering before 
Hashem. As Kohen Gadol and thus Patriarch of his large family of 
Kohanim, Aharon was selected as Kohen Gadol. (There are other 
reasons, but, for our purposes, we will focus on this reason.)

As a result of the selection of Aharon to be the progenitor 
of the family of Kohanim, the other tribes might feel that Hashem 
has greater love for the Kohanim than He does for the rest of the 
Jewish nation. To countervail this erroneous assumption, the name 
of each of the shevatim was engraved on the Choshen. All were 
included – each was equal – no preference of one over the other. No 
one has preferential treatments no one has an exclusive on 
Hashem’s love. We are all the same before Him. The Kohanim were 
merely the intermediaries, the go-betweens, between Hashem and 
Klal Yisrael. The Kohanim’s positions and support came from the 
people whose trust they must constantly earn. This is symbolised by 
the engraved names of the shevatim on the Choshen. 

In Messages from Rav Pam, Rabbi Sholom Smith quotes 
the Rosh Yeshivah, zl, deriving from this concept that regardless of a 
Jew’s station in life, background, family pedigree, financial portfolio 
– every Jew is beloved by Hashem. We are all equal. No Jew should 
feel inadequate, worthless, before His Creator. Nor should he think 
that Hashem does not take an active interest in his existence and 
achievements. 

How sad it is that so many people judge themselves 
through the eyes of others. If I am not prominent enough to be 
honoured by an organisation, or if my name is unworthy of a spread 

in the paper; if I lack the funds to garner my worthiness, or if my 
family name does not ring a bell in anyone’s mind – this is not a 
reason for me to devalue myself. One’s value is not determined by 
the false and shameful criteria established by contemporary society 
and its enablers. Perhaps the following analogy will serve as a means 
for buttressing the self-esteem of those who are victims of society’s 
disingenuousness. 

A well-known speaker commenced his seminar by holding 
up a twenty - dollar bill. To the audience of two hundred, he asked, 
“Who would like this twenty - dollar bill?” Hands began to rise 
throughout the room. “I am going to give this twenty dollar bill to 
one of you, but first, let me do this.” 

He proceeded to crumple up the bill and then asked, “Who 
still wants it?” Still the hands were up in the air. “Well,” he mused, 
“what if I do this?” He dropped the bill to the floor, stepped on it in 
such a manner that he seemed to grind it into the floor. He picked it 
up – all crumpled and filthy and asked, “Now, who still wants the 
bill?” The hands that had originally been raised continued to remain 
in their prone position. The condition of the bill did not affect their 
willingness to make an easy “twenty.”

“My friends, you have all learned a valuable lesson. No 
matter what I did to the bill, you still wanted it, because its value did 
not diminish. It was still worth twenty dollars. Many times in the 
course of our lives we are dropped, crumpled and ground into the 
dirt by the decisions we make and by the various adverse 
circumstances that come our way. There are times when we feel 
worthless, but we must remember that regardless, of what has 
happened or what will happen, we never lose our value in Hashem’s 
eyes. 

To Hashem, crumpled or finely creased, dirty or clean, we 
still remain priceless to Him. The value of our lives is not determined 
by who we are or what we do, but by Whose we are! We belong to 
Hashem. This is the source of our value. 

Va’ani Tefillah

בושתםימחרבךריעםילשורילו
V’l’Yerushalayim Ircha b’rachamim tashuv. 

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

We pray for the return of Hashem’s Presence to 
Yerushalayim. Although no place in the universe is devoid of His 
Presence, it is felt more tangibly in the Holy City, the centre of the 
world, the eye of the universe. In a meaningful exposition of the 
theme of this brachah, Horav Yitzchak Kirzner, zl, explains that 
Hashem’s Presence is not to be found in a particular fixed place. 
Paradoxically, He is to be found most easily where people feel a 
sense of anguish over His absence. [Perhaps this is why we “feel” 
Hashem’s Presence so strongly at a sacred site, such as the Kosel. It 
is here that we feel the longing; we sense His absence.] 

Furthermore, those who have a sense of anguish over His 
Presences in exile/in concealment from us, are most prone and open 
to a total relationship with Him. Wherever Jews are dispersed 
throughout the Diaspora and are anguished over the lack of 
Hashem’s Presence – it is specifically there and to them that He is 
near. 

I think this is the underlying motif of V’asu Li Mikdash 
v’shachanti b’socham; “And they shall make for Me a Sanctuary so 
that I will dwell among them” (Shemos 25:8). “Within them.” When 
we yearn for Hashem, when we demonstrate our anguish over His 
not being with us – He is within us. He comes where He is invited 
and missed. 
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PPaarraasshhaass  TTeettzzaavveehh  
QQuuiieett  SSttooppss  aa  FFiigghhtt  

““YYou spoiled girl! You always cry and 

get your way.” 
“You big bully! You always intimidate 
people to get what you want!” 
“So what? That is better than crying. Your 
whining breaks my eardrums.” 
“So what? That is better than pinching. I 
have black and blue marks from you.” 

And so the fight went on and on, each 
side insulting the other. It looked hopeless. 
Then something wonderful happened. The 
girl looked up on the wall and saw a pic-
ture of a man. The face half smiled at her. 
The kind, merciful eyes looked down 
upon her. Rav Yisrael Meir, the Chofetz 
Chaim, was watching her fight with her 
brother. She was embarrassed. She knew 
how many times the Chofetz Chaim had 
warned against the destructive power of 
machlokes (senseless fighting). What 
should she do? 
“Your tears could make a river.” 

She said nothing. 
“You cry like a little baby.” 

She kept quiet. Guess what? Her brother 
stopped insulting her. He saw that she was 
not fighting back. There was no one to 
argue with, so he stopped. 
“You see, I’m right. I got the last word.” 

With that he walked away. She cried soft 
tears of happiness. She had won. She had 
stopped the fight. She looked up at the 
Chofetz Chaim. He was still smiling at her. 
“Thank you, Rav Yisrael Meir. Thank you 
for saving me from this fight.” 

     

““IIts head-opening shall be folded in-

ward” (Shemos 28:32). The Kohen’s robe 
had a hem around its neckline. That hem 
was tucked inside the robe. The Chofetz 
Chaim, in his sefer Shmiras Halashon re-
lates that this verse hints at a very impor-
tant subject, mentioned by the Gemora 
(Chullin 89a). A different verse states, 
“He suspends the earth upon nothing (i.e. 
space)” (Iyov 26:7). The word for noth-
ing is “blima”. It is very similar to the 
word “bolem” – to restrain. On whom 
does the world stand? On one who re-
strains his mouth in the midst of an argu-
ment. He suppresses his urge to talk back, 
and does not let one word cross his lips. 
That is the way to end an argument, and 
uphold the world. 
 

 
Kinderlach . . . 
Does anyone like to fight? Does pointless 
arguing accomplish anything? No. How 
do we rid ourselves of this terrible habit? 
Keep quiet. If you find yourself stuck in a 
senseless fight, do not say anything. It may 
be difficult at first. Here is a thought to 
mechazek (strengthen) you. You are hold-
ing up the world. Fantastic! Do you realize 
what you have accomplished? You have 
turned a very destructive situation into 
something that helps everyone. Do a tre-
mendous chessed (act of kindness). Close 
your mouth, and hold up the world. 
 

RRooyyaall  WWaarrddrroobbee  
““HHere is your Chumash test, 

Nachum.” 

Nachum looks at the grade with disap-
pointment. 

“I knew all of the material except the 
Bigdei Kehuna (Priestly Clothing). Rebbe, 
I find it hard to motivate myself to learn 
this subject. I cannot relate it to real life.” 
“I can help you with that, Nachum. The 
clothes of the Kohanim are as relevant 
today as they were in the times of the 
Mishkan.” 
“Really? In what way, Rebbe?” 
“The verse states that the Bigdei Kehuna 
are for ‘honor and splendor’ (Shemos 
28:2). The Ramban explains that the 
royal garments of the kings who lived in 
the days of the Torah resembled the Big-
dei Kehuna. He goes into great detail 
describing each article of clothing and its 
royal counterpart. However, the Priestly 
garments had one major difference. They 

were used to perform Hashem’s Avodah 
(service), and as such, the Shechina (Divine 
Presence) rested upon them. The clothing 
was worn for His ‘Honor and Splendor’. 
The Bigdei Kehuna also added to the 
honor and splendor of the Beis HaMik-
dash. Lastly, Klal Yisrael, Hashem’s Holy 
nation was glorified by these garments.” 
“That is beautiful.” 
“You asked about the relevance to today. 
I will answer you. Are we not ‘a nation 
of noblemen and a holy nation’ even 
today? Are we not Hashem’s representa-
tives here in this world? We have the 
merit to uphold His Honor. Therefore, 
although we have no Bigdei Kehuna in 
our days, nevertheless we must still wear 
clothing which honors our Creator.”  
“I never considered clothing in that light, 
Rebbe.” 
“It goes even deeper. The Malbim relates 
that the garments described by the Torah 
are the external clothing of the Kohanim. 
They dressed their bodies in these special 
clothes. Similarly, their souls needed 
proper garments to serve Hashem.” 
“What is the Malbim referring to, 
Rebbe?” 
“The middos (character traits) of a person 
are the spiritual clothing of his soul. Good 
thoughts, mannerisms, and qualities make 
beautiful spiritual clothing. These gar-
ments were not made by artisans, rather 
by the Kohanim themselves. How? 
Hashem commanded Moshe to ‘make’ 
these holy garments. The Malbim explains 
that he was commanded to teach the 
Kohanim how to ‘metaken’ (fix up) their 
souls and their middos. Therefore, they 
made their own spiritual garments which 
would adorn their souls with glory and 
splendor, as is fitting of an emissary of 
Hashem.” 
“What a beautiful wardrobe.” 
 
Kinderlach . . . 
We are “a nation of noblemen and a holy 
nation.” Therefore, our clothing must fit 
our royal status. The laws of tsnius (dignity) 
call for clothing that modestly and humbly 
honors their wearer and The Creator. That 
is one part of the wardrobe. The other part 
is how we behave. Our middos, the garb of 
our souls, must be as refined and dignified 
as our external garments. Anger, chutzpah, 
jealousy, and other bad character traits are 
beneath us. Members of the Royal Family 
cannot wear such lowly spiritual clothes. If 
you think about it kinderlach, you will see 
that they go hand in hand. Tsnius is a state 
of mind, which affects our whole being, 
inside and out. Refine yourselves. Wear the 
royal wardrobe. 
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The Mitzvah D’oraisa of Purim Koton 
ואתה תצוה את בני ישראל “ 27:20
ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, 
 ”להעלות נר תמיד
“Now you shall command the 

B’nei Yisroel that they shall take for you pure, 
pressed olive oil, for illumination, to kindle the 
lamp continually.”  The Torah does not use the 
Loshon it generally uses, instead it says, “ואתה” – 
“and you” as a reference to Moshe Rabbeinu.  Why 
doesn’t the Torah mention Moshe’s name here?  
This coming week is Purim Koton.  Being that we 
celebrate Purim during the second Adar, why is 
there Purim Koton, a day that the Shulchan 
Aruch Paskens that we do not say Tachanun, and 
some say that it is proper to increase his Seudah 
in honor of the day?    
 The Yomim Tovim of Chanukah and 
Purim have an obligation which is a דאורייתא, for 
as per the Gemara in Megilah 14a, we learn it out 
from a Kal V’chomer.  When Klal Yisroel went 
from Shibud to Geulah, from being enslaved to 
being freed, for that we sing Shira on Pesach, 
then certainly when Klal Yisroel went from Misa 
to Chaim, from death to life, they should certainly 
have a Yom Tov.  The Ramban at the end of 
Shoresh Bais elaborates on this and tells us that 
there is an actual Mitzvah D’oraisa of 
commemorating the miracles of Chanukah and 
Purim, days in which Klal Yisroel were saved.  
However, the D’oraisa is only to make some sort 
of Zecher, remembrance, of the miracle.  The 
quality and quantity of what that remembrance 
should be is to be decided by the Rabbonon and 
are Mitzvos D’rabonon. Laining Megilah, 
Mishloach Manos on Purim, and Hadlokas Neiros 
on Chanukah are all Mitzvos D’rabonon.  
However, a basic form of remembrance, that on 
those days it is prohibited to fast and to give 
Hespedim is learned from a Kal V’chomer, and is 
a Mitzvah D’oraisa.  The question is regarding 
Purim Koton, why is it prohibited to fast or say a 
Hesped?  If Chachomim were Mesaken that 
Purim is in the second Adar, that means that the 
14th of Adar Rishon is not Purim – and thus, why 
is it prohibited?  With the understanding above, 
we can explain a reason of why on the 14th and 
15th of Adar Rishon, Purim Koton, it is prohibited 
to fast and to say a Hesped. Why in fact were 
Chazal Mesaken to make Purim on the second 
Adar?  

The Gemara in Megilah tells us that 
they did so to be ך גאולה לגאולהמסמ  – to have the 
Geulah close to the Geulah – the Geulah of Purim 
should be close to the Geulah of Pesach, which is 
in the month of Nisan.  Why is this a good reason 
to make it in the second Adar, when we know that 
there is a rule of  זריזין מקדימין למצות, ואין מעבירין על

בחרהמצות עדיף מעשות מצוה מן המו  – that we rush to 
do a Mitzvos – we do them as soon as possible, and 
we don’t pass over Mitzvos – meaning if we have 
a chance to do a Mitzvah, we don’t push it off. 
Hence, the first Adar comes first, so we should 
make Purim in the first Adar. The Teshuvas 
Haradvaz 13 says that the rule of זריזיו מקדימין 
supersedes the most optimal form of a Mitzvah – 
and therefore, although having Geulah close to 
Geulah may be optimal, it should still not be done 

and rather Purim should be in the first Adar so 
one is Mekayeim Zrizin Makdimin.  To this we 
can answer that it is specifically Mitzvos which 
were already placed upon a person that he must 
do Zrizin Makdimin and not pass over it.  
However, a Mitzvah which was not yet accepted, 
and Klal Yisroel are accepting it upon themselves 
at that time, then the rule of Zrizin Makdimin is 
not stronger than doing what is optimal, and 
Chazal can establish the day on which they 
believe is optimal.   

Being that the Sevarah of having 
Geulah close to Geulah is a very strong one, 
Chazal felt that the second Adar was the optimal 
time, and they were therefore Mesaken it on the 
second Adar, despite the Zrizin Makdimin.  This 
that we are saying that Chazal were Mesaken the 
Mitzvos of the day of Purim to be in the second 
Adar, that is for the D’rabonon.  However, the 
obligation to have some sort of remembrance for 
the great miracle that Hakodosh Boruch Hu 
performed to save Klal Yisroel still goes by the 
rules of Zrizin Makdimin.  Thus, on the 14th or 
15th of the first Adar it is a D’oraisa not to fast and 
not to say a Hesped, for one is not to pass over 
Mitzvos, and one has the opportunity to do 
something in the first Adar as a remembrance of 
the miracle.  The Mitzvos which Chazal were 
Mesaken, such as Megilah, Mishloach Manos, 
etc.… that Chazal were Mesaken it at the optimal 
time, during the second Adar.   
 In the year of the miracle of Purim, 
according to the calculation of the calendar, that 
year should have been a leap year.  Haman knew 
that calculation and planned to wipe out Klal 
Yisroel in the first Adar of that year, as the Posuk 
explicitly says, “בחודש שנים עשר” – it was in Adar, 
which was in the twelfth month – and not the 
second Adar, which would have been the 
thirteenth month.  Haman specifically chose the 
first Adar, for he knew that the Mazal of Adar was 
bad for Klal Yisroel, and they would not have the 
Zechus of Moshe Rabbeinu whose Yahrzeit is in 
the second Adar, as it says in the Siddur Yavetz.  
Mordechai knew this plan of Haman, and 
although it should have been a leap year, he made 
it that it was not a leap year, and thus foiled 
Haman’s plans. (שו"ת חתם סופר) 
 Why does the – ”ואתה תצוה את בני ישראל“ 
Torah say, “ואתה” – “And you” with a 'ו, which 
implies that this is a connection to what was 
stated prior to it?  Additionally, the entire word 
seems to be superfluous, for the Posuk could have 
just said, “צוה את בני ישראל,” and we would have 
known that Moshe was the one who was to 
command Klal Yisroel, as Hakodosh Boruch Hu 
was speaking to him.  Here is a Remez to the 
greatness of Moshe Rabbeinu, that not only was 
he like one great individual, but he was 
equivalent to 5 great people. The command which 
Moshe Rabbeinu gave to Klal Yisroel was as if it 
came from five Tzaddikim/Nevi’im.  When the 
Eirav Rav were going to make the Eigel, they 
knew that Aharon Hakohen would potentially try 
to stop them and tell them that if Moshe 
Rabbeinu was dead, and they needed a leader, 
that he would take over as leader for Moshe.   

The Eirav Rav had numerous reasons 
why Aharon couldn’t fill the place of Moshe.  
Moshe Rabbeinu’s Nevuah was greater than all 
other Nevi’im, for all Nevi’im had Nevuah with 
 ,while Moshe Rabbeinu prophesized with ”כה“
זה הדבר “ ,as the Posuk in Shemos 16:16 says ”זה“
 is a more direct form ,זה The Loshon of  ”.אשר צוה ד'
of Nevuah, for the Shechina actually spoke from 
the throat of Moshe Rabbeinu.  Secondly, Moshe 
Rabbeinu was so great, that it was as if he was 
five great men, for he was a Gilgul of Hevel, Sheis, 
Noach, and Shem – the son of Noach.  The name 
“ is משה תשבל, השה, מ ”.  Shemos 33:12 “ ,ידעתיך בשם
 refers to Shem, the son of – ”בשם“ – ”וגם מצאת חן
Noach, and חן, are the letters of נח.  (Sefer Sha’ar 
Hagilgulim: Hakdamah 34 – Moshe is compared 
to five: Moshe, Hevel, Sheis, Noach, and Shem).  
Based on these reasons, one Tzaddik, namely 
Aharon Hakohen, could not fill the place of Moshe 
Rabbeinu, who he himself was the greatest Navi, 
and in addition is like he was four other great 
individuals.  Shemos 32:1 “כי זה משה האיש” – for 
Moshe prophesized with, “זה” and he was, “האיש” 
– “ איש -ה'  ” – like five men.  Now we can go back 
to answer our questions of the word, “ואתה” in the 
Posuk.  The word prior to this word is, “נחושת” – 
which can be broken down to, “ ושת -נח  ” – Noach 
and Sheis.  “ואתה” – and you, משה, the names that 
your name represents, “משה, שם, הבל” – all five 
together should command Klal Yisroel about this 
Mitzvah.  This is also why the Sefer Torah which 
Moshe Rabbeinu wrote was broken up into five 
Seforim, K’neged the five names, the five people, 
whom Moshe encompassed.  ( יוסף חיעוד  )  
 By stating the word, “ואתה” here, the 
Torah is telling us of the greatness of Moshe 
Rabbeinu, and that when he was giving over the 
Torah to Klal Yisroel, it was done as he himself, 
the greatest of all Nevi’im, in addition to him 
being part and parcel of four other great 
individuals.  This lesson is taught specifically in 
this Parshah, for this is the Parshah of the oil of 
the Menorah, which represents the Torah 
Hakdosha – thus representing the entire Torah.  
Haman sought to destroy Klal Yisroel.  What he 
didn’t know, was that through the maneuvering 
of Mordechai, there would only be one Adar that 
year, thus an auspicious month for Klal Yisroel.  
While the Chachomim felt it important to have 
Geulah close to Geulah, have Purim close to 
Pesach, and thus the main Mitzvos Hayom of 
Purim are during the second Adar, M’doraisa we 
have an obligation to have a remembrance of that 
day – that day that Hakodosh Boruch Hu 
performed a great miracle for Klal Yisroel, and 
saved us.  There are Rishonim who say that one 
should have a special Seudah in honor of Purim 
Koton, and the Rama and the Mishna Berurah 
seem to say that it has merit to do so. Whether or 
not we have a Seudah, at the very least when we 
do not say Tachanun; (we also do not fast nor say 
Hespedim as a remembrance), we must have in 
mind that it is a remembrance of the great 
miracle Hakodosh Boruch Hu performed for us, 
and we must be thankful and grateful to Him. By 
doing this we are Mekayeim a Mitzvah D’oraisa. 
May we be Zoche to see the ultimate and final 
Geulah, במהרה בימינו אמן! 
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PARSHAS	TETZAVEH	
Rashi	and	most	Rishonim	learn	(Shmos	31,18)	that	the	command	to	build	a	Mishkan	followed	the	episode	of	
worshipping	the	Aigel,	subsequent	the	day	of	Yom	Kippur	when	Klal	Yisrael	received	the	Second	Luchos.	This	
conveys	that	if	not	for	the	aveirah	of	Avodah	Zara	there	would	not	be	a	need	for	the	Mishkan	at	all.	Rather,	
we	would	not	need;	a	special	place	for	the	dwelling	of	the	Shechinah	 for	 it	would	be	everywhere	,	a	special	
place	 to	 lodge	 the	 Luchos	 for	 then	 they	 would	 have	 be	 written	 on	 our	 hearts,	 and	 a	 special	 place	 of	 the	
Mishkan	 which	 housed	 and	 preserved	Hashem's	 revelation	witnessed	 by	 us	 at	Matan	Torah	 (Ramban)	 But	
because	 of	 our	worshiping	avodah	 zara,	we	were	 unable	 to	 receive	 those	 Luchos	 brought	 down	by	Moshe	
Rabbeinu	which	he	broke,	causing	the	necessity	to	now	build	a	special	place	to	house	the	three	functions	of	
the	Mishkan	mentioned	above.	
However,	before	we	go	any	further,	Rav	Moshe	Shapiro	ztl	asks	an	earth	shattering	question	concerning	this	
command	 to	 build	 the	Mishkan.	 The	 gemarah	 in	 Shabbos	 88	 quotes	 Raish	 Lakish	 who	 asks	 why	 does	 the	
passuk	say	 ששיהויהי ערב ויהי בקר יום  	with	an	extra	letter	hey	preceding	the	word	ששי	which	is	not	found	by	
any	other	day	of	creation.	He	answers	that	the	extra	hey	presents	the	grammatical	form	of	ה הידיעה.	That	by	
adding	this	letter	before	a	person	or	a	date,	the	word	now	becomes	transformed	from	a	generic	status	into	a	
specific	 identity	 of	 an	 already	 known	 and	 recognized	 subject	 specified	 in	 another	 place.	 In	 our	passuk,	 the	
known	sixth	day	that	the	letter	hey	is	pointing	out	is	the	famous	historic	sixth	day	of	Sivan,	the	day	the	Torah	
was	given.	The	message	the	Torah	wants	to	convey	is	that	Hashem	made	a	condition	with	creation	that	it	will	
continue	to	exist	so	long	as	Am	Yisrael	will	accept	the	Torah	on	the	sixth	day	of	Sivan.	However,	if	they	fail	to	
do	so,	then	all	Six	days	of	creation	will	turn	into	its	original	state	of	T.V.	Tohu	and	Vohu	(Bereishis	1,2).		
If	 so,	 the	event	of	 the	Golden	Calf	had	definitely	demonstrated	that	Yisrael	were	not	 in	 the	proper	state	of	
accepting	the	Torah	to	the	point	that	Moshe	destroyed	the	Luchos.	Why	then	wasn't	the	world	returned	back	
to	 its	 beginning	 state?	 Yisrael's	 receiving	 of	 new	 Luchos,	 itself	 does	 not	 rectify	 the	 preexisting	 condition	 in	
which	Yisrael	failed	to	fulfill	that	of	accepting	the	Torah	on	the	sixth	day	of	Sivan.	Because	of	this	cataclysmic	
event	of	worshiping	avodah	zara,	the	world	of	Am	Yisrael	suddenly	became	dwarfed	of	its	acquired	spiritual	
height	of	returning	to	the	state	of	Adam	Harishon	prior	to	the	sin,	and	to	our	misfortune,	will	remain	that	way	
until	the	coming	of	Moshiach.	This	is	a	far	cry	from	Hashem's	intention	of	giving	the	Torah	to	Am	Yisrael	in	a	
world	free	from	chait	and	defilement.	The	bottom	line	is	that	Am	Yisrael	did	not	accept	the	Torah	on	the	sixth	
of	Sivan,	so	where	was	the	repercussion	of	Tohu	and	Vohu	which	were	the	results	of	a	failed	fulfillment	of	the	
pre	set	condition?			
To	solve	this	problem,	Chazal	say	(Berachos	55)	that	the	mitzvah	of	building	the	Mishkan	was	unique	from	all	
the	 other	mitzvos.	 Betzalel	 knew	 how	 to	 connect	 the	 letters	 through	 which	 the	 heavens	 and	 earth	 were	
created.	The	message	that	Chazal	are	conveying	to	us	is,	that	the	building	of	the	Mishkan	was	tantamount	to	
creating	a	new	microcosm	world	in	the	Mishkan	structure.	This	new	world	was	not	tainted	by	sin	since	it	was	
just	created	after	the	chait	of	the	Aigel.	Our	deep	teshuva	which	enabled	us	to	attain	the	second	set	of	Luchos	
persuaded	Hashem	into	allowing	us	to	build	a	new	world	free	of	sin	contained	in	the	Mishkan.	True,	that	the	
original	plan	of	Matan	Torah	fell	apart	and	the	world	should	have	been	reversed	to	its	former	state.	However,		
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Hashem	in	His	infinite	chesed,	allowed	that	the	existence	of	this	miniature	revelation	of	Har	Sinai	in	the	newly	
created	world	of	the	Mishkan,	would	suffice	to	preserve	the	world	afloat	and	not	let	it	go	under.	
With	this	understanding	we	can	now	explain	why	the	39	specific	melachos	that	are	prohibited	to	perform	on	
Shabbos	 are	 derived	 from	 those	 used	 in	 the	 construction	 of	 the	Mishkan.	 The	 reason	 why	 we	 rest	 from	
melachos	on	Shabbos	is	because	Hashem	rested	from	creating	the	world	on	Shabbos.	But	the	Torah	doesn't	
specify	which	melachos	were	used	in	the	process	of	creation.	What	relevance	does	the	Mishkan	have	to	the	
melachos	of	Shabbos	that	we	derive	them	from	the	Mishkan?	The	answer	is	that	the	melachos	that	Betzalel	
used	in	the	building	of	the	Mishkan	which	is	a	construction	that	paralleled	the	second	edition	of	creation,	are	
identical	 to	 the	ones	 that	were	used	 in	 the	 first	edition	of	Hashem's	 creation	of	 the	world.	 It	 is	 from	these	
particular	melachos	that	Hashem	rested	in	the	creation	of	the	first	edition.	
With	the	above	interpretation	we	might	now	be	able	to	explain	why	the	Torah	went	into	lengthy	detail	in	the	
parshiyos	of	Vayakhail	and	Pekudai	in	order	to	describe	the	building	of	the	Mishkan.	Would	it	not	have	been	
sufficient	just	to	say	and	Moshe	did	everything	that	he	was	commanded	by	Hashem	in	the	construction	of	the	
Mishkan?	The	answer	is	that	the	Torah	wants	to	convey	that	the	building	of	the	Mishkan	was	more	than	just	a	
housing	unit,	but	 rather	 it	was	an	actual	new	creation	 in	 the	 form	of	a	 second	edition.	 Just	 like	 in	 the	 first	
edition	the	Torah	went	into	detail	what	was	created	on	each	day,	so	too	in	the	second	edition	of	creation,	the	
Torah	went	into	its	full	detailed	description	of	what	was	made	for	each	section	of	the	new	world.			
Now	we	can	explain	another	reason	in	the	association	of	Shabbos	to	the	Mishkan.	The	Ohr	Chayim	Hakadosh	
explains	that	when	Hashem	created	the	world,	its	existence	was	only	for	six	days	alone.	This	concept	is	evident	
from	the	passuk	כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש	 that	Hashem	made	 the	
world	for	six	days	and	not	in	six	days ( בששת	).	Only	with	the	creation	of	Shabbos,	the	next	coming	six	days	
were	infused	with	a	nefesh	to	continue	existing	for	another	cycle	of	six	days,	a	cycle	that	continues	until	today.	
We	see	from	his	words,	that	there	is	a	very	unique	quality	that	is	shared	both	by	Shabbos	and	the	Mishkan,	
that	they	both	restore	life	to	the	world	when	it	was	on	the	brink	of	being	extinguished.		
If	one	takes	the	gematriah	of	 תהו	including	the	word,	he	will	arrive	at	the	number	בית	which	refers	to	the	Bais	
Hamikdash	which	 Yaakov	 called	בית אלקים.	 This	 supports	 the	 idea	 that	 the	Mishkan	 saved	 the	world	 from	
returning	to	its	original	state	of	תהו.		
With	the	above	theme	we	can	answer	the	question	of	the	Rishonim	why	didn't	the	Aseres	Hadibros	begin	with	
the	 fundamental	 faith	of	 I	am	Hashem	who	created	 the	world	 rather	 than	 I	am	Hashem	who	delivered	you	
from	Mitzrayim?	The	answer	is	that	by	believing	that	Hashem	took	us	out	of	Mitzrayim	it	also	fosters	believing	
that	Hashem	created	 the	world.	How	so?	The	Ramban	writes	 in	his	preface	 to	Sefer	Shmos	 that	 the	geulah	
from	Mitzrayim	was	only	completed	after	Hashem's	Shechinah	dwelled	 in	 the	Mishkan.	Furthermore,	as	we	
explained	 above,	 the	 construction	 of	 the	Mishkan	 was	 the	 second	 edition	 of	 creation.	 Together	 these	 two	
fundamentals	 state	 that	 taking	us	out	of	Mitzrayim	 includes	 the	 "testimony"	 that	Hashem	also	 created	 the	
world.	That	could	be	another	reason	why	it	is	called	משכן העדות.	
We	 say	 in	 the	 Shacharis	 davening ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית	 With	 Hashem's	 goodness	 He	
renews	every	day	the	creation.	However,	another	suggestion	of	interpretation	can	be	offered	here,	based	on	
our	mamar.	The	word	טוב	refers	to	the	Bais	Hamikdash	as	it	is	called	ההר הטוב הזה	(Devarim	3,25	Berachos		
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ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב 30,15)	(Devarim	passuk	the	in	as	together	associated	are	חיים וטוב	.(48
	and	 Rashi	 comments	 if	 you	 choose	 good	 you	 will	 have	 life.	 The	 Bais	 Hamikdash	 gives	 life	 for	 it	 brings	
atonement	for	aveiros	and	also	a	shefa	of	beracha.	After	the	chait	of	the	Aigel,	Hashem	allowed	us	to	build	a	
dwelling	place	for	Him	in	a	tiny	corner	of	the	world.	Through	this,	He	gave	to	us	and	to	the	world	the	blessing	
of	 continued	existence.	 It	was	on	 the	17th	day	of	Tammuz	 that	 the	Luchos	were	broken	and	 the	world	was	
doomed	 to	be	 transformed	 into	 the	state	of	 	.תהו ובהו It	was	 the	construction	of	 the	Mishkan	 and	Mikdash	
which	are	called	טוב	gematriah	 17	 that	 counteracted	 the	breaking	of	 the	Luchos.	 It	 is	 the	merit	of	 the	Bais	
Hamikdash	that	is	called	Tov,	with	which	Hashem	renews	creation	every	day.		
What	about	in	between	and	after	the	Churban	why	didn't	the	world	reverse	itself	and	turn	into	תהו בהו?		The	
answer	is	because	we	still	had	the	ד' אמות של הלכה	and	בתי כנסיות	which	are	called	a	Mikdash	Meh'at.	Chazal	
sayמשנחרב בית המקדש אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה.	The	inner	meaning	of	this	statement	is	that	in	the	
four	cubits	of	learning	Torah	there	was	never	a	churban.	Hence	its	existence	saves	us	from	destruction	even	
today.	The	second	savior	is	the	shuls	for	they	are	called	a	miniature	Mikdash.	Nevertheless,	to	continue	with	
these	 two	 zechusim	 we	 have	 to	make	 sure	 that	 both	 of	 them	 possess	 the	 quality	 of	 	טוב just	 like	 the	Bais	
Hamikdash.	 Inappropriate	 talk	 or	 conduct	 which	 would	 be	 considered	 a	 bizayon	 in	 a	 place	 of	 learning	 or	
tefillah,	 would	 remove	 from	Klal	 Yisrael	 a	 sin	 free	 environment	which	 is	 necessary	 in	 order	 not	 to	 receive	
Hashem's	wrath	emanating	from	the	chait	of	the	Aigel.	 It	seems	pretty	plausible	that	those	shuls	and	Battei	
Midrashim	that	took	upon	themselves	to	prohibit	talking	from	the	very	beginning	of	davening	to	its	end,	and	
also	prohibit	cell	phones	usage	in	the	shul	and	Bais	Medrash,	are	in	the	running	to	be	the	candidate	which	is	
actually	 saving	 Klal	 Yisrael	 from	 destruction	 by	 creating	 a	 sin	 free	 environment	 the	 one	 in	 which	 Hashem	
intended	to	dwell	in.	
When	משיח בן דוד	will	come	heralding	in	the	geulah,	the	 	is	That	forever.	uprooted	be	will	potential	תהו בהו
why	 משיח בן דוד	is	gematriah	תהו בהו.	With	the	coming	of	משיח בן דוד	we	will	have	constant	 חיות	vitality	in	
our	relationship	with	Hashem.	That	is	why	the	word	 חיות	is	also	the	same	gematriah.			
	

GUT 	 S HABBO S 	 	 	 	 	 	 	

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

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

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

The following is his passionate 
request to learn his works.  

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

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

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


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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א"שליט קולדצקי יצחק' ר ג"הרה נשיאה דבי חתנא י"ע נכתב  












דף היומיה   

  "כוי בדין"
 א"בפ' כ מ"והר בהמה או' חי הוא אם בו הכריעו ולא ע"בפ' ברי שהוא או' וצבי מתיש בא כוי אם תנאי פליגי' א' פ חולין
 אמנם' וצבי מתיש הבא הוא כוי ד"כמ ל"דס משמע כוי הנקרא הוא טהורה' חי עם טהורה מבהמה הבא כלאים ג"הי א"ממאכ
 ל"וצ ג"ה משחיטה ד"בפי וכן א"ס' סי ד"ביו א"הגר כ"וכ שם מ"בכ ש"כמ היא ע"בפ' ברי דכוי ל"דס מוכח ה"ה מביכורים ט"בפ
 מ"הר ש"ומ, ח"מ ב"פ בביכורים ם"להרמב ש"בפיהמ' מבו וכן ז"סקט ח"כ' סי ד"ביו ז"הט כ"וכ כוי בכלל שתיהן כולל מ"דהר
 ע"בפ' ברי שהוא לכוי כונתו כ"ע ספק שהוא מפני עליו לוקין ואין הבהמה ועם החיה עם כלאים והכוי ה"ה כלאים' מהל ט"בפ

 כלאים דכוי ל"קמ מאי הקשו' א' ג בקידושין' התו והנה', בברי דכאן כ"וע שם ו"בה בסמוך ביאר מינים משני הבא דין שהרי
 הבא כוי ד"כמ דאתי' ותי מינים שני דהוי כלאים הוא ה"בלא הא ח"מ ב"פ בביכורים' כדאי ספק משום הבהמה ועם' החי עם

' ברי ד"למ' דאפ' תי א"והרשב, מ"הר' לד יתכן לא זה' ותי עז על או צבי על להרכיבו מותר' הי ספק היה לא ואילו' וצבי מתיש
 מכריעין היו אם וכן כלאים ואינו וישובי מדברי כמו צבי מין' הי' חי שהוא מכריעין חכמים היו ואם ותיש לצבי דמי מ"מ ע"בפ

  .בזה כ"מש מ"בשעה' ועי העז עם מותר' הי בהמה שהוא
  )באריכות עוד ש"ע והכוי ה"ד ה"ה כלאים' מהל ט"פ ל"בה(    

  

  תצווה -  הפרשה בעקבות פנינים
  לי" לכהנו בני ישראל מתוך אתו בניו ואת אחיך אהרון את אליך הקרב "ואתה
   .כוהנים נינים לו שנתן כלפיו הכרת הטוב לו יש כי אבא לו אמר, ל"זצ לאבא נכנס כהנמן אברהם רבי כאשר רבנו סיפר

 דף בסנהדרין ל"ש חז"כמ ומעיל הכתונת על קאי לכבוד שאמר מה יש לפרש פשוטו לפי. ולתפארת" לכבוד' וגו קודש בגדי "ועשית
  כח. פרק שמות יפות פנים, למאניה מכבדותא קרי יוחנן' דר הא כי... ד"צ

 על הכרזה להכריז לי שלמה טוען ואני, פראק מבקש שאלבש הישיבה וראש פלונית בישיבה למשגיח להתמנות עומד אני. שאל יהודי
  .תעשה לא יותר גדולות ושעוולות, חכמיםתלמידי  של בגד זה? המינוי
  האחד" הטור וברקת פטדה אדם "טור

  ,ממנו רכש שרבנו ואמר עניינים לכמה סגולה שהם החושן אבני מוכר פלוני א)
 רבנו אומר ומה ג) בזה משהו אמר ושרבנו ש"ע מהרש"ג נהרי צורות שם שיש גביע מוכר גם הוא ב). הללו מאבנים בבית כאן יש וכי

  .כאלה בעניינים כללי באופן
  (כל משאלותיך)                                                             .בשביל כסף מרמה הוא. החושן אבני הן מה ליה ומנא שטויות זה ג). גמור שקר ב))א

                                          
  

, שנה ארבעים מלפני :הנדירה בתמונה
 ה"בעז[ ט"תשל טבת, כסנדק משמש רבינו
  יפה' בשילוב נפלאות עובדות עוד נביא בקרוב
 ]בריתות על' מראה

  הבהרה
 האם ששאל השואל דבר על א"שליט ח"הגר רבינו התורה שר ח"מו של משמו לאחרונה שנתפרסם מה בענין
  שעד לו ענה א"שליט ח"ומו, תלכנס לבחור שיוכל כדי הבחירות לקראת ישראלית יוזיה תעודת לעשות

 ג"שהי הדורות בכל ישראל גדולי :כדלהלן להבהיר הריני', וכו תעודות יצטרכו ולא המשיח יבוא כבר הבחירות
 שמי ם"ברמב וכמבואר יום בכל המשיח לביאת בציפיה הזמן כל חיו כך ומתוך, בנפשם עמוק היה עיקרים
 שאלות על נשאלים הם כאשר כלל בדרך ולכן, האמונה בעיקרי לו חסר זה הרי, לביאתו יום בכל מצפה שאינו
 דאגת מעכשיו לדאוג לך ומה, המשיח שיבוא כבר מצפים אז שעד, מעצמה פורצת התשובה, רחוק לטווח
  על שאלה שאל השואל כאשר ולכן, ונפשו לבו בתוך עמוק כזו בהרגשה הזמן כל חי א"שליט ח"מו וגם, חינם
 שאז ותאריך זמן קבע לא מעולם אבל, ל"כנ התשובה פרץ, ומעצמו, חדשים משלושה יותר של רחמאו זמן
 .וברורים פשוטים והדברים, כן לקבוע יכול נביא שרק לומר רגיל וכאשר, בודאי יבוא

שנזכה לגאולה הקרובה המצפה לרחמי שמים ו
 יצחק קולדצקי

 

 

 תצוה פרשת
 

)ט"י ט"כ( הּוא' ַלה ִאֶּׁשה ִניחֹוחַ  ֵריחַ  ַליֹדָוד הּוא ֹעָלה ַהִּמְזֵּבָחה ָהַאִיל ָּכל ֶאת ְוִהְקַטְרּתָ 
 .קטורת כמקטיר הוא הרי סנדק כל) א"סי א"רס סימן ד"יו( א"הרמ כתב
ולפי, בברית כסנדק משמש שהוא שנה לששים שקרוב רבינו וזכה

להם ישמש שהוא זכו י"כ תינוקות אלף מחמישים יותר כבר החשבון
 .כסנדק
היה שלא הדורות במשך פלא דבר הוא כי, העידו הימים קורות וכותבי
,כזו מצוה על וזמן שעות הרבה כ"כ ישקיע בישראל שגדול, לזה דוגמא
לכל ונוסע שבע באר ועד מדן רגליו מכתת היה רבות שנים ובמשך
 .קטורת להקטיר של זו במצוה לזכות כדי שהוזמן מקום
שום אין שאצלו: בפשטות השיב הוא, רבינו את כך על כששאלו ופעם
 ! וקדש ראה כזה. בדרכים גם ללמוד ממשיך הוא כי, בכך תורה ביטול

 
 

 יפה מראה
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 תצוהפרשת  320 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 פשט על הפרשה
 ), ו, ז(כט "'וגו ראשו על ויצקת המשחה שמן את ולקחת' וגו ראשו על המצנפת ושמת"

והרי ראשו על למשחו יכול האיך ן"הרמב' והק, משחו כ"ואח הבגדים הלבישו שקודם משמע
פקודי' בפ והרי וקשה. מגולה' הי ובאמצע ראשו סביב' הי שהמצנפת' ותי המצנפת לבוש' הי

אביהם את משחת כאשר אותם ומשחת' וגו והלבשת תקריב בניו ואת אהרן בני גבי גם כתיב
ב"ה מ"מכה ח"פ' עי כובע כמין הסוף עד צונף' שהי ם"ברמב משמע הדיוטים ובכהנים
'שאפי אפשר ואולי, ש"ע חדה כובע כמין' הי אלא כלל צונפין היו לא שבניו ל"ס ד"והראב
י"בפ ם"הרמב כ"דמש דומיא כ"בגד לבוש שהוא מקרי עדיין' תחתי למשוח הכובע קצת מרים
הבגד שיתרחק עד לבגדו בשרו בין עבודה בשעת הרוח תכנס שלא ליזהר צריך ז"ה מ"מכה
 .ע"וצ) לחלק שיש אף( כשרה עבודתו כן עשה לא ואם מעליו

)(טעמא דקרא
 

  
 

 עלי שי"ח 
 ''הקודש  ורוח הגורל''                                     

 .הנדירים הכינוסים אחד רבינו של בביתו התרחש האחרונים בימים
 לאלפי המשניות שינון מבצע את מזמן לא שסיימו', חנה זכרון' הארצי המשניות ארגון מטעם זה היה
', שני מעשר' ו' מעשרות' מסכתות את לשנן הילדים את עודדו, המבצע במסגרת, הארגון ילדי

 ביותר הגבוה המספר את ששיננו והילדים, ערך יקרי פרסים על להגרלות נכנסים כולם כשהילדים
 .מיוחד לפרס זוכים
 את ששיננו הילדים את הארגון בהנהלת חילקו, הילדים אלפי ברשימת מיוחדת ובדיקה מיפוי אחרי

 פעם ארבעים בין( הרבה הכי ששיננו ילדים כשישים הזמינו ואז. הפעמים של ביותר הרב המספר
 .א"שליט רבינו של במעונו מיוחד לאירוע) מאות לשש

 הם להיכנס זמנם כשהגיע. כדבעי ומרוגשים, כראוי שבת בבגדי לבושים, הארץ מכל הגיעו הילדים
  שאלות אותם שאל א"שליט מרן מכן ולאחר, ומלכות בשם' ליראיו מחכמתו שחלק' בכוונה בירכו

 '.  יפה יודעים הם' ואמר, רצונו שביעות את הביע מכן ולאחר. המסכת כל על
 .הפרס שלב הגיע ואז

 מרן. במבחן ביותר שהצטיין לילד שיביא ממרן וביקשו, אמונה דרך ספרי סט הביאו הארגון בהנהלת
 .גורל לערוך והציעו, כולם את בחן שלא אמר א"שליט

 '.ב אות היה שם שהופיע הראשונה והאות, מזדמן בעמוד ופתח, ך"התנ ספר את לידו נטל מרן
 '?  ב באות מתחיל ששמו ילד יש האם, שאל א"שליט הרב

 '.ב באות מתחיל שמי, כן, השיבו ילדים שלושה
 ? בנימין ששמו מי כאן יש האם, שאל, ממש של הקודש ברוח כמו, ואז

 כך!  בשבילך, לו ואמר הספרים את לו הגיש א"שליט הרב!  אני: וענה, ילד התרומם רגע באותו
 .בגורל נקבע
   .הצלחה בברכת להתברך הילדים כל עברו מכן לאחר

* 
 שרגא רבי הגדול הגאון, נשיאה דבי חתנא של מעונו אל הילדים צעדו זה אחרי כי, להוסיף מעניין

 צריך אין, בחן א"שליט מרן שחמי אחרי, 'ואמר, אותם לבחון סירב שבהתחלה, א"שליט שטינמן
 .שאלות מספר לשאול הואיל זה אחרי אבל', יותר
 דומה בשוק שאוכל ומי, בשוק לאכול שאסור יודעים אתם בודאי, היה המעניינות השאלות אחד

 ?לשוק הסמוך בבית לאכול חסרון איזה יש האם משנה מאיזה תוכיחו. לכלב
 ְמקֹום ֶׁשְּיַׁשֶּנה ַעד אֹו, ָּפָניו ֶאת ֶׁשַּיֲחִזיר ַעד, ּפֹוֵטר ְיהּוָדה ַרִּבי) ב"מ ב"פ( המשנה את והשיב ילד קם

 .התכוין לזה שאכן ש"הגר לו ואמר), לשוק הפנים עם לאכול בושה שזה רואים( ְיִׁשיָבתֹו
שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק
 

 בדידי הוי עובדא
 

  הרב, המעשה בעל מפי
 :ספר מקרית שטיגל
  שעבר עבשבו נערך כידוע
  מוסדות עבור גדולה מגבית

  נטלו ורבים" שלמה עטרת"
  כסף סכומי לגייס עצמם על

  במשך אספתי אני. נכבדים
  היכל' הכנסת בבית יומיים
  ובקושי ספר בקרית' יצחק

  נגש האחרון ביום. הצלחתי
  ומספר פשוט יהודי אלי

  קניבסקי הרב אצל שהיה
  ברכה וביקש זמן מעט לפני

  לו היה לא כי לפרנסה
  והנה. בירכו והרב עבודה
  עבודה הצעת קיבל למחרת
  כנהג' קווים' בחברת
  של במשכורת אוטובוס

,  לחודש שקל 15.000
  חיים' לר הטוב וכהכרת
  200 למגבית לתרום רוצה
  וחתם חודשים 36 כפול ₪
 .והלך ק"ההו על
  חוזר והיהודי, שעה עבר
  כבר אולי חששתי, שוב
  הוא אבל... בו לשוב רוצה
,  לי ואומר אלי פונה

  דהיינו. 3 פי לתת החלטתי
  אמרתי אז. 36 כפול ₪ 600
  כזה גדול שסכום ראוי לו

  זה, רעייתך עם תתייעץ
.  גדול סכום על התחייבות

  אדבר, טוב לי אומר הנהג
  רגעים כמה אחרי. איתה
  מחר ניפגש, לי אומר הוא

  קבע הוראת לך ואחתום
  שעליו הגבוה בסכום
 .דיברנו
  ובני נפגשנו למחרת, ואכן
,  חגיגית לי מודיעים הזוג
  ק"הו לתרום החליטו שהם
  ₪ 600 בסך גדולה יותר
  התרומה כל סך. 50 כפול

  בזכות והכל, שקל 30.000
 שהרב בברכה האמונה כוח

  ושמיד טובה לפרנסה בירכו
  עבודה קיבל למחרת
 .נאה בתמורה

 

 

 נודב   זה גליון

 להצלחת ידידנו החשוב

 שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
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נחלקו  בו  מדרש  הובא  יעקב  לעין  בהקדמה 
וכולל  חשוב  בתורה  הפסוקים  מן  איזה  החכמים 
יותר משאר הפסוקים. בן זומא שהיה נוכח באותו 
הפסוק  הוא  ִיְׂשָרֵאל"  "ְׁשַמע  שהפסוק  אמר  דיון 
ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת  הכתוב  ננס  בן  לדעת  הכל.  שכולל 
יותר. שמעון בן פזי שהיה  י"ט( כולל  )ויקרא  ָּכמֹוָך" 
נוכח שם הפתיע ואמר שהכתוב "ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד 
ִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים"  ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר, ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהּשֵׁ
כולל את שניהם. עמד רבי פרידה ואמר הלכה כבן 
פזי, דכתיב "ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת ַּתְבִנית 

ַהִּמְׁשָּכן, ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל ֵּכָליו, ְוֵכן ַּתֲעׂשּו".

שהכתוב  ייתכן  איך  ביאור,  מצריך  זה  מדרש 
תורה  יותר  בתוכו  כולל  התמיד  קורבן  על  שמדבר 
ישראל"  "שמע  מאשר שני הפסוקים המפורסמים 
ו"ואהבת לרעך כמוך"? וגם מה הראיה שהביא הרב 

מן המשכן לתמוך בדעת בן פזי? 

השאלה  כשנשאלה  כזה,  הוא  שהמהלך  ונראה, 
לומר  זומא  בן  סבר  חשוב,  היותר  הפסוק  מה 
שהאמונה היא היתד שהכל תלוי בו,  כמו שכתוב 
ָּכל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה, ואם כל המצוות הם רק אמצעי 
בשביל להביא את האדם לאמונה, אז הכתוב ְׁשַמע 

ִיְׂשָרֵאל המעיד על שלמות האמונה כולל הכל.  

ננס חשב, שהאמונה, על אף חשיבותה  בן  ואילו 
במצוות  בעיקר  ונקשרת  במחשבה,  עיקרה  הרבה, 
ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך  ְוָאַהְבָּת  שבין אדם למקום, ולכן מצוות 
להביא  היא  התורה  של  תכליתה  כי  יותר,  חשובה 

"ִּכי  ירמיהו  כמאמר  המידות,  לתיקון  האדם  את 
ְבֵאֶּלה  ִּכי  ָּבָאֶרץ  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט  ֶחֶסד  עֶֹׂשה  ה'  ֲאִני 
הסובר  עקיבא  כרבי  ננס  בן  פסק  ולכן  ָחַפְצִּתי", 
הגדול  הכלל  זהו  ָּכמֹוָך"  ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת  שמצוות 
בין  שעיקרה  האמונה  שגם  משום  בתורה,  ביותר 
שבין  היחס  לתיקון  להביא  תכליתה  למקום  אדם 

אדם לחברו. 

אפשר  אי  התמדה  שבלי  פזי,  בן  טען  לעומתם, 
להגיע לשום דבר, לפיכך הכתוב שמדבר על התמדה 
המיומנויות  כל  ֵאם  כי  ביותר,  החשוב  הכתוב  הוא 
היא ההתמדה, החזרה על הדברים היא שמפנימה 
את הערכים הנעלים פנימה, לכן הכתוב ֶאת ַהֶּכֶבׂש 
חובת  על  מלמד  הוא  כי  כולם,  על  ָהֶאָחד..עולה 

ההתמדה.

כי  ההתמדה,  לעניין  מרמז  מהותו,  כל  והמשכן, 
במשכן,  לעשות  שצריכים  דברים  מאד  הרבה  יש 
ְלָפַני  ָּפִנים  ֶלֶחם  תמיד,  לעשות  צריך  רובה  ואת 
ָּתִמיד,  עַֹלת  ָּתִמיד,  ְקטֶֹרת  ָּתִמיד,  ֵנר  ְלַהֲעֹלת  ָּתִמיד, 
ֵאׁש ָּתִמיד וכו', ולכן הביא רבי פרידה ראיה לבן פזי 
מכתוב המדבר על המשכן, להורות שההתמדה היא 
גם  האדם  את  שמשלימה  זו  והיא  ההצלחה,  סוד 
וגם במצוות שבין אדם  במצוות שבין אדם למקום 

לחברו. 

אמת  לעצמו  לסגל  שרוצה  אדם  דבר,  של  כללו 
בעשיית  יכולת  לעצמו  לסגל  הרוצה  וכן  ואמונה, 
חסד משפט וצדקה, חייב להיות מתורגל בעבודות 

תמידיות, כגון, להתפלל באותו מקום באותה שעה, 
להתמיד בסדרי הלימוד, להתמיד במלאכה, ביצירה, 
בכתיבה, בכל דבר שאדם עושה, ההתמדה היא סוד 
ָהֶאָחד  ַהֶּכֶבׂש  "ֶאת  מהכתוב  עולה  וזה  ההצלחה, 
ִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים"  ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר, ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהּׁשֵ

שהוא מעט המחזיק מרובה של התורה.

מדיני הקידוש חלק ב'

אשתו  את  להוציא  האיש  יכול  כיצד 
בקידוש אחר שהתפלל, הלא כבר יצא 
בתפילה?  התורה  מן  קידוש  חובת  ידי 
האיש  את  להוציא  יכולה  אשה  והאם 

ידי חובת קידוש?
אף  במצווה,  מחוייב  שהיה  שאדם  כלל  ישנו 
חובה,  ידי  אחרים  להוציא  יכול  חובתו,  ידי  שיצא 
שלחן  לזה.  זה  ערבים  ישראל  שכל  "ערבות"  מדין 
להוציא  יכולה  האשה  ואף  ד'(.  סעיף  רע"ג  )סימן  ערוך 
את האיש ידי חובתו ואפי' אם התפללה והאיש לא 
התפלל יכולה להוציאו ידי חובה מדין ערבות. שלחן 
ערוך )סימן רע"א סעיף ב'( ומשנה ברורה )שם סעיף קטן 
ה'(. וכן פסקו בהליכות עולם )חלק א'( ואור לציון )חלק 

ב' פרק כ' הלכה א' בהערות(.

אם הרהר הקידוש בליבו האם יצא ידי 
חובה?

יש פוסקים שנוקטים שיצא ידי חובה בדיעבד )כף 
החיים סימן רע"א סעיף קטן ט'(, אמנם מרן הרב עובדיה 

פסק שלא יצא ידי חובתו, וצריך לחזור ולקדש. יביע 
אומר )חלק ב' אורח חיים סימן ו' אות ב' ג'(.

מעות,  מספיק  בידו  שאין  אדם 

והברירה בידו או לקנות יין לקידוש, או 
לקנות מעדנים ומאכלים ערבים לשבת 

קודש, במה יבחר?
קידוש הלילה קודם לכבוד היום, לכן אם אין בידו 
יכול  אלא  ויין,  צרכי שבת  כל  לקנות  ממון  מספיק 
על  ויוותר  ופת  יין  שיקנה  עדיף  לקנות אחד מהם, 
מאכלים ערבים שאוכלים לכבוד שבת. וטעם הדבר 
ואילו  התורה  מן  עשה  מצוות  הינו  שקידוש  משום 
"וקראת  נביאים  מדברי  מצוה  זוהי  סעודה  צרכי 

לשבת עונג". בית יוסף )סימן רע"א(. 

לקדש  האפשרות  לו  שניתנה  חייל 
ולאכול פעם אחת במשך השבת, וכעת 
או  בלילה  ולאכול  לקדש  אם  מסתפק 
להיפך, האם יבחר לעשות כן בערב או 

בבוקר?
יעדיף לקדש ולאכול בלילה, ואף שכבוד היום עדיף 
בשעתא,  מצוה  חביבה  אופן  בכל  הלילה,  מכבוד 
הלילה  שסעודת  מבואר  הקדוש  שבזוהר  ובפרט 

עדיפה מסעודת היום. ספר שיבת ציון.

ויש  ומגדנות,  ממתקים  שקנה  אדם 
יוציא  האם  מאד,  מיוחדים  ממתקים 

אותם לכבוד סעודת הלילה, או לכבוד 
סעודת היום?

ומאכלים  במגדנות  להרבות  כלומר  היום  כבוד 
רע"א  )סימן  ערוך  הלילה. שלחן  לכבוד  קודם  ערבים, 
ט"ז(  קטן  )סעיף  רע"א  סימן  החיים  בכף  ועיין  ג'(  סעיף 

- גיטין פרק ד' סימן נ"א( היה  )ים של שלמה  שהמהרש"ל 
ואף  בלילה,  ולא  ביום  דגים  לאכול  כן  נוהג מחמת 
שאנו נוהגים כדעת האריז"ל שאוכלים דגים בלילה, 
מכל מקום צריך לכבד את סעודת הבוקר באיזה מין 

מאכל שחביב עליו. 

מי שצמא ביותר ורוצה לשתות קודם 
מים  לשתות  לו  מותר  האם  הקידוש, 

בלבד?
אסור לטעום כלום קודם שיקדש, ואפי' מים אסור 
ד'(,  )שלחן ערוך סימן רע"א סעיף  לשתות קודם הקידוש, 
ומכל מקום מותר לרחוץ את פיו במים כיון שאינו 
מכוין להנאת טעימה )משנה ברורה סימן שם סעיף קטן י"ג(. 
אבל בבין השמשות )לאחר השקיעה וקודם צאת הכוכבים( 
יש מקום להקל לשתות מים, אם הוא צמא מאד. 
הליכות עולם )חלק ג' בראשית אות י"ד(. ואפי' אם קיבל 
יום אסור לו לטעום מאותו רגע  עליו שבת מבעוד 
שקיבל שבת. משנה ברורה סימן רע"א )סעיף קטן י"א(.

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*

ַהֵּנעֹור  ֵמַהּתֹוָרה:  מֹוַהְרַנ"ְּת  ַּפַעם  ְּכֶׁשִּדֵּבר 
נ"ב  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן"  ֶׁשְּב"ִלּקּוֵטי  ַּבַּלְיָלה, 
ּוֵמִעְנַין ַהְיִציָאה חּוץ ָלִעיר ְלִהְתּבֹוְדדּות, ָאְמרּו לֹו 
ַּכָּמה ֵמַאַנ"ׁש, ֶׁשֵהם ְיֵרִאים ָלֵצאת ְלִהְתּבֹוְדדּות. 
ִהְתַנְּפלּו  ֶׁשַּפַעם  ַמֲעֶשֹה,  מֹוַהְרַנ"ְּת  ָלֶהם  ִסֵּפר 
ִעיר  ֵאיֶזה  ַעל  "ֵאייִדיַמאֶקעס"  ַהְמֻכִּנים  ׁשֹוְדִדים 
ּוָבְרחּו ָּכל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר. ֵּבין ַהּבֹוְרִחים ָהָיה ִאיׁש 
ָּגדֹול  ְלַפְחָדן  ַהּתֹוָׁשִבים  ֵּבין  ָידּוַע  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד, 
ְמאֹד; ּוְכֶׁשָּבַרח, ִהְתַחֵּבא ְּבֵבית ַהְּקָברֹות ְוָׁשָהה 
ַהּבֹוְרִחים  בּו  ְּכֶׁשּׁשָ ְלָמֳחָרת,  ַהַּלְיָלה.  ָּכל  ָׁשם 
ֵאר  ָהִעיָרה, ְׁשָאלּוהּו ְיִדיָדיו: "ֵאיְך ֹלא ָּפַחְדָּת ְלִהּׁשָ
ָלֶהם:  ָעָנה  ַהַּלְיָלה"?  ָּכל  ְּבֵבית-ַהְּקָברֹות  ְלַבד 
ַכְחִּתי  ֶׁשּׁשָ ַעד  ָּכזֹו,  ֵאיָמה  ָעַלי  ֵהִטילּו  "ַהּשֹׁוְדִדים 
ֵכן  ֶׁשְּכמֹו  ְוָאַמר,  מֹוַהְרַנ"ְּת  ְוִסֵּים  ֲאִני..."  ֶׁשַּפְחָדן 
)ח"ג  ְּבזַֹהר  ְוַכּמּוָבא  ִיְתָּבַרְך  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  הּוא 
קנח:(: "ַמאן ְּדִאיהּו ְּבדֹוֲחָקא, ֹלא ִמְסַּתֵּכל ִמיֵדי", 
ֵּפירּוׁש: ִמי ֶׁשִּנְמָצא ְּבדֹוַחק ֹלא ִמְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום 
ְוַהִּיְרָאה  ַהַּפַחד  ֶאת  ְּכֶׁשַּמְרִּגיִׁשים  ִּכי  ְמַעֵּכב. 
ִמּיֹום ַהִּדין ַהָקֵרב ּוָבא, ִמְתַּבְּטִלים ָּכל ַהְּפָחִדים 

ַהַּגְׁשִמִּיים. )שיש"ק ב–תקנה(

פנינים
חסידות ברסלב

   
                      2 0 0 9

E
ST

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



שלא לדחוק את הקץ
כאיש  ונתחייבנו  נתקשרנו  נתחברנו,  "נתוועדנו, 
לחזק  ולעזור,  לסייע  כל,  מכל  בכל  חברים  אחד, 
ולהוכיחו,  בתשובה,  לשוב  רעהו.  את  איש  ולאמץ 
עוד  בעוה"ב...  ובין  בעוה"ז,  בין  בצרתו  להשתתף 
שנתקשרנו  ההוא  הדבר  לגלות  שלא  נתחייבנו 

ונתחברנו לשום אדם נברא"...

ההתחייבות  בשטר  מופיעות  אלו  מילים 
רבי שלום   – וההתקשרות שערכו המקובל הקדוש 
שרעבי, הרש"ש הקדוש, ואחד עשר מתלמידיו. יחד 

היו הם י"ב אנשים כנגד 
שנים-עשר שבטי י-ה. 

ותלמידיו  הרב  קיבלו 
ייסורים  עצמם  על 
ארוכים  צומות  גדולים, 
שלג  גלגולי  מאוד, 
טובות  וקבלות  וקוצים, 
המקום  באהבת 

ואהבת ישראל.

בשטר  המעיין 
שכתבו  התקנה 
ביניהם, עומד משתאה 
לנוכח תעצומות נפשם 

האדירה.

זמן-מה  לאחר 
חבורתם,  מייסוד 
החליט הרש"ש הקדוש 
בסדר  לו  הידוע  לפי 
העליונים,  העולמות 
שהשעה כשרה להביא 
את משיח צדקנו. בכל 
בסוד  הוא  לקח  מחיר. 
הקדושים  תלמידיו  את 
דוד  חיים  יוסף  רבי 
אזולאי – החיד"א )בי"א 
פטירתו(,  תאריך  אדר, 
רוזה  די-לה  חיים  ורבי 

זיע"א.

***

טבת,  ד'  ליל  ביותר,  הסוערים  הלילות  מן  באחד 
שנת תקי"ג, עלו הרש"ש ושני בכירי תלמידיו לגגה 
בכוונות  והחלו  יחד  עמדו  אל. שם  בית  ישיבת  של 
הגאולה  את  להחיש  בניסיון  טמירים  וייחודים 

השלמה לכלל ישראל.

שמעשה  אלו,  עולם  גדולי  שלושה  היטב  ידעו 
שבועות  שלושה  שכן  ביוקר.  להם  לעלות  עלול  זה 
לגלות,  כשיצאו  ישראל  עם  את  הקב"ה  השביע 
ואחת מהן היא שבועה שלא ינסו לדחוק את הקץ. 
משום שכשמשיח מגיע בזמן שאינו מתאים, הגאולה 
מי  כך,  רבים.משום  בייסורים  מלווה  להיות  חייבת 
באמצעות  שלא   – הגאולה  את  להחיש  שמנסה 
ולא  הזה,  בעולם  בנפשו  מסתכן   - ותפילה  תורה 

אחת – גם בעולם הבא שלו.

אולם בעיניהם של הצדיקים לא היה ערך לחייהם 
כלל  הוא  עיניהם  מול  שעמד  העיקר  הפרטיים. 

ישראל. 

ואז נשמעו קולות רעמים אדירים בשמי ירושלים, 
ברקים נוראים האירו את חשכת הליל, ופחד גדול 
נפל עליהם. משמים התפוצצה לה בת-קול באלפי 
מתפילתכם  הרפו  לכם!  רב  חביביי,  "בניי  הדים: 
ובקשתכם! מדוע תבקשו לדחוק את הקץ ולהחיש 
את הגאולה ואת ביאת הגואל? כי עוד לא בא עיתו 
כשרה  השעה  ואין 
לכך... דעו לכם, כי אם 
ממעשיכם  תחדלו  לא 
כולו  העולם  ייהפך 
והתבל  ובוהו,  לתוהו 
כולה תכלה ותאבד!"...

הצדיקים  שלושת 
פניהם  על  נפלו 
מגודל  ויראה  באימה 
היטב  הבינו  המעמד. 
לזעזע  הם  שהצליחו 
המרום.  שוכני  כל  את 
נשמע  האדיר  והקול 

לאוזניהם בשנית: 

עשיתם  אשר  "יען 
באגודה  הדבר  את 
וכמעט  שלושה  של 
בידכם,  שעלה חפצכם 
מכם  למנוע  וכדי 
דבר  ולעשות  מלשוב 
השמים  מן  גזרו  זה, 
את  לפרק  שחייבים 
קודש  אחדות  אגודת 
חשש  יש  ביחד  כי  זו, 
ואולי  לשוב,  שתנסו 
לכבוש  תצליחו,  אף 
ולהביאו.  המשיח  את 
עליכם  קבלו  כן  על 
להפריד  שמים  גזרת 
ואחד  שלושתכם,  של  קודש  אגודת  ועכשיו  מיד 
מכם יצטרך לעזוב מיד את עיר הקודש ואת ארץ 
ישראל ויגלה לחוץ לארץ. ואתם, ביניכם, תחליטו מי 

משלושתכם יקבל עליו עונש גלות זה".

פטירתו  יום  ועד  שמאז  החיד"א  על  נפל  הפור 
כשד"ר  לעולם  מסביב  במסעיו  ארוכה  לגלות  יצא 
צדקה  איסוף  על  שקד  וחברון.  ירושלים  לקהילות 

לטובת עניי ארץ-ישראל.

ולמרות גלותו הצליח לחבר למעלה מ-80 ספרים 
בהלכה ובדרוש. אחד מספריו הנקרא "מעגל טוב" 
קורותיו  ועל  לעולם  מסביב  מסעו  יומן  את  כתב 
בדרכים, ובין הקהילות, על איסוף תרומות וההוויות 
השונות שפקדו אותו עד מסעו האחרון אשר בו יצא 

לליבורנו ושם נפטר ביום י"א אדר. זיעוכי"א.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

לפני  הגרזן"  את  "לחדד  עלינו  בהתבודדות,  והן 
באמונה  עצמנו  את  לחזק  כלומר  התפילה 
השלימה והמוחלטת באהבה של ה' אלינו וברצון 
לנו,  ולעזור  ולהיטיב  להשפיע  ה'  של  האינסופי 

ובאמונה בכוח התפילה ובפעולתה.

כל המחשבות שהיצר הרע מכניס בלב האדם 
שה'  למה  ראוי,  לא  "אתה  התפילה:  בשעת 
רחוקה  שלך  התפילה  עליך,  כועס  ה'  לך,  ייתן 
לפעול  יכולה  לא  והיא  הצדיקים  של  מהתפילה 
פעולות ולשנות דברים, כבר התפללת הרבה ולא 
נענית..." ועוד מחשבות מסוג זה – כל המחשבות 
ולכן  השפע  של  בדלי  וסדקים  חורים  הן  האלה 
פירות.  עושה  שלך  שהתפילה  מרגיש  לא  אתה 
אבל כאשר אתה דוחה את כל מחשבות השקר 
משתפרת  שלך  התפילה   – האלה  והכפירה 
פלאים ויכולה לפעול ישועות גדולות מאוד. נֹאמר 
כך: "טוב שעה אחת באמונה משעות רבות בלי 
מהרבות  בכוונה  מעט  "טוב  משקל  על  אמונה" 

שלא בכוונה".

תדע עם מי אתה מדבר
ומדוע זו האמונה השלימה? כי מה שה' יתברך 
זו   – ורוצה לעזור ולתת ולהשפיע  שומע תפילות 
זו תכונה שלו, כמו שכתוב "חסד  מהותו יתברך, 
א-ל כל היום" ו"רחמיו על כל מעשיו" – והיא לא 
וגורם.  סיבה  ולשום  הנבראים  למעשי  קשורה 
ולהכיר את המידות של ה' זה נקרא אמונה, כי 
אמונה פירושה להכיר אותו יתברך ולדעת אותו 

יתברך.

אם אתה עומד לפני ה' ואתה לא מאמין שהוא 
את  מכיר  לא  שאתה  אומר  זה  לך,  לתת  רוצה 
ה', כלומר שהאמונה שלך חסרה, אתה לא יודע 
הוא  כמה  יודע  לא  אתה  עומד,  אתה  מי  לפני 
רחמן וכמה הוא אוהב, ולא פלא שהתפילה שלך 
שלך,  הגרזן  את  היטב  תחדד  לכן  מאוד.  חלשה 
אתה  מי  לפני  לראש  טוב  טוב  לעצמך  תכניס 
עומד וכמה ה' רחמן כמה הוא אוהב וכמה הוא 

רוצה לתת ולקרב, לעזור ולהושיע.

ממשיכים בבנייה
ובקשה,  תפילה  לכל  ויציב  נכון  אכן  זה  ואם 
על  מתפלל  שאתה  לתפילות  שבעתיים  נכון  זה 
קרבת ה', על תשובה, על תיקון המידות והברית 
ועל האמונה בעצמה. כי אז בוודאי התפילה שלך 
חשובה ומקובלת ורצויה ובוודאי בוודאי פועלת פי 

כמה וכמה.

כאשר אתה מבקש על אמונה ועל קרבת ה' – 
זה ממש לא משנה מי אתה ומה עשית עד הרגע 
הזה. אלא אתה נהפך לאדם אחר, למהות אחרת, 
למציאות אחרת, ואתה חייב לדעת את זה ולזכור 

את זה היטב, כי בזה תלויה כל ההצלחה שלך.

בפרשת השבוע אנו ממשיכים בבניית המשכן. 
המשכן,  את  בונה  תפילה  שכל  מלמד  נחמן  ר' 
והיסוד של בניית המשכן הוא האמונה שה' רוצה 
בתוכם".  ושכנתי  לי מקדש  "ועשו  בתוכנו.  לשכון 
תאמין שה' רוצה בעבודתך, ה' רוצה לשכון אתך 
ולברך אותך, ה' רוצה את התפילות שלך. ועל ידי 
את  שיבנו  שלמים  כלים  יהיו  שלך  התפילות  זה 
המקדש  בית  ואת  השכינה  קומת  ואת  המשכן, 

שיבנה ברחמים במהרה בימינו אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך

שיבנה ברחמים במהרה בימינו אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך

   
                      2 0 0 9

E
ST

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



הערכה או ביקורת פרק ב'
שלילית  השפעה  יש  חינוך,  כשיטת  ל"ביקורת" 

מאוד על בני אדם בכלל ועל ילדים בפרט.

מגיבים  גדושות,  במנות  ביקורת  ילדים המקבלים 
בדרך כלל בהרגשת כישלון וייאוש. הם נוטים להטיל 
כדי  עד  והביצועית,  המנטאלית  ביכולתם  "ספק" 
חוסר התמודדות, וזאת מהסיבה הפשוטה- שבלהט 
הביקורת אנו ההורים נוטים לומר דברים שלא כל 
כך התכוונו אליהם, אך הילד שרגיש לכל מילה, חש 
המילים,   של  הפוגע  ובטון  בסגנון  בצורה,  בהגזמה, 
ונפגע מחוסר הצדק וחוסר ההגינות של הביקורת. 

מגיבים  גדושות,  במנות  ביקורת  ילדים המקבלים 
נוטים  ואפילו  בהתמרדות  ייאוש,  בתחושת  בד"כ 
מאווירה  נהנים  שאינם  מכיוון  מההורים  להתרחק 
משפחתית טובה שלה הם זקוקים כאוויר לנשימה. 

קשייו,  חוויותיו,  את  לשתף  ורוצה  צריך  ילד,  כל 
לבטיו ואת כל מה שעובר עליו במהלך היום. המקום 
שבו הוא משתף- הוא הבית. הדמויות שאותם הוא 
ילד מוותר על הצורך  משתף- הם ההורים. כאשר 
ובמידת  היומיום  בחוויות  לשתף  שלא  ובוחר  הזה 
הנדרש,  המינימום  את  רק  להורים  לספר  ההכרח 
חווה שיתוף, להיפך-  הוא בעצם מספר שהוא לא 

הוא חווה הרבה ביקורת.

לתקרית  הגיב  כיצד  לאמו  שסיפר  ילד  לדוגמא: 
בחרה  האם  ובתגובה  הספר  בבית  לו  שהיתה 
נהגת  ולא  כך  נהגת  "מדוע  כמו:  מבקר  במשפט 
להימנע  הבאה  בפעם  עלול  יכלת...",  הרי  אחרת? 

מלשתף את אמו בקורותיו. 

ישתף  לא  יומי"  "בסיס  על  ביקורת  שמקבל  ילד 
מפסיד  שהוא  מכיוון  בחוויותיו,  ההורים  את  יותר 

איתם את התחושה של התועלת והחוויה בשיתוף.

ההתנהגות הקיצונית היא- הפסקת התנסות של 
תחושת  את  שוב  ולחוות  להיכשל  מפחד  חוויות, 

הביקורת.

בסדר, אז בלי ביקורת בכלל??? מה, הילד יעשה 
ככל העולה על רוחו ולא יהיה מי שיעצור אותו או 

יגיד לו מה לעשות?! סבלנות, נמשיך לקרוא!

איך הילד ילמד משגיאותיו?
הורים יקרים, כולנו עושים טעויות ושגיאות. שגיאות, 
אפילו חשובות "מאוד" להתפתחות נורמטיבית של 
אך  לקום.  ידע  לא  לעולם  נופל,  מי שלא  כי  הילד- 
יחס  הוא  הילד  לשגיאות של  בתנאי שהיחס שלנו 

"הוגן". יחס ביקורתי לשגיאות, הוא יחס "כואב". 

מודעי, שלא  אינסטינקט תת  הוא  הפחד מכאב, 
מסוימות  התנהגויות  ולכן  האדם.  בשליטת  נמצא 
אצל  לימודית  או  מוטורית  מפעילות  הימנעות  או 
ילדים, הם לעיתים סוג של "הימנעות התת מודע" 
בגלל פחד שהילד חווה בעבר או עדיין חווה בהווה 
ולא תמיד נוכל להבין את ההתנהגות מבלי שאיש 

מקצוע יבדוק לעומק.

שלנו  התגובה  "מחץ"-  למשפט  עכשיו  תקשיבו 
האם,  הילד-  עם  יקרה  מה  תקבע  הילד,  לשגיאות 
כשהוא ייפול, הוא ילמד לקום מהנפילה?! או שהוא 
הכישלונות  עם  להתמודד  סיכוי  לו  שאין  ילמד 
שהחיים מציבים לפתחו והוא יהיה ח"ו ילד מיואש 
לטעות  שלא  בכדי  החיים  את  לחוות  רוצה  שלא 

ולכאוב. )עכשיו תעצרו ותקראו את זה שוב(.

של  בתוצאות  ביותר  חשוב  מסר  להפנים  עלינו 
יותר  נוטה  ביקורתיים,  להורים  ילד  ביקורתי:  חינוך 
להיות אנטי, לעשות דווקא, לא יהיה לו רצון לשתף 
לו  יהיה  ביטחון,  בחוסר  באדישות,  יתנהג  פעולה, 
לעשות  פחד  חדשים,  דברים  עם  להתנסות  פחד 

שגיאות ועוד. 

ביקורת אינה שיטת חינוך
הביקורת הרגילה "זו המוצעת בשוק" אינה יעילה 
כשיטת חינוך, כי אנו מבקרים בצורה מאוד כוללנית 

מבלי להפריד בין הילד לבין הבעיה. 

גם לילד קשה להפריד בין העושה למעשה, וכשאנו 
המעשה  בין  מחבר  הילד  "הילד"  את  מבקרים 
שהוא עשה לבינו ומבין ש"הוא" לא בסדר ואת כל 
מייחס  הוא  "הבעיה"  כלפי  המופגן  הרגשי  העומס 
הרסני,  אני  יוצלח,  לא  אני  בסדר,  לא  "אני  לעצמו 
פוגעת  הביקורת  בגללי".  הם  בעולם  הבעיות  כל 

ביכולת של הילד להיות ספונטני ויצירתי, הביקורת 
מייאשת ופוגעת נואשות בביטחון העצמי והביקורת 

גם פוגעת באווירה הטובה. 

ביקורת, תנסה  ילדך מרגיש בעת  כדי להבין מה 
לדמיין שאתה נמצא במרכז אצטדיון חשוך ועושה 
נדלקים,  הזרקורים  כל  לפתע  חיובי,  לא  מעשה 
מופנים אליך ומאירים את השלילה שבך... ולכן את 
להפסיק  עלינו  חינוך"  כ"שיטת  הביקורת השלילית 

היום!

חינוך ע"י הערכה
עדיין  זה,  בשלב  אך  חינוכית",  "ביקורת  גם  ישנה 
לא נרחיב בה. הצד השני של חינוך ע"י ביקורת הוא 
חינוך ע"י הערכה. עלינו לדעת שכהורים, השפעתנו 
על ההערכה העצמית של ילדינו היא אדירה, יש לנו 
החיובי של  הדימוי העצמי  להעצים את  הכוח  את 

הילד ומצד שני לפגוע בו ולהחלישו.

מהי בעצם הערכה עצמית? הערכה עצמית היא: 
המידה שבה אנו רואים באור חיובי או שלילי את 
ההערכה  לסוג  שלנו.  באישיות  השונים  ההיבטים 
העצמית ישנן השפעות עמוקות על תהליך החשיבה 
של האדם, חלומותיו, רצונותיו, רגשותיו ויעדיו בחיים. 
להתנהגות  העיקרי  המפתח  היא  עצמית  הערכה 

האדם.

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

השאיפות והרצונות החיוביים בהמשך החיים.

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

להציב לעצמו יעדים ולהתמודד עם אתגרים.

המשך בע"ה בשבוע הבא.

ַהֲחָתְך ֶׁשֶּנֱעַלם
ֲאָבל  ָהְרפּוָאה,  ְּבִעְנַין  ָרִאיִתי  ְּגדֹוִלים  ִנִּסים  ַהְרֵּבה 
ַהֵּנס ַהָּבא ֵיׁש ּבֹו ִחּזּוק ָעצּום. ֶאת ַהֵּנס ַהֶּזה ִסֵּפר ִלי 
ַאְבֵרְך ָחׁשּוב, ֶׁשּלֹוֵמד ְּבכֹוֵלל ַּדָּינּות ֶׁשל ְּבנֹו ֶׁשל מֹוֵרנּו 
ַּדַעת",  "ְיַחֶּוה  ּכֹוֵלל  זצוק"ל,  יֹוֵסף  ָהַרב עֹוַבְדָיה  ְוַרֵּבנּו 
ְוַאֲחֵרי  ֱאמּוָנה.  ְולֹוֵמד  ֶׁשִּלי  עּוִרים  ַלּׁשִ ָּבא  ַּגם  ְוהּוא 
ַמע ֶאת ַהֵּנס ַהָּקָטן ֶׁשָהָיה ִלי ִעם ַהֶּפַצע ָּבֶאְצַּבע,  ֶׁשּׁשָ

הּוא ִסֵּפר ִלי ַעל ַהֵּנס ֶׁשֵאַרע לֹו. 

ְמאֹד  ָעמֹק  ֵמֲחָתְך  ַרב  ְזַמן  ָסַבל  הּוא  ִסֵּפר:  ְוָכְך 
ֶׁשָהָיה לֹו ְלרַֹחב ָּכל ַּכף ָהֶרֶגל. ָּכל ָּכְך ָעמֹק, ֶׁשָראּו ֶאת 
ָּכל ַהָּבָׂשר, ּוְבקִֹׁשי ָהָיה ָיכֹול ִלְדרְֹך ַעל ַּכף ַרְגלֹו. ֶּדֶרְך 
ְּכֵאִבים  ֵמרֹב  ָׁשָעה,  ֲחִצי  לֹו  ָלְקָחה  ַּדּקֹות  ָׁשֹלׁש  ֶׁשל 

נֹוָרִאים ֶׁשָהיּו לֹו.

עּוִרים ֶׁשל ַההֹוָדָאה, ְוֶעֶרב ֶאָחד,  הּוא ָׁשַמע ֶאת ַהּׁשִ
ָּבֶרֶגל.  ַהֶּזה  ַהֲחָתְך  ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ִהְתִחיל  הּוא 
ָּפׁשּוט ָאַמר ּתֹוָדה ְותֹוָדה ְותֹוָדה ַעל ָּכל ַצַעד ֶׁשָעָׂשה 
ְוַעל ַהִּיּסּוִרים, ּוִבֵּקׁש ְסִליָחה ַעל ָּכְך, ֶׁשַעד ַעְכָׁשו הּוא 
ֹלא ֶהֱאִמין ֶׁשֶּזה ְלטֹוָבה, ְוהֹוָדה ַלה' ְּבֶמֶׁשְך ֲחִצי ָׁשָעה 
ָרצּוף ְוכּו'. הּוא ָקם ַּבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ָהֶרֶגל ְׁשֵלָמה, ַהֶּפַצע 
ֵנס  ְּכלּום! ָּפׁשּוט  ָהָיה  ְּכִאּלּו ֶׁשֹּלא  ָחָלק  ְוָהעֹור  ָסגּור, 

ָּגמּור, ֵמַעל ַהֶּטַבע ְלַגְמֵרי! ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין. 

ַהֲחָתְך ָהָיה ָעמֹק ָּכל ָּכְך, ֶׁשָּקֶׁשה ְלָתֵאר ֶׁשִּיְתַרֵּפא 
ְוָצַמח  ַלְיָלה,  ִּבין  ְוִנְסַּגר  ֶׁשִּתְהֶיה,  ֵאיזֹו ְרפּוָאה  ְיֵדי  ַעל 
ִלי  ִסֵּפר  ֶזה  ֶאת  ֵיָאֵמן.  ֹלא  ְלַגְמֵרי!  ָחָלק  ָחָדׁש  עֹור 
ב  אֹותֹו ַאְבֵרְך ֶׁשהּוא ָּכָאמּור, ַּתְלִמיד ָחָכם ָחׁשּוב ּוְמֻיּׁשָ

ְּבַדְעּתֹו.

ה' ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשִאם ֵיׁש ֵאיזֹו ָצָרה, ָּפׁשּוט אֹוְמִרים 

ּתֹוָדה! ִּכי ַהּתֹוָדה, ִהיא ְּתׁשּוָבה ַעל חֶֹסר ָהֱאמּוָנה – 
ְוָאז ַהּכֹל ִמְתַהֵּפְך ְלטֹוָבה, ְורֹוִאים ִנִּסים ֵמַעל ַהֶּטַבע. 
ֶׁשאֹוֵמר  ָאָדם  ַהֶּטַבע!  ֶאת  ְמַׁשָּנה  ָּפׁשּוט  ַהּתֹוָדה  ִּכי 
ִמְׁשַּתֶּנה  ַהֶּטַבע  ֶׁשֶּזה טֹוב,  ֶׁשַּמֲאִמין  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו  ּתֹוָדה, 

ִּבְׁשִבילֹו.

ְוָרִאיִתי ְּבמֹו ֵעיַני ְמאֹות ִמְקִרים, ֵּבין ֶׁשִּלִּויִתי חֹוִלים 
ְוִקיצֹוִני  ִמָּיִדי  ֶטַבע  ְלִׁשּנּוי  ֵעד  ְוָהִייִתי  ְוִהְדַרְכִּתי אֹוָתם, 
ֶׁשָחִויִתי  ִאיִׁשִּיים  ְּבִמְקִרים  ּוֵבין  ְּתׁשּוָבה;  ְּכֶׁשָעׂשּו  ִמָּיד 
ּוִמָּיִדי,  ֻמְחָלט  ְּבִׁשּנּוי  ַהֶּטַבע  ִמְׁשַּתֶּנה  ֵּכיַצד  ּגּוִפי,  ַעל 

ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְּכֶׁשְמִביִנים ָמה ָצִריְך ְלַתֵּקן.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

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

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

בדיחות הדעת

ואמרה  מזלה  את  ניסתה  קמצן  של  אישה 
לה:  עונה  הבעל   ."200 לי  "תשאיר  לבעלה: 

"סליחה אישתי אבל אני לא מכיר תשיר."
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סותמים את החורים
וההוצאות,  ההכנסות  במאזן  בעיה  לכם  יש  אם 
להגדיל  הכוחות  בכל  לנסות  היא  הנטייה הטבעית 
שטחית  בהסתכלות  נרֶאה  תמיד  ההכנסות,  את 
אבל  הבעיות.  את  לנו  תפתור  נוספת  שהכנסה 
הפתרון  שלרוב  יודעים,  אמתיים  כלכליים  מומחים 
שלנו.  המיותרות  ההוצאות  בבדיקת  דווקא  טמון 
לרוב ההכנסה היא לא הבעיה אלא דווקא ההוצאה 

וההתנהלות הכלכלית השגויה.

מים.  לדלי  המאזן  את  מדמים  הכלכלה  מומחי 
כאשר יש חורים בדלי – לא תעזור הגדלת הזרימה 
זאת  ולעומת  החוצה,  תיפלט  תמיד  היא  כי  לדלי 

כאשר הדלי שלם – גם במעט מים יתמלא הדלי.

ההסבר הזה די מוכר ומובן, אבל מסבר שאנחנו 
האישיים  לחיים  מאוד  הרבה  מכך  ללמוד  יכולים 
שלנו. אנחנו אוהבים להשקיע בכמויות ובמאמצים, 
אבל פחות שמים לב לֵּכִלים וַלְיעילּות של העבודה 

שלנו.

יעילות קודמת למאמץ
שעות  שמונה  לי  היו  "אילו  ידועה:  אמרה  ישנה 
להשחזת  מהן  שש  מקדיש  הייתי  עצים,  לכריתת 
וביעילות של  כי כאשר משקיעים בשלמות  הגרזן". 
יותר  הרבה  לפעול  עבודה  במעט  אפשר   – הכלים 
גדולה  וביגיעה  ארוכות  בשעות  פועלים  מאשר 

באמצעות כלים לא שלמים ולא יעילים.

ישקיעו  שאם  חושבים  הורים  כך.  זה  בחיים  גם 
יראו  הם   – ומאמצים  ריצות  כסף  הרבה  בילדים 
פירות בעמלם, אבל המציאות היא שזה לרוב לא 
עבודה  זו  להועיל  יותר  להרבה  שיכול  מה  מועיל. 
קצרה ומרוכזת עם כיוון ברור ומטרה, ומתוך הדרכה 
מועילות   – אמתית  אכפתיות  טובה,  שיחה  נכונה. 

ויעילות הרבה יותר משעות רבות ולא ממוקדות.

הקשבה  עם  קצרה  נכונה  שיחה   – בזוגיות  גם 

יותר  אמתית ועם לב פתוח, טובה בעשרות מונים 
גורמות  רק  שלרוב  הנפש  בפיזור  ארוכות  משעות 

ליותר תסכול.

הרעיון הוא שהמיקוד והיעילות של הכלים שווים 
הרבה יותר ממאמצים גדולים בכמות ובאיכות.

הכלים הרוחניים
וזה בדיוק כך גם ברוחניות. יהודי מנסה להתפלל 
על דבר מסוים כגון לפעול ישועה שהוא צריך לה, 
שהוא  מרגיש  וכשהוא  בעצמו,  רעה  מידה  לשנות 
מן  להתייאש  או  היא  הטבעית  הנטייה  נענה,  לא 
שעות  יותר  להשקיע  לנסות  או  חלילה  התפילה 

בתפילה,  להרבות  מאוד  טוב  זה  מאמצים.  ויותר 
אבל חשוב מאוד לשים לב ולבדוק האם התפילה 

שלנו "יעילה".

לקבלת  כלי  היא   – הדלי  כמו  התפילה  גם  כי 
שפע. בכל תפילה השפע זורם, השאלה היא האם 
התפילה מסוגלת להכיל ולאצור בתוכה את השפע. 
כדי  מחודד,  גרזן  שלם,  כלי  להיות  צריכה  התפילה 
לפעול ביעילות מירבית ולהביא לתוצאות המיוחלות.

את  נוודא  כיצד  התפילה?  של  השלימות  מהי 

השלימות של הכלים ואת היעילות של תפילותינו?

המוחלטת  האמונה  היא  התפילה  של  השלימות 
תפילה  האמונה.  הוא  התפילה  של  הלב  בה'. 
באמונה חלשה היא תפילה חלשה, כמו גרזן קהה 
האמונה,  הגברת  אמונה,  לימוד  מחורר.  דלי  וכמו 

וחידוד האמונה -  נותנים כוח ועוצמה לתפילה.

מתקנים את הדלי
לא  היא  מדברים  אנחנו  שעליה  האמונה  אבל 
יכול לתת. זה ברור, אבל זה לא  רק האמונה שה' 
ובשביל  חדה  תהיה  שהתפילה  בשביל  מספיק 

שהכלים יהיו שלמים.

שה'  האמונה  היא  מדברים  אנו  שעליה  האמונה 
שה'  האמונה  היא  שלימה  האמונה  לתת.  רוצה 
שה'  והאמונה  אותך,  אוהב  וה'  נברא,  כל  אוהב 
שומע תפילת כל פה ושומע גם את התפילה שלך, 
והאמונה שה' רוצה לתת שפע לנבראים יותר ממה 
שה'  והאמונה  לקבל,  רוצים  בעצמם  שהנבראים 
ורוצה  ביותר  הגדול  הרשע  את  גם  אוהב  יתברך 
רוצה  ושהוא  בתשובה,  אותו  ולהחזיר  לו  לעזור 
בתשובה ונותן יד לשבים אליו ורוצה רק לעזור להם 
כביכול  שהוא  והאמונה  עצמם,  את  ולשפר  לתקן 
פונה מכל עיסוקיו ודואג לך ותיקונך וחושב מחשבות 

כיצד לעזור לכל הפונים אליו באמת.

הדבר  פירוש  תפילה  כל  שומע  יתברך  שה'  וזה 
ולכן  פירות.  ועושה  פועלת  שלך  שהתפילה  הוא 
כאשר אתה מתפלל, אתה חייב להאמין שהתפילה 
חור  לך  יש  זה  בלי  ופועלת.  ורצויה  מקובלת  שלך 
בדלי כי התפילה שלך חסרה את מרכיב האמונה 

שהוא השלימות של הכלי.

מחדדים  את הגרזן
ר' נחמן אומר שכל מילה בתפילה היא כלי, אבל 
להתמלא  שיוכל  שלם  כלי  יהיה  רוצים שהכלי  אנו 
כשאנו  לכן  השפע.  את  ולהחזיק  טוב  ובכל  בשפע 
האישיות  בתפילות  הן  ובבקשה,  בתפילה  עומדים 

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

מאמר

ראש הישיבה

האמונה שלימה 
היא האמונה שה' 
אוהב כל נברא, וה' 
אוהב אותך

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

16:4918:0318:42ירושלים

17:0618:0418:39תל אביב

16:5718:0318:40חיפה

17:0818:0518:43באר שבע

פרשת תצוה 
גליון 609 | י"א אדר א' תשע"ט

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום „',
ט"ו ‡„ר ‡' (20/02/19)

ישיבת "חוט של חס„" 
שמו‡ל הנבי‡ 13,

בשעה 20:30

יום ‡',
י"ב ‡„ר ‡' (17/02/19)

בי"כ "ל‡ה ויל„יה"
מתחם ˜ברי ה‡מהות,

בשעה 20:00

יום ה',
ט"ז ‡„ר ‡' (21/02/19)
בי"כ ע"ש חללי ˆה"ל 

המעפילים פינת המˆו„ה,
בשעה 21:30

ירושלים חולוןטבריה

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

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

לדבריו הקדושים, על פי המבואר בספרים הקדושים 

ומקור הדבר בזוהר הקדוש ברעיא מהימנא )פרשת 

פנחס רנו.( הטעם שצוה הקב"ה להדליק את הנרות 

אל מול פני הנר האמצעי, כי האור של שבעת קני 

הרועים:  שבעת  של  האור  כנגד  מכוונים  המנורה 

אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף, דוד.

נמצא לפי זה כי הנר האמצעי שהוא הנר הרביעי, 

שבעת  מכל  גדול  שהיה  רבינו  משה  כנגד  מכוון 

שכתוב  כמו  מהקב"ה,  התורה  את  שקיבל  הרועים 

)דברים לד-י(: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר 

ידעו ה' פנים אל פנים", לכן צוה הקב"ה: "אל מול פני 

המנורה יאירו שבעת הנרות", להורות כי כל ששת 

הרועים מקבלים ממשה את אור התורה.

רבינו  משה  כי  שנתבאר  מה  לפי  כן  כי  הנה 

השפיע יראה כל כך גדולה על בני דורו, עד שלגבי 

שני  כי  נמצא  היא,  זוטרתא  מילתא  יראה  משה 

מול  אל  הנרות  את  להדליק  שצריך  הטעמים 

שהקנה  סופר"  ה"חתם  של  הטעם  המנורה,  פני 

הנקודה  שהיא  ה'  יראת  כנגד  הוא  האמצעי 

הזוהר  של  והטעם  התורה,  כל  של  המרכזית 

רבינו,  משה  כנגד  הוא  האמצעי  שהקנה  הקדוש 

עולים בקנה אחד כפתור ופרח.

נפלאות  לראות  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

"נח-שת"  הקודמת  הפרשה  של  בסמיכות  התורה, 

"ואתה", לרמז כי משה היה גלגולו של  עם פרשה זו 

למשה:  הקב"ה  אמר  לכן  שת.  של  גלגולו  שהיה  נח 

מסרת  כי  זו  בפרשה  שמך  הזכרתי  שלא  "ואתה", 

נפשך להצלת ישראל באומרך: "מחני נא מספרך אשר 

שלא  נח  נשמת  של  הפגם  את  בכך  ותיקנת  כתבת", 

התפלל על בני דורו, הנה מעתה מוטלת עליך החובה 

לתקן גם הפגם שלא השפיע יראה לבני דורו.

בני  את  תצוה  "ואתה  ממך:  מבקש  אני  לכן 

ישראל ויקחו אליך שמן זית זך" - "אליך" דייקא, 

שמצות הדלקת המנורה בשמן זית זך היוצא מן 

המצוה  זה  מטעם  שהרי  שמך,  על  נקראת  הזית 

הקנה  שהוא  המנורה,  פני  מול  אל  להדליק  היא 

היראה  מדת  וכנגד  משה  שכנגד  האמצעי 

של  התיקון  נשלם  ובכך  דורו,  בני  על  שהשפיע 

נח שהיה בבחינת זית שהשמן סגור בתוכו. וזהו 

 - זך"  זית  שמן  אליך  "ויקחו  הקב"ה:  לו  שאמר 

המשולש  החוט  נ'ח  מ'שה  ש'ת  נוטריקון  שמ"ן 

שתיקן משה בבחינת שמן זית זך.

הקדוש  הוא  מורי,  אצל  בווילנא  בהיותי  "ואני 

יגן עלינו,  הגאון החסיד רבינו אליהו מווילנא זכותו 

שאלתי את פיו לאמר, איזה דרך יבוא השפע, ובאיזה 

אופן ישפיע הצדיק מיראתו גם לבני דורו. השיב לי, 

משל לכלי גדול אשר כלים קטנים סובבים אותו מכל 

צד, ואתה תעמוד ותשפוך אל הכלי גדול בלי הפסק, 

בעל כרחך כאשר הכלי גדול נתמלא על כל גדותיו, 

אשר  הקטנים  אל  יגיע  עוד  שתשפוך  מה  כל  אז 

אצלה, אבל כל עוד אשר היא בעצמה לא נתמלאה, 

כל שכן שלא יגיע אל הסמוכים כל מאומה".

הנה כי כן זהו פירוש הגמרא: "אין לגבי משה 

שהיראה  אמת  הן  כלומר  היא".  זוטרתא  מילתא 

"לגבי  אבל  להשגה,  וקשה  מאד  גדול  דבר  היא 

עד  ה',  ביראת  גדותיו  כל  על  מלא  שהיה  משה" 

שנשפך על כל אלו שעמדו סמוך לו, יראת שמים 

"מילתא זוטרתא היא".

 צדלק  צמנו"צ תילוב נטלא
תל  ו"צ וי"א  תמים

עינינו  יאירו  האמור  לפי  כי  וראה  בא  ועתה 

ב"תורת  סופר"  ה"חתם  מרן  שגילה  מה  להבין 

הדלקת  כי  הג'(,  הדיבור  בהעלותך  )פרשת  משה" 

השילוב  על  רמז  היא  המקדש  בבית  המנורה 

הקודמת  ה'  יראת  עם  התורה  עסק  של  הנפלא 

לתורה, על פי הידוע שהדלקת נרות המנורה היא 

רמז על אור התורה כמו שאמרו: "הרוצה שיחכים 

ידרים וסימנך מנורה בדרום".

והנה שנינו בגמרא )שבת לא.(: "מאי דכתיב )ישעיה 

ודעת  ישועות חכמת  והיה אמונת עתיך חוסן  לג-ו( 

עתיך  זרעים,  סדר  זה  אמונת  אוצרו,  היא  ה'  יראת 

זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר 

נזיקין, חכמת זה סדר קדשים, ודעת זה סדר טהרות, 

כי  מזה  מבואר  אוצרו".  היא  ה'  יראת  הכי  ואפילו 

את  המקיימת  המרכזית  הנקודה  היא  שמים  יראת 

כל התורה שבעל פה הכלולה מששה סדרים.

לפי זה אומר ה"חתם סופר" כי על זה מיוסד 

האמצעי  הקנה  לתורה,  הרומזת  המנורה  צורת 

הוא כנגד יראת שמים שהיא הנקודה המרכזית, 

וממנו יוצאים ששה קני המנורה כנגד ששה סדרי 

זה  ומטעם  פה,  כל תורה שבעל  משנה הכוללים 

כי  הנרות",  שבעת  יאירו  המנורה  פני  מול  "אל 

תכלית עסק התורה היא להגיע אל היראה שהיא 

עמוד התווך של כל התורה.

מה שאמר  על פי  ונראה לבאר הענין בזה  "אליך". 

מב-יח(:  )שם  במצרים  עמהם  כשנפגש  לאחיו  יוסף 

וחיו  יוסף ביום השלישי זאת עשו  "ויאמר אליהם 

מהרי"ד  מרן  כ"ק  ופירש  ירא".  אני  האלקים  את 

להיות  זכה  שיוסף  הידוע  פי  על  זי"ע  מבעלזא 

מרכבה למדת יסוד צדיק, בזכות שעמד בקדושתו 

ט(:  )שם  שכתוב  כמו  הארץ,  ערות  שהיא  במצרים 

"לראות את ערות הארץ באתם".

והנה שורש התגברות האדם על אהבות רעות, 

האהבות  את  המכבה  היראה  מדת  ידי  על  הוא 

האסורות, הנה כי כן זהו שאמר להם יוסף: "זאת 

עשו וחיו", אם אתם רוצים להיות במצרים ערות 

בחייהם  אשר  רשעים  ולא  חיים,  בבחינת  הארץ 

קרויים מתים, "את האלקים אני ירא", תלכו בדרכי 

להתדבק ביראת ה' כל היום, כי על ידי זה תצליחו 

לגרש את כל האהבות הרעות.

נמצא לפי זה כי אם היה נח משפיע יראת שמים 

רעות  אהבות  על  להתגבר  יכולים  היו  דורו,  לבני 

שגרמה להם להשחית כל בשר את דרכו על הארץ, 

לעצמו,  היראה  את  נח  החזיק  המבואר  כפי  אולם 

בדורותיו  היה  תמים  צדיק  איש  "נח  שכתוב:  כמו 

את האלקים התהלך נח". ומפרש בתרגום אונקלוס: 

יְך נַֹח".  א ַדה' ַהלִּ ַדַחְלתָּ ָדרוִֹהי בְּ ִלים ֲהָוה בְּ אי שְׁ ַבר ַזכַּ "גְּ

כלומר שהלך ביראת ה' "את האלקים" עם הקב"ה 

לבדו ולא יצא להשפיע יראת ה' לבני דורו. 

מה נפלא להבין לפי זה איך משה רבינו גלגול 

נח תיקן ענין זה על ידי שהשפיע הרבה יראה על 

"הכל  לג:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  כמו  דורו,  בני 

)דברים  שנאמר  שמים,  מיראת  חוץ  שמים  בידי 

כי  מעמך  שואל  אלקיך  ה'  מה  ישראל  ועתה  י-יב( 

שמים  יראת  "אטו  בגמרא:  ומקשה  ליראה".  אם 

משה  לגבי  "אין  ומתרץ:  היא",  זוטרתא  מילתא 

הלא  המפרשים  ותמהו  היא".  זוטרתא  מילתא 

ה'  מה  ישראל  "ועתה  ישראל:  כל  אל  דיבר  משה 

אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה", ולגביהם הלא 

יראה לאו מילתא זוטרתא היא.

)פרשת  יעקב"  ב"אהל  מדובנא  המגיד  וביאר 

תזריע(: "כי באמת היראה היא דבר גדול מאד, ועם 

כל זה בדורו של משה היה נקל להשיג היראה על 

מושפעים  היה  כי  משה,  של  וקדושתו  יראתו  ידי 

ומקבלים ממנו ומדרגתו". והוסיף על כך דבר נפלא 

ששמע מפי רבו הגר"א זי"ע:
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 צלקח צנתגב מתמן זי 
תה"יך ללמד  ו"צ לאח"ים

שפתחנו  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הקב"ה  שצוה  מה  כי  תנחומא,  המדרש  במאמר 

בשמן  דוקא  המקדש  בבית  הנרות  את  להדליק 

זית, הוא כדי להזכיר את המעשה של היונה אחרי 

המבול שבאה אל נח: "והנה עלה זית טרף בפיה", 

היונה  מה  הקב"ה,  "אמר  המדרש:  אומר  כך  ועל 

כיונה  שנמשלתם  אתם  אף  לעולם,  אורה  הביאה 

שנאמר  הנר,  את  לפני  והדליקו  זית  שמן  הביאו 

ואתה תצוה ויקחו אליך שמן".

יג:(:  )הוריות  בגמרא  ששנינו  מה  לבאר  נקדים 

של  לימוד  משכח  שהזית  כשם  יוחנן  רבי  "אמר 

שבעים שנה, כך שמן זית משיב לימוד של שבעים 

היא  התורה  לימוד  שתכלית  הידוע  פי  על  שנה". 

מט:(  )סוכה  בגמרא  שדרשו  כמו  לאחרים,  ללמדה 

בשבח המלמד תורה לאחרים: "מאי דכתיב )משלי 

לא-כו( פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה... 

תורה ללמדה זו היא תורה של חסד, שלא ללמדה 

זו היא תורה שאינה של חסד".

"אם  מ"ח(:  פ"ב  )אבות  במשנה  ששנינו  וזהו 

למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך 

נוצרת". ופירש ה"מדרש שמואל" אם למדת תורה 

לעצמך,  התורה  של  זו  טובה  תחזיק  אל  הרבה, 

פירש  וכן  נוצרת.  לכך  כי  לאחרים  תלמדנה  אלא 

הפסוק  רמז  ומוסיף  שם(  )אבות  ישראל"  ב"עבודת 

)איוב ה-ז(: "כי אדם לעמל יולד" - לעמ"ל נוטריקון 

ל'למוד ע'ל מ'נת ל'למד.

מעתה הנה מה טוב להבין דברי רבי יוחנן: "כשם 

שהזית משכח לימוד של שבעים שנה, כך שמן זית 

המבואר  פי  על  שנה",  שבעים  של  לימוד  משיב 

"נמשלה תורה  במדרש תנחומא )פרשת אחרי אות י(: 

"זית" ובין "שמן  לשמן". הנה כי כן זהו ההבדל בין 

ואינו  בתוכו  וסגור  עצור  שהשמן  הזית  כי  זית", 

יוצא לחוץ, הוא רמז על עסק התורה שאדם לומד 

כיון  לשכחה  גורם  הוא  לכן  לעצמו,  רק  ומחזיק 

"שמן זית"  שאינו מלמדה לאחרים, אך לעומת זה 

שטרחו להוציא את השמן מתוך הזית, הוא רמז על 

עסק התורה שהאדם אינו מחזיק לעצמו, אלא הוא 

מוציא מתוכו ומלמדה לאחרים, לכן יש בו סגולה 

לזיכרון להחזיר תורה של שבעים שנה.

נח  בין  ההבדל  בעצם  זהו  הרי  המבואר  ולפי 

אבל  צדיק  שהיה  אף  נח  כי  גלגולו,  רבינו  למשה 

היה בבחינת זית שמחזיק את השמן סגור בתוכו, 

כי לא יצא לחוץ ללמד דרכי התורה והמצוות לבני 

דורו, אך לעומת זה משה רבינו גלגולו היה בבחינת 

זה  ידי  ועל  ישראל,  לכל  תורה  שלימד  זית  שמן 

תיקן את הפגם של נח.

 צדלק  צמנו"צ בתמן זי 
"מז של צהו"ך ללמד  ו"צ

על פי האמור יפתח לנו פתח להבין מה שצוה 

הקב"ה למשה רבינו דוקא בפרשה זו פרשת תצוה 

שלא נזכר בה שמו של משה, משום שמסר נפשו 

להצלת ישראל: "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו 

אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד". 

"הרוצה  על פי מה ששנינו בגמרא )בבא בתרא כה:(: 

הרי  בדרום".  מנורה  וסימנך  ידרים...  שיחכים 

מבואר שהדלקת המנורה היא רמז על אור תורה, 

וכן כתוב )משלי ו-כג(: "כי נר מצוה ותורה אור".

"ויקחו  הקב"ה:  לו  אמר  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

את  שידליקו  למאור",  כתית  זך  זית  שמן  אליך 

ללמוד  שנשכיל  כדי  זית,  בשמן  דוקא  המנורה 

מזה שתכלית לימוד התורה היא להאיר לאחרים, 

בבחינת שמן זית היוצא מן הזית המסוגל לזיכרון, 

לקחת  מצוה  שהוא  הטעם  הקב"ה  שפירש  וזהו 

סגולה  בו  יש  כי  תמיד",  נר  "להעלות  זית,  שמן 

נפלאה לזיכרון התורה תמיד.

במדרש  שהוכיח  מה  להבין  יומתק  זה  לפי 

)במדב"ר טו-ב( שתכלית הדלקת הנרות בבית המקדש 

עושה  בית,  בונה  כשאדם  "תדע  בחוץ:  להאיר  היא 

שיהא  כדי  מבפנים,  ורחבות  מבחוץ  צרות  חלונות  לו 

האור נכנס מבחוץ ומאיר מבפנים, ושלמה שבנה בית 

המקדש לא עשה כך, אלא עשה חלונות צרות מבפנים 

ורחבות מבחוץ, כדי שיהא האור יוצא מבית המקדש 

חלוני  לבית  ויעש  ו-ד(  א  )מלכים  שנאמר  לחוץ,  ומאיר 

שקופים אטומים". ולפי המבואר הרמז בזה כי תכלית 

לימוד התורה היא להאיר לאותם העומדים בחוץ.

מעתה נשכיל להבין המעשה הנשגב שעשתה 

לעת  היונה  אליו  "ותבוא  המבול:  אחרי  לנח  היונה 

שראתה  אחרי  כי  בפיה",  טרף  זית  עלה  והנה  ערב 

היונה שכלו המים מעל פני האדמה, רצתה לעורר 

את נח על מה שהיה צריך לתקן, לכן הביאה לו עלה 

זית טרף בפיה כדי לרמז לו בכך שהוא היה בבחינת 

זית שהשמן עצור בתוכו. אך ביותר מכך רמזה היונה 

לנח במה שהביאה לו עלה זית טרף בפיה, שיצטרך 

ידי שידליק את  להתגלגל במשה שיתקן אותו על 

המנורה בבית המקדש בשמן היוצא מן הזית.

כיון שבאנו לידי כך הנה מה טוב להבין בזה דברי 

הביאה  היונה  מה  הקב"ה,  "אמר  וחידותם:  חכמים 

הביאו  כיונה  שנמשלתם  אתם  אף  לעולם,  אורה 

שמן זית והדליקו לפני את הנר, שנאמר ואתה תצוה 

ויקחו אליך שמן". כי מאחר שנמשלו ישראל ליונה 

זית  בבחינת  שהיה  על  נח,  את  להוכיח  שהקדימה 

המחזיק את השמן בתוכו ולא הוכיח את בני דורו, לכן 

ראוי שיקיימו ישראל דבר זה וידלקו בשמן זית, שיש 

בזה לקח נשגב שצריך ללמד תורה לאחרים.

בפרשת  הקב"ה  שרמז  מה  היטב  מבואר  מעתה 

תצוה בסמיכות הפרשיות "נח-שת" "ואתה" כי משה 

הוא גלגול נח שהיה גלגול שת, שהרי בפרשה זו לא 

הזכיר הקב"ה את שמו של משה, משום שמסר נפשו 

להתפלל על ישראל: "ואם אין מחני נא מספרך אשר 

שרמוז  כפי  נח  נשמת  את  תיקן  הרי  ובכך  כתבת", 

זה  מטעם  והנה  נ"ח.  מ"י  אותיות  מחנ"י  באומרו 

נצטווה למסור לישראל מצות הדלקת הנרות בשמן 

מן  היוצא  שמן  בבחינת  להיות  שצריך  ללמדם  זית, 

הזית ללמד תורה לאחרים, ולא כנח שהיה בבחינת זית 

המחזיק בתוכו את השמן, לכן רמז הקב"ה בפרשה זו 

כי משה תיקן את נשמת נח שהיה בבחינת זית.

לפי זה יומתק להבין מה שרמזו ה"חתם סופר" 

וה"אגרא דכלה" כי במצות: "ויקחו אליך שמן זית 

שמ"ן  שסימנם  הגלגולים  שלושת  רמוזים  זך", 

זית  שמן  בלקיחת  כן  אמנם  כי  נ'ח,  מ'שה  ש'ת   -

משה  תיקן  לאחרים,  תורה  לימוד  על  רמז  שהוא 

התורה  את  שהחזיק  במה  שפגם  נח  נשמת  את 

שלושת  נשלמו  זה  ידי  ועל  זית,  בבחינת  לעצמו 

הגלגולים בבחינת "שמן זית זך".

 צקת" צנטלא בין מתצ "בינו
למהו  צדלק  צמנו"צ

לפי  לבאר  הקודש  במסע  נמשיך  הבה  עתה 

אליך  "ויקחו  רבינו:  למשה  הקב"ה  שאמר  מה  זה 

שמן זית זך", וצריך ביאור איך יתפרש כאן תיבת 

 רא  צאלקים צ צלך נחר, מט"ת צ "גום: רבדחל א דצ' צליך נחר,
 נח צחזיק צי"אצ לשהמו ולא צתטיש של דו"ו 

 ציונצ צביאצ לנח שלצ זי  לומ" לו  וכחצ,
 תציצ בבחינ  רזי ר תמחזיק צתמן ב וכו ולא צתטיש לאח"ים

 מתצ "בינו  יקן א  נח של ידי תצתטיש י"אצ לית"אל 
בבחינ : ראין לגבי מתצ י"אצ מיל א זופ" א ציאר

 רויקחו אליך תמן זי  זךר - מתצ "בינו ציצ בבחינ 
 תמן ציוהא מן צזי  לצתטיש י"אצ לכל ית"אל
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)דברים  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  הלא  ה',  בעיני  חן 

י-יז(: "אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד".

ויש ללמוד הביאור על כך על פי מה שהאריכו 

מפרשי התורה ובראשם ה"חתם סופר" )פרשת נח(, כי 

הן אמת שנח היה צדיק אבל היה בו פגם גדול, שלא 

לקיים  דורו  בני  על  להשפיע  אמותיו  מארבע  יצא 

"נח  ו-ט(:  )בראשית  כמו שכתוב  נח,  בני  שבע מצוות 

איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך 

נח  )פרשת  גֹמא"  ופירש ה"פרי מגדים" ב"תיבת  נח". 

אות ד( שכל הילוכו היה בהתבודדות עם ה', ולא יצא 

להוכיח את בני דורו ולהדריכם בדרך הישרה.

נח  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  ועוד  זאת 

סז:( שהיה בו פגם גדול שלא התפלל על בני דורו 

להתפלל  נפשו  משה  שמסר  כמו  ממות,  להצילם 

על ישראל: "ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני 

נא". ומטעם זה נקרא המבול על שמו כמו שכתוב 

נשבעתי  אשר  לי  זאת  נח  מי  "כי  נד-ט(:  )ישעיה 

מטעם  כן  כי  הנה  הארץ".  על  עוד  נח  מי  מעבור 

זה נחתך גם על נח גזר דין, כי הקב"ה מדקדק עם 

צדיקים כחוט השערה. אלא שלפי זה צריך ביאור 

איך מצא חן בעיני ה' להצילו מן המבול. 

 מחנרי נא ל קן טגם מרי נרח
תנ גלגל במתצ

שלמדנו  מה  פי  על  בזה  הביאור  לומר  ויש 

ב"לקוטי  האריז"ל  רבינו  של  הטהורה  ממשנתו 

זה  מטעם  כן  אמנם  כי  תשא(,  כי  )פרשת  תורה" 

נתגלגל נח במשה רבינו, כדי שיתקן הפגם של נח 

על  שהתפלל  ידי  ועל  דורו,  בני  על  התפלל  שלא 

ישראל להצילם מכליה אחרי חטא העגל תיקן את 

נשמת נח, הנה הדברים בלשון קדשו:

"מחני נא. דע כי נח היה בחינת משה ולא התפלל 

על דורו, לכן אמר מחנ"י ]אותיות[ מ"י נ"ח זאת לי, 

כי הוא גרם ]למי המבול[ לכן נקרא על שמו... ומשה 

חזר להתפלל עליהם לתקן את אשר עיוות, ועל כן 

אמר 'מחני נא' לשון מיחוי כמו מי המבול, וכל ימיו 

לא היה אלא בתפלה על הדור, לתקן מה שעיוות, 

באותן הימים אשר חטאו בעגל".

יומתק להבין בזה מה שאמר הקב"ה למשה 

בהם  אפי  ויחר  לי  הניחה  "ועתה  לב-י(:  )שמות 

ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול". כי רצה הקב"ה 

לבחון אותו אם יסכים לדבר זה, כפי שהסכים נח 

כשאמר לו הקב"ה )בראשית ו-יג(: "קץ כל בשר בא 

כל  שהם  גדול  גוי  ממנו   יצאו  זה  ידי  ועל  לפני", 

בני העולם, אבל משה לא הסכים אלא מסר נפשו 

להציל את ישראל מכליה.

ועתה בא וראה כי דבר זה מתאים להפליא עם 

הפסוקים"  ב"שער  עוד  האריז"ל  רבינו  שגילה  מה 

וזהו שאמר הקב"ה לנח, אף שיש בך פגם גדול 

שלא התפללת על בני דורך, עם כל זאת "בא אתה 

טעמו  הקב"ה  לו  ופירש  התיבה",  אל  ביתך  וכל 

הזה",  בדור  לפני  צדיק  ראיתי  אותך  "כי  ונימוקו, 

הז"ה  בגימטריא  עשר  השבעה  שבדור  רואה  אני 

בגלגול משה תהיה צדיק, כי הוא יתקן את הפגם 

ישראל  על  להתפלל  נפשו  שימסור  ידי  על  שלך 

ויאמר מחנ"י נא לתקן מ"י נ"ח.

של  העמוקה  כוונתו  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

תשא  אם  "ועתה  להקב"ה:  שאמר  רבינו  משה 

כתבת".  אשר  מספרך  נא  מחני  אין  ואם  חטאתם 

בתורתך:  כתבת  אתה  הלא  להקב"ה  בכך  רמז 

ה'",  בעיני  חן  מצא  ונח  עשיתים  כי  נחמתי  "כי 

אשר מזה למדנו שגם על נח נחתך גזר דין, אלא 

שמצא חן בעיני ה' שראה כי בגלגול משה יתפלל 

הרי  "אם תשא חטאתם",  כן  כי  על בני דורו. הנה 

תיקנתי בכך מה שלא התפלל נח על בני דורו וראוי 

שאשאר בחיים.

"ואם אין", שלא תקבל תפלתי להצילם מכליה, 

נמצא שלא תיקנתי מה שפגם נח, "מחני נא מספרך 

אשר כתבת", כלומר מחה מה שכתבת עלי בספרך: 

"ונח מצא חן בעיני ה'", כי ראית שאני עתיד לתקן 

את הפגם. זאת ועוד, מחה מה שכתבת: "כי אותך 

ראיתי צדיק לפני בדור הזה", בדור הי"ז יהיה צדיק. 

נמצא כי בהיותי גלגול נח שגם עליו נחתך גזר דין, 

הרי אני צריך למות במקומו מאחר שלא תיקנתי 

את הפגם שלו.

הקב"ה  שבחר  הטעם  זה  לפי  לבאר  ונראה 

תצוה,  בפרשת  משה  של  שמו  את  להזכיר  שלא 

מספרך  נא  מחני  אין  "ואם  שאמר:  מה  לקיים  כדי 

כל  בפני  לגלות  הקב"ה  רצה  בכך  כי  כתבת",  אשר 

ישראל את מסירות נפשו הגדולה של משה רבינו 

שאמר  מה  לבו  בכל  שהתכוון  ישראל,  להצלת 

"ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת", עד כדי כך 

שהיה צורך למלא את דבריו למחות את שמו באיזו 

פרשה, ובכך תיקן את נשמת נח שלא עשה כן.

 מד"ת: אמ" צקברצ, מצ ציונצ צביאצ או"צ לשולם,
אף א ם תנמתל ם כיונצ צביאו תמן זי  וצדליקו לטני א  צנ"ר

 ילקופ "אובני: סמיכו  צט"תיו  רנח-ת ר רוא צר,
ל"מז של מתצ תציצ גלגול נח תציצ גלגול ת 

 ח ם סוט": רויקחו אליך תמן זי  זךר - תמרן נופ"יקון
ת'  מ'תצ נ'ח, ג' נתמו  תזיכך מתצ בגודל קדות ו

 "בינו צא"יזרל: רדש כי נח ציצ בחינ  מתצ ולא צ טלל של דו"ו, 
לכן אמ" מחנרי מרי נרח זא  ליר

נשמות  שהיו  המבול  דור  אנשי  כי  שמות(,  )פרשת 

בגלות  שירדו  ישראל  בני  בתוך  נתגלגלו  גדולות 

א-כב(:  )שמות  פרעה  עליהם  גזר  זה  ומטעם  מצרים, 

"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו". כי כמו שנענשו 

אלא  במים,  עכשיו  נענשו  כן  במים  המבול  בדור 

שחלקם הגדול נזדכך במצרים בשעבוד הקשה וזכה 

לתיקון השלם כשקיבלו את התורה בהר סיני.

יחד,  כי כן כאשר נצרף את שני הדברים  הנה 

נשכיל להבין מעט מזעיר נפלאות דרכי ה' שמגלגל 

את הנשמות בדרך מופלא מדור לדור כדי לתקנן, 

כי כמו שבני דור המבול נתגלגלו במצרים ונזדככו 

המנהיג  שהיה  נח  נתגלגל  כן  הברזל,  בכור  שם 

מנהיגם  שהיה  רבינו  במשה  המבול,  בדור  שלהם 

לתקנם  עליהם  נפשו  ומסר  במצרים  ישראל  של 

ולהצילם, ובכך נתקנו נח ודור המבול על ידי משה 

ובני ישראל במצרים. 

מעתה ירווח לנו להבין מה שאמרו חכמינו ז"ל: 

"אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה'". כי 

נח מצד עצמו לא היה ראוי להינצל מן המבול משום 

שלא הוכיח את בני דורו ולא התפלל עליהם להצילם, 

אלא שמצא חן "בעיני ה'" שראה בעיניו את העתיד 

שיתגלגל במשה, שיתקן את נח על ידי שימסור נפשו 

להתפלל על בני דורו שהם גלגולם של דור המבול, 

לכן בזכות זה ניצל נח מגזירת המבול.

רכי או ך "אי י הדיק לטני בדו" צזצר

ומה נפלא הוא הרמז שמצאתי בספר "כתפות 

אבדק"ק  לייבוש  פנחס  רבי  ]מהגה"ק  האפוד" 

טורקא מתלמידי החוזה מלובלין זי"ע[ פרשת נח 

"ויאמר ה' לנח בא אתה  ו-יג(:  )בראשית  על הפסוק 

לפני  צדיק  ראיתי  אותך  כי  התיבה,  אל  ביתך  וכל 

נראה  הדורות  בסדר  נדייק  כאשר  כי  הזה".  בדור 

כי משה רבינו היה הדור השבעה עשר מנח, כמו 

ועד  מנח  דורות  "עשרה  מ"ב(:  פ"ה  )אבות  ששנינו 

אברהם". והנה מאברהם ועד משה שבעה דורות: 

אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, עמרם, משה, הרי 

סך הכל י"ז דורות.
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תצוה תשע"ט

לבאר  הראשונים  כל  ונתייגעו  כתבת",  אשר 

"מספרך,  מפרש:  רש"י  התכוון.  ספר  איזה  על 

הייתי  שלא  עלי  יאמרו  שלא  כולה,  התורה  מכל 

והרשב"ם  הרמב"ן  רחמים".  עליהם  לבקש  כדאי 

בגמרא  כמבואר  החיים  מספר  נא  מחני  מפרשים 

)ראש השנה טז:(. אמנם כדרכה של תורה הנדרשת 

שאמר:  מה  לבאר  מקום  יש  עדיין  פנים  בשבעים 

"מחני נא מספרך אשר כתבת", ולא אמר בפירוש 

ככה  "ואם  יא-טו(:  )במדבר  במתאוננים  שאמר  כמו 

את עושה לי הרגני נא הרוג".

 תמרן נופ"יקון
 ג' גלגולים ת'  מ'תצ נ'ח

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

דף קסא  )לז' אדר  שהביא ה"חתם סופר" בדרשותיו 

)פרשתנו אות א( לפרש  טור ב( בשם "ילקוט ראובני" 

פרשת  הקודמת  הפרשה  הפרשיות,  סמיכות 

זו  ופרשה  "נחשת",  במילת  מסתיימת  תרומה 

לרמז  כדי  "ואתה",  במילת  נפתחת  תצוה  פרשת 

רבינו  משה  "שהיה  סופר":  ה"חתם  כלשון  בכך 

גלגול מנשמת נח, שהיה גלגול מנשמת שת, והיינו 

נח-שת ואתה".

מוסיף על כך ה"חתם סופר" וכן כתב ב"אגרא 

למשה:  באומרו  הקב"ה  שרמז  זהו  כי  דכלה", 

ראשי  הוא  שמ"ן   - זך"  זית  שמן  אליך  "ויקחו 

נ'ח,  מ'שה  ש'ת  הגלגולים  שלושת  של  התיבות 

לרמז כי החוט המשולש של הגלגולים נזדכך אצל 

משה שהיה בבחינת "שמן זית זך". אלא שה"חתם 

סופר" מתמה על כך: "וצריך עיון מאי טעמא רמזא 

הכא ולא במקום אחר, בלידת משה רבינו ע"ה או 

מיתתו". ותירץ על פי דרכו בקודש.

הטעם  לבאר  בהקדם  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  במשה,  נח  שנתגלגל 

)סנהדרין קח.(: "תנא דבי רבי ישמעאל אף על נח נחתך 

)בראשית  שנאמר  ה',  בעיני  חן  שמצא  אלא  דין  גזר 

ויש  ונח מצא חן בעיני ה'".  נחמתי כי עשיתים  ו-ו( 

לתמוה, אם נח לא היה ראוי להינצל מהמבול ואף 

עליו נחתך גזר דין, איך יתכן שניצל על ידי שמצא 

הסדר, מה שאין כן בכל החומש, שמשנולד משה 

שאמר  משום  והטעם  בה,  הוזכר  שלא  סדר  אין 

אין[  ואם  חטאתם  תשא  אם  ]ועתה  לב-לב(  )שמות 

כי  ברור  ונראה  כתבת".  אשר  מספרך  נא  מחני 

זה  נפלא  חידוש  למד  הטורים"  "בעל  יעקב  רבינו 

מאביו רבינו אשר - הרא"ש בפירושו על התורה, 

שמבאר דבר זה בהרחבה:

משנולד  בתורה,  אשר  הסדרים  בכל  "תמצא 

משה עד משנה תורה, שהוא נזכר, מלבד זה הסדר, 

ותימא הוא. ושמעתי מפי הר"ר דן אשכנזי ז"ל, לפי 

דבר  העגל  מחילת  על  הקב"ה  לפני  אמר  שמשה 

ואמרו  נא מספרך אשר כתבת,  ואם אין מחני  רע, 

היא  תנאי  על  אפילו  חכם  קללת  נו.(  )ברכות  ז"ל 

באה, אמר הקב"ה אעשה לך לפנים משורת הדין, 

אמחה אותך מן הספר אשר כתבתי, כלומר מספר 

ואתה תצוה שכתבתי לפני כי תשא, וזו היא הקללה 

שעשתה רושם, שלא נקרא שם שמו, ובשביל כך 

לא נזכר משה בזה הסדר".

בזוהר  הדבר  מקור  כי  המפרשים  העירו  וכבר 

הקדוש )פרשת פנחס רמו.(: "מאן לן רב ממשה, דאמר 

ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, ואמר לצורך, 

לא  דא  כל  עם  רעותיה,  עביד  דקוב"ה  גב  על  ואף 

אשתזיב מעונשא, והא אתמר דלא אדכר בפרשת 

ואתה תצוה ואתמחי מתמן". פירוש: "מי לנו גדול 

אשר  מספרך  נא  מחני  אין  ואם  שאמר  ממשה, 

עשה  שהקב"ה  פי  על  ואף  לצורך,  ואמר  כתבת, 

רצונו, עם כל זה לא ניצול מעונש, והרי למדנו שלא 

נזכר בפרשת תצוה ונמחה משם".

אמות  וינועו  המפרשים  נתייגעו  כבר  אמנם 

הסיפים, שהרי משה רבינו מסר את נפשו בחטא 

להקב"ה:  באומרו  מכליה  ישראל  להצלת  העגל 

"ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך 

אשר כתבת". הנה כי כן איך יעלה על הדעת שלא 

על  רק  ממיתה  להצילו  דרך  כביכול  הקב"ה  מצא 

ידי זה שלא נזכר שמו בכל פרשת תצוה.

ואם בענין זה קעסקינן, ראוי לבאר מה שאמר 

מספרך  נא  מחני  אין  "ואם  להקב"ה:  רבינו  משה 

מה  על  למדים  אנו  תצוה  פרשת  בפרשתנו 

שצוה הקב"ה למשה רבינו לצוות לישראל על מצות 

הדלקת הנרות בבית המקדש בשמן זית זך )שמות כז-

כ(: "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית 

זך כתית למאור להעלות נר תמיד". וצריך ביאור מה 

שכתוב "ויקחו אליך", שהרי בפרה אדומה כתוב גם 

"ויקחו 'אליך' פרה אדומה", ופירש  כן )במדבר יט-ב(: 

שמך,  על  נקראת  היא  לעולם  אליך,  "ויקחו  רש"י: 

פרה שעשה משה במדבר", אם כן איך יתפרש כאן 

בלקיחת שמן זית "ויקחו אליך".

פתח דברינו יאיר במאמר פלא שמצינו במדרש 

הקב"ה  שצוה  מה  , כי  ה( אות  )פרשתנו  תנחומא 

להדליק דוקא בשמן זית, קשור בקשר אמיץ למה 

אליה,  נמשלה  ישראל  שכנסת  היונה  שעשתה 

)בראשית  התיבה  מן  המבול  אחרי  נח  כששלחה 

"לראות הקלו המים מעל פני האדמה". ועל  ח-ח(: 

ערב  לעת  היונה  אליו  "ותבוא  יא(:  )שם  כתוב  זה 

והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל 

הארץ". על כך אומר המדרש:

השירים  )שיר  הכתוב  שאמר  זהו  תצוה.  "ואתה 

א-טו( הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים... אמר להם 

נח  כשהיה  כיצד  ליונה...  דומה  שלך  דוגמא  הקב"ה 

בתיבה כתיב שם )בראשית ח-ז( וישלח את העורב ויצא 

יצוא, ואחר כך שלח את היונה ותבוא אליו היונה וגו'. 

אמר הקב"ה, מה היונה הביאה אורה לעולם, אף אתם 

שנמשלתם כיונה הביאו שמן זית והדליקו לפני את 

הנר, שנאמר ואתה תצוה ויקחו אליך שמן".

ישראל  שכנסת  אמת  הן  כי  ביאור  וצריך 

נמשלה ליונה, אולם מה היה כל כך חשוב במעשה 

עד  בפיה,  טרף  זית  עלה  לנח  שהביאה  היונה  של 

זה  למעשה  זכר  לעשות  צוה  שהקב"ה  כך  כדי 

בהדלקת הנרות בבית המקדש בשמן זית.

 תמו תל מתצ "בינו
לא נזכ" בט"תצ זו

הטורים"  "בעל  שפתח  במה  להתבונן  נקדים 

של  שמו  נזכר  שלא  הטעם  בביאור  פרשתנו  את 

בזה  משה  הזכיר  "לא  הפרשה:  בכל  רבינו  משה 

רויקחו אליך תמן זי  זךר

 מתצ "בינו גלגול נח מילא א  צנבואצ תל ציונצ
תבאצ לנח שם שלצ זי  ל"מז של צדלק  צמנו"צ
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התלמידים", היה נחבא בשנות השואה בבונקרים שבגיטו 
ווארשא, והמשיך משם בעריכת תפילות ושולחנות קודש 

במסירות נפש. 
בהגיע חג הפורים ערך 'טיש' מצומצם לכבודו של יום, והיה 
בוכה וגונח מאוד, באומרו: כיצד נוכל לגשת לשמחת היום 
כראותנו עומק צרת שבת בת עמי בגודל הצרות הנוראות, 
בני  בנין של  ורוב  רוב מנין  נודע אז סופם המר של  שכבר 
משפחתו ועדת מרעיתו שנטבחו על קידוש ה' בטרבלינקה 

ובאושוויץ, וכיצד שייך לשמוח בשמחת הפורים?
שידוע  מה  פי  על  לה,  מפרק  והוא  לה  מותיב  הוא  ברם, 
ביום  והנה   – כיפורים".   – "פורים  נז:(  )דף  הזוהר  בתיקוני 
ואין  אוכלין  ואין  קשה,  שהוא  אף  מתענים,  הכל  הכפורים 
שותים רק מחמת שכן ציוה עלינו הבורא ב"ה! ועושים הכל 
בתמימות ובנאמנות כחיילים נאמנים למצות הבורא יתברך, 

אף שהוא קשה.
כיוצא בדבר ממש, בחג הפורים מצוה אותנו 
השם יתברך לשמוח בשמחת הפורים! כשם 
שאנו צמים ביום הכיפורים בכוח אף שהוא 
לשמוח  צריך  כן  ה',  מצות  משום  קשה, 
הבורא  ציווי  מחמת  הפורים  בשמחת 

לשמוח, אף כשקשה לשמוח. 
בשמחה  קודש  בריקודי  יצא  ותיכף 
והתלהבות עצומה במסירות נפש עד מאוד, 
הק'  הרבי  של  פורים  שמחת  אותה  והיתה 
בו  ראו  שלא  נוראה  במידה  שנה  באותה 
מעולם. – על אף יגונו הנורא ושברו ברציחת 
הוא   – כנודע  וכו'  משפחתו  וכל  הגדול  בנו 
עצומה  בשמחה  ושמח  הכל,  על  התגבר 
לבורא  רוח  נחת  הפורים, לעשות  בשמחת 

יתברך שמו!
ללמדך, שיש בהם בימי אדר ופורים הללו 
מעיין נובע של שמחה וששון, וכל הרוצה 

מן  לשאוב  יכול  בוראו,  רצון  לקיים  הקודש  אל  לגשת 
ממעייני  בששון  מים  "ושאבתם  שמחה,  הרבה  המעיין 

הישועה" )ישעיה יב, ג(.
]ספר "טיב המעודים – פורים" שיצא מחדש לאור, ענייני חודש אדר[

• ~ • ~ •
יונגרייז  דוד  רבי  הגה"צ  מרן  של  קדשו  בצל  הפורים  חג 
ראב"ד העדה החרדית דפה עיה"ק תובב"א, היה  זצוק"ל, 
יומא  האי  של  לכבודו  וכיאות  כראוי  יתרה,  בשמחה  נחוג 

עילאה.
בשמחת משתה היין היו נוטפים מפי קדשו חידושי תורה 
לבו  וכטוב  כולה.  התורה  בכל  עצומים  ורמזים  נפלאים 
ביין התגלה אז מעט מגאונותו העצומה, שהיה כידוע גאן 
בכל  לפלפל  מרבה  והיה  סוד,  יצא  יין  ומשנכנס  הגאונים, 

שבילי התורה הקדושה.
אחד המשתתפים הרהיב עוז בנפשו, וכראותו גודל שמחת 
ניתן  כיצד  בהשתאות,  שאל  השופעת,  וגאונותו  הרב 

– כידוע שהיה מצטט מתוך  לזכור כל כך הרבה בעל פה? 
ספרים רבים בעל פה, כמי שהספר מונח לפניו. עד שהעיד 
זצוק"ל,  מסטמאר  משה'  'ויואל  בעל  הקדוש  הרבי  עליו 
שכן  הספרים,  בארון  צורך  אין  נמצא  דוד  שרבי  שבמקום 
הוא בעצמו 'ארון ספרים' מהלך, ומכיל מעיינות אדירים של 

כל 'אוצר החכמה' יחדיו.
פני קדשו,  כששמע הגאון את שאלתו של האיש, הרצינו 
בכל  פעמיים  אנו  קוראים  זאת  הלא  אמר:  בוערת  ובאש 
"ולא תתורו אחרי לבבכם  טו, לט(:  )במדבר  יום בקריאת שמע 
ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם – למען תזכרו וגו'". 
בנפשו  מפורש כאן בפסוק, דהא תליא בהא, מי שמקיים 
המקום  ויהי  תזכרו',  'למען  זוכה  הוא  הרי  תתורו'  'ולא 

לחרדת אלקים!
בהגיע עת תפילת המנחה, היה אחד מתלמידיו ה"ה הר"ר 
בהיות  כש"ץ,  להתפלל  לעמוד  לגשת  שרצה  ז"ל  שניאור 
יכול  אם  הרב בשאלתו  אל  וניגש  אביו,  'חיוב' אחר  שהיה 

להתפלל לפני העמוד? – כידוע שכבר דנו גדולי הפוסקים 
אם האבל יתפלל בפורים, יש מקילים ויש מחמירים, עיין 

בנושאי כלים בהלכות פורים )אורח חיים סימן תרצו(. 
הלא  בחריפותו:  ענה  שאלתו,  את  הגאון  כששמע  תיכף 
מקרא מלא דיבר הכתוב לפנינו במגילת אסתר )ו, יב(: "וישב 
וחפוי  אבל  ביתו  אל  נדחף  והמן  המלך,  שער  אל  מרדכי 
ראש". הרי לפנינו שהם מתחלקים לשתי מקומות שונים, 

ומי שהוא 'אבל' אין מקומו לגשת אל שער המלך!...
]פרטיות, קובץ 67889[

• ~ • ~ •
מצפים  היו  שלפנינו  בדורות  מעלה  של  ירושלים  אנשי 
ומייחלים בכל לב לביאת משיח צדקנו ולבנין בית המקדש, 
ערגה  מתמלא  לבם  היה  הפסח  חג  שלפני  בימים  בפרט 
נגאלו  בניסן  יא.(  )ר"ה  רז"ל  כמ"ש  לגאולה השלמה,  וציפייה 

ובניסן עתידין להיגאל.

הרב  הגה"צ  היה  שלפנינו  בדור  הצדיקים  מגדולי  אחד 
מבראנוב זצוק"ל, בימים שלפני הפסח היה יוצא להתהלך 
ובודק אם  רועים,  בשדות המרעה, במקום שהיו הכבשים 
טיבם ואת כשרותם, שבאם יצטרכו יימצאו בידם מן המוכן 

כבשים כשרים לקרבן הפסח!
ורעו  ידידו  עם  ביחד  שדות  באותם  בהתהלכו  אחת  פעם 
הגה"צ רבי אשר זעליג מרגליות זצוק"ל, בעודם מסתובבים 
ותמימותם  כשרותם  טיב  את  היטב  ובוחנים  הכבשים  בין 
השה  וכדרך  בגעייתם,  הכבשים  פתאום  החלו  לקרבנות, 
כששומע את רעהו גועה ופועה מצטרף אף הוא עמו, ובכך 

נמצא העדר כולו בנהימה הנשמעת כמו בכייה. 
ואמר: ראה  זעליג,  ר' אשר  פנה הרב מבראנוב אל הצדיק 
נא הכבשים הללו, הלא הם בוכים ומבכים על שאינם זוכים 

עדיין לעלות לקרבנות על מזבח ה'!
מעין טיב זה המעשה ראיתי פעם בחג הפורים בבית מו"ר 
הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ זצוק"ל, דיין ומו"ץ דפה עיה"ק, 
כאשר בין האורחים הרבים עלה לביתו איש 
תושב  הגולה,  מארצות  אורח  נכבד  יהודי 
הרחוקה.  שבאוסטרליה  'מעלבורן'  העיר 
הרב קיבלו בכבוד ובסבר פנים יפות, ולאחר 
מנות  במשלוח  היום  מצות  את  שקיים 
כראוי, שוחח עמו הרב על ענייניו הפרטיים 
בפרט ועל ענייני היהדות שבמלבורן בפרט.
שנה  שבאותה  האיש,  סיפר  הדברים  בין 
הכבשים באוסטרליה היו טובים ומשובחים 
טובה  ההיא  ידוע שהארץ  כאשר   – ביותר! 
משטחי  הבהמות,  לגידול  ומשובחת  מאוד 
וטוב ענקיים עומדים לרשותם  מרעה דשן 
ריקים  שטחיה  שרוב  ידיים,  רחבת  בארץ 
ופרדסים  ועצים  דשאים  ומלאים  מיישוב, 
מייבאים  בעולם  רבים  ובמקומות  לרוב. 
הכשרה  השחיטה  מן  המשובח  הבשר  את 
 – יצ"ו.  מעלבורן  ק"ק  של  והמהודרת 
שופרא  במיוחד,  משובחים  כבשים  גדלו  שנה  ובאותה 

דשופרא!
מאוד,  ושמח  פניו  צהלו  הצדיק  הגאון  זאת  כששמע 
'קרבן פסח'  עבורנו  יתברך  הכין השם  כן  כי  הנה  באומרו: 
נאה ומהודר, הרי כולנו מקווים ומייחלים למהר ולהחיש את 
גאולתנו, ושנזכה עוד השנה בערב חג הפסח להקריב את 
קרבן הפסח, ובכן הכבשים השמנים והדשנים כבר עומדים 

מוכנים לקרבנות!
להזכיר  מרבה  הצדיק  בנימין  רבי  היה  הפורים  חג  ובאותו 
דשנים  כבשים  לפנינו  מוכנים  כבר  שהנה  שיחו,  לאנשי 
וטובים עבור קרבן הפסח! וכאשר הגיע אחר כך אצלו אחד 
את  להכין  שעליו  לו  אמר  שבירושלים,  הבהמות  מסוחרי 
עצמו לקראת עסקאות ענק של יבוא הכבשים מכל רחבי 

אוסטרליה לירושלים עיר הקודש והמקדש!
]פרטיות, קובץ 500042[
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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

יושב בשמים 
ישחק

השעות המכונות בפי העם השעות הקטנות של 
הן עבורי שעת ההשכמה, אלו השעות  הלילה 
בתורה  ולהגות  ללמוד  ביותר  האיכותיות 

הקדושה באין מפריע...

מכיוון שלא אחת קרה שהייתי הראשון לטהר 
בידי  נתנו  התפילה  לקראת  במקווה  עצמי 
להיכנס  שאוכל  מנת  על  המקווה  של  מפתח 
ולא להמתין עד שפותחים את שערי המקווה.

הכניסה  ודלת  למקווה  הגעתי  הימים  באחד 
את  שכחתי  והנה  בכיסיי  משמשתי  נעולה, 

המפתח בבית...
במזג  בפרט  בחשבון  בא  לא  הביתה  לשוב 
להמתין  בחוץ,  ששרר  והגשום  הקר  האןויר 
בחוץ? מנסיוני ידעתי שיכול לקחת עוד זמן רב 

עד שיפתחו את המקווה.
אלא  המקווה,  על  היום  לוותר  פשוט  חשבתי 
של  רבה  עם  הסיפור  במחשבתי  חלף  שאז 
נפשו  שמסר  זוננפלד  חיים  יוסף  ר'  ירושלים 
מבוגר  שהיה  למרות  יום  מידי  למקווה  ללכת 
ונסתפג  ועלה  שטבל  עד  רב  זמן  לו  ולקח 
וכששאל אותו המלווה מדוע טורח הוא לטבול 
שבת  לכבוד  במקווה  מסתפק  ולא  יום  מידי 

שהרי זה גוזל זמן רב מזמנו היקר...
מקווה  "אם  ובהתרגשות:  בקול  לעומתו  ענה 
נשמתו  את  מקבל  )שהגוי  ליהודי  גוי  הופך 
היהודית ונהייה יהודי רק אחרי טבילה במקווה( 
יותר  יהודי  נהיה  בוודאי  שטובל  שיהודי  אזי 

טוב!!!"
תיכף צעדתי למקווה האחר הנמצא מרחק כמה 
דקות הליכה וטבלתי בשמחה ובמסירות נפש.

יהודים  שני  ושמעתי  למקווה  הגעתי  למחרת 
מדברים על כך שהמים בבור המקווה לא חמים 
מספיק והשני עונה לעומתו: "מה אתה מתלונן? 
אתמול המים בבור היו קרים ובמקלחות גם לא 
היו מים חמים... היום במקלחות יש מים חמים 
מטפלים  לפחות  פושרים!!!  המים  ובמקווה 

בבעיה..."
כששמעתי את הדו שיח צחקתי בליבי, והודית 
מסירות  שעשיתי  חשבתי  אני  כי  צחקתי  לה', 
התברר  והנה  אחר  במקווה  לטבול  ללכת  נפש 
שה' ריחם עלי ושלח אותי לשם כדי שיהיה לי 
של  המפתח  את  והשאיר  ונעימים  חמים  מים 

המקווה בבית בכוונה תחילה...
בעל המעשה: ע.ר.

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

שמחת פורים קטן
ירושלמי  בתלמוד  נדרש  זה  מקרא 
פרק קמא דמסכת מגילה )ה"ה(, על 
אותה שנה שנעשה בה נס חג הפורים, 
"רבי  וזה"ל:  מעוברת.  שנה  שהיתה 
רבי חמא בר חנינה, אותה  לוי בשם 
טעמה,  מה  מעוברת,  היתה  השנה 
שנים  לחודש  ומחודש  ליום  מיום 

עשר הוא חדש אדר" ע"כ.
דברי  בכוונת  המפרשים  נחלקו 

חודש  באיזה  מעוברת,  היתה  השנה  שאותה  הללו  הירושלמי 
נגזרה הגזירה, אם בחודש אדר הראשון או בחודש אדר השני.

דעת מרן החתם סופר זצוק"ל )חלק או"ח סי' קסג( שכוונת הירושלמי 
לה  דריש  וקא  נס הפורים.  כל  ובו ארע  'אדר ראשון',  על  היא 
מדכתיב "לחודש שנים עשר", מכלל דאיכא שלשה עשר. עיין 
שם שהאריך לפלפל בזה, והעלה שיתכן שלבסוף ביטלו עיבור 

אותה שנה עי"ש.
לשיטתו,  יפה  תואמים  בתשובתו,  הללו  סופר  החתם  ודברי 
בחידושו המפורסם שהעלה בחידושיו למסכת מגילה ]הנדפס 
שבאדר  קטן'  'פורים  שחג  ע"ב[,  ו  לדף  ווילנא,  ש"ס  בשלהי 
מיקלש  השני  פורים שבאדר  ואילו  התורה,  מן  חיובו  הראשון 
קליש, שחיובו רק מדברי סופרים עי"ש, וכן כתב בתשובה )חלק 

או"ח סי' רח(.

אולם בסה"ק בני יששכר מאמרי חודש אדר )מאמר א במהות החודש 
היה  הפורים  הירושלמי שנס  בכוונת  והעלה  עליו,  נחלק  יא(  אות 

"ולשמע אוזן שמעתי, שגזירת המן היתה  וזל"ק:  באדר השני. 
עיין  וכן נמצא בספרי הקדמונים" עכל"ק.  על חודש אדר שני, 
ופורים  חנוכה  שער  )פע"ח  האריז"ל  כתבי  פי  על  בזה  שביאר  מה  שם 

פ"ה( עי"ש.

דדרשינן  שם,  הירושלמי  בפירוש  העדה  הקרבן  דעת  וכן 
מכפילות לשון הכתוב, שהוסיף "הוא חדש אדר", דהכי קאמר 

לחדש י"ב שבכל שנה, אבל עתה הוא חדש י"ג עי"ש. 
כמ"ד  לפסוק  הירולשמי  שבא  שם,  הפנים  במראה  תפס  וכן 
באדר  הנס  היה  שהרי  המגילה,  את  קורין  לניסן  הסמוך  באדר 

השני עי"ש, וטוב לב משתה תמיד.
• ~ • ~ •

סיפר לי בנו של הרה"צ רבי יצחק דוד גוטפארב זצ"ל, מנקיי 
אביו  של  אחת  ערבית'  'תפילת  על  ת"ו,  שבירושלים  הדעת 

שנחקקה בעצמותיו.
היה  הכנסת  בבית  הקהל  פורים,  מוצאי  של  'מעריב'  זה  היה 
בשמחה גדולה ובגילופין, כטבעו של יום, אבל הוא ניגש לאותה 

תפילה כמו לתפילת כל נדרי שבליל יום הכיפורים...
אמר  פעמים  וכמה  מאוד,  ורחימו  בדחילו  לתפילה  הלך  הוא 
לתפילה  ונעמד  מעריב!  דאווענען  מ'גייט  גדול,  ומורא  בפחד 

בדבקות עצומה, ובכוונה עילאה.
מי שלא ראהו אז עומד בתפילתו, לא יוכל להשיג עד היכן מגעת 
דבקות התפילה, כל כולו היה תפילה! בבחינת )תהלים קט, ד( "ואני 

תפילה". 
פניו  אביו,  לפני  המתחטא  כבן  בתפילתו  עמד  ארוכה  שעה 
בוערות כלפיד אש, וזמן רב היה רכון על גבי הסטנדר ומתחנן, 

עד שמי שלא ידעו והכירו היה חושבו למתעלף!
נפשך",  "ובכל  ה(  ו,  )דברים  לתיבות  שמע,  בקריאת  הגיע  כאשר 
עשה תנועה בידו, כמי שהוא חונק את עצמו. ואחר כך בהגיעו 
כדי  לצד,  אותו  וזרק  ארנקו  את  לקח  מאודך",  "בכל  לתיבות 

להמחיש לעצמו מאמר )ברכות נד.( בכל מאודך – בכל ממונך!
רב,  זמן  עצומה  ביגיעה  התפלל  עשרה'  'שמונה  תפילת  את 

כשהוא בוכה כל עת תפילתו הרבה בדמעות שליש. 
והמתין  כוחות,  באפיסת  התיישב  התפילה  את  שסיים  לאחר 

שעה קלה עד שאט אט חזר לעצמו, 
והיה נראה בו שאותה תפילת מעריב 
סחטה ממנו את רוב כוחותיו, ובקושי 

היה פוסע אחר כך בחזרה לביתו. 
מעריב של מוצאי פורים! 

]קונטרס "טיב הזיכרונות", ערך הרה"צ רבי יצחק 

דוד זצ"ל[

• ~ • ~ •
בכל  שומרת  היתה  ע"ה  מורתי  אמי 
לב ונפש שלא לזוז כמלוא נימא ממנהגי ירושלים ת"ו, והיתה 
מקפדת מאוד על בניה ובנותיה נכדיה ונכדותיה כ"י, שלא ישנו 
מסדרי המלבושים הנהוגים אצל בני הישוב הישן מקדמת דנא, 

אף לא בזיז כל שהוא!
מיני  בכל  והחנויות  השווקים  כשהתמלאו  הפורים'  'חג  בהגיע 
היתה  ומשונים...  שונים  ממינים  מינים  לרוב,  'תחפושות' 
אמא עליה השלום מתריעה ומזהירה את בני המשפחה, שלא 
שהוא  באיזה  ולילדות  לילדים  התחפושות  בענייני  להיכשל 

מלבוש שאינו תואם את הצניעות היפה של בני ירושלים. 
הגם שהיתה זו רק 'תחפושת' לחג הפורים, לא יכלה לסבול אם 
הרגישה באיזה שהיא חריגה קטנה מן הלבוש הנהוג בידינו בני 

היישוב הישן מקדמת דנא!
ואכן זכתה שכל נכדיה וניניה הע"י לא זזו כהוא זה מן הלבושים 
הפורים  בחג  ואף  ואימהות,  אבות  מדרכי  השמורים  והמנהגים 
כדוגמת  בלבד,  קדושה  של  בתחפושות  מתחפשים  כולם  היו 

מרדכי הצדיק, ואסתר המלכה, וכיוצא.
ככלל בכל דבר השגיחה מאוד על צאצאיה, שלא ילכו בדרכים 
היתה  הכל  ואת  הזרם.  כנגד  בתוקף  לעמוד  רק  הרחוב...  של 
ודבריה  ובתבונה,  בהשכל  בחן  ודעת,  טעם  בטוב  מסבירה 

היוצאים מן הלב נכנסו היטב לליבות השומעים.
]קונטרס "טיב הזיכרונות", ערך מרת מיכלא איטא רבינוביץ ע"ה[

• ~ • ~ •
והתפרסם  נודע  זצוק"ל,  מקרעטשינף  משה  דוד  רבי  הרה"ק 
מאוד כפועל ישועות בקרב הארץ, בבחינת צדיק גוזר והקדוש 
מברכותיו  נושעו  ישראל  בני  מאחינו  ורבים  מקיים,  הוא  ברוך 

ותפילותיו כידוע.
באמונה  אצלו,  שהתגלגלו  המופתים  עיקר  את  תולה  והיה 

השלמה והתמימה שמאמינים המבקשים בישועת ה'.
במר  ובכה  פנימה,  בקודש  אצלו  נכנס  בנים  חשוך  אחד  יהודי 
של  בזרע  להיפקד  ורחמים,  ישועה  בדבר  אותם  שיברך  נפשו 
קיימא. הצדיק נענה לתחנוניו וברכו על אתר, שעד חג הפורים 

ייוושע וייפקד בזרע של קיימא!
הגיע  הוא  נושע האיש.  לא  ועדיין  חג הפורים,  ובא  והנה אתא 
בטענתו,  ונדכא  נשבר  בלב  נכנס  הצדיק,  לפני  בשנית  אפוא 

שהברכה שבירכו הרבי עדיין לא התקיימה.
והתברר  החולפת,  השנה  במשך  עשו  מה  ושאל  הרבי  חקר 
 – בעצתם...  וביקשו  שם...  ידועי  בפרופסורים  לדרוש  שהלכו 
תמה הרבי על כך ואמר, באם מאמינים אתם בברכת ה' וישועתו, 

למה זה יצאתם לחפש לעצמכם דרכים משלכם?
ותמימה  שלמה  באמונה  עצמכם  השלימו  הרבי,  הוסיף  עתה, 
בהשם יתברך בלבד, ולחג הפורים של שנה הבאה תזכו בעזרת 

השם להיפקד בשני ילדים!
ילדים  שני  לחבוק  הזוג  זכו  אכן  הבאה  שלשנה  לציין,  למותר 
בריאים ושלמים, כאשר נולדו להם לכבוד חג הפורים תאומים 

יפים ומושלמים בבריות גופא ונהורא מעליא!
]קונטרס "טיב הזיכרונות", ערך הרה"ק מקרעטשינף[

• ~ • ~ •
"חובת  בעל  דמו,  יקום  השם  זצוק"ל  מפיעסצנע  הרה"ק 

ג

ִלְפֵני  ַהּגֹוָרל  הּוא  ּפּור  יל  "ִהּפִ
ּוֵמֹחֶדׁש  ְליֹום  ִמּיֹום  ָהָמן, 
ר, הּוא ֹחֶדׁש  ֵנים ָעׂשָ ְלֹחֶדׁש ׁשְ

ֲאָדר" )אסתר ג, ז(

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

באדר  אלא  פורים  עושין  אין  א.  
גאולה  לסמוך  כדי  לניסן,  הסמוך 
לגאולת  מרדכי  גאולת  לגאולה, 
משה, ושמא תאמר נעביד בתרוייהו, 
ט,  )אסתר  ושנה  שנה  כל  לומר  תלמוד 
כז(, מה כל שנה ושנה פעם אחת אף 
בעיבור פעם אחת, ומה כל שנה ושנה 
באדר הסמוך לניסן אף בעיבור באדר 
וכי תימא אדרבה מה  לניסן,  הסמוך 
לשבט  הסמוך  באדר  ושנה  שנה  כל 
לשבט,  הסמוך  באדר  בעיבור  אף 
המצות,  על  מעבירין  דאין  ועוד 
הלכך  עדיף.  לגאולה  גאולה  סמיכת 
יום י"ד וט"ו שבאדר הראשון אין דיני 

פורים נוהגין בהן )לבוש סי' תרצ"ז(.
אין  ראשון  שבאדר  וט"ו  י"ד  יום  ב. 
צריך  קראו  ואם  המגילה,  בו  קורין 
סי'  )מ"ב  השני  באדר  ולקרות  לחזור 

תרפ"ה סק"ב(. 

ואם  הנסים,  על  בו  אומרים  אין  ג. 
תרצ"ז  סי'  )מ"ב  אותו  מחזירין  אין  אמרו 

סק"א(. 

בשני  ובתענית  בהספד  ואסורים  ד. 
נוהג  לכו"ע  אבילות  אבל  הימים. 

באדר ראשון )שלחן ערוך ומ"ב שם(.
להתענות  בפירוש  נדר  אם  ומ"מ  ה. 
כיון  הנדר,  דחל  י"ל  קטן  בפורים 
דאינו רק מנהג בעלמא, אבל אם נדר 
בסתם להתענות ימי שני וחמישי של 
כל השנה י"ל שלא היה בדעתו גם על 

פורים קטן )שלחן ערוך ומ"ב שם(. 
ו. חתן ביום חופתו י"א דאינו מתענה 
וי"א דאם הוא בן עיר  )נימוקי או"ח(,  בו 
ביום  מתענה  בי"ד[  שלו  ]שהפורים 
ט"ו באדר הראשון )שו"ת ערוגת הבשם סי' 
בימים  דאף  האחרונים,  וכתבו  קפ"ב(, 

שאין מתענים צריך ליזהר שלא יהא 
ומשתה  מאכל  מותרות  אחר  רודף 
אחר  ובמנחה  סק"ד(,  תקע"ג  סי'  )שעה"צ 

תפילת שמונה עשרה קודם שעוקר 
את רגליו יאמר כל סדר הוידוי כדרך 
)פתחי  הכיפורים  ביום  שמתפללין 

תשובה אבה"ע סי' ס"א סק"ט(.

ז. י"א דימי הפורים הם פנים חדשות 
כמו בשבת ויום טוב לענין חתן לומר 
קטן  בפורים  אמנם  ברכות,  השבע 
חדשות  פנים  לחשוב  דאין  פשוט 

לומר השבע ברכות )נימוקי או"ח(.
ח. אין נופלין על פניהם בשני הימים, 
אומרים  ואין  במנחה שלפניהם,  ולא 
סי'  )שם  אפים  ארך  א-ל  ולא  למנצח 

תרצ"ז ובסי' קל"א ס"ו ובמ"ב שם(. 

ט. אבל שארי דברים אין נוהגין בהם, 
כף  ס"ב,  השלחן  )ערוך  במלאכה  ומותרין 

החיים סק"ו(.

במשתה  להרבות  שחייב  י"א  י. 
ואין  הראשון,  שבאדר  בי"ד  ושמחה 
בסעודה  קצת  ירבה  ומ"מ  כן,  נוהגין 

וכן  המחמירים,  דעת  לצאת  כדי 
שהיה  מפארי"ש  הר"י  נוהג  היה 
וטוב  בנ"א,  ולהזמין  להרבות  רגיל 
במשתה  להרבות  תמיד  משתה  לב 
הללו  בעתים  שנעשה  הנס  לכבוד 

)רמ"א ומ"ב סי' תרצ"ז(. 

יא. בספר לקט יושר הביא דרבו בעל 
תבשיל  לעשות  נהג  הדשן  התרומת 
דיאכל  וי"א  תאנים,  אכל  וכן  יתירה, 
ל"א  סי'  חי  לכל  )מועד  קטן  בפורים  בשר 

סעיף כ"ב(.

שיש  דס"ל  למאן  דאפילו  י"א  יב. 
חיוב במשתה ושמחה, היינו רק ביום 
לבני  ואפילו  ט"ו  ביום  לא  אבל  י"ד, 

הכרכים )מ"ב סק"ד בשם הפמ"ג(. 
המוקפים  דאותם  י"א  אמנם  יג. 
חומה מרבין בסעודה אף בט"ו באדר 
דבלבוש  כתב  ב'  אות  רבה  )האליה  הראשון 
ומנהגים משמע דגם בט"ו מרבים במשתה ושמחה, 

הוא  וכן  תמיד,  משתה  לב  וטוב  רמ"א  שכתב  וזה 

בשו"ת אבן ישראל ח"ט סי' ס"ד, שו"ת מנחת יצחק 

ח"י סי' נ"ח(.

בסעודה,  קצת  כשירבה  י"א  יד. 
לצאת ידי המחמירים, יש לנהוג לומר 
הוא  בודאי  שאז  ותשבחות  זמירות 

סעודת מצוה )שערי תשובה סק"ב(.
סעודת  לעשות  נכון  דאין  י"א  טו. 
דבדיעבד  כיון  הראשון  באדר  פורים 
)והוא  פורים  סעודת  חובת  ידי  יצא 
ו' ע"ב(, א"כ עי"ז פוטר  ע"פ תוס' מגילה דף 

שני  דאדר  פורים  מסעודת  עצמו 
שהיא העיקר, ולכן יכוין בפורים קטן 
פורים  סעודת  חיוב  ידי  לצאת  שלא 

)שפת אמת שם(.

הוא  קטן  בפורים  לנס  זכר  טז. 
ימי  וכל  וחנוכה  פורים  מדאורייתא, 
לנס  זכר  לעשות  תענית  מגילת 
ממש,  דאורייתא  הוא  לחיים  ממות 
זכר  שום  לעשות  היינו  מקום  ומכל 
הזכרון  וכמות  איכות  אבל  לנס, 
קריאת  כגון  מדרבנן,  הוא  ההוא 
נרות  והדלקת  מנות  ומשלוח  מגילה 
לעשות  אבל  מדרבנן,  הכל  בחנוכה 
לאסרו  הפחות  ולכל  קצת  זכר  שום 
דאורייתא.  הוא  ותענית  בהספד 
פורים  לקבוע  באמת  ראו  מה  והנה 
לגאולה  גאולה  בשני משום דמסמך 
למצות  מקדימין  זריזין  הלא  עדיף, 
עדיף  המצות  על  מעבירין  ואין 
לפי  ואך  המובחר,  מן  מצוה  מעשות 
מדאורייתא  שעכ"פ  שהנחנו  הנחה 
לכל  זכר  שום  לעשות  מחוייבים 
הפחות לאוסרו בהספד ותענית, א"כ 
מחוייבים לעשות מיד באדר הראשון 
אך  המצות,  על  מעבירין  אין  משום 
ושמחה  מגלה  אנחנו  שהוספנו  מה 
ביום  קובעים  אנחנו  מנות  ומשלוח 
גאולה  למיסמך  בשני  המובחר 

לגאולה )שו"ת חת"ם סופר או"ח סי' ר"ח(.

■ שנים ליום תמיד ■
שויתי ה' לנגדי תמיד

"'שויתי ה' לנגדי תמיד )תהילים טז, ח(', הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלקים, כי 
אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא 
דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך. כל שכן כשישים האדם אל 
ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר: 
'אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה' )ירמיה כג, כד(', מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת 

ובושתו ממנו תמיד )מורה נבוכים ח"ג פרק נ"ב(". 
הדברים דלעיל הם מתוך דברי רבינו הרמ"א זי"ע שבהם פותח את חידושיו בסימן א' שבשולחן ערוך, ולא 
בכדי בחר הרמ"א להתחיל בדברים אלו, אלא כאשר באים לצוות את האדם על האסור ועל המותר, צריך 
קודם שיהא בו יראת שמים בסתר כבגלוי, כי אי לאו הכי, מה יתן ומה יוסיף לו ללמוד כל אלו ההלכות אם 

לא יהא ירא וחרד לקיימם כראוי.
וכדמובא בגמרא )שבת לא, ב(, "אמר רבה בר רב הונא, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר 
שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו - בהי עייל?! )=כיצד יכנס(. פירש רש"י: "יראת 
שמים דומה לפתחים חיצונים, שדרך להם נכנסים לפנימיים, כך אם ירא שמים הוא, נעשה חרד לשמור 

ולעשות, ואם לאו אינו חש לתורתו".
עבדו את ה' בשמחה

יצפין עצמו במסתרים, מכל  יתברך, הרואה אותו גם אם  גאונו  ולדחול מהדר  ברם, על אף שצריך לירא 
מקום אסור שעל ידי יראה זו יבוא חלילה לידי מרירות ועצבות, כי אדרבה, עבודת השי"ת צריכה להיעשות 
דווקא מתוך שמחה וחדוה, וכבר אמר דוד המלך בתהלים )ק, ב(, "עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה".
גם בכתבי רבינו האריז"ל מפליג כמה וכמה פעמים בשבח המגיע להעובד את השי"ת מתוך שמחה, וראה 
מה שכתב ב'שער רוח הקודש' )ח:(, "הנה צריך האדם בעת קיומו כל מצוה ומצוה, או בהתעסקו בתורה, 
או כשמתפלל התפלה, להיותו שמח וטוב לב יותר מכאשר מרוויח או מוצא אלף אלפים דינרי זהב וכו'. 
וזהו פירוש הפסוק 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל'. פירוש, תשמח יותר 

מכאשר תרוויח רוב כל ממון שבעולם".
החסיד  הרב  גילה  "וכן  'חרדים':  לספר  בהקדמה  שכתב  וכפי  מקיים,  ונאה  דורש  נאה  הק'  האר"י  והיה 
המקובל מהר"ר יצחק אשכנזי זצ"ל לאיש סודו, שכל מה שהשיג שנפתחו לו שערי החכמה ורוח הקודש, 
בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצוה שמחה גדולה לאין תכלית, ואמר, דהיינו דכתיב )דברים כח, מז( 'תחת אשר 
לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל', פירוש מרוב כל, מכל מיני תענוג שבעולם ומכל זהב 

ופז רב ואבנים טובות ומרגליות".
הידיעה כי מלא כל הארץ כבודו מביא לשמחה

נמצא, שיש חובה לירא ולפחוד מן השי"ת, וגם יש חיוב לעבוד את השי"ת מתוך שמחה, ולעולם אין כל 
סתירה בין הני מילי מעלייתא, שהרי כל הסיבה שמחמת זה יש לירא וליבוש כל כך מן השי"ת, הוא מחמת 
שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין ואי אפשר להיסתר ממנו, וכל תנועה ותנועה שהאדם עושה השי"ת 
רואהו ואפילו אם ייסתר איש במסתרים, והנה, בידיעה זו גופא יש להביא את האדם לידי שמחה וגילה בו 

יתברך.
כי כאשר האדם יודע שבכל מצב שנקרה אליו הוא אינו יחידי בעולם, אלא הקב"ה שוכן יחד עמו וסומך 
אותו לימינו, ידיעה זו מסלקת ממנו כל פחד וכל יראה חיצונית, וראה ב'חובת הלבבות' )שער אהבת השם פרק ו'( 
שסיפר על אחד החסידים שהיה הולך במדבר, ובלב הישימון הבחין באדם שישן שם לבדו, וכאשר שאל 
אותו: כיצד זה הנך ישן במקום זה, והאם אינך מפחד מן האריות?! ענה לו: אני מתבייש מהדר גאונו יתברך 
שיראה אותי מפחד מן הזולת חוץ ממנו! עד כדי כך הרגיש בחוש שהקב"ה נמצא עמו ואין שום כח אחר 

שיכול להזיק לו בלתי מהשם לבדו.
בדרך זה מסופר על הבעש"ט הק', שבאחת הפעמים שהלך להתבודד ביער, הרגיש מרחוק באריה המתקרב 
לנגדו, אולם הבעש"ט לא נבהל כלל, אלא חיזק עצמו ביראת שמים ובאמונה פשוטה שהקב"ה נמצא עמו 
ממש, ואם הבורא יתברך שמו אינו חפץ שהאריה יזיק לו הרי שלא יוכל לפגוע בו כמלא נימה, וכך הוי, 
שכאשר התקרב האריה סמוך ונראה לבעש"ט הק', לפתע נקרע מאליו האריה לגזרים ולא נותר ממנו כי 

אם גל של עצמות.
וטוב לב משתה תמיד

על פי האמור נבוא להבין טעם נחמד - המובא בספרים - להבין שייכות דברי רבינו הרמ"א ז"ל שעמהם 
פותח ומסיים את הגהותיו ב'שולחן ערוך', ולנעוץ סופה בתחילתה. דהנה בריש סימן א' הביא הרמ"א את 
הפסוק 'שויתי ה' לנגדי תמיד', המורה על החיוב התמידי לירא מפני הדר גאונו יתברך, ואילו בסימן האחרון 
של 'אורח חיים', בהלכות 'פורים קטן' – שיחול בששת ימי המעשה הבאים עלינו לטובה - חותם הרמ"א את 

דבריו בפסוק "וטוב לב משתה תמיד )משלי טו, טו(", שמגלה לנו כי תמיד צריך להיות בשמחה.
הרי לנו שבא רבינו הרמ"א להשמיענו שני 'תמידין' כסדרן, 'שיויתי ה' לנגדי תמיד' ו'טוב לב משתה תמיד'. 
והעמיד רבינו את ב' אלו החיובים בשני פתחי הספר, מימינו ומשמאלו, ובכדי לידע ולהיוודע שכאשר באים 
אנו להשלים עצמנו ולקיים את גופי התורה, אינו די בלקיים ההלכות כמעשה קוף בעלמא, אלא מיבעי 

שיהיו מתוך יראה ושמחה יחדיו, כתרי רעין דלא מתפרשין.
ָּתִמיד".  ַלּיֹום  ְׁשַנִים  וכו'  ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  "ְוֶזה  לח(,  כט,  )שמות  זאת בפסוק שבפרשתנו  אף אפשר להעמיס את 
דהיינו, שבכל יום יהיו רגילים אצלך אלו ב' התמידים – 'שויתי ה' לנגדי תמיד', 'וטוב לב משתה תמיד' )ראה 

ב'פרדס יוסף' שם(.
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בס"ד

כתית למאור להעלות
ר'  מהגה"צ  ששמע  שליט"א  הרב  מורנו  סיפר 
הרמז,  ע"ד  זה  לפסוק  פירוש  זצ"ל  פריינד  נטע 
תמיד',  נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  'שמן 
שבור  ונעשה  מהבורא  מכה  מקבל  אדם  שאם 
מכך, אומרים לו: אם תהיה שבור וכתות ברוחך, 
'למאור',  דבר  איזה  מזה  שיצא  לפחות  תדאג 
רש"י  שמפרש  כמו  ולהתעלות.  להאיר  תתחיל 
ואינו  במכתשת  כותש  היה  הזיתים   – 'כתית 
ואחר  בו שמרים,  יהא  כדי שלא  בריחיים,  נותנן 
שהוציא טיפה ראשונה, מכניסן לריחיים וטוחנן, 
למנחות,  וכשר  למנורה  פסול  השני  והשמן 
שנאמר 'כתית למאור', ולא כתית למנחות'. וניתן 
לגמרי  שהוא  מרגיש  כשאדם  כי  עוד  להוסיף 
כתות, אינו יכול לשבת במנוחה מתוך יאוש, אלא 

עליו להשתמש בכך למאור ולא למנחות.
יענקלה  ר'  הגה"צ  מישרים  המגיד  שסיפר  כמו 
בספר  בארוכה  הובא  )המעשה  זצ"ל:  גלינסקי 
טיב המעשיות פר' במדבר( כשהגיע לארץ אחר 
ורצוץ  שבור  ממש  היה  אירופה,  יהדות  חורבן 
עבר  עצמו  והוא  נספתה  משפחתו  שכל  אחר 
עצמו  הוא  שהיה  פעמים  וכמה  גדולים  יסורים 
על סף מוות, ורק בניסים נשאר בחיים, יום אחד 
הגיע אל החזון איש זצוק"ל ופרק אצלו את לבו 
על כל מה שעבר עליו, ובסיימו אמר 'אני מיואש 

מן החיים'!
החזו"א השתתף בצערו של הבחור ולפתע אמר: 
ובטוחני  היום  אלי  שהגיע  תורה  לדין  הקשב 
זה  תורה  דין  היום  דווקא  גלגלו  השמים  שמן 
לפתחי, וכך היה מעשה: אשת סוחר אחד הגיעה 
לירושלים עם סכום גדול כדי לחתום על עסקה 
גדולה, אך טרם הגיעה אל מקום החתימה, מעדה 
ונאבד  נפל  הרב  הכסף  כל  עם  וארנקה  ונפלה 
ממנה, האשה התייאשה אך הבעל ששהה מעבר 
לים ביקש ממנה לחפש שוב, והנה לאחר זמן בא 
והודיע שהוא מצא את האבידה אך  יהודי אחד 
הגיעו אל  הרי אלו שלו,  'נתייאשו בעלים'  מדין 
היות  כי  החזו"א  להם  פסק  תורה,  לדין  החזו"א 
הבעל  ואילו  הכסף,  של  הבעלים  אינה  והאשה 
על  לכן  מתייאש  אינו  כי  במפורש  דעתו  גילה 
האברך להשיב את כל הכסף, סיום החזו"א את 
הסיפור ופנה אל ר' יענקל: השומע אתה? אתה 
אינך הבעלים, הקב"ה הוא הבעלים, והוא החליט 

שלא להתייאש ממך, ולהשאיר אותך בחיים.
)עפ"י טיב התורה-תצוה( 
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טיב המערכת

טיב
ההודעות

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

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

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

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

ה  ֲעׂשֶ ים ּתַ ּטִ ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת ֲעֵצי ׁשִ יָת ִמְזּבֵ ְוָעׂשִ
ֹאתֹו: )ל, א(

הנה בגמרא )כתובות י:( האריכו חכמינו ז"ל בענין מעלת המזבח והתועלת 
שהיה להם לישראל על ידו, והא לך לשון הגמרא: אמר רבי אלעזר: 
מזבח מזיח ומזין מחבב ומכפר. ופרש"י: מזיח - קס"ד מזיח עוונות. 
מזין - בזכות הקרבנות העולם נזון, שהקרבנות באין מן המזון, וגורמין 
לו ברכה. מחבב - את ישראל אל אביהם. ובהמשך שואלת הגמרא: 
היינו מכפר היינו מזיח! ופרש"י: הי ניהו מזיח הי ניהו מכפר. ותירצה 
הגמרא: מזיח גזירות ומכפר עוונות פרש"י: מזיח גזירות - רעות מעל 

ישראל. 
הרי לנו מכאן שע"י המזבח זכו ישראל לכל מיני ריצוי, החטאים לא 
היו חוצצים בינם לבין קונם, ולא היה פתחון פה למקטרגים להפיק 
את זממם ע"י גזירות רעות, ובזכותו היתה הברכה מצויה באסמיהם, 
ועל הכל היו חביבים לפני בוראם כל שעה. ועל זה מן הראוי שיהמה 
לבנו כי כל זה היה ואיננו מפני היד שנשתלחה במקדשינו בעוונותינו 

הרבים. 
אך חז"ל הקדושים גילו לנו שגם בימינו אנו יכולים אנו לזכות לאותו 
ריצוי ולאלו השפעות שזכו בהם בזמן שבית המקדש היה קיים, שהרי 
המה דרשו ואמרו )מנחות קי.( על הא דכתיב )ויקרא ז, לז( 'זאת התורה לעולה 
בפרט  הקרבנות  ותורת  בכלל  שהתורה  ולאשם'  ולחטאת  למנחה 
מרצה במקום קרבן. והא לך לשונם: אמר רבא: האי 'לעולה למנחה', 
'עולה ומנחה' מיבעי ליה! אלא אמר רבא: כל העוסק בתורה, אינו צריך 
לא עולה ]ולא חטאת[ ולא מנחה ולא אשם, ע"כ. ובהמשך מביאה הגמרא 
ו, יח(: 'זאת תורת  )ויקרא  את דרשתו של רבי יצחק שאמר: מאי דכתיב 
החטאת', 'וזאת תורת האשם' )שם ז, א( כל העוסק בתורת חטאת – כאילו 

הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם – כאילו הקריב אשם, ע"כ.
הרי לנו שאלו הריצויים שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים שייך 
גם בימינו אנו, אכן אין אנו יכולים להקריב קרבנות בפועל ממש, אך 
את מה שעוררו הקרבנות יכולים גם כהיום לעורר, שהרי אמירתינו 
בפועל  הקרבנות  בעשיית  ואם  ממש,  הקרבנות  כעשיית  חשובה 
מתרצין אנו לבוראינו וזוכים אנו להמשיך ברכה בכל המצטרך כמו כן 
זוכים אנו בכח אמירתן בזמנינו אנו, אך כמובן שלצורך כך מוטל עלינו 
להתעורר בתשובה מקודם, כמו בזמן שבית המקדש היה קיים שגם 

אז לא היה הקרבן מרצה אם לא בצירוף התשובה. 
ומזה הטעם קבעו את סדר אמירת הקרבנות וסדר אמירת הקטורת 
לאומרם בכל יום קודם התפילה, כי התפילות כנגד תמידים נתקנו, 
שחר,  של  לתמיד  מכוון  שחרית  שתפילת  במדרש  ואיתא  כו:(  )ברכות 

ותפילת מנחה מכוון לתמיד של בין הארבעים, ותפילת מעריב מכוון 
כנגד האברים והפדרים של קרבנות היום, ונמצא שהתפילות הם ענין 
של כפרה כשם שהתמידין היו מכפרים על עבירות היום והלילה, ועל 
כן סמכו להם גם אמירת שאר הקרבנות כדי להמשיך כפרה גם על 

החטאים הידועים לכל אחד ואחד. 
ולאור האמור מן הראוי לעורר רבות על זה הענין, כי לדאבונינו נכלל 

זה הדבר בכלל הדברים שהאדם דש בעקביו, ורואים אנו בעינינו איך 
בתים  מבעלי  המדובר  ואין  הקרבנות,  אמירת  בענין  המזלזלין  שרבו 
פשוטים, כי אם מאברכים בני תורה המקדישים את עתותיהם לתורת 
ויהיו  יכירו בערכה של תורה  ה', הרי מן הראוי היה שאלו האברכים 
זהירים בדבר הלכה, אך למעשה כשמתבוננים יכולים להבחין איך שגם 
אלו האברכים פוסחים על ענין נשגב זה ואחר הנחת תפילין עיניהם 
מועדות תיכף ומיד לאמירת פסוקי דזמרה, ורבתה התמיה עליהם מי 
התיר להם לדלג על אמירת הקרבנות, הרי חיובה הינו מדינא דשו"ע, 
והאיך השיאם לבם להקל בדבר, זכור עמדי איך שהגאון אבי מורי זצ"ל 
היה מדבר על ענין זה מתוך כאב, והיה תמיה ושואל: וכי לא מאמינים 
אלו המדלגין במה שאמרו חז"ל שאמירת הקרבנות מכפרת בימינו על 
החטאים כהקרבת קרבן בפועל? הרי מידי יום ביומו נכשלים אנו בלא 
יודעין על המון עבירות, ולמה לא יתעכב האדם ויקדיש מזמנו איזה 

שעה קטנה כדי להמשיך כפרה לנפשו? 
לפי תומו לפי  ז"ל הסיח לפניי פעם  זונדל קרוזר  רבי  הגאון הצדיק 
אמירת  על  דילג  לא  חייו  מימי  אחת  פעם  שאפילו  לי  ואמר  תומו, 
הקרבנות קודם התפילה, ולעת זקנותו נשתוממו לראות עד כמה ראה 
לנכון להקפיד על כך, כי גם זאת ידעו מקורביו שמעולם לא וויתר רבי 
וגם בהיותו חתן בשבעת  הנץ החמה,  זונדל על תפילת שחרית עם 
והנה  הנץ,  עם  להתפלל  כדי  המשכימים  מן  היה  שלו  המשתה  ימי 
יום  יוסף שליט"א, ומידי  בערוב ימיו עבר לגור בבית בנו הגאון רבי 
ביומו היה משכים בעוד לילה כדי להתכונן לתפילת שחרית, באחד 
לא  חולשתו  ומפאת  רגליו  הכנסת מעדו  לבית  בדרכו  בעודו  הימים 
היה ביכולתו לקום בכוחות עצמו, וכיון שהלך בלא מלווה לא היו בני 
המשפחה מודעים לנפילתו וכשנודע להם על כך חשו מיד לעזרתו, 
והיה צורך להחזירו בבית כדי להחליף שמלותיו וכדי שיפוש קימעה. 
בני הבית שידעו על גודל הקפדתו להתפלל עם הנץ החמה, בקשו 
דילוג  ע"י  הנץ  עם  להתפלל  שהות  יש  שעדיין  לו  ואמרו  להרגיעו 
כך  על  תגובתו  לשמוע  נשתוממו  מה  אך  הקרבנות,  אמירת  על 
באמרו: 'איך האב נישט קיין פראטקציא ביי דעם אייבערשטן' ]אין 
כדי  בדיעבד  של  דברים  עושה  ואינני  הקב"ה[  אצל  פרוטקציא  לי 
להתפלל עם הנץ, שהרי מדינא יכולים להתפלל גם אחר הנץ, ומוטב 
אם כן להתפלל כסידורה של תפילה באיחור זמן מה, ואכן כך עשה, 
והיה עליו להמתין שעה ארוכה כדי להתפלל את תפילתו כתיקונה. 
אמירת  על  להקפיד  ראוי  כמה  עד  גדול  לימוד  העובדא  בזה  והיה 
הקרבנות, כי היה מוותר על ענין שמסר את נפשו עליו כל ימי חייו. 
כשסיפרתי עובדא זו לפני הגאון רבי מענדל אטיק שליט"א השתומם 
ומתוך התלהבות נענה ואמר: על כגון אלו מתפללים אנו 'לקיים בנו 

חכמי ישראל'.
לאור האמור ראוי לכל בעלי הנפש לקבל עליהם להקפיד על אמירת 
הקרבנות קודם התפילה, ומן הראוי שיבינו את פירוש המילות ותהיה 
האמירה מתוך הרהורי תשובה כדי שאכן ייחשב להם כקרבן, ואז אכן 
יזכו להסיר המחיצה המבדלת בינם לבין קונם ויזכו לכל הטוב שזכו 

בה ישראל משולחן גבוה בזמן שבית המקדש היה קיים.

ו נ נ ות גם בזמ רבנ ק ירת ה ן אמ י ל ענ גוד ב
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כתית למאור להעלות
ר'  מהגה"צ  ששמע  שליט"א  הרב  מורנו  סיפר 
הרמז,  ע"ד  זה  לפסוק  פירוש  זצ"ל  פריינד  נטע 
תמיד',  נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  'שמן 
שבור  ונעשה  מהבורא  מכה  מקבל  אדם  שאם 
מכך, אומרים לו: אם תהיה שבור וכתות ברוחך, 
'למאור',  דבר  איזה  מזה  שיצא  לפחות  תדאג 
רש"י  שמפרש  כמו  ולהתעלות.  להאיר  תתחיל 
ואינו  במכתשת  כותש  היה  הזיתים   – 'כתית 
ואחר  בו שמרים,  יהא  כדי שלא  בריחיים,  נותנן 
שהוציא טיפה ראשונה, מכניסן לריחיים וטוחנן, 
למנחות,  וכשר  למנורה  פסול  השני  והשמן 
שנאמר 'כתית למאור', ולא כתית למנחות'. וניתן 
לגמרי  שהוא  מרגיש  כשאדם  כי  עוד  להוסיף 
כתות, אינו יכול לשבת במנוחה מתוך יאוש, אלא 

עליו להשתמש בכך למאור ולא למנחות.
יענקלה  ר'  הגה"צ  מישרים  המגיד  שסיפר  כמו 
בספר  בארוכה  הובא  )המעשה  זצ"ל:  גלינסקי 
טיב המעשיות פר' במדבר( כשהגיע לארץ אחר 
ורצוץ  שבור  ממש  היה  אירופה,  יהדות  חורבן 
עבר  עצמו  והוא  נספתה  משפחתו  שכל  אחר 
עצמו  הוא  שהיה  פעמים  וכמה  גדולים  יסורים 
על סף מוות, ורק בניסים נשאר בחיים, יום אחד 
הגיע אל החזון איש זצוק"ל ופרק אצלו את לבו 
על כל מה שעבר עליו, ובסיימו אמר 'אני מיואש 

מן החיים'!
החזו"א השתתף בצערו של הבחור ולפתע אמר: 
ובטוחני  היום  אלי  שהגיע  תורה  לדין  הקשב 
זה  תורה  דין  היום  דווקא  גלגלו  השמים  שמן 
לפתחי, וכך היה מעשה: אשת סוחר אחד הגיעה 
לירושלים עם סכום גדול כדי לחתום על עסקה 
גדולה, אך טרם הגיעה אל מקום החתימה, מעדה 
ונאבד  נפל  הרב  הכסף  כל  עם  וארנקה  ונפלה 
ממנה, האשה התייאשה אך הבעל ששהה מעבר 
לים ביקש ממנה לחפש שוב, והנה לאחר זמן בא 
והודיע שהוא מצא את האבידה אך  יהודי אחד 
הגיעו אל  הרי אלו שלו,  'נתייאשו בעלים'  מדין 
היות  כי  החזו"א  להם  פסק  תורה,  לדין  החזו"א 
הבעל  ואילו  הכסף,  של  הבעלים  אינה  והאשה 
על  לכן  מתייאש  אינו  כי  במפורש  דעתו  גילה 
האברך להשיב את כל הכסף, סיום החזו"א את 
הסיפור ופנה אל ר' יענקל: השומע אתה? אתה 
אינך הבעלים, הקב"ה הוא הבעלים, והוא החליט 

שלא להתייאש ממך, ולהשאיר אותך בחיים.
)עפ"י טיב התורה-תצוה( 
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ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

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

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

ה  ֲעׂשֶ ים ּתַ ּטִ ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת ֲעֵצי ׁשִ יָת ִמְזּבֵ ְוָעׂשִ
ֹאתֹו: )ל, א(

הנה בגמרא )כתובות י:( האריכו חכמינו ז"ל בענין מעלת המזבח והתועלת 
שהיה להם לישראל על ידו, והא לך לשון הגמרא: אמר רבי אלעזר: 
מזבח מזיח ומזין מחבב ומכפר. ופרש"י: מזיח - קס"ד מזיח עוונות. 
מזין - בזכות הקרבנות העולם נזון, שהקרבנות באין מן המזון, וגורמין 
לו ברכה. מחבב - את ישראל אל אביהם. ובהמשך שואלת הגמרא: 
היינו מכפר היינו מזיח! ופרש"י: הי ניהו מזיח הי ניהו מכפר. ותירצה 
הגמרא: מזיח גזירות ומכפר עוונות פרש"י: מזיח גזירות - רעות מעל 

ישראל. 
הרי לנו מכאן שע"י המזבח זכו ישראל לכל מיני ריצוי, החטאים לא 
היו חוצצים בינם לבין קונם, ולא היה פתחון פה למקטרגים להפיק 
את זממם ע"י גזירות רעות, ובזכותו היתה הברכה מצויה באסמיהם, 
ועל הכל היו חביבים לפני בוראם כל שעה. ועל זה מן הראוי שיהמה 
לבנו כי כל זה היה ואיננו מפני היד שנשתלחה במקדשינו בעוונותינו 

הרבים. 
אך חז"ל הקדושים גילו לנו שגם בימינו אנו יכולים אנו לזכות לאותו 
ריצוי ולאלו השפעות שזכו בהם בזמן שבית המקדש היה קיים, שהרי 
המה דרשו ואמרו )מנחות קי.( על הא דכתיב )ויקרא ז, לז( 'זאת התורה לעולה 
בפרט  הקרבנות  ותורת  בכלל  שהתורה  ולאשם'  ולחטאת  למנחה 
מרצה במקום קרבן. והא לך לשונם: אמר רבא: האי 'לעולה למנחה', 
'עולה ומנחה' מיבעי ליה! אלא אמר רבא: כל העוסק בתורה, אינו צריך 
לא עולה ]ולא חטאת[ ולא מנחה ולא אשם, ע"כ. ובהמשך מביאה הגמרא 
ו, יח(: 'זאת תורת  )ויקרא  את דרשתו של רבי יצחק שאמר: מאי דכתיב 
החטאת', 'וזאת תורת האשם' )שם ז, א( כל העוסק בתורת חטאת – כאילו 

הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם – כאילו הקריב אשם, ע"כ.
הרי לנו שאלו הריצויים שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים שייך 
גם בימינו אנו, אכן אין אנו יכולים להקריב קרבנות בפועל ממש, אך 
את מה שעוררו הקרבנות יכולים גם כהיום לעורר, שהרי אמירתינו 
בפועל  הקרבנות  בעשיית  ואם  ממש,  הקרבנות  כעשיית  חשובה 
מתרצין אנו לבוראינו וזוכים אנו להמשיך ברכה בכל המצטרך כמו כן 
זוכים אנו בכח אמירתן בזמנינו אנו, אך כמובן שלצורך כך מוטל עלינו 
להתעורר בתשובה מקודם, כמו בזמן שבית המקדש היה קיים שגם 

אז לא היה הקרבן מרצה אם לא בצירוף התשובה. 
ומזה הטעם קבעו את סדר אמירת הקרבנות וסדר אמירת הקטורת 
לאומרם בכל יום קודם התפילה, כי התפילות כנגד תמידים נתקנו, 
שחר,  של  לתמיד  מכוון  שחרית  שתפילת  במדרש  ואיתא  כו:(  )ברכות 

ותפילת מנחה מכוון לתמיד של בין הארבעים, ותפילת מעריב מכוון 
כנגד האברים והפדרים של קרבנות היום, ונמצא שהתפילות הם ענין 
של כפרה כשם שהתמידין היו מכפרים על עבירות היום והלילה, ועל 
כן סמכו להם גם אמירת שאר הקרבנות כדי להמשיך כפרה גם על 

החטאים הידועים לכל אחד ואחד. 
ולאור האמור מן הראוי לעורר רבות על זה הענין, כי לדאבונינו נכלל 

זה הדבר בכלל הדברים שהאדם דש בעקביו, ורואים אנו בעינינו איך 
בתים  מבעלי  המדובר  ואין  הקרבנות,  אמירת  בענין  המזלזלין  שרבו 
פשוטים, כי אם מאברכים בני תורה המקדישים את עתותיהם לתורת 
ויהיו  יכירו בערכה של תורה  ה', הרי מן הראוי היה שאלו האברכים 
זהירים בדבר הלכה, אך למעשה כשמתבוננים יכולים להבחין איך שגם 
אלו האברכים פוסחים על ענין נשגב זה ואחר הנחת תפילין עיניהם 
מועדות תיכף ומיד לאמירת פסוקי דזמרה, ורבתה התמיה עליהם מי 
התיר להם לדלג על אמירת הקרבנות, הרי חיובה הינו מדינא דשו"ע, 
והאיך השיאם לבם להקל בדבר, זכור עמדי איך שהגאון אבי מורי זצ"ל 
היה מדבר על ענין זה מתוך כאב, והיה תמיה ושואל: וכי לא מאמינים 
אלו המדלגין במה שאמרו חז"ל שאמירת הקרבנות מכפרת בימינו על 
החטאים כהקרבת קרבן בפועל? הרי מידי יום ביומו נכשלים אנו בלא 
יודעין על המון עבירות, ולמה לא יתעכב האדם ויקדיש מזמנו איזה 

שעה קטנה כדי להמשיך כפרה לנפשו? 
לפי תומו לפי  ז"ל הסיח לפניי פעם  זונדל קרוזר  רבי  הגאון הצדיק 
אמירת  על  דילג  לא  חייו  מימי  אחת  פעם  שאפילו  לי  ואמר  תומו, 
הקרבנות קודם התפילה, ולעת זקנותו נשתוממו לראות עד כמה ראה 
לנכון להקפיד על כך, כי גם זאת ידעו מקורביו שמעולם לא וויתר רבי 
וגם בהיותו חתן בשבעת  הנץ החמה,  זונדל על תפילת שחרית עם 
והנה  הנץ,  עם  להתפלל  כדי  המשכימים  מן  היה  שלו  המשתה  ימי 
יום  יוסף שליט"א, ומידי  בערוב ימיו עבר לגור בבית בנו הגאון רבי 
ביומו היה משכים בעוד לילה כדי להתכונן לתפילת שחרית, באחד 
לא  חולשתו  ומפאת  רגליו  הכנסת מעדו  לבית  בדרכו  בעודו  הימים 
היה ביכולתו לקום בכוחות עצמו, וכיון שהלך בלא מלווה לא היו בני 
המשפחה מודעים לנפילתו וכשנודע להם על כך חשו מיד לעזרתו, 
והיה צורך להחזירו בבית כדי להחליף שמלותיו וכדי שיפוש קימעה. 
בני הבית שידעו על גודל הקפדתו להתפלל עם הנץ החמה, בקשו 
דילוג  ע"י  הנץ  עם  להתפלל  שהות  יש  שעדיין  לו  ואמרו  להרגיעו 
כך  על  תגובתו  לשמוע  נשתוממו  מה  אך  הקרבנות,  אמירת  על 
באמרו: 'איך האב נישט קיין פראטקציא ביי דעם אייבערשטן' ]אין 
כדי  בדיעבד  של  דברים  עושה  ואינני  הקב"ה[  אצל  פרוטקציא  לי 
להתפלל עם הנץ, שהרי מדינא יכולים להתפלל גם אחר הנץ, ומוטב 
אם כן להתפלל כסידורה של תפילה באיחור זמן מה, ואכן כך עשה, 
והיה עליו להמתין שעה ארוכה כדי להתפלל את תפילתו כתיקונה. 
אמירת  על  להקפיד  ראוי  כמה  עד  גדול  לימוד  העובדא  בזה  והיה 
הקרבנות, כי היה מוותר על ענין שמסר את נפשו עליו כל ימי חייו. 
כשסיפרתי עובדא זו לפני הגאון רבי מענדל אטיק שליט"א השתומם 
ומתוך התלהבות נענה ואמר: על כגון אלו מתפללים אנו 'לקיים בנו 

חכמי ישראל'.
לאור האמור ראוי לכל בעלי הנפש לקבל עליהם להקפיד על אמירת 
הקרבנות קודם התפילה, ומן הראוי שיבינו את פירוש המילות ותהיה 
האמירה מתוך הרהורי תשובה כדי שאכן ייחשב להם כקרבן, ואז אכן 
יזכו להסיר המחיצה המבדלת בינם לבין קונם ויזכו לכל הטוב שזכו 

בה ישראל משולחן גבוה בזמן שבית המקדש היה קיים.

ו נ ות גם בזמנ רבנ ק ירת ה ן אמ י ל ענ גוד ב

פר' תצוה
י"א אדר א' תשע"ט
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ר' יעקב רבינוביץ
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 שביעית שנה "טתשע

 פשט על הפרשה
 ), ו, ז(כט "'וגו ראשו על ויצקת המשחה שמן את ולקחת' וגו ראשו על המצנפת ושמת"

והרי ראשו על למשחו יכול האיך ן"הרמב' והק, משחו כ"ואח הבגדים הלבישו שקודם משמע
פקודי' בפ והרי וקשה. מגולה' הי ובאמצע ראשו סביב' הי שהמצנפת' ותי המצנפת לבוש' הי

אביהם את משחת כאשר אותם ומשחת' וגו והלבשת תקריב בניו ואת אהרן בני גבי גם כתיב
ב"ה מ"מכה ח"פ' עי כובע כמין הסוף עד צונף' שהי ם"ברמב משמע הדיוטים ובכהנים
'שאפי אפשר ואולי, ש"ע חדה כובע כמין' הי אלא כלל צונפין היו לא שבניו ל"ס ד"והראב
י"בפ ם"הרמב כ"דמש דומיא כ"בגד לבוש שהוא מקרי עדיין' תחתי למשוח הכובע קצת מרים
הבגד שיתרחק עד לבגדו בשרו בין עבודה בשעת הרוח תכנס שלא ליזהר צריך ז"ה מ"מכה
 .ע"וצ) לחלק שיש אף( כשרה עבודתו כן עשה לא ואם מעליו

)(טעמא דקרא
 

  
 

 עלי שי"ח 
 ''הקודש  ורוח הגורל''                                     

 .הנדירים הכינוסים אחד רבינו של בביתו התרחש האחרונים בימים
 לאלפי המשניות שינון מבצע את מזמן לא שסיימו', חנה זכרון' הארצי המשניות ארגון מטעם זה היה
', שני מעשר' ו' מעשרות' מסכתות את לשנן הילדים את עודדו, המבצע במסגרת, הארגון ילדי

 ביותר הגבוה המספר את ששיננו והילדים, ערך יקרי פרסים על להגרלות נכנסים כולם כשהילדים
 .מיוחד לפרס זוכים
 את ששיננו הילדים את הארגון בהנהלת חילקו, הילדים אלפי ברשימת מיוחדת ובדיקה מיפוי אחרי

 פעם ארבעים בין( הרבה הכי ששיננו ילדים כשישים הזמינו ואז. הפעמים של ביותר הרב המספר
 .א"שליט רבינו של במעונו מיוחד לאירוע) מאות לשש

 הם להיכנס זמנם כשהגיע. כדבעי ומרוגשים, כראוי שבת בבגדי לבושים, הארץ מכל הגיעו הילדים
  שאלות אותם שאל א"שליט מרן מכן ולאחר, ומלכות בשם' ליראיו מחכמתו שחלק' בכוונה בירכו

 '.  יפה יודעים הם' ואמר, רצונו שביעות את הביע מכן ולאחר. המסכת כל על
 .הפרס שלב הגיע ואז

 מרן. במבחן ביותר שהצטיין לילד שיביא ממרן וביקשו, אמונה דרך ספרי סט הביאו הארגון בהנהלת
 .גורל לערוך והציעו, כולם את בחן שלא אמר א"שליט

 '.ב אות היה שם שהופיע הראשונה והאות, מזדמן בעמוד ופתח, ך"התנ ספר את לידו נטל מרן
 '?  ב באות מתחיל ששמו ילד יש האם, שאל א"שליט הרב

 '.ב באות מתחיל שמי, כן, השיבו ילדים שלושה
 ? בנימין ששמו מי כאן יש האם, שאל, ממש של הקודש ברוח כמו, ואז

 כך!  בשבילך, לו ואמר הספרים את לו הגיש א"שליט הרב!  אני: וענה, ילד התרומם רגע באותו
 .בגורל נקבע
   .הצלחה בברכת להתברך הילדים כל עברו מכן לאחר

* 
 שרגא רבי הגדול הגאון, נשיאה דבי חתנא של מעונו אל הילדים צעדו זה אחרי כי, להוסיף מעניין

 צריך אין, בחן א"שליט מרן שחמי אחרי, 'ואמר, אותם לבחון סירב שבהתחלה, א"שליט שטינמן
 .שאלות מספר לשאול הואיל זה אחרי אבל', יותר
 דומה בשוק שאוכל ומי, בשוק לאכול שאסור יודעים אתם בודאי, היה המעניינות השאלות אחד

 ?לשוק הסמוך בבית לאכול חסרון איזה יש האם משנה מאיזה תוכיחו. לכלב
 ְמקֹום ֶׁשְּיַׁשֶּנה ַעד אֹו, ָּפָניו ֶאת ֶׁשַּיֲחִזיר ַעד, ּפֹוֵטר ְיהּוָדה ַרִּבי) ב"מ ב"פ( המשנה את והשיב ילד קם

 .התכוין לזה שאכן ש"הגר לו ואמר), לשוק הפנים עם לאכול בושה שזה רואים( ְיִׁשיָבתֹו
שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק
 

 בדידי הוי עובדא
 

  הרב, המעשה בעל מפי
 :ספר מקרית שטיגל
  שעבר עבשבו נערך כידוע
  מוסדות עבור גדולה מגבית

  נטלו ורבים" שלמה עטרת"
  כסף סכומי לגייס עצמם על

  במשך אספתי אני. נכבדים
  היכל' הכנסת בבית יומיים
  ובקושי ספר בקרית' יצחק

  נגש האחרון ביום. הצלחתי
  ומספר פשוט יהודי אלי

  קניבסקי הרב אצל שהיה
  ברכה וביקש זמן מעט לפני

  לו היה לא כי לפרנסה
  והנה. בירכו והרב עבודה
  עבודה הצעת קיבל למחרת
  כנהג' קווים' בחברת
  של במשכורת אוטובוס

,  לחודש שקל 15.000
  חיים' לר הטוב וכהכרת
  200 למגבית לתרום רוצה
  וחתם חודשים 36 כפול ₪
 .והלך ק"ההו על
  חוזר והיהודי, שעה עבר
  כבר אולי חששתי, שוב
  הוא אבל... בו לשוב רוצה
,  לי ואומר אלי פונה

  דהיינו. 3 פי לתת החלטתי
  אמרתי אז. 36 כפול ₪ 600
  כזה גדול שסכום ראוי לו

  זה, רעייתך עם תתייעץ
.  גדול סכום על התחייבות

  אדבר, טוב לי אומר הנהג
  רגעים כמה אחרי. איתה
  מחר ניפגש, לי אומר הוא

  קבע הוראת לך ואחתום
  שעליו הגבוה בסכום
 .דיברנו
  ובני נפגשנו למחרת, ואכן
,  חגיגית לי מודיעים הזוג
  ק"הו לתרום החליטו שהם
  ₪ 600 בסך גדולה יותר
  התרומה כל סך. 50 כפול

  בזכות והכל, שקל 30.000
 שהרב בברכה האמונה כוח

  ושמיד טובה לפרנסה בירכו
  עבודה קיבל למחרת
 .נאה בתמורה

 

 

 נודב   זה גליון

 להצלחת ידידנו החשוב

 שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

ט"ת   הוצ  תשרפ | א

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

לבאר  הראשונים  כל  ונתייגעו  כתבת",  אשר 

"מספרך,  מפרש:  רש"י  התכוון.  ספר  איזה  על 

הייתי  שלא  עלי  יאמרו  שלא  כולה,  התורה  מכל 

והרשב"ם  הרמב"ן  רחמים".  עליהם  לבקש  כדאי 

בגמרא  כמבואר  החיים  מספר  נא  מחני  מפרשים 

)ראש השנה טז:(. אמנם כדרכה של תורה הנדרשת 

שאמר:  מה  לבאר  מקום  יש  עדיין  פנים  בשבעים 

"מחני נא מספרך אשר כתבת", ולא אמר בפירוש 

ככה  "ואם  יא-טו(:  )במדבר  במתאוננים  שאמר  כמו 

את עושה לי הרגני נא הרוג".

 תמרן נופ"יקון
 ג' גלגולים ת'  מ'תצ נ'ח

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

דף קסא  )לז' אדר  שהביא ה"חתם סופר" בדרשותיו 

)פרשתנו אות א( לפרש  טור ב( בשם "ילקוט ראובני" 

פרשת  הקודמת  הפרשה  הפרשיות,  סמיכות 

זו  ופרשה  "נחשת",  במילת  מסתיימת  תרומה 

לרמז  כדי  "ואתה",  במילת  נפתחת  תצוה  פרשת 

רבינו  משה  "שהיה  סופר":  ה"חתם  כלשון  בכך 

גלגול מנשמת נח, שהיה גלגול מנשמת שת, והיינו 

נח-שת ואתה".

מוסיף על כך ה"חתם סופר" וכן כתב ב"אגרא 

למשה:  באומרו  הקב"ה  שרמז  זהו  כי  דכלה", 

ראשי  הוא  שמ"ן   - זך"  זית  שמן  אליך  "ויקחו 

נ'ח,  מ'שה  ש'ת  הגלגולים  שלושת  של  התיבות 

לרמז כי החוט המשולש של הגלגולים נזדכך אצל 

משה שהיה בבחינת "שמן זית זך". אלא שה"חתם 

סופר" מתמה על כך: "וצריך עיון מאי טעמא רמזא 

הכא ולא במקום אחר, בלידת משה רבינו ע"ה או 

מיתתו". ותירץ על פי דרכו בקודש.

הטעם  לבאר  בהקדם  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  במשה,  נח  שנתגלגל 

)סנהדרין קח.(: "תנא דבי רבי ישמעאל אף על נח נחתך 

)בראשית  שנאמר  ה',  בעיני  חן  שמצא  אלא  דין  גזר 

ויש  ונח מצא חן בעיני ה'".  נחמתי כי עשיתים  ו-ו( 

לתמוה, אם נח לא היה ראוי להינצל מהמבול ואף 

עליו נחתך גזר דין, איך יתכן שניצל על ידי שמצא 

הסדר, מה שאין כן בכל החומש, שמשנולד משה 

שאמר  משום  והטעם  בה,  הוזכר  שלא  סדר  אין 

אין[  ואם  חטאתם  תשא  אם  ]ועתה  לב-לב(  )שמות 

כי  ברור  ונראה  כתבת".  אשר  מספרך  נא  מחני 

זה  נפלא  חידוש  למד  הטורים"  "בעל  יעקב  רבינו 

מאביו רבינו אשר - הרא"ש בפירושו על התורה, 

שמבאר דבר זה בהרחבה:

משנולד  בתורה,  אשר  הסדרים  בכל  "תמצא 

משה עד משנה תורה, שהוא נזכר, מלבד זה הסדר, 

ותימא הוא. ושמעתי מפי הר"ר דן אשכנזי ז"ל, לפי 

דבר  העגל  מחילת  על  הקב"ה  לפני  אמר  שמשה 

ואמרו  נא מספרך אשר כתבת,  ואם אין מחני  רע, 

היא  תנאי  על  אפילו  חכם  קללת  נו.(  )ברכות  ז"ל 

באה, אמר הקב"ה אעשה לך לפנים משורת הדין, 

אמחה אותך מן הספר אשר כתבתי, כלומר מספר 

ואתה תצוה שכתבתי לפני כי תשא, וזו היא הקללה 

שעשתה רושם, שלא נקרא שם שמו, ובשביל כך 

לא נזכר משה בזה הסדר".

בזוהר  הדבר  מקור  כי  המפרשים  העירו  וכבר 

הקדוש )פרשת פנחס רמו.(: "מאן לן רב ממשה, דאמר 

ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, ואמר לצורך, 

לא  דא  כל  עם  רעותיה,  עביד  דקוב"ה  גב  על  ואף 

אשתזיב מעונשא, והא אתמר דלא אדכר בפרשת 

ואתה תצוה ואתמחי מתמן". פירוש: "מי לנו גדול 

אשר  מספרך  נא  מחני  אין  ואם  שאמר  ממשה, 

עשה  שהקב"ה  פי  על  ואף  לצורך,  ואמר  כתבת, 

רצונו, עם כל זה לא ניצול מעונש, והרי למדנו שלא 

נזכר בפרשת תצוה ונמחה משם".

אמות  וינועו  המפרשים  נתייגעו  כבר  אמנם 

הסיפים, שהרי משה רבינו מסר את נפשו בחטא 

להקב"ה:  באומרו  מכליה  ישראל  להצלת  העגל 

"ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך 

אשר כתבת". הנה כי כן איך יעלה על הדעת שלא 

על  רק  ממיתה  להצילו  דרך  כביכול  הקב"ה  מצא 

ידי זה שלא נזכר שמו בכל פרשת תצוה.

ואם בענין זה קעסקינן, ראוי לבאר מה שאמר 

מספרך  נא  מחני  אין  "ואם  להקב"ה:  רבינו  משה 

מה  על  למדים  אנו  תצוה  פרשת  בפרשתנו 

שצוה הקב"ה למשה רבינו לצוות לישראל על מצות 

הדלקת הנרות בבית המקדש בשמן זית זך )שמות כז-

כ(: "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית 

זך כתית למאור להעלות נר תמיד". וצריך ביאור מה 

שכתוב "ויקחו אליך", שהרי בפרה אדומה כתוב גם 

"ויקחו 'אליך' פרה אדומה", ופירש  כן )במדבר יט-ב(: 

שמך,  על  נקראת  היא  לעולם  אליך,  "ויקחו  רש"י: 

פרה שעשה משה במדבר", אם כן איך יתפרש כאן 

בלקיחת שמן זית "ויקחו אליך".

פתח דברינו יאיר במאמר פלא שמצינו במדרש 

הקב"ה  שצוה  מה  , כי  ה( אות  )פרשתנו  תנחומא 

להדליק דוקא בשמן זית, קשור בקשר אמיץ למה 

אליה,  נמשלה  ישראל  שכנסת  היונה  שעשתה 

)בראשית  התיבה  מן  המבול  אחרי  נח  כששלחה 

"לראות הקלו המים מעל פני האדמה". ועל  ח-ח(: 

ערב  לעת  היונה  אליו  "ותבוא  יא(:  )שם  כתוב  זה 

והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל 

הארץ". על כך אומר המדרש:

השירים  )שיר  הכתוב  שאמר  זהו  תצוה.  "ואתה 

א-טו( הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים... אמר להם 

נח  כשהיה  כיצד  ליונה...  דומה  שלך  דוגמא  הקב"ה 

בתיבה כתיב שם )בראשית ח-ז( וישלח את העורב ויצא 

יצוא, ואחר כך שלח את היונה ותבוא אליו היונה וגו'. 

אמר הקב"ה, מה היונה הביאה אורה לעולם, אף אתם 

שנמשלתם כיונה הביאו שמן זית והדליקו לפני את 

הנר, שנאמר ואתה תצוה ויקחו אליך שמן".

ישראל  שכנסת  אמת  הן  כי  ביאור  וצריך 

נמשלה ליונה, אולם מה היה כל כך חשוב במעשה 

עד  בפיה,  טרף  זית  עלה  לנח  שהביאה  היונה  של 

זה  למעשה  זכר  לעשות  צוה  שהקב"ה  כך  כדי 

בהדלקת הנרות בבית המקדש בשמן זית.

 תמו תל מתצ "בינו
לא נזכ" בט"תצ זו

הטורים"  "בעל  שפתח  במה  להתבונן  נקדים 

של  שמו  נזכר  שלא  הטעם  בביאור  פרשתנו  את 

בזה  משה  הזכיר  "לא  הפרשה:  בכל  רבינו  משה 

רויקחו אליך תמן זי  זךר

 מתצ "בינו גלגול נח מילא א  צנבואצ תל ציונצ
תבאצ לנח שם שלצ זי  ל"מז של צדלק  צמנו"צ

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 

(אנגלית ועברית)

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

סותמים את החורים
וההוצאות,  ההכנסות  במאזן  בעיה  לכם  יש  אם 
להגדיל  הכוחות  בכל  לנסות  היא  הנטייה הטבעית 
שטחית  בהסתכלות  נרֶאה  תמיד  ההכנסות,  את 
אבל  הבעיות.  את  לנו  תפתור  נוספת  שהכנסה 
הפתרון  שלרוב  יודעים,  אמתיים  כלכליים  מומחים 
שלנו.  המיותרות  ההוצאות  בבדיקת  דווקא  טמון 
לרוב ההכנסה היא לא הבעיה אלא דווקא ההוצאה 

וההתנהלות הכלכלית השגויה.

מים.  לדלי  המאזן  את  מדמים  הכלכלה  מומחי 
כאשר יש חורים בדלי – לא תעזור הגדלת הזרימה 
זאת  ולעומת  החוצה,  תיפלט  תמיד  היא  כי  לדלי 

כאשר הדלי שלם – גם במעט מים יתמלא הדלי.

ההסבר הזה די מוכר ומובן, אבל מסבר שאנחנו 
האישיים  לחיים  מאוד  הרבה  מכך  ללמוד  יכולים 
שלנו. אנחנו אוהבים להשקיע בכמויות ובמאמצים, 
אבל פחות שמים לב לֵּכִלים וַלְיעילּות של העבודה 

שלנו.

יעילות קודמת למאמץ
שעות  שמונה  לי  היו  "אילו  ידועה:  אמרה  ישנה 
להשחזת  מהן  שש  מקדיש  הייתי  עצים,  לכריתת 
וביעילות של  כי כאשר משקיעים בשלמות  הגרזן". 
יותר  הרבה  לפעול  עבודה  במעט  אפשר   – הכלים 
גדולה  וביגיעה  ארוכות  בשעות  פועלים  מאשר 

באמצעות כלים לא שלמים ולא יעילים.

ישקיעו  שאם  חושבים  הורים  כך.  זה  בחיים  גם 
יראו  הם   – ומאמצים  ריצות  כסף  הרבה  בילדים 
פירות בעמלם, אבל המציאות היא שזה לרוב לא 
עבודה  זו  להועיל  יותר  להרבה  שיכול  מה  מועיל. 
קצרה ומרוכזת עם כיוון ברור ומטרה, ומתוך הדרכה 
מועילות   – אמתית  אכפתיות  טובה,  שיחה  נכונה. 

ויעילות הרבה יותר משעות רבות ולא ממוקדות.

הקשבה  עם  קצרה  נכונה  שיחה   – בזוגיות  גם 

יותר  אמתית ועם לב פתוח, טובה בעשרות מונים 
גורמות  רק  שלרוב  הנפש  בפיזור  ארוכות  משעות 

ליותר תסכול.

הרעיון הוא שהמיקוד והיעילות של הכלים שווים 
הרבה יותר ממאמצים גדולים בכמות ובאיכות.

הכלים הרוחניים
וזה בדיוק כך גם ברוחניות. יהודי מנסה להתפלל 
על דבר מסוים כגון לפעול ישועה שהוא צריך לה, 
שהוא  מרגיש  וכשהוא  בעצמו,  רעה  מידה  לשנות 
מן  להתייאש  או  היא  הטבעית  הנטייה  נענה,  לא 
שעות  יותר  להשקיע  לנסות  או  חלילה  התפילה 

בתפילה,  להרבות  מאוד  טוב  זה  מאמצים.  ויותר 
אבל חשוב מאוד לשים לב ולבדוק האם התפילה 

שלנו "יעילה".

לקבלת  כלי  היא   – הדלי  כמו  התפילה  גם  כי 
שפע. בכל תפילה השפע זורם, השאלה היא האם 
התפילה מסוגלת להכיל ולאצור בתוכה את השפע. 
כדי  מחודד,  גרזן  שלם,  כלי  להיות  צריכה  התפילה 
לפעול ביעילות מירבית ולהביא לתוצאות המיוחלות.

את  נוודא  כיצד  התפילה?  של  השלימות  מהי 

השלימות של הכלים ואת היעילות של תפילותינו?

המוחלטת  האמונה  היא  התפילה  של  השלימות 
תפילה  האמונה.  הוא  התפילה  של  הלב  בה'. 
באמונה חלשה היא תפילה חלשה, כמו גרזן קהה 
האמונה,  הגברת  אמונה,  לימוד  מחורר.  דלי  וכמו 

וחידוד האמונה -  נותנים כוח ועוצמה לתפילה.

מתקנים את הדלי
לא  היא  מדברים  אנחנו  שעליה  האמונה  אבל 
יכול לתת. זה ברור, אבל זה לא  רק האמונה שה' 
ובשביל  חדה  תהיה  שהתפילה  בשביל  מספיק 

שהכלים יהיו שלמים.

שה'  האמונה  היא  מדברים  אנו  שעליה  האמונה 
שה'  האמונה  היא  שלימה  האמונה  לתת.  רוצה 
שה'  והאמונה  אותך,  אוהב  וה'  נברא,  כל  אוהב 
שומע תפילת כל פה ושומע גם את התפילה שלך, 
והאמונה שה' רוצה לתת שפע לנבראים יותר ממה 
שה'  והאמונה  לקבל,  רוצים  בעצמם  שהנבראים 
ורוצה  ביותר  הגדול  הרשע  את  גם  אוהב  יתברך 
רוצה  ושהוא  בתשובה,  אותו  ולהחזיר  לו  לעזור 
בתשובה ונותן יד לשבים אליו ורוצה רק לעזור להם 
כביכול  שהוא  והאמונה  עצמם,  את  ולשפר  לתקן 
פונה מכל עיסוקיו ודואג לך ותיקונך וחושב מחשבות 

כיצד לעזור לכל הפונים אליו באמת.

הדבר  פירוש  תפילה  כל  שומע  יתברך  שה'  וזה 
ולכן  פירות.  ועושה  פועלת  שלך  שהתפילה  הוא 
כאשר אתה מתפלל, אתה חייב להאמין שהתפילה 
חור  לך  יש  זה  בלי  ופועלת.  ורצויה  מקובלת  שלך 
בדלי כי התפילה שלך חסרה את מרכיב האמונה 

שהוא השלימות של הכלי.

מחדדים  את הגרזן
ר' נחמן אומר שכל מילה בתפילה היא כלי, אבל 
להתמלא  שיוכל  שלם  כלי  יהיה  רוצים שהכלי  אנו 
כשאנו  לכן  השפע.  את  ולהחזיק  טוב  ובכל  בשפע 
האישיות  בתפילות  הן  ובבקשה,  בתפילה  עומדים 

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

מאמר

ראש הישיבה

האמונה שלימה 
היא האמונה שה' 
אוהב כל נברא, וה' 
אוהב אותך

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

16:4918:0318:42ירושלים

17:0618:0418:39תל אביב

16:5718:0318:40חיפה

17:0818:0518:43באר שבע

פרשת תצוה 
גליון 609 | י"א אדר א' תשע"ט

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום „',
ט"ו ‡„ר ‡' (20/02/19)

ישיבת "חוט של חס„" 
שמו‡ל הנבי‡ 13,

בשעה 20:30

יום ‡',
י"ב ‡„ר ‡' (17/02/19)

בי"כ "ל‡ה ויל„יה"
מתחם ˜ברי ה‡מהות,

בשעה 20:00

יום ה',
ט"ז ‡„ר ‡' (21/02/19)
בי"כ ע"ש חללי ˆה"ל 

המעפילים פינת המˆו„ה,
בשעה 21:30

ירושלים חולוןטבריה

הכנסים של הרב שלום ‡רוש שליט"‡ לשבוע ה˜רוב
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