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In this week’s parsha, parshas Vayigash, it is fitting and timely 
that we examine the divine encounter between Yaakov Avinu and 
his beloved, favorite son, Yosef HaTzaddik.  After not seeing one 
another for 22 years, since Yosef was sold into slavery and taken 
down to Mitzrayim, it says (Bereishis 46, 29): 

על  ויפול  אליו  וירא  גשנה  אביו  ישראל  לקראת  ויעל  מרכבתו  יוסף  "ויאסור 

צוואריו ויבך על צוואריו עוד. ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את 

פניך כי עודך חי".

Yosef harnessed his chariot and went up to meet Yisra-
el, his father, to Goshen; and he appeared to him, fell on his 
neck, and he wept on his neck excessively.  Then Yisrael said 
to Yosef, “I can die this time, after my having seen your face, 
because you are still alive.”  Rashi comments: But Yaakov did 
not fall on Yosef’s neck, nor did he kiss him.  Our Rabbis said 
that it was because he was reciting Shema.  

Can any writer possibly describe the thoughts that were 
going through Yaakov Avinu’s head?  He had spent the past 22 
years thinking that his beloved son Yosef had been devoured 
by a wild animal.  This led him to surmise that he deserved a 
place in Gehinnom, because HKB”H was surely dissatisfied with 
his actions.  As it is written (ibid. 37, 35): ויקומו כל בניו וכל בנותיו" 

 all his sons and—לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה"
all his daughters arose to comfort him, but he refused to 
be comforted, and he said, “For I will go down to the grave 
(hell) mourning over my son.”  Rashi explains in the name 
of the Midrash: This sign was transmitted to me from the 
mouth of the Almighty—if none of my sons die in my life-
time, I am assured that I will not see Gehinnom.  

Now, after 22 years, on a crystal-clear day, Yaakov receives in-
credible news (ibid. 45, 26): ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל" 

  ארץ מצרים... וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב אביהם".
And they told him, saying, “Yosef is still alive,” and he is ruler 
over the entire land of Mitzrayim . . . and he saw the wagons 
that Yosef had sent to transport him, then the spirit of their 
father Yaakov was revived.  Then HKB”H appears to Yaakov in 
nocturnal visions and says to him (ibid. 46, 3): ־"אל תירא מרדה מצ

 Do—רימה כי לגוי גדול אשימך שם, אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה"
not be afraid of descending to Mitzrayim, for I shall establish 
you as a great nation there.  I shall descend with you Mitz-
rayim, and I shall also surely bring you up.  

Finally, the time arrives for these two tzaddikim—Yaakov and 
Yosef—to be reunited.  Yosef HaTzaddik falls on his father’s neck, 
hugs him and kisses him.  Yaakov, on the other hand, is in another 
world, he elects to recite the Shema: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".  
The commentaries go to great lengths to explain what possessed 
Yaakov to recite Kriat Shema specifically at that historic moment.  
They explain that Yaakov wanted to elevate all of his love for his 
beloved, long-lost son Yosef to HKB”H.  We will endeavor to ex-
plain this phenomenon in our own way with G-d’s help.  

Yaakov’s 22 Years versus Yosef’s 22 Years

We will begin to shed some light on the subject but presenting 
an extremely perplexing question to our royal audience.  Chazal 
teach us in the Gemara (Megillah 16a) that the 22 years that Yaa-
kov Avinu did not see Yosef were actually a punishment—mea-
sure for measure—for the 22 years that he failed to fulfill the 
mitzvah of “kibud av v’eim.”  Recall that Yaakov spent 20 years 
in Charan with Lavan and was delayed two years on his journey 
back home.  While it is true that his parents sent him to Charan 
to find a wife there; nevertheless, they did not instruct him to 
remain there for such a long time—22 years.  
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Just before Yosef unveiled his true identity to his brothers, he demanded that anyone else 
besides his brothers should immediately leave his presence. Chazal tell us that the reason for 
this was because of Yosef's sensitivity not to shame and embarrass his brothers in front of 
them. The passuk then says ולא היה איש אתו בהתוודע יוסף אל אחיו that there was not a man 
with him when Yosef revealed himself to his brothers. This statement seems superfluous since 
prior to this, the passuk stated that Yosef ordered everyone to leave the room. It is self 
understood that his command was fulfilled. Who then is the missing man that the Torah is 
referring to who was absent at the revelation of Yosef to his brothers?  
I would like to forward this suggested interpretation on that man's identity. When Yaakov 
sent Yosef to go find his brothers, Yosef met a person וימצאהו איש, from whom he inquired 
about his brother's whereabouts. This man directed Yosef to the location of his brothers who 
when they saw Yosef approaching, they seized him and schemed to murder him which later 
evolved into selling him as a slave to Mitzrayim. Now a person who lacks full emunah in 
Hashgachas Hashem and the realization that Hashem is המכין מצעדי גבר He prepares the 
steps of man, will look at this encounter with that stranger as the cause that triggered his 
unfortunate chain of events that evolved directly from that short meeting. The individual who 
is not strong in emunah would be convinced that had he not met this person he would have 
been much better off, and would have totally avoided all the hardships, the losses, and 
challenges that pursued him and brought turmoil to his life for the next two decades.  
However, the believer in Hashgacha has a different perspective on such an episode. It is this 
true believer in Hashem who never uses the expression "Wow what a coincidence"! Instead 
he remarks Wow what a "kah" (יה) incidence. Likewise, when extraordinary unlikely events 
and encounters miraculously coincide together, the natural reaction is to say "What a small 
world! Who doesn't use this expression once in a while? However, the true believer remarks 
with quite a different take on the matter. "Wow, even with such a complex humongous 
Universe, there is no one like Hashem who is the Ultimate Supreme Coordinator and Multi 
Tasker every micro second".  
When things don't go the way as one planned and one finds himself unsuccessful in his 
endeavor, the initial convenient reaction is to blame someone else for the execution failure. 
In Lashon Hakodesh the Chazal say on the passuk תולה ארץ על בלימה that the world is 
sustained by someone who shuts his mouth during a heated argument. The word בלם is the 
same pronunciation as blame. Instead of deflecting guilt or your shortcomings onto others, 
keep your mouth shut and receive credit for preserving the world. It is the true believer who 
does not blame anyone but himself because he has the faith that even though the other 
person was somehow involved, Hashem would never have let this happen to you unless you 
were deserving of such a fate.  
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I pardon and forgive everyone… – ...הריני מוחל וסולח לכל 
I am happy to share an exciting story that happened to me, and with 
this to encourage Am Yisrael to be careful not to hurt another… 
As a child, others harassed me, but I harassed others… in my 
neighborhood there was a man whose mind was a little weak and we 
enjoyed harassing him and hearing his reaction. 
Mother always warned us that this was a severe matter and forbidden, 
but as a child I did not understand the depths of the words and at 
every opportunity, I would bother him to get a funny reaction for me 
and my friends. 
Some years went by and I got married and Baruch Hashem, started a 
family but the third child suffered from breathing problems and the 
doctors could not even find the source of the problem and no 
treatment helped. 
With a broken heart, I sent a kvittel [note] to the grave of the Baal 
HaYeshuos, Moshe Moznitch, and that night I had a dream and, in the 
dream, the Tzaddik told me to go to the grave of a certain man in the 
Holy Land and ask for forgiveness. When I woke up, I remembered 
that this was the man who I harassed as a child. I immediately called 
my father who lives in Eretz Yisrael and asked his help in arranging a 
minyan to ask for forgiveness. Father called me and emotionally told 
me that just on the day when he went with a minyan to the grave, it 
was his yahrzeit and they said Kaddish and Mishnayos for the elevation 
of the neshama. 
The next day upon awakening, my son was completely healthy without 
any breathing issues at all!!! If I may, I will give you a bit of advice, of 
course, do not harass or harm anybody, but also, everyone should 
forgive another as mentioned in Kriyas Shema al hamittah, and if this 
is too hard now, then at least after some years when the anger 
subsides, since this will remove pain and distress from Klal Yisrael.                 

   א.ב.  
Nothing is lost from kindness –  לא מפסיגיםמחסד  

I went to the post office and took a number in line, the number was 
396 and the board said they were up to 335, meaning there 60 people 
on line before me. In the meantime, a friend called me asking for a 
pressing favor, I explained to him that I was in the post office and if I 
did not pay today, I would receive a hefty fine. 
From his tone of voice, I realized that he truly needed me, and it was a 
favor that he could not ask of anyone else. I left to help him and when 
I finished, I went back to the post office minutes before closing and 
they were up to number 395. By the time I caught my breath, the 
number changed, and I went to the window to take care of my 
business. 

 ב.ר.י.
   

439.341 

It was not you who sent me -   לא אתם שלחתם אותי
The Gemara relates (Taanis 18b), ‘When Turyanus sought to kill 
Lulianus and Pappus his brother, in Ludkia, he said to them: “If 
you are from the nation of Chananyah, Mishael, and Azaryah, 
let your G-d come and save you from my hand, as he saved 
Chananyah, Mishael, and Azaryah from the hand of 
Nevuchadnezzar.” They replied to him: “Chananyah, Mishael, 
and Azaryah were perfectly righteous and were deserving that a 
miracle be performed on their behalf, and Nevuchadnezzar was 
a proper king, who was deserving that a miracle be performed 
through him. But that evil one (that is you, Turyanus) is a 
commoner, who is not deserving that a miracle be performed 
through him, and we are not righteous but are liable to 
destruction for sinning to the Omnipresent, and if you do not 
kill us, the Omnipresent has many executioners, and the 
Omnipresent has many bears and lions in His world who could 
attack us and kill us. But HaKadosh Baruch Hu did not place us 
in your hand except in order to eventually avenge our blood 
from your hand!” Nevertheless, Turyanus killed them 
immediately. The sages said no one had moved from there 
before a pair of officers came from Rome bearing an edict 
against Turyanus and they split open his head with clubs.’ 
Much has already been written about hashgacha pratis [Divine 
Providence] especially in this periodical in the column ‘Tiv 
HaHashgacha’, But this time we will discuss hashgacha pratis 
from a different angle. 
After Yosef revealed himself to his brothers, he told them (45:5) 

עתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה''ו  – ‘And now, 
be not sad, do not reproach yourselves for having sold me 
here’, and he even had the reason why  כי למחיה שלחני אלוקים'
 for it was as a supporter of life that G-d sent me ahead – לפניכם'
of you’. Yose HaTzaddik saw that his brothers had immediately 
repented for selling him, and that is why he said this. ‘You 
should know that you did not sell me, rather, HaKadosh Baruch 
Hu did all this, ‘for it was as a supporter of life that G-d sent 
me’, why did Yosef say this to his brothers? 
One of the things that the Satan loves is sadness and of course, 
it very much despises joy, especially the joy of a mitzvah. When 
a person stumbles with a sin, the main ‘profit’ of the Satan is 
the sadness that comes because of the stumbling. Even when 
he repents, the sadness still accompanies him because he fell. 
But Yosef HaTzaddik teaches us the way in the service of 
Hashem, in the service of Teshuva, after you repent ‘do not be 
sad’, remove all thoughts of sadness from your heart. Rather, 
you must believe that not only is success and elevation from 
Hashem, but even descent is with hashgacha pratis! But, of 
course, this is only after true and complete repentance.     

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

Painted with Blood 
ויגש אליו יהודה ויאמר “ 44:18
בי אדני, ידבר נא עבדך דבר 
באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך 
 ”כי כמוך כפרעה

“And Yehudah approached him (Yosef) and 
said, ‘If you please, my lord, may your servant 
speak a word in my lord’s ears, and may your 
anger not flare up at your servant - for you are 
like Paroah.”  There is a perplexing Medrash 
Tanchuma on this Posuk.  Yehudah asked 
Yosef, if he returns to his father without 
Binyamin, what should he say to his father? 
Yosef answered him that he should say that, 
 the rope follows after the – ”הלך החבל אחר הדלי“
bucket.  What is Yosef telling Yehuda with 
these mysterious words?    
 Yehudah said to Yosef: “What should 
we say to my father?” He said to him, “Tell 
your father that the rope follows the bucket.”  
Yehudah said to Yosef – “You are judging us 
falsely.”  Yosef said, “There is no judgment as 
false as the sale of your brother.”  Yehudah 
said, “The flame of Shechem burns within my 
heart.  Yosef said, “I will extinguish the flame 
through Tamar, your daughter-in-law.”  
Yehudah said, “I am angered and no one 
believes me.”  Yosef said, “I will break your 
anger.”  Yehudah said, “I will now go out and 
paint all the marketplaces of Mitzrayim with 
blood.” Yosef said, “You have been painters 
from a long time ago, for you painted the cloak 
of your brother with blood, and said to your 
father that he has been torn to pieces.”  Once 
Yosef saw that they were determined to 
destroy Mitzrayim, he said to himself that he 
better make himself known to them so that 
they not destroy Mitzrayim.   (מדרש תנחומא) 
 The Medrash Tanchuma says that 
Yehudah said to Yosef that if he were to return 
to his father, Yaakov Avinu, without his 
brother Binyamin, whom he guaranteed he 
would bring back, what should he say to his 
father?  We need to understand what Yehudah 
and Yosef were alluding to.  Someone had a 
beautiful garden with all types of beautiful 
fragrant trees, fruit trees, and plants, fit for 
the treasures of kings, as well as a pit filled 
with water near this garden.  He had one rope 
and one bucket.  He would use the rope to 
lower the pail into the pit, and would bring up 
the water, so that he would be able to water 
his special exotic garden.  He did so daily, and 
was a very happy man.  One day his bucket 
was stolen, and this caused him much 
anguish.  How would he be able to water his 
garden, and reap the benefits from it?  Without 
water, the garden would die.  Had his rope 
been stolen, and not his bucket, he would have 
been upset, but not in complete anguish.  For 
although it would be difficult to do, with much 
effort, he would be able to go into the pit with 
his bucket to fill it up with water.  He would 
then be able to use that water to irrigate his 

garden, and his garden would produce the 
fruit and the beautiful fragrances.  However 
now that his bucket was stolen, the rope that 
was left behind has no value to him.  For if he 
lowered the rope into the pit, he would still 
have no way to transport the water from the 
pit to the garden.  Now what would happen if 
after he already lost the bucket, the rope is 
also taken from him?  He would not be in much 
anguish over the loss of the rope, for once he 
already lost the bucket, the rope did not have 
any value to him.  On the contrary, as long as 
he had the rope around, it would remind of him 
of the pain of his bucket being taken from him, 
and this would keep the pain fresh in his mind.  
However, if the rope is no longer there, 
perhaps after some time, he will begin to forget 
the whole matter, and the pain will dissipate.   

In conclusion, in terms of the rope 
being stolen, it matters whether it is stolen 
before or after the pail is stolen.  If the rope is 
stolen before the pail is stolen, it causes 
anguish to the person, for now he will have to 
work much harder in order to obtain the water 
needed to irrigate his garden.  However, if the 
rope is stolen after the pail was already stolen, 
then the rope being stolen does not cause any 
additional anguish, and even perhaps assists 
the person in moving on from the pain he had 
earlier. Yosef Hatzaddik was the Bechina of 
 which can be compared to a pail.  Just as ,יסוד
a pail is that which one can gather water in it, 
and the water is protected in it, so too the 
Bechina of יסוד is one in which one can collect 
Nitzotzos of Kedusha, sparks of Kedusha, and 
light from Above, and it is protected within it.  
Binyamin could be compared to the rope, for 
the rope is able to take something from a very 
low place and elevate it to a higher place.  
Binyamin had the Bechina of being able to 
raise the Nitzotzos of Kedusha, to place it into 
the יסוד.  Yehudah told Yosef that he did not 
know what he would say to his father, if he 
returned without Binyamin, the rope.  Yosef 
told Yehudah that he should say, “ חבלבהלך  ” - 
Binyamin, “אחר הדלי” Yosef.  Yosef was saying 
that there is no reason to be in great anguish 
over losing Binyamin, since Yosef is already 
gone.  If the pail is already gone, then there 
should not be any additional anguish over 
losing the rope, and perhaps there may even 
be a benefit for losing the rope, Binyamin, may 
cause Yaakov to forget both of them, and that 
would diminish his pain.  (אדרת אליהו) 
 It says in the Sefer מאורי אור that יסוד 
is called דלית, drawing water with joy.  Yaakov 
is the חבל as it says in the Posuk, “ יעקב חבל
 who comes after דלי and Yosef is the ,”נחלתו
Yaakov, the חבל.  It says in the Sefer Kehilas 
Yaakov, and in the Sefer לוחות עדות that the דלי 
is one of the twelve Mazalos, and it represent 
the Mazal of Yisroel.  The דלי, bucket, is 
sometimes full and sometimes empty, so too 

Klal Yisroel are at times full of goodness and 
wealth, and at other times they are empty.   
The same is true of the Bechina of יסוד, which 
is sometimes full and sometimes Chas 
V’sholom empty.   

Yosef Hatzaddik was at times full, 
like the years he was with his father; and then 
there were years where he was empty, when 
he was sold to Mitzrayim, and spent twelve 
years incarcerated.  He was then Zoche to be 
full once again, when he became viceroy of 
Mitzrayim.  He remained full for the rest of his 
life.  When Yehudah came to speak to Yosef, it 
was at a time that Yosef, the דלי was full, as he 
was viceroy in Mitzrayim and he had much 
wealth and honor.  When the bucket is very 
heavy, the rope that is attached to it follows 
after the bucket.  The rope represents 
Binyamin.  Yosef was telling Yehudah that the 
rope follows the bucket when the bucket is full 
– and being that he was the bucket and he was 
full, therefore, Binyamin, the rope should 
follow after him – meaning that Binyamin 
should remain with Yosef. (עוד יוסף חי) 

 Now we can understand these 
mysterious words of Yosef Hatzaddik.  Yosef 
knew that Yehuda and his brothers sold him 
down the river.  They were not concerned 
about what would happen to their father, how 
he would deal with the tragic news of the loss 
of his most beloved son.  Yehuda tells Yosef 
that he cannot leave Binyamin in Mitzrayim, 
for what would his father say?  How would he 
handle it?  Yosef responded to him, that the 
rope goes after the bucket, in other words the 
same way you weren’t concerned when I, the 
bucket, was lost, you are also not really 
concerned about how your father will cope 
with the loss of his other son, Binyamin.  While 
Yaakov certainly loved all of his children, he 
had the greatest connection in Ruchniyos to 
Yosef, and that was why the loss was so 
devastating to him.  Binyamin was not 
connected in the same way, and while it would 
certainly have been a great loss for Yaakov, it 
would not have been as great a loss as the loss 
of Yosef.  At the same time, Yosef was alluding 
to the fact that the brothers selling him 
actually ended up being beneficial to him.  He 
was a filled bucket, with wealth and honor, 
and would have it for the rest of his life.  
Binyamin, the rope should follow after the 
filled bucket, and remain with Yosef.  We must 
learn to be true to ourselves.  We cannot at 
times be callous about important things, and 
then at other times, make it seem of utmost 
importance to us.  Yosef realized that Yehudah 
had done Teshuva for selling Yosef; he had 
remorse, and was indeed truly concerned 
about returning Binyamin to his father.  May 
we be Zoche to be true to ourselves and to 
Hakodosh Boruch Hu.      

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

(English)

Zera Shimshon
R’ Shimshon Chaim

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

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

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

The following is his passionate 
request to learn his works.  

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

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

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


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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he Posuk says, Vayichalkeil Yoseph Es Oviv, 
V’es Echov, V’eis Kol Bais Oviv, Lechem 
L’fi Hataf. Yoseph supported his father, 

and brothers, and the entire household, food for 
the mouth of each child. In the Mosef Medrash it 
explains what the added words, Lechem L’fi Hataf, 
mean.
 
Hodo Omro, Shehataf Mivazveiz Choimish, as 
people say, children waste a fifth of the food given 
to them. Children play with their food and ask for 
more than they end up eating. Instead of criticizing 
them, Yoseph incorporated the nature of children 
when he sent each family food.
 
People shouldn’t be critical, indignant, or stubborn, 
with any fault that’s consistent with other people's 
ages, genders, communities, or natures. Instead, they 

should begin by accepting the fault as consistent with 
the above, and then, over as long a period of time 
as is necessary, they should slowly and respectfully 
try to help them “grow” beyond their weaknesses.
 

I want to thank everyone who participated 
in our Dinner by donating, and/or joining us 
this past Motzoei Shabbos. There was a large 
crowd and, as expected, Dr. David Pelcovitz 
mesmerized the listeners with his powerful 
words.
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PPaarraasshhaass  VVaayyiiggaasshh  

TTuurrnn  tthhee  WWhheeeell  
““TThis farm sure is beautiful, Abba. 
Thank you for bringing us here.” 
“My pleasure, kinderlach. Let’s see what’s 
doing in that building over there.” 

The family walks through the door into a 
small room and finds a man cranking a 
large wheel. He turns and turns and turns 
the wheel. Behind the crank is a series of 
gears and pulleys leading to a big grinding 
stone. A trough slowly feeds kernels of 
wheat under the grinding stone. Freshly 
ground flower flows out the other side. 

“Excuse me sir, do you mind if we ask 
you a few questions?” 
“Not at all. I welcome the 
company.” 
“It must be hard work 
turning this wheel.” 
“Not really.” 
“Well, then you must be 
very strong in order to 
power this contraption that 
grinds the flour.” 
“Not really.” 
“How then do you turn this 
big, heavy grinding stone?” 

The man motions to the 
family to come closer to him. 

“Do you want to know a secret?” 
“Yes!” the children answer excitedly. 
“Look closely at this crank. Do you see 
any mechanical connection between the 
wheel that I am cranking, and the appara-
tus that is turning?” 

The children look and look, search and 
search. Try as hard as they may, they find 
no connection. 

“This is truly amazing, sir. Your crank is 
not connected to the apparatus at all.” 
“Correct.” 
“Where does the power that turns the 
grinding wheel come from?” 
“There is a motor buried deep in the 
ground. A hidden cable connects it to the 
apparatus. That motor is turning the 
grinding stone. My crank wheel supplies 
no power at all.” 
“Fascinating. May we ask you another 
question, sir?” 
“Sure.” 
“Why did the owner build a flour mill 
with a fake wheel and a hidden motor? It 
is very misleading.” 
“That is an excellent question, children. 
The answer is very deep, so listen carefully. 
The owner built this flour mill similar to 
the way that Hashem set up the world.” 
“Now you really have our curiosity going.” 

“Look in the ‘Mesillas Yesharim’ at the 
end of chapter 21. Rav Luzzato explains 
that a person’s parnassa (income) is fixed 
on Rosh Hashanah.” 
“If so, then why do people work?” 
“Excellent! Rav Luzzato himself asks the 
same question. Adam HaRishon was 
cursed with ‘Bizeias apecha tochal lechem’ 
(By the sweat of your brow you shall eat 
bread)[Bereshis 3:19]. This is like a tax 
that must be paid. In order to receive the 
parnassa that was decreed to him, a per-
son must do some hishtadlus (preparative 
action) upon which Hashem’s blessings 
can rest. We refer to this as work. A per-
son’s work is his hishtadlus that will allow 

Hashem’s blessings of 
parnassa to come. The 
Mesillas Yesharim advises a 
person to not expend too 
much effort in hishtadlus. 
Hashem can bless a person 
with much parnassa, even 
though he only does a little 
hishtadlus. More work does 
not mean more parnassa.” 
“That is fascinating, sir, but 
how is it connected to the 
flour mill?” 
“The crank that I am turning 
is like the hishtadlus. The 

grinding wheel is like the parnassa. The 
hidden motor is like Hashem’s hidden 
control over parnassa. My cranking (hish-
tadlus) does not make the ground flour 
(parnassa) come; for the crank is not con-
nected to the wheel. The hidden motor 
(Hashem) does that. I just need to keep 
turning lightly and easily (‘Bizeias apecha 
tochal lechem’) and the motor will do the 
heavy work, and make the flour come.” 
“Sir, that is wonderful! You have given us 
a whole new perspective on work. There 
is no need to shvitz (sweat) over ‘Bizeias 
apecha tochal lechem.’” 
 
Kinderlach . . . 
“And now, do not be sad . . . because you 
sold me, because Hashem sent me ahead 
of you to be a provider” (Bereshis 45:5). 
Yosef was Hashem’s agent of parnassa in 
Mitzraim. The parnassa that they were to 
receive was provided via Yosef. Hashem 
has many “parnassa agents”. He uses them 
to send His blessings. We must always 
remember Who is powering the grinding 
stone, Who is sending the agents. He gen-
erates the parnassa, and sends it with one 
of His agents. We need only lightly turn 
the wheel. Kinderlach, may you always be 
blessed with a “parnassa kalla v’nikiya” 
(an easy and clean livelihood). 

DDeeffiinnee  YYoouurrsseellff  
““AAnd it will be when Pharaoh summons 

you and says, ‘What is your occupation?’” 
(Bereshis 46:33). Rav Shimshon Refael 
Hirsch points out that in a country such as 
Egypt a person is defined by his work. A 
person is not born as a person, rather as a 
worker, farmer, soldier, etc. In such a place, 
we understand that the first question that 
Pharaoh would ask the person is about his 
occupation. That is the most important 
thing in the world about that person.  

WWhat is most important to us? “He sent 

Yehuda ahead to Yosef to prepare ahead 
in Goshen” (Bereshis 46:28). What did 
Yehuda prepare? Rashi explains that Ye-
huda went ahead to set up a Beis 
HaMedrash. The Shlah HaKodesh learns 
an important principle from this. The 
foremost consideration in a person’s mind 
must always be his spiritual needs. When 
he builds a new home, he should first 
plan to build a room where he can learn 
and pray. Then he can finish planning the 
rest of the house. 

WWhat is our attitude about a person’s 

work? The Chofetz Chaim relates a par-
able based on the verse, “Yosef sustained 
his father and his brothers and all of his 
father’s household with food ...” (Bereshis 
47:12). A king once went to visit his sol-
diers and appease them. He sent word 
ahead that anyone who had a request 
should come forward and ask the king. 
One soldier approached the king and 
requested with a complete heart that the 
king should supply him with his meals 
every day. The soldier’s friends laughed at 
him. You are asking for something that 
you already have. The king has already 
promised to feed all of the soldiers in the 
army. So too it is with us, continues the 
Chofetz Chaim. Hashem has already told 
us that he will feed us, as we say in the 
daily prayers, “He sustains the living with 
loving kindness,” and in the Bircas HaMa-
zone “for He is the merciful G-d Who 
feeds and supports everyone.” 
 
Kinderlach . . . 
Who are we? We have many things to do 
in our lives. We begin as children, and stu-
dents. As we become older we marry and 
become parents, neighbors, workers, 
teachers, etc. These are all roles that we 
fulfill. What is important to us? What is the 
focus of our lives? Not the occupation, as 
with Pharaoh. Rather the spiritual work, as 
with Yehuda. That is the most important 
part of our day. That is what really interests 
us. That is what “makes us tick”. 

 
 

   Parashas Vayigash  ט"עתש ויגש  פרשת        
 

Hebrew Academy of Cleveland 
 

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

אחיו ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו 
 לענות אתו כי נבהלו מפניו

And Yosef said to his brothers, “I am Yosef, is my father still alive? But 
his brothers could not answer him, because they were left disconcerted 

before him. (45:3) 
 

 Yosef finally reveals himself to his brothers, and, in the space 
of a few moments, G-d’s master plan became evident to all. All of the 
questions, pain and challenges that had transpired and that they had 
experienced became clear to them. Twenty-two years of ambiguity had 
been lifted from their eyes. Yosef asked, “Is my father still alive?” This 
question begs elucidation. How many times must they repeat to him 
that their elderly father was still alive and living at home? The Kli Yakar 
explains that Yosef thought that they might have mentioned an elderly 
father who was inexorably attached to Binyamin, in order to garner 
Yosef’s compassion. Perhaps he might show that he had a heart and not 
compel them to bring Binyamin, out of respect and compassion for their 
elderly father. Thus, he repeated his question in order to confirm his 
father’s living status.  

 In an alternative exposition, Kli Yakar goes to the crux of their 
lapse in judgment in committing the deed of selling Yosef. Yosef asked, 
“Is my father still alive?” He is my father – not yours, because you did not 
seem to take into consideration your father’s feelings when you decided 
to sell me! You acted as if he were not your father – but mine!” We now 
understand, says the Kli Yakar, why they cringed in his presence. His 
rebuke was quite powerful and provides a lesson for us all.  

How often do we act in a manner that shows sensitivity to our 
personal needs without thinking twice about its effect on others? To 
show consideration for others is the true barometer of one’s sensitivity. 
One demonstrates his true inner strength of character during moments 
of stress or challenge. On the one hand, despite all that had transpired, 
in the moment of great emotional stress, Yosef was considerate of his 
brothers’ feelings. To be alone with no one else present as he revealed 
his true identity to them took great courage. He did not want them to be 
shamed in public. Nonetheless, he rebuked them when he asked, “Is my 
father alive?” thus implying that he is mine – not yours. Children do not 
act in such a manner to parents.  

 Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, relates a story, which 
demonstrates human consideration at its zenith. The story also teaches 
us that greatness in Torah is accompanied by exemplary middos tovos, 
character refinement. A Jew knocked on the apartment door of Horav 
David Povarsky, zl, Rosh Yeshivas Ponevezh, with an important shailah, 
halachic query. The Rosh Yeshivah looked up from his Gemorah and 
listened to the man. Apparently, in an hour the visitor was about to 
celebrate the Bris Milah and naming of his son. He and his wife were in 
disagreement concerning what name to give the child. Until that very 
day they had been in agreement that their little boy would be named 
Yehonasan. That morning, his wife changed her mind, because they had 
a neighbour who had lost a young boy whose name was Yehonasan. As a 
result, she absolutely refused to give her son that name.  

 The Rosh Yeshivah replied, “Do not give the name Yehonasan.” 
He proceeded to return to his learning as if the man were not there.  

 The father/husband was not easily deterred. Not wanting to 
disturb the Rosh Yeshivah again, he waited patiently until the Rosh 
Yeshivah concluded learning. Then, he asked, “Rebbe, what is the reason 
that we cannot use the name Yehonasan? We do not believe in 

superstition. My son having a similar name to the deceased child is not a 
bad omen.” 

 Rav Povarsky looked up at the man and said, “My decision had 
nothing to do with fear for the health of your son. What concerned me 
is that in a few years, when your son grows up and runs around playing 
in the neighbourhood, the mother of the deceased child will hear you 
calling, ‘Yehonasan, Yehonasan,’ and this will cause her grief. It will bring 
back painful memories. This is why I am against giving this name to your 
son.”  

 This is empathy. Understanding someone else’s pain and 
thinking about how something that you do in some way infringes on 
another person, causing them to grieve. It may have nothing to do with 
you – and you may be well within your rights – but if you care enough to 
feel someone else’s grief, you will refrain from executing your carefully 
laid plans.  

 We can derive a powerful lesson from this concept. Imagine 
that a young husband and wife have planned to name their child after a 
family member or friend with whom they had been close. Now it comes 
to their attention that this name, albeit in perfect innocence with 
absolutely no harm intended, might one day cause pain to another 
person. Suddenly, all the plans must change. Why? Because, as Jews, we 
not only think – but we also are mandated to see – outside of the box, 
with the “box” being ourselves. Any action on my part that might 
infringe upon another person’s emotions should be reconsidered and 
examined from all aspects. We should ask ourselves, “What if the shoe 
were on the other foot?” It is not just about being “nice,” “decent,” 
“humane” – it is about being Jewish. We are not like others. We have – 
and live by – the Torah.  

 

יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי ועתה אל תעצבו ואל 
 למחיה שלחני אלקים לפניכם

And now, neither be distressed, nor reproach yourselves for having sold 
me here, for it was to be a provider that G-d sent me ahead of you.” 

(45:5) 
 

 Yosef appeases his brothers, explaining to them that they were 
all part of a Divine Plan, in order to have him precede them to Egypt. By 
“trailblazing” the Egyptian exile which Klal Yisrael was destined to 
experience, Yosef was able to mitigate their and their descendants’ 
ordeal to some extent. Yosef was addressing his brothers, but it is a 
worthy lesson that is applicable to – and should be reviewed over and 
over by – us all. Hashem controls and guides the world. He has a Divine 
Plan in which we all have a role. We must be patient and trust in 
Hashem because, at the end of the day, we really are unable to alter the 
plan. We should open our eyes and minds to see how all of the 
inexplicable parts of the puzzle ultimately fit together.  

 The Divrei Yisrael (cited by Horav Elimelech Biderman, Shlita) 
writes (Parashas Beshalach), “When one believes that everything 
happens as a result of Hashgachah Pratis, Divine Providence, and not by 
chance, even the most minute detail, such as how many footsteps one 
takes (this means that he believes that each and every footstep is taken 
by Divine designation), then he will be spared from sadness and 
distress… because he firmly believes that nothing happens by man’s will, 
but rather, by Divine Decree.”  

 The Divrei Yisrael goes so far as to say that if one does not 
believe that each step that he takes is ordained by Divine Providence, 
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Parshas VaYigash 

Yaakov and Yosef: Using Zechus Avos in Meeting Each Other 

When Reuven returned to the pit in Parshas Vayeishev, the posuk states, “Ain Yosef,” Yosef 
was gone. 

This week, we read and experience the famous statement of “Ani Yoseph” (which equals the 
gematriah of “yireh” (with the collel). This is a remez to the clarity of vision and the fear that 
Chazal say we will experience when we stand before Hashem in the future. 

The Me’or Einayim explains that the words ain and ani share the same letters, but, obviously, 
have two completely offsetting states of existence. So too, with Yosef, what appeared to be 
one way turned out to be the opposite for his entire life. Our lives also follow that pattern.  

Yosef explained to his brothers the Hashgacha protis – divine providence - of his being placed 
in a position of power. He said that the brothers should go to Goshen (three of the four letters 
of the dreidel), and there he would entirely provide (ve’chil’kalti) for them. 

After Yaakov learns that Yosef is alive and the ruler of Mitzrayim, he journeyed and offered 
sacrifices (va’yiz’bach) to the Elokim of Yitzchak. 

What can we learn from these expressions about the selflessness (ve’chil’kalti) and gratitude 
(va’yiz’bach) of Yosef and Yaakov?  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l again teaches us how to see the Torah’s mandate to focus 
on others in one’s heart and actions, and how to appreciate, as they did, zechus avos. 

Let’s start with “ve’chil’kalti - I will provide for them.” Rav Hirsch analyzes the word kal’kal 
galil, which contains a doubled kal. It means to contain, include and envelop. It is related to 
the word galil, to roll, to turn something about from its center (like golus). It is interesting 
that the first bracha in Maariv mentions gollel ohr, which we can now understand in a new 
“light” as a directed state of being. Therefore, this also means wheel, ball, and cranium. The 
word klal (as in Klal Yisroel) means to form the periphery and a center point, to permit an 
object to include the entire aspect of its “innate powers in all directions.” The word kol, all, 
follows in the form of a pivoting effect. Kalkal, therefore, means embracing everything, to 
take on the entire extent of one’s actions, and hence, to provide for them.  

Mizmor L'Dovid
R’ Dovid Gurwitz

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

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

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

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

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

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

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

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Even more surprising, however, is the fact that Shlomo 
HaMelech, the wisest of all men, chose to disregard an explicit 
Torah-prohibition for a king not to take too many wives.  The 
Torah warns that they will inevitably lead him astray; yet, he 
was convinced that he was strong enough to avoid being led 
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The Test of Why? 
ואלה תולדות יצחק בן “ 25:12
 ”אברהם, אברהם הוליד את יצחק
“And these are the offspring 
of Yitzchok the son of 

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

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

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

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

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

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

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

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

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

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

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

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

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

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

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

person be put to death. (17:6)

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 לזכות  יוצא זה גליון

 ידידינו החשוב  

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

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

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

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

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

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

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

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

ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  ג
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המשך בעמוד 3

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

שעליה לבדה נברא העולם?"

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

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

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

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

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

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

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

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

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

ראשית עמלו.

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

הלוויים בשירה מיוחדת.

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

מפתח הברכות

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

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

מהם..."

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

פי יסוד זה.

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

בחיים.

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

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

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
R’ Shalom Arush

(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

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

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

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

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

 

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
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מאת מנחם כהן 

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

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

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

לפחות טירדה זו. 

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

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

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

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

אבלים, וכך האוהלים.

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

שבא לחזק את התושבים. 

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

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

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

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

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

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

פרי צעיר?

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

נחוץ לשימושים אחרים. 

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

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

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

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

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

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

אלא בתנאים האמורים.

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

שמירת הגוף והנפש סי' רנ ס"ה־ט, וש"נ.

ום'
הי

אל 
שר

ר 'י
עבו

ץ, 
פר

ה 
וד

יה
ם: 

ילו
צ

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

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

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

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

את התפילין והמזוזות.

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

מושג ברגע

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

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

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

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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Sichat Hashavua
(Hebrew)

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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

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

א'רנט

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

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

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

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

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

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

לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

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

Moreinu HaRav shlit”a 
 

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

- Tiv HaToarh - Shoftim 
 

420.324 

Shoftim 
5778 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

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

דברי התעוררות לתשעת הימים

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

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

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

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

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

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

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

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

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

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

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

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

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

עצמו.

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

מחמורים.

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

משום זה.

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

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

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

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

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

הרגש, וזה נורא ואיום.

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

הבית עולה בלהבות אש....

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

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

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

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

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

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

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

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

נאמנה. 

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

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

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

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

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

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

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

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

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

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

כמה ספרי מוסר].

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

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

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

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

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

דיין!

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

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

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

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

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

להיות קרוב להר סיני.

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

רק על אתרוג ולולב!

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

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  
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I pardon and forgive everyone… – ...הריני מוחל וסולח לכל 
I am happy to share an exciting story that happened to me, and with 
this to encourage Am Yisrael to be careful not to hurt another… 
As a child, others harassed me, but I harassed others… in my 
neighborhood there was a man whose mind was a little weak and we 
enjoyed harassing him and hearing his reaction. 
Mother always warned us that this was a severe matter and forbidden, 
but as a child I did not understand the depths of the words and at 
every opportunity, I would bother him to get a funny reaction for me 
and my friends. 
Some years went by and I got married and Baruch Hashem, started a 
family but the third child suffered from breathing problems and the 
doctors could not even find the source of the problem and no 
treatment helped. 
With a broken heart, I sent a kvittel [note] to the grave of the Baal 
HaYeshuos, Moshe Moznitch, and that night I had a dream and, in the 
dream, the Tzaddik told me to go to the grave of a certain man in the 
Holy Land and ask for forgiveness. When I woke up, I remembered 
that this was the man who I harassed as a child. I immediately called 
my father who lives in Eretz Yisrael and asked his help in arranging a 
minyan to ask for forgiveness. Father called me and emotionally told 
me that just on the day when he went with a minyan to the grave, it 
was his yahrzeit and they said Kaddish and Mishnayos for the elevation 
of the neshama. 
The next day upon awakening, my son was completely healthy without 
any breathing issues at all!!! If I may, I will give you a bit of advice, of 
course, do not harass or harm anybody, but also, everyone should 
forgive another as mentioned in Kriyas Shema al hamittah, and if this 
is too hard now, then at least after some years when the anger 
subsides, since this will remove pain and distress from Klal Yisrael.                 

   א.ב.  
Nothing is lost from kindness –  לא מפסיגיםמחסד  

I went to the post office and took a number in line, the number was 
396 and the board said they were up to 335, meaning there 60 people 
on line before me. In the meantime, a friend called me asking for a 
pressing favor, I explained to him that I was in the post office and if I 
did not pay today, I would receive a hefty fine. 
From his tone of voice, I realized that he truly needed me, and it was a 
favor that he could not ask of anyone else. I left to help him and when 
I finished, I went back to the post office minutes before closing and 
they were up to number 395. By the time I caught my breath, the 
number changed, and I went to the window to take care of my 
business. 

 ב.ר.י.
   

439.341 

It was not you who sent me -   לא אתם שלחתם אותי
The Gemara relates (Taanis 18b), ‘When Turyanus sought to kill 
Lulianus and Pappus his brother, in Ludkia, he said to them: “If 
you are from the nation of Chananyah, Mishael, and Azaryah, 
let your G-d come and save you from my hand, as he saved 
Chananyah, Mishael, and Azaryah from the hand of 
Nevuchadnezzar.” They replied to him: “Chananyah, Mishael, 
and Azaryah were perfectly righteous and were deserving that a 
miracle be performed on their behalf, and Nevuchadnezzar was 
a proper king, who was deserving that a miracle be performed 
through him. But that evil one (that is you, Turyanus) is a 
commoner, who is not deserving that a miracle be performed 
through him, and we are not righteous but are liable to 
destruction for sinning to the Omnipresent, and if you do not 
kill us, the Omnipresent has many executioners, and the 
Omnipresent has many bears and lions in His world who could 
attack us and kill us. But HaKadosh Baruch Hu did not place us 
in your hand except in order to eventually avenge our blood 
from your hand!” Nevertheless, Turyanus killed them 
immediately. The sages said no one had moved from there 
before a pair of officers came from Rome bearing an edict 
against Turyanus and they split open his head with clubs.’ 
Much has already been written about hashgacha pratis [Divine 
Providence] especially in this periodical in the column ‘Tiv 
HaHashgacha’, But this time we will discuss hashgacha pratis 
from a different angle. 
After Yosef revealed himself to his brothers, he told them (45:5) 

עתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה''ו  – ‘And now, 
be not sad, do not reproach yourselves for having sold me 
here’, and he even had the reason why  כי למחיה שלחני אלוקים'
 for it was as a supporter of life that G-d sent me ahead – לפניכם'
of you’. Yose HaTzaddik saw that his brothers had immediately 
repented for selling him, and that is why he said this. ‘You 
should know that you did not sell me, rather, HaKadosh Baruch 
Hu did all this, ‘for it was as a supporter of life that G-d sent 
me’, why did Yosef say this to his brothers? 
One of the things that the Satan loves is sadness and of course, 
it very much despises joy, especially the joy of a mitzvah. When 
a person stumbles with a sin, the main ‘profit’ of the Satan is 
the sadness that comes because of the stumbling. Even when 
he repents, the sadness still accompanies him because he fell. 
But Yosef HaTzaddik teaches us the way in the service of 
Hashem, in the service of Teshuva, after you repent ‘do not be 
sad’, remove all thoughts of sadness from your heart. Rather, 
you must believe that not only is success and elevation from 
Hashem, but even descent is with hashgacha pratis! But, of 
course, this is only after true and complete repentance.     

    – Tiv HaTorah - Vayigash 
 

Vayigash 
5779 
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First, (posukim 5-7) Yosef spoke to his brothers and he taught them 
the ways of faith on which they must travel. Then (posuk 8) he told 
them the way to travel through pure faith. Although it is not 
possible to understand the hidden intent of the shivtei kah with the 
sale of Yosef, still, we see that at the least the intent was to sin. Now 
that the shevatim have endured the hidden actions and the distress, 
they realized that were it not for the sin they would not have had to 
endure the afore-mentioned hidden element. They themselves 
realized that the unexplained events were happening because of the 
sin. They themselves stated (42:21) 'אבל אשמים אנחנו' – ‘Indeed, we 
are guilty’. Therefore, Yosef could not comfort them, and he told 
them, ‘You did not send me here’, implying with these words that 
they had not sinned. This is not correct, since the truth is that they 
did sin based on their exalted stature and their bad intentions. He 
was able to console them even with this, that even though their 
intent was for bad, HaKadosh Baruch Hu, with His supervision, saw 
to it that no downfall would happen through them. This is why he 
told them, ‘do not reproach yourselves for selling me here’, that is, 
true, you sold me, but the reality is that no bad came from this sale, 
and even though your intent was for bad, G-d thought for good, ‘for 
it was as a supporter of life that G-d sent me ahead of you’. 
Therefore, the only thing incumbent on them was to change their 
mindset and nothing more. 
After this, he demonstrated to them that he was a true believer, 
even though this was only a personal obligation he saw fit to explain 
to them so that they would not murmur that he still had resentment 
against them. In truth, he was not harmed by them, still, they were 
distressed because of the pain that they caused him. Therefore, he 
revealed to them that he harbored no resentment towards them. He 
believed that ‘you did not send me here’, that is, from his point of 
view, he must believe that no creature can do anything unless it is 
the will of Above. HaKadosh Baruch Hu Who causes everything to 
happen, caused him to distress him. And so, he believed that were it 
not the will of Hashem Yisbarach they would not do a thing to him, 
therefore, there was no resentment. 
This is why he repeated ‘ve’atah’, for until now he spoke of their 
obligation, and now he digressed, and he told them that they had to 
know that although you sold me, it was to make them repent in 
thought, but as for me, I do not see any flaw in your actions. It is 
incumbent on me to believe ‘that you did not send me here’, rather, 
things worked out to where I am now and you surely had no intent 
that I would be in the situation that I find myself, to be ‘as a father 
to Pharaoh, and as a master of his entire household’, rather, this 
was a deeper plan of Hashem Yisbarach, and even from the time of 
the sale this was planned with His hashgacha so that everything 
would work out to the greatness that you see before you. 
This is the appropriate way for every person, no matter his status. 
Sometimes, a person is punished inexplicable by Heaven, then he 
must understand that everything is from Heaven, and he must 
accept it with love. However, if this happens to someone who is 
lacking faith, then He has complaints and resentment that this 
happened to him. But, the truth of the matter is that even then one 
must realize that everything is in the hands of Heaven and with pure 
faith he will be saved from the serious sin of anger.  

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

Tiv HaSichos 
 Rav Gamliel on the Parsha – Sefer Shemos 

B’ezras Hashem, it should be in stores in time for Shemos 
Thank you to all my readers for making this possible 

 
 

The Ways of Faith –  אמונהדרכי  
ה כי למחיה שלחני אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנועתה 

אלקים לפניכם: כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר 
אין חריש וקציר: וישלחני אלקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ 

ליטה גדולה: ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי ולהחיות לכם לפ
האלקים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים: 

ח(-)מה:ה  
And now, be not distressed, do not reproach yourselves for having 
sold me here, for it was as a supporter of life that G-d sent me 
ahead of you. For these two years, the hunger year is in the midst 
of the land, and there are yet five years in which there shall be 
neither plowing or harvest. And G-d has sent me ahead of you to 
insure your survival in the land and to sustain you for a great 
deliverance. And now, it was not you who sent me here, but G-d, 
He has sent me as a father to Pharaoh, and as a master of his 
entire household, and as a ruler in the entire land of Egypt. (45:5-8)  
Yosef’s intent with these sentences was to strengthen the hearts of 
his brothers, that feelings of pain should not be aroused in them 
because they abused him and did as they pleased. At first, he spoke 
to their hearts to comfort them and told them that everything was 
through hashgacha haelyonah [Superior Providence], and since this 
was the will of HaKadosh Baruch Hu, therefore, things worked out 
through them. Were this not His will, then they would not have 
been able to do anything to him. He continued to tell them that this 
was also to their benefit, to give them a portion of the land. Then 
(45:8) he continued to comfort them, and he told them ‘And now, it 
was not you who sent me here but G-d’. It is fitting to investigate 
the depth of the intent of Yosef with these words. 
1 – First of all, we must understand why, when we read the Torah 
we stop before this posuk for shlishi, it is literally, right in the middle 
of the topic since Yosef has not yet finished consoling his brothers 
and it is not the usual way of the Torah to stop in the middle of a 
topic? 
 2 – We also must also understand Yosef’s intent when he repeats 
the word ‘ve’atah’ – ‘and now’, the simple meaning of this word is: 
‘in light of the situation confronting us’, that is, you are now in a 
situation of recognizing your terrible actions, and you are distressed 
by them, therefore, I implore you that you have nothing to be sorry 
for. Since is the simple meaning of the posuk, why did he have to 
repeat this word, he is still in the middle of speaking, and the first 
‘ve’atah’ covers all his words? 
3 – We must also understand the continuation of his words, ‘it was 
not you who sent me here, but G-d’, and these words seem to 
contradict his first words when he told them, ‘be not distressed, and 
do not reproach yourselves for having sold me here’, he told them 
that they indeed acted inappropriately, but, they should not be 
distressed about it since this was for their benefit as he continues, 
‘for it was as a supporter of life that G-d sent me ahead of you’. 
While speaking he repeats and says, ‘it was not you who sent me 
here’, as if there was nothing wrong with what they did, yet we see, 
that the reality was that their actions were flawed and they needed 
atonement and that is why they had to endure all the tribulations 
until he revealed himself to them that it was no other than Yosef 
HaTzaddik and they still did not complete their atonement until 
many years later through the Ten Martyrs [asarah harugei malchus]. 
All these questions require study. I would like to answer these things 
based on the assumption that the words of Yosef were divided into 
two. 
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In honor of the auspiciously approaching Shabbas Kodesh—
parshas Mikeitz, Shabbas Chanukah—it is fitting that we establish 
the connection between the weekly parsha and the festival 
of Chanukah.  After the other brothers complied with Yosef’s 
demand to bring Binyamin to him, he made a feast for all of them.  
According to our sacred sefarim, Yosef made the feast in honor of 
Chanukah, which was at that time of the year.  This is alluded to by 
the following passuk in this week’s parsha (Bereishis 43, 16): וירא" 

 יוסף אתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו, הבא את האנשים הביתה וטבוח טבח והכן

 Yosef saw Binyamin with them, and—כי אתי יאכלו האנשים בצהרים"
he said to the one in charge of his house, “Bring the men into 
the house,” and to have meat slaughtered and to prepare, “For 
with me will these men dine at noon.”  

The allusion is found in the two words: "טבח והכן".  The letter 
 spell והכ"ן together with the four letters of טב"ח from the word ח'
 In other words, Yosef ordered that meat be slaughtered in  .חנוכ"ה
preparation for a Chanukah feast.  Additionally, the gematria of the 
two words ֶטַבח  is 44, alluding to the 44 candles that are lit ּוְטבַֹח 
during the eight days of Chanukah—thirty-six candles plus eight 
“shamashim.”  The source for these allusions is the Shiltei Giborim 
on the marginal notes found in the Mordechai (end of Maseches 
Shabbas) and brought down in the Eliyahu Rabbah (O.C. 670, 10) 
and the Mateh Moshe (Chanukah 993):

"ברוב השנים חנוכה חל בפרשת מקץ, וסימנך מקץ שנתי"ם, נוטריקון ש'מאל נ'ר 

ת'דליק י'מין מ'זוזה... ואני יום טוב הכותב קבלתי סימן אחר בפרשת ויהי מקץ וטבוח 

טבח והכן, הח' מטבח, והתיבה מן והכ"ן, הן אותיות חנוכה, וסמך לסעודות שעושים 

בחנוכה, ואותיות ּוְטבַֹח ֶטַבח בגימטריא מ"ד כמו הנרות".

In most years Chanukah falls out on Shabbas parshas Mikeitz.  
An allusion to this phenomenon is found in the opening words of 
the parsha (Bereishis 41, 1):  "ויהי מקץ שנתים".  The word שנתים is an 
abbreviation for ש'מאל נ'ר ת'דליק י'מין מ'זוזה — the Chanukah candle is lit 
on the left, while the mezuzah is on the right.  The next two allusions he 
presents from the words "טבח והכן" are already mentioned above. 

It appears that we can explain Yosef HaTzaddik’s reason for 
celebrating the miracle of Chanukah back in Mitzrayim based 
on what the Megaleh Amukos writes on parshas Vaetchanan 
(252): The gematria of יוס"ף equals אנטיוכ"ס—the Greek ruler at 
the time.  Similarly, the gematria of יוס"ף equals יו"ן  King—מל"ך 
of Greece.  These gematrias allude to the fact that the kedushah 
of Yosef HaTzaddik abolishes the klipah of Yavan—Greece.  The 
great Rabbi of Ropshitz, zy”a, explains in Zera Kodesh (Chanukah 
Night 5), that the klipah of Yavan is associated with depravity 
and transgressions in matters of kedushah (as Rashi explains in 
Shabbas 23a).  For this reason, they also abolished the mitzvah 
of milah.  Yosef, on the other hand, the paradigm of righteousness 
and kedushah negated the klipah of Yavan.  

Yosef Gave Binyamin Five Portions at the 
Chanukah Feast He Prepared for His Brothers

Now, we will see how this agrees magnificently with Yosef’s actions 
at that Chanukah feast (Bereishis 43, 34): וישא משאות מאת פניו אליהם ותרב" 

ידות" חמש  כולם  ממשאת  בנימין   he had portions that had been—משאת 
set before him served to them, and Binyamin’s portion was five 
times greater than the size of the other portions.  The Kedushas 
Levi, the Avodas Yisrael and the Tiferes Shlomo all explain that Yosef 
gave Binyamin "חמש ידות"—literally, “five hands”—corresponding to 
the five hands associated with the Chashmonaim’s military victory.  
Let us refer to the formula of Ahl HaNissim: ,ביד' חלשים'  "מסרת גבורים 

־ורבים 'ביד' מעטים, וטמאים 'ביד' טהורים, ורשעים 'ביד' צדיקים, וזדים 'ביד' עוסקי תור

 You delivered the mighty “in the hands” of the weak, and the—תך"
many “in the hands” of the few, and the impure “in the hands” of 
the pure, and the wicked “in the hands” of the righteous and the 
willful sinners “in the hands” of those occupied with the study of 
Your Torah.  Note that the term 'ביד'—“in the hands of”—appears 
five times in the formula of “Ahl HaNissim”—corresponding to the 
term "חמש ידות" in the passuk just quoted. 

“Binyamin’s portion was five times greater than the size of the other portions”

Yosef Prepared a Chanukah Feast and Gave Binyamin Five Portions 
Corresponding to the Five Reasons Binyamin Merited 

Having the Chanukah Miracle Occur in His Territory

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Mikeitz - Chanukah 5779
Translation by Dr. Baruch Fox
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We can embellish this thought by demonstrating the connection 
between Binyamin and the miracle of Chanukah.  Let us refer to the 
incredible teachings of the great Rabbi of Ropshitz, zy”a, in Zera Kodesh 
(Rosh Chodesh Kislev).  He cites the Gemara (Yoma 12a): תניא מה היה" 

 בחלקו של יהודה, הר הבית הלשכות והעזרות, ומה היה בחלקו של בנימין, אולם והיכל ובית

 it was taught in a Baraita: What was in the portion of—קדשי הקדשים"
Yehudah? The Temple mount, the chambers and the courtyards. 
And what was in the portion of Binyamin? The antechamber, the 
Heichal and the chamber of the Kodesh HaKodashim. 

Now, the Gemara informs us (Shabbos 21:): שכשנכנסו יוונים להיכל" 

 ,when the Greeks entered the Sanctuary“—טמאו כל השמנים שבהיכל"
they desecrated all of the oils that were in the Sanctuary.”  It 
turns out, therefore, that they desecrated and contaminated all of 
the oil in the Heichal, which was located in the territory of Binyamin.  
Subsequently, when the Chashmonaim miraculously defeated 
the Greeks and restored the Heichal to a state of taharah—as we 
commemorate in Ahl HaNissim: את ופנו  ביתך,  לדביר  בניך  באו  כך   "ואחר 

נרות בחצרות קדשך" וטיהרו את מקדשך, והדליקו   afterwards, Your—היכלך, 
children entered the Inner Sanctum of Your house, cleaned 
out Your Heichal, purified Your Mikdash, and kindled lamps in 
the courtyards of Your sanctuary—they restored the portion of 
Binyamin to a state of taharah.  

Accordingly, we can comprehend why HKB”H orchestrated for the 
miracle of Chanukah to occur in the month of Kislev.  For, according 
to the format of the Arizal, the twelve months of the year align with 
the twelve shevatim and their encampments.  Hence, the month of 
Kislev, the ninth month, aligns with the tribe of Binyamin.  Therefore, 
HKB”H performed the miracle of the oil in the Heichal in the territory 
of Binyamin during the month corresponding to Binyamin.  

We can now better appreciate the intent of Yosef HaTzaddik at 
the historic Chanukah feast that he organized for his brothers in 
Mitzrayim.  He gave Binyamin “five hands” corresponding to the “five 
hands” associated with the victory of the Chashmonaim, because he 
wanted to perform a symbolic gesture—“po’el dimyon”—for the 
future miracle of Chanukah, which would take place in the Heichal, 
in Binyamin’s territory, in the merit of the Chashmonaim entering 
the Heichal to purify it after their victory on the battlefield.  

The Amazing Connection between 
 Rachel’s Sons and the Miracle of Chanukah

After giving the matter much thought, I would like to delve 
deeper into what motivated Yosef HaTzaddik to give Binyamin a 
five-fold portion.  So, let us establish the special, unique association 
of Yosef and Binyamin with the miracle of Chanukah.  Clearly, the 
fact that Yosef arranged this Chanukah feast in Mitzrayim and 
gave Binyamin a five-fold  portion corresponding to the five hands 

associated with the Chashmonaim’s victory, indicates that Yosef 
and Binyamin are connected to Chanukah.  

It appears that we can explain the matter based on what the 
Bnei Yissaschar (Kislev-Teves 4, 103) writes in the name of the 
kabbalists.  He asserts that the first Beis HaMikdash corresponded 
to Leah and the second Beis HaMikdash corresponded to Rachel.  
This is alluded to in the following passuk (Ruth 4, 11): יתן ה' את האשה" 

 may Hashem—הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל"
make the woman who is entering your house like Rachel and 
like Leah, both of whom built up the House of Yisrael.  

Hence, the miracle of Chanukah that occurred during the period 
of the second Beis HaMikdash corresponds to Rachel.  Therefore, 
her firstborn, Yosef, accepted upon himself the responsibility 
of preparing for that miracle.  He prepared a Chanukah feast in 
Mitzrayim for his brothers and gave Binyamin, Rachel’s second 
son, a five-fold portion.  Thus, he performed a symbolic gesture 
for the five-fold victory of the Chashmonaim, which enabled them 
to light the menorah with pure oil in the second Beis HaMikdash 
corresponding to Rachel.  

Following this exalted path, let us rise to the occasion and explain 
Yosef HaTzaddik’s profound intent.  We have learned in the Gemara 
(Yoma 21b): אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הן ארון" 

 This alludes to the  וכפורת וכרובים, אש, ושכינה, ורוח הקודש, ואורים ותומים".
five items that differentiated the first Beis HaMikdash from the 
second Mikdash.  They are: The Aron, Kapores and Keruvim 
(viewed together as one), the heavenly fire, the Shechinah, the 
“ruach hakodesh,” the Urim V’Tumim.  

Yosef HaTzaddik feared that due to the absence of these five items 
in the second Beis HaMikdash, the Greeks would succeed in capturing 
the Beis HaMikdash located in the territory of Binyamin.  Therefore, 
he cleverly arranged to prepare a remedy in advance of the malady 
by giving Binyamin “a five-fold portion.”  This “po’el dimyon” was 
designed to enable the Chashmonaim to make up with their kedushah 
for the five items absent in the second Beis HaMikdash.  

Let us propose a fascinating idea!  From where did Yosef have 
the wherewithal to give Binyamin the “five-fold portion” that would 
make up for the five items missing in the second Beis HaMikdash?  
We will refer to the following Gemara (Sotah 10b): שקידש  "יוסף 

ביהוסף עדות  דכתיב  הקב"ה,  של  משמו  אחת  אות  לו  והוסיפו  זכה  בסתר,  שמים   שם 

 ,Yosef, who sanctified the name of Heaven clandestinely—שמו"
merited that they added one letter of the name of HKB”H to him, 
as it is written (Tehillim 81, 6): “He appointed it in Yehosef as a 
testimony.”  (Yehosef is Yosef with the addition of the letter “hei.”)  

Accordingly, we can suggest that it was heavenly ordained that 
the letter “hei”—which possesses a numerical value of five—be 
added to Yosef’s name.  This would endow him with the power 
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to use his kedushah to compensate for the five items lacking in 
the second Beis HaMikdash.  Thus, in his merit, the Chashmonaim 
defeated the Greeks, as alluded to by the name יוס"ף, which 
possesses the same numerical value as מל"ך יו"ן.  Thus, Yosef knew 
that he possessed the wherewithal to give Binyamin “a five-fold 
portion” representing a symbolic gesture that would enable 
the Chashmonaim to compensate for the five missing items, and 
enabling them to defeat the Greeks with “five hands.”  

Five Hands in the Merit of the Five Reasons the  
Beis HaMikdash Was Built in the Territory of Binyamin

I would like to present to our royal audience a novel and 
fascinating idea.  As we have learned, the Kedushas Levi, the Avodas 
Yisrael and the Tiferes Shlomo assert that Yosef gave Binyamin “five 
hands” (a five-fold portion) at the Chanukah feast he prepared for 
his brothers in Mitzrayim.  They corresponded to the “five hands” 
of the Chashmonaim’s victory over the Greeks: (1) the mighty “in 
the hands of” the weak, (2) the many “in the hands of” the few, 
(3) the impure “in the hands of” the pure, (4) the wicked “in the 
hands of” the righteous and (5) the willful sinners “in the hands 
of” those occupied with the study of Your Torah.  

First, we will introduce an enlightening fact gleaned from 
various midrashim of Chazal.  They teach us that Binyamin merited 
having the Beis HaMikdash built in his territory for five reasons.  
Recall that prior to his passing away, Moshe Rabeinu bestowed 
the following berachah upon shevet Binyamin (Devarim 33, 12): 
ובין כתפיו שכן" ישכון לבטח עליו חופף עליו כל היום  ה'  ידיד   of—"לבנימין אמר 
Binyamin he said, “May Hashem’s beloved dwell securely 
beside Him; He hovers protectively over him all day long, and 
He dwells between his shoulders.”  Rashi comments that Moshe 
Rabeinu was prophesying that the Beis HaMikdash was destined 
to be built in Binyamin’s territory.  

The First Reason: Because 
 of the Blows Delivered to His Shoulders

We will begin to illuminate the subject with a teaching from 
our blessed sages in the Midrash Tanchuma (Mikeitz 10).  They 
reveal the reason that  Binyamin was privileged to have HKB”H 
rest His Shechinah in Binyamin’s territory—as it says: כתפיו  "ובין 

 and He dwells between his shoulders.  He was rewarded—שכן"
“midah k’neged midah”—measure for measure—for having been 
struck undeservedly by his brothers on his shoulders, when they 
discovered the goblet stashed away in his sack.  They accused him 
of being a thief, the son of a mother who was a thief.  As we know, 
Rachel stole the “terafim”—Lavan’s avodah zarah—bringing 
shame to their father, Yaakov.  

Here is the statement in the Midrash related to the passuk 
(Bereishis 44, 13): "ויקרעו שמלותם ויעמוס איש על חמורו וישובו העירה"—
they tore their garments; they each loaded their donkeys; they 
returned to the city.  The Midrash deduces from this passuk that 
all of the brothers were mighty warriors.  In the words of Rashi: 
They were strong men and did not need to help each other 
load.  Thus, we can only imagine how much Binyamin suffered 
from the blows delivered by his brothers: 

"ויעמוס איש על חמורו, לא הוצרך אחד מהן לסייע לחברו, והיו עומדין ומחבטין 

לבנימין על כתפיו ואומרין לו גנבא ברא דגנבתא ביישתנו, בן אמך את, כך ביישה אמך 

־את אבינו. ובשביל אותן המכות שהכוהו בכתפיו, זכה שתשרה שכינה בין כתפיו, שנא

מר חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן".

They stood and beat Binyamin repeatedly on his shoulders 
and reproached him, “Thief, son of a thief; you have shamed 
us!  You are your mother’s son.  She shamed our father in a 
similar fashion.”  For those blows that they struck him on his 
shoulders, he merited that the Shechinah would dwell between 
his shoulders, as it states: “He hovers protectively over him all 
day long, and He dwells between his shoulders.”  

Upon careful scrutiny, it is apparent that the Gemara’s statement 
applies to Binyamin (Yoma 23a): הנעלבין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן" 

־משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין, עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בג

 Those who suffer insult but do not insult in return, who  בורתו".
hear their disgrace but do not reply, who perform G-d’s will 
out of love and are happy even in suffering, regarding them the 
passuk states (Shoftim 5, 31):  “But they who love Him shall be 
as the sun going forth in its might.”  In the merit of the indignity, 
insults and suffering Binyamin accepted lovingly at the hands of 
his mighty brothers, without offering any response in defense, 
the words of the passuk were applied to him: “But they who love 
Him shall be as the sun going forth in its might.”  HKB”H, who is 
referred to as the sun of the world—as it is written (Tehillim 84, 12): 
“For a sun and a shield is Havaya Elokim”—rested His Shechinah 
in the Beis HaMikdash, in Binyamin’s territory.  

The Second Reason:  
In the Merit of Binyamin’s Humility

We will present four more reasons brought down by Chazal 
in the Sifre (Zos HaBerachah) related to the passuk regarding 
Binyamin: "ובין כתפיו שכן"—and between his shoulders He dwells.  
Here is the second reason: 

"מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו. משל למלך שבא אצל בניו לפרקים, 

־כל אחד ואחד אמר אצלי הוא שורה, קטן שבכולם אמר, אפשר שמניח אבא אחיי הג

דולים ושורה עמי, הלך ועמד ופניו כבושות ונפשו עגומה. ראה אותו אביו שעמד ופניו 

כבושות ונפשו עגומה עליו, ]אמר[ עכשיו מאכל ומשתה יהיה משלכם ולינתי אצלו. כך 

אמר הקב"ה, בית הבחירה יהיה בחלקו של בנימין וקרבנות מכל השבטים".
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Why did Binyamin deserve having the Shechinah dwell in 
his territory?  It is analogous to a king, who came to visit his 
children periodically.  Each one said, “Let him dwell with me.”  
The youngest one said to himself, “Is there any chance that 
Father will forsake my older brothers and dwell with me?!”  
He went and stood alone with a forlorn look and feeling 
down and depressed.  His father saw him looking forlorn and 
miserable, and he said, “Now, the food and drink will be from 
you (the older brothers); my lodging will be with him.  Thus, 
said HKB”H, “The Beis HaMikdash will be in the territory of 
Binyamin; the korbanot will be from all of the shevatim.”  

Thus, we see that Binyamin merited having the Beis HaMikdash 
built in his territory, because, as the youngest son, he considered 
himself unworthy of having HKB”H rest His Shechinah in his territory.  
Let us expand on this point.  We know that the purpose of the Beis 
HaMikdash was to serve as a dwelling place for the Shechinah, as it is 
written (Shemos 25, 8): "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"—they shall make 
Me a Mikdash, so that I may dwell among them.  Furthermore, 
HKB”H only rests His Shechinah on a person who possesses the 
trait of humility—“anavah”—as it is written (Yeshayah 57, 15): כי" 

 for—כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח"
thus said the exalted and uplifted One, Who abides forever and 
Whose name is holy:  I abide in exaltedness and holiness, but 
I am with the despondent and lowly of spirit.  This point is also 
emphasized in the Gemara (Sotah 5a): אמר רבי יוסף, לעולם ילמד אדם מדעת" 

 Rabbi Yosef  קונו, שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני."
instructs us to follow the example of our Creator (Rashi: Namely, to 
adore the lowly); HKB”H bypassed the taller and more prestigious 
mountains and chose to rest His Shechinah on the lowly Har Sinai—
demonstrating that he loves and values the lowly.  Regarding those 
who are haughty and consumed with self-pride, the Gemara teaches 
(ibid.): "כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם"—
concerning any person who possesses a haughtiness of spirit, 
HKB”H says:  I and he cannot dwell together in the world.  

This explains very nicely why Binyamin merited having the Beis 
HaMikdash built in his territory; he was humble and possessed a 
lowly demeanor.  Being the youngest brother, he considered himself 
unworthy.  So, just as HKB”H chose to give the Torah on the lowliest 
of mountains—Har Sinai; so, too, He chose to have His Shechinah 
dwell in the territory of the lowliest of the shevatim—Binyamin.  

The Third Reason: 
 Because He Was Born in Eretz Yisrael

Here is the third reason presented by the Sifre: דבר אחר מפני מה" 

ובנימין נולדו בחוץ לארץ  בנימין שתשרה שכינה בחלקו, מלמד שכל השבטים   זכה 

 Because all of the shevatim were born in “chutz  נולד בארץ ישראל".
la’aretz,” whereas Binyamin was born in Eretz Yisrael.  

We can elaborate on this reason based on what we have learned 
in the Mishnah (Mikvaos 8, 1): "ארץ ישראל טהורה ומקואותיה טהורים"—
Eretz Yisrael is pure and her mikvehs are pure.  Yet, regarding 
the lands occupied by the other nations, the Gemara states 
(Shabbas 14b): "העמים ארץ  על  טומאה   they decreed a state—"גזרו 
of tumah on the lands of the nations.  The Megaleh Amukos on 
Vaetchanan explains (178): It is because the air outside of Eretz 
Yisrael causes impurity, because it is the domain of the klipot.  
In Eretz Yisrael, however, the klipot have no control, as it is 
written (Daniel 9, 18): “And of the city upon which Your name 
is proclaimed.”  This is the lesson conveyed in the Tanna D’Vei 
Eliyahu Rabbah (25) regarding the future geulah: And all the 
iniquities of Yisrael, they will leave behind in Bavel, and they 
will ascend in a state of purity to Eretz Yisrael.  

Let us interject a tantalizing thought with regards to the 
Mishnah cited above: “Eretz Yisrael is pure and her mikvehs 
are pure”—based on another insight from the Megaleh Amukos 
on Vaeschanan (247).  He writes that Eretz Yisrael constitutes a 
mikveh capable of purifying Yisrael.  He refers to the Gemara’s 
contention (Megillah 3a; B.K. 82b) that Eretz Yisrael measures 400 
parsah by 400 parsah.  Elsewhere the Gemara states (Pesachim 
93b): "מהלך אדם ביום עשרה פרסאות"—the distance a man can walk 
in a day is ten parsahs.  It turns out, therefore, that Eretz Yisrael 
is a forty day walk both lengthwise and crosswise.  

Now, a day is comprised of twenty-four hours.  Hence, there are 960 
hours in forty days.  That is the precise measure of a mikveh—forty seah, 
which equals 960 lugs.  Hence, Eretz Yisrael, which is a forty-day walk, 
constitutes a mikveh capable of purifying anyone who enters it.  

Based on this calculation, the Megaleh Amukos explains the 
significance of the passuk (Tehillim 105, 44): גוים ארצות  להם   "ויתן 

 and He gave them—ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקיו ובריתו ינצורו"
the lands of the goyim and they inherited that which the 
nations  had acquired by labor; so that they might observe His 
statutes and His teachings.  They inherited Eretz Yisrael—whose 
length and width are a forty-day walk, similar to the measure of a 
mikveh—in the merit of accepting the Torah—which was given on 
Har Sinai over the course of forty days, which is 960 hours, similar 
to the measure of a mikveh.  Therefore, HKB”H gave us Eretz 
Yisrael, which is a forty-day walk, like a mikveh, so that they would 
study Torah in a state of taharah.  

This is implicit in the teaching of Rabeinu HaKadosh: “Eretz 
Yisrael is pure and her mikvehs are pure.”  He is teaching us 
that the reason Eretz Yisrael is pure is because of “her mikvehs.”  
Its length and width are forty-day walks, which are 960 hours, like 
the measure of a mikveh.  Therefore, she constitutes a mikveh, 
purifying anyone who enters her boundaries.  
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This now enlightens us as to why HKB”H chose to rest His 
Shechinah in the Beis HaMikdash in the territory of Binyamin, who 
was born in Eretz Yisrael.  For, we have learned (Niddah 30b): ־"הק

 HKB”H is pure and those who—דוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים"
serve Him are pure.  Therefore, it is proper and fitting for Him 
to rest His Shechinah in the territory of Binyamin, who was born 
in Eretz Yisrael, which is pure, and not in the lands of the nations, 
upon which a state of tumah was decreed.  

The Fourth Reason: Because He Did Not 
Participate in the Sale of Yosef

Here is the fourth reason listed in the Sifre: מה מפני  אחר   "דבר 

לא ובנימין  יוסף  של  במכירתו  היו  השבטים  כל  בחלקו,  שכינה  שתשרה  בנימין   זכה 

 היה במכירתו של יוסף, אמר הקב"ה אני אומר לאלו שיבנו בית הבחירה, לא, כשיהיו

היו שלא  בחלקם,  שכינתי  משרה  איני  רחמים,  עליהם  מבקש  איני  לפני,   מתפללים 

 All of the other shevatim participated in the  רחמנים על אחיהם".
sale of Yosef; but Binyamin was not involved in the sale of 
Yosef.  HKB”H said: “If I tell these to build the Beis HaMikdash, 
won’t I want to show them mercy when they pray before Me?!  
Instead, I will not have My Shechinah dwell in their portion, 
because they did not show their brother mercy.”

With this understanding, we can comprehend the Gemara’s 
statement that the second Beis HaMikdash was destroyed due to 
baseless hatred—“sin’as chinam”—(Yoma 9b): 

"מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלשה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגלוי עריות 

ושפיכות דמים... אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ומצוות וגמילות חסדים מפני 

מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות 

עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים".

The first Beis HaMikdash was destroyed because the people 
were guilty of the three cardinal sins—avodah zarah, immorality 
and murder.  These sins were not prevalent during the times of the 
second Beis HaMikdash; the people of that period engaged in Torah-
study and performed mitzvot and acts of kindness.  It was destroyed 
because of “sin’as chinam”—baseless hatred.  This teaches us that 
“sin’as chinam” is equivalent to the three cardinal sins.

Accordingly, the reason the second Beis HaMikdash was destroyed 
on account of “sin’as chinam” is explicit.  HKB”H chose to have the 
second Beis HaMikdash erected in the territory of Binyamin, because 
he was not involved whatsoever in the sale of Yosef—a sale which was 
motivated by the brothers’ hatred.  Therefore, when “sin’as chinam” 
became prevalent during the period of the second Beis HaMikdash, 
which is equivalent to the three cardinal sins, HKB”H destroyed it.

The Fifth Reason: HKB”H Leaned on His Shoulders

We have now arrived at the fifth reason listed in the Sifre.  
HKB”H rested His Shechinah in the Beis HaMikdash in the territory 

of Binyamin, between his shoulders, because he merited having 
his father, Yaakov, lean on his shoulders: 

"דבר אחר מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו, משל למלך שהיו לו בנים 

הרבה, משהגדילו הלך כל אחד ואחד ותפש את מקומו, קטן שבכולם היה אביו אוהבו, 

־אוכל עמו ושותה עמו, נשען עליו ויוצא, נשען עליו ונכנס. כך בנימין הצדיק קטן שבש

בטים היה, והיה יעקב אבינו אוכל עמו ושותה עמו, נשען עליו ונכנס, אמר הקב"ה מקום 

שסמך צדיק זה ידיו, שם אני משרה שכינתי, לכך נאמר ובין כתפיו שכן".

It is analogous to a king who had many children.  When 
they grew up, each one went and took his own location.  The 
youngest of them all was loved by his father; he would eat 
with him, drink with him, lean on him and go out, lean on him 
and enter.  Similarly, Binyamin HaTzaddik was the youngest 
of the shevatim; Yaakov Avinu would eat with him and drink 
with him, lean on him and enter.  HKB”H said, “The place that 
this tzaddik placed his hands, there I will rest My Shechinah.”  
Therefore, it says: “And He dwells between his shoulders.”  

Let us embellish this exalted thought based on a teaching in 
the Midrash on parshas Terumah (S.R. 33, 1).  It states that HKB”H 
commanded that the Beis HaMikdash be built for Him, because He 
wanted to dwell with the Torah that lay there in the Aron:  

"משל למלך שהיה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, ביקש לילך לו לארצו 

וליטול לאשתו. אמר לו ]המלך[, בתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומר 

לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך 

קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם - שאיני יכול להניח את בתי. כך אמר הקב"ה לישראל, 

נתתי לכם את התורה, לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני יכול, אלא בכל 

מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש".

It is analogous to a king who had only one daughter.  One of 
the other kings came and married her.  He requested to go to 
his land and to take his wife with him.  The king said to him, 
“My daughter that I gave you, is my only child.  I cannot bear 
being apart from her.  I also cannot tell you not to take her; for 
she is your wife.  So, please do me this one favor.  Wherever 
you go, provide a small dwelling, so that I can dwell near you.  
For, I cannot be apart my daughter.”  This is what HKB”H said 
to Yisrael: “I gave you the Torah.  I cannot part from her; I 
also cannot tell you not to take her.  Instead, wherever you 
go, make Me a single house in which I will dwell”—as it states, 
“And they shall make Me a sanctuary.” 

Now, we have learned in the Mishnah (Avos 1, 2): שלשה  "על 

חסדים" גמילות  ועל  העבודה  ועל  התורה  על  עומד,  העולם   the world—דברים 
rests on three pillars—on the Torah, on the “avodah” (the 
sacrificial service), and on “gemilut chasadim” (the practice 
of kind deeds).  The Zohar hakadosh (Vayeitzei 146b) teaches us 
that the three Avos are these three pillars: The Torah is Yaakov; 
the “avodah” is Yitzchak; “gemilut chasadim” is Avraham.  
Thus, we learn that Yaakov Avinu is the pillar of Torah.  
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Additionally, we have learned in the Gemara (Berachos 7b): ואמר" 

 רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה, שנאמר

 )מלכים ב ג-יא( פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו, למד לא נאמר אלא

 And Rabbi Yochanan said in  יצק, מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה".
the name of Rabbi Shimon ben Yochai: Attending to those who 
study Torah is greater than studying it, as it states (Melachim II 
3, 11): “Here is Elisha the son of Shafat, who poured water on 
the hands of Eliyahu.”  The passuk does not say that he studied 
Torah under him, but, rather, that he poured water (attended to 
his needs).  This teaches that attending to one’s teacher is greater 
than studying under him.  For this reason, the Beis HaMikdash—
where HKB”H secludes Himself with the Torah—was built in his 
territory—between his shoulders, so to speak; because he attended 
Yaakov, the pillar of Torah, who leaned on his shoulders.  

Five Hands Corresponding to Five Reasons
We have now been enlightened and have cause to rejoice.  Yosef gave 

Binyamin a portion equivalent to “five hands” in preparation for the 
Chashmonaim’s miraculous victory over the Greeks, which is described 
in terms of “five hands”: (1) the mighty “in the hands of” the weak, 
(2) the many “in the hands of” the few, (3) the impure “in the hands 
of” the pure, (4) the wicked “in the hands of” the righteous and (5) 
the willful sinners “in the hands of” those occupied with the study 
of Your Torah. These “five hands” correspond to the five reasons that 
Binyamin merited having the Beis HaMikdash built in his territory.  

“You delivered the mighty in the hands of the weak”--מסרת"  

חלשים" ביד   corresponds to the first reason.  Binyamin’s—גיבורים 
mighty brothers weakened Binyamin with blows to his shoulders, 
when they suspected him of stealing Yosef’s goblet.  In this merit, 
the weaker Chashmonaim defeated the mightier Greeks.  

“The many in the hands of the few”--"מעטים ביד  "ורבים   —
corresponds to the second reason.  As the youngest, Binyamin 
humble himself and held himself in low esteem in relation to his 
older brothers.  This justifies the portrayal of “the few,” as per 
the elucidation in the Gemara (Chullin 89a) regarding the passuk 

(Devarim 7, 7): כי אתם המעט מכל העמים - אמר להם הקב"ה לישראל, חושקני" 

 HKB”H—בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני"
said to Yisrael, “I desire you, because even when I bestow 
greatness upon you, you humble yourselves before Me.”  

“The impure in the hands of the pure”--"וטמאים ביד טהורים" —
corresponds to the third reason.  The Beis HaMikdash was built 
in the territory of Binyamin, because he was born in Eretz Yisrael, 
which is pure.  As we learned above in the Mishnah: “Eretz Yisrael 
is pure and her mikvehs are pure.”  Therefore, in his merit, the 
pure Chashmonaim defeated the impure Greeks.  

“The wicked in the hands of the righteous”-- ־ "ורשעים ביד צדי

 corresponds to the fourth reason.  The Beis HaMikdash was—קים"
built in the territory of Binyamin, because he was not a participant 
in the sale of Yosef HaTzaddik.  The term “tzaddik” is employed 
here in reference to Yosef, who is called “tzaddik yesod olam”—he 
was the epitome and foundation of righteousness.  We find this 
description of Yosef in the passuk (Amos 2, 6): "על מכרם בכסף צדיק"—
for their selling a tzaddik for money.  Therefore, in his merit, the 
righteous Chashmonaim defeated the wicked Greeks.  

“The willful sinners in the hands of those occupied with 
the study of Your Torah”--"עוסקי תורתך ביד  "וזדים   —corresponds to 
the fifth reason.  In the merit of Yaakov Avinu, the pillar of Torah, 
leaning on Binyamin’s shoulders, the Beis HaMikdash was built in 
his territory, in keeping with the maxim: "גדולה שימושה יותר מלימודה"—
attending to those who study Torah is greater than study Torah with 
them.  Therefore, in his merit, the Chashmonaim, who studied Torah, 
defeated the Greeks, who were willful sinners and heretics.  

Thus, we have learned a valuable lesson.  It is imperative that 
we follow in the footsteps of Binyamin HaTzaddik.  In the merit 
of these five admirable attributes, HKB”H rested His Shechinah 
in Binyamin’s territory.  Also, in this merit, the Chashmonaim 
defeated the Greeks in the Chanukah miracle with “five hands.”  In 
this merit, may HKB”H also rest His Shechinah among us when the 
third Beis HaMikdash is built—swiftly, in our times.  Amen.  

Mr. Lazer Calderon for a Happy 20th Anniversary to His wife Chana Calderon
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In this week’s parsha, parshas Vayigash, it is fitting and timely 
that we examine the divine encounter between Yaakov Avinu and 
his beloved, favorite son, Yosef HaTzaddik.  After not seeing one 
another for 22 years, since Yosef was sold into slavery and taken 
down to Mitzrayim, it says (Bereishis 46, 29): 

על  ויפול  אליו  וירא  גשנה  אביו  ישראל  לקראת  ויעל  מרכבתו  יוסף  "ויאסור 

צוואריו ויבך על צוואריו עוד. ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את 

פניך כי עודך חי".

Yosef harnessed his chariot and went up to meet Yisra-
el, his father, to Goshen; and he appeared to him, fell on his 
neck, and he wept on his neck excessively.  Then Yisrael said 
to Yosef, “I can die this time, after my having seen your face, 
because you are still alive.”  Rashi comments: But Yaakov did 
not fall on Yosef’s neck, nor did he kiss him.  Our Rabbis said 
that it was because he was reciting Shema.  

Can any writer possibly describe the thoughts that were 
going through Yaakov Avinu’s head?  He had spent the past 22 
years thinking that his beloved son Yosef had been devoured 
by a wild animal.  This led him to surmise that he deserved a 
place in Gehinnom, because HKB”H was surely dissatisfied with 
his actions.  As it is written (ibid. 37, 35): ויקומו כל בניו וכל בנותיו" 

 all his sons and—לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה"
all his daughters arose to comfort him, but he refused to 
be comforted, and he said, “For I will go down to the grave 
(hell) mourning over my son.”  Rashi explains in the name 
of the Midrash: This sign was transmitted to me from the 
mouth of the Almighty—if none of my sons die in my life-
time, I am assured that I will not see Gehinnom.  

Now, after 22 years, on a crystal-clear day, Yaakov receives in-
credible news (ibid. 45, 26): ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל" 

  ארץ מצרים... וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב אביהם".
And they told him, saying, “Yosef is still alive,” and he is ruler 
over the entire land of Mitzrayim . . . and he saw the wagons 
that Yosef had sent to transport him, then the spirit of their 
father Yaakov was revived.  Then HKB”H appears to Yaakov in 
nocturnal visions and says to him (ibid. 46, 3): ־"אל תירא מרדה מצ

 Do—רימה כי לגוי גדול אשימך שם, אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה"
not be afraid of descending to Mitzrayim, for I shall establish 
you as a great nation there.  I shall descend with you Mitz-
rayim, and I shall also surely bring you up.  

Finally, the time arrives for these two tzaddikim—Yaakov and 
Yosef—to be reunited.  Yosef HaTzaddik falls on his father’s neck, 
hugs him and kisses him.  Yaakov, on the other hand, is in another 
world, he elects to recite the Shema: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".  
The commentaries go to great lengths to explain what possessed 
Yaakov to recite Kriat Shema specifically at that historic moment.  
They explain that Yaakov wanted to elevate all of his love for his 
beloved, long-lost son Yosef to HKB”H.  We will endeavor to ex-
plain this phenomenon in our own way with G-d’s help.  

Yaakov’s 22 Years versus Yosef’s 22 Years

We will begin to shed some light on the subject but presenting 
an extremely perplexing question to our royal audience.  Chazal 
teach us in the Gemara (Megillah 16a) that the 22 years that Yaa-
kov Avinu did not see Yosef were actually a punishment—mea-
sure for measure—for the 22 years that he failed to fulfill the 
mitzvah of “kibud av v’eim.”  Recall that Yaakov spent 20 years 
in Charan with Lavan and was delayed two years on his journey 
back home.  While it is true that his parents sent him to Charan 
to find a wife there; nevertheless, they did not instruct him to 
remain there for such a long time—22 years.  

The Diving Encounter between Yaakov Avinu and Yosef HaTzaddik 
Both Were in Galus 22 Years to Clarify the 22 Letters of the Torah

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Vayigash 5779
Translation by Dr. Baruch Fox
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To compound this enigma, in the Midrash, our blessed sages 
characterize Yaakov as (B.R. 76, 1): "יעקב זה  שבאבות   the—"הבחור 
elite of the Avos is Yaakov.  Due to his immense kedushah, they 
say of him (Ta’anis 5b): "יעקב אבינו לא מת"—Yaakov Avinu never 
died.  So, how can we reconcile the fact that he neglected the 
mitzvah of “kibud av v’eim” for such a significant period of time—
22 years—and was punished accordingly by not seeing Yosef for 
22 years?  Furthermore, we have a passuk that states explicitly 
(Shmuel I 2, 9): "רגלי חסידיו ישמור"—He guards the steps of His 
devout ones.  Thus, it seems inconceivable that HKB”H would 
not protect Yaakov and prevent him from failing to observe this 
unique mitzvah.  

In fact, the matter is even more perplexing in light of the fact 
that before arriving in Charan, Yaakov stopped to pray on Har 
HaMoriah, the site of the Mikdash.  There, HKB”H appeared to 
him in a dream and promised him special protection (Bereishis 
 Behold, I am with—"והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך" :(15 ,28
you; and I will guard in all of your endeavors.   With G-d’s 
assurance, how is it possible that Yaakov failed to observe the 
mitzvah of “kibud av v’eim” for 22 years?  

Furthermore, we see that HKB”H appeared to Yaakov again to 
instruct him to return to his father’s house, as it is written (ibid. 
 "וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום, ויאמר ה' אל יעקב :(2 ,31

עמך" ואהיה  ולמולדתך  אבותיך  ארץ  אל  -Yaakov also noticed La—שוב 
van’s disposition that, behold, it was not toward him as in 
earlier days.  And Hashem said to Yaakov, “Return to the land 
of your fathers and to your birthplace, and I will be with you.”  
Hence, it is apparent that it was the will of Hashem that Yaakov 
remain in Charan until that time.  That being the case, it seems 
implausible that he was punished for staying there so long.  

The Purpose of Galus Is to Clarify 
 the Portions of the Torah 

 that Are Scattered throughout the World

I had a wonderful idea!  I would like to explain, with the ut-
most reverence and adoration, how  Yaakov’s departure from 
Eretz Yisrael bound for Charan was an example of מעשה אבות סימן" 

-the acts of the Avos (what happened to them) foreshad—לבנים"
owed future events that would be experienced by their de-
scendants.  We already discussed in parshas Vayeitzei, based on 
the Zohar hakadosh (ibid. 148b), how Yaakov’s departure from 
Eretz Yisrael symbolizes the exile of Yisrael among the nations of 
the world after the destruction of the Beis HaMikdash.  

Let us present another illuminating insight from the fantas-
tic teachings of Rabbi Baruch of Mezhibuzh, zy”a, as brought 
down in the sefer Butzina D’Nehora (Shoftim).  He addresses 
the following Midrash (B.R. 1, 1): התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו" 

 :The Torah says  של הקב"ה... היה הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם".
“I was HKB”H’s artisan’s vessel (instrument)” . . . HKB”H 
would look in the Torah and create the world.  Similarly, the 
Zohar hakadosh says (Terumah 161b): אסתכל הוא  בריך   "קודשא 

 HKB”H looked in the Torah and created—באורייתא וברא עלמא"
the universe.  

Based on this concept, Rabbi Baruch says that since HKB”H 
created the world with the holy Torah, it has divisions just like 
the Torah does.  Just as the Torah is divided up into longer pas-
sages and shorter passages; so, too, the world is divided up into 
countries of varying sizes.  Furthermore, every place on earth is 
sustained by some portion of the Torah that is related specifically 
to that place.  

In this manner, he explains the following familiar phenom-
enon.  Occasionally, a person studies laboriously to comprehend 
a certain part of the Torah to no avail until he arrives at a par-
ticular destination.  Then, he suddenly understands everything 
that was previously difficult and incomprehensible to him.  The 
explanation for this phenomenon is that that portion of the To-
rah is specifically associated with that location.  Hence, it was 
incomprehensible to him until he reached that location.  This is 
the meaning of the Mishnah (Avos 4, 3): "אין לך דבר שאין לו מקום"—
there is no thing that does not have its place—because every 
portion of the Torah has a specific place associated with it.  

According to his wonderful explanation, we can begin to com-
prehend why HKB”H exiled Yisrael among the goyim to all four 
corners of the earth due to their iniquities.  For, while the Beis 
HaMikdash stood, and HKB”H rested His Shechinah there, the su-
preme court in the Chamber of Hewn Stone—“lishkat hagazit”—
functioned like a magnet, attracting all the portions of the Torah 
scattered throughout the world to it.  

After Yisrael sinned, however, and brought about the chur-
ban of the Beis HaMikdash, they were forced to go into exile and 
wander from place to place in order to reveal the various por-
tions of the Torah associated with each and every location.  For 
example, after the first churban, Yisrael went into exile in Bavel; 
there they revealed the Talmud Bavli that illuminates the world 
for us throughout the darkness of all the galuyos.  
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Yaakov Avinu Represents Torah She’b’chsav 
Yosef Represents Torah She’b’al Peh

Continuing onward on this holy pilgrimage, let us now ex-
plain why HKB”H arranged for Yaakov Avinu to be in exile for 22 
years, which caused his son Yosef to be in exile in Mitzrayim for 
an equivalent number of 22 years.  As we know, they Yaakov and 
the seventy members of his household were ultimately reunited 
with Yosef in Mitzrayim, fulfilling the decree of Galus Mitzrayim.  
We will refer to the prophetic words of the Navi that describe the 
unique relationship between Yaakov and Yosef (Ovadiah 1, 18): 
 the house of Yaakov—"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש".
will be fire, the house of Yosef a flame and the house of Eisav 
for straw.  

The Pri Tzaddik (Balak 1) explains the meaning of this proph-
ecy.  “The house of Yaakov will be fire” signifies the fire of 
Torah She’b’chsav, as it is written (Devarim 33, 2): מימינו אש דת" 

 from His right hand He presented the fiery Torah to—למו"
them.  “The house of Yosef a flame”—Yosef represents the To-
rah she’b’al’ peh, which spreads out from the fire like a “flame.”  
“And the house of Eisav for straw”—that is consumed easily 
due to the magnificent union of Yaakov and Yosef, the fire and the 
flame—Torah She’b’chsav and Torah she’b’al peh.  

This explains beautifully the special love Yaakov had for Yosef.  
After all, it is impossible to fully comprehend Torah She’b’chsav 
without the explanations and elucidations in Torah she’b’al peh.  
Furthermore, we have learned in the Gemara (Gittin 60b): לא" 

פה" שבעל  דברים  בשביל  אלא  ישראל  עם  ברית  הקב"ה   HKB”H only—כרת 
entered into a covenant with Yisrael on account of Torah 
she’b’al peh.  Thus, we can interpret the passuk (Bereishis 37, 
 and Yisrael loved—"וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו" :(3
Yosef more than all his sons, since he was a child of his old 
age.  Rashi comments: Everything that he had learned from 
Shem and Eiver, he passed on to him.  In other words, Yaakov 
transmitted all of his Torah to Yosef, so that he would clarify it 
and expound on it in Torah she’b’al peh.  Additionally, we can 
point out the following allusion  in the phrase: "כי בן זקונים הוא לו"—
the term ל"ו is used specifically to allude to the 36 masechtot that 
comprise Torah she’b’al peh.  

Yaakov Avinu Was Exiled in Charan 22 Years  
to Clarify the 22 Letters of Torah She’b’chsav

Following this illuminating path, we will reveal the magnifi-
cent bond that existed between Yaakov Avinu and Yosef HaTzad-

dik.  Both were in Galus for 22 years without contact with their 
fathers.  First, Yaakov Avinu was in Galus for 22 years when he 
went to Charan.  As a consequence of this lengthy sojourn, his 
son, Yosef, was also punished by being exiled to Mitzrayim for 22 
years, during which he had no contact with his father, Yaakov.  As 
explained above, the actions of the Avos foreshadow the future 
events of the children; Yaakov’s sojourn in Charan alludes to Yis-
rael’s Galus.  

Based on this premise, we can appreciate why it was heav-
enly ordained that Yaakov would have no contact with his father, 
Yitzchak, during those years.  It alluded to the fact that Yisrael 
would be exiled from the table of their heavenly Father.  As we 
have learned in the Gemara (Berachos 3a): נכנסין שישראל   "בשעה 

־לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנ

 ענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו

-When Yisrael enter the Batei ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם."
Midrash and Batei-Kenesset and respond, “May his great 
name be blessed,” HKB”H nods His head and says, “Fortunate 
is the king, who is praised in this manner in his house.  What 
is to be of a father who exiled his children and woe to the 
children that were exiled from their father’s table.”  

Accordingly, we can suggest that this is why HKB”H arranged 
for Yaakov to be exiled from Eretz Yisrael, from his father’s home, 
for 22 years.  It was so that during those 22 years, he would clarify 
the 22 letters of the Torah that are the source for all of the letters 
of Torah She’b’chsav that were scattered about in Galus.  Thus, he 
symbolically prepared for his offspring to receive the Torah on 
Har Sinai.  It appears that we can provide support for this notion 
from the elucidation in the Midrash (B.R. 70, 8) regarding what 
Yaakov Avinu saw on his way to Charan (Bereishis 29, 2): 

"וירא והנה באר בשדה, זה בית הכנסת, והנה שם שלשה עדרי צאן, אלו שלשה 

קרואים, כי מן הבאר וגו', שמשם היו שומעים את התורה, והאבן גדולה זה יצר הרע, 

ונאספו שמה כל העדרים זה הציבור, וגללו את האבן שמשם היו שומעין את התורה, 

והשיבו את האבן וגו', שכיון שהם יוצאים להם יצר הרע חוזר למקומו".

“He looked, and behold—a well in the field!”  This rep-
resents the Beis Kenesset.  “And, behold, three flocks of 
sheep were there!”  These represent the three people called 
up.  “For from that well, etc.”—from there, they would hear 
the Torah.  “And a large stone” represents the yetzer hara.  
“And all the flocks would be gathered there” represents the 
congregation.  “And they would roll the stone,” for that was 
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where they would hear the Torah.  “And they would return 
the stone, etc.”—for, when they left, the yetzer hara would 
return to its place.  

Then, afterwards, it is written (ibid. 10): ויהי כאשר ראה יעקב את" 

 רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר

 ,And it was, when Yaakov saw Rachel  וישק את צאן לבן אחי אמו".
the daughter of Lavan, his mother’s brother, Yaakov came 
forward and rolled the stone from upon the mouth of the 
well and watered the sheep of Lavan his mother’s brother.  
Rashi comments: “Yaakov came forward and rolled”—like a 
person who removes a cork from the mouth of a flask, in-
forming you that his strength was great.  

Thus, we learn that Yaakov Avinu rolled the large stone off—
alluding to the yetzer hara—off of the well of water—alluding to 
the Torah.  In keeping with our current discussion, he performed 
this feat to allude to Rachel Imeinu that it was his sacred task to 
free the letters of the Torah from Galus.  

Yosef Was Exiled in Mitzrayim for 22 Years  
to Clarify the 22 Letters of Torah She’b’al Peh

Let us proceed along this majestic path.  After Yaakov Avinu, 
representing Torah She’b’chsav—as alluded to by the phrase בית" 

 went into Galus for 22 years to clarify the 22 letters—יעקב אש"
of Torah She’b’chsav; Yosef, representing Torah she’b’al peh—
as alluded to by the phrase "להבה יוסף   went into Galus in—"בית 
Mitzrayim for 22 years to complete the clarification of the 22 let-
ters, as they are explained and elucidated in Torah she’b’al peh.  
Thereby, the words of the passuk were fulfilled (ibid. 37, 2): אלה" 

 these are the offspring of Yaakov Yosef.”  Just—תולדות יעקב יוסף"
as Torah she’b’al peh is the offspring of Torah She’b’chsav; so, too 
Yosef, who represents Torah she’b’al peh, is the offspring of Yaa-
kov, who represents Torah She’b’chsav.  

We can find support for the notion that in Mitzrayim Yosef 
clarified the 22 letters as they are explained in Torah she’b’al peh 
in the writings of the Zera Kodesh (Bo).  He provides us with an 
incredible allusion to the fact that the klipah of Mitzrayim op-
poses Torah she’b’al peh.  For, the first Mishnah of Torah she’b’al 
peh opens with the open letter “mem” (Berachos 1, 1): מאימתי" 

-The last Mishnah of Torah she’b’al peh con  .קורין את שמע בערבית"
cludes with the closed “final mem” (Oktzim 3, 12): ה' עוז לעמו יתן" 

  .ה' יברך את עמו בשלום"

Now, when a person opens his mouth to articulate the letter 
“mem”--מ"ם  --he begins by opening his mouth with an open 'מ 

and concludes with a closed 'ם, without any interruption between 
them.  This is the manner in which a person must study Torah 
she’b’al peh.  He should begin with the open “mem” of "מאימתי" 
and conclude with the closed “mem” of "בשלום", without any in-
terruption between them.  

Now, examine the name מצרי"ם.  It begins with an open “mem” 
and concludes with a closed “mem”; the three letters in between 
form the word יצ"ר.  Thus, the name מצרי"ם alludes to the fact that 
the klipah of Mitzrayim opposes a Jew’s study of Torah she’b’al 
peh—that begins with an open 'מ and concludes with a closed 
-This concludes his sacred remarks.  We can suggest that Yo  .ם'
sef conveys this message to his father and brothers, who settled 
in the land of Goshen, when he says (Bereishis 46, 34): כי תועבת" 

 since every shepherd is an abomination to—מצרים כל רועה צאן"
Mitzrayim.  He was alluding to the fact that the Egyptians loathe 
the scholars of Torah she’b’al peh; for they are the loyal shep-
herds of the holy flock of klal Yisrael.  

Now, let us connect this insight from the great Rabbi of Rop-
shitz, zy”a, with what we have discussed thus far.  When HKB”H 
purposely arranged for Yosef HaTzaddik, the representative of 
Torah she’b’al peh, to be the viceroy of Mitzrayim—second in 
command to Pharaoh—the functional ruler of the land, he strate-
gically placed him in position to subdue the klipah of Mitzrayim 
that opposes Torah she’b’al peh.  This is the implication of the 
passuk (ibid. 42, 6): "ויוסף הוא השליט על הארץ"—now Yosef, he was 
the ruler of the land.  

Yaakov’s Flawed Observance of the Mitzvah 
 of “Kibud Av V’Eim Was Only an Illusion

Now, however, it remains for us to reconcile the perplexing 
question posed initially regarding Yaakov’s neglect of the mitz-
vah of “kibud av v’eim.”  As explained, it was heavenly ordained 
that Yaakov spend 22 years in Galus in order to clarify the 22 
letters of Torah She’b’chsav.  Also, it was heavenly ordained that 
Yosef be alone in Mitzrayim for 22 years, prior to being joined by 
his father and brothers, so that he would clarify the 22 letters, as 
they are explained and elucidated in Torah she’b’al peh.  So, why 
do our blessed sages assert that Yaakov not seeing Yosef for 22 
years constituted a punishment for his not having observed the 
mitzvah of “kibud av v’eim” for 22 years?  

It appears that we can reconcile this difficulty by referring to 
what the Siftei Kohen on the Torah (Vayeishev) explains in the 
name of the kabbalists.  Why did HKB”H orchestrate that Da-
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vid HaMelech would descend from Moav through Lot and his 
daughters, and through the union of Yehudah and Tamar, and not 
through a proper, incontrovertible union?  Because when HKB”H 
intends to bring a great neshamah down to this world, all the ad-
versarial forces are alerted, and they accuse Yisrael of not being 
worthy.  Therefore, HKB”H orchestrates events such that the ne-
shamah will be born into the world through a somewhat flawed 
relationship.  This ruse fools the klipot; it doesn’t occur to them 
that such a special neshamah would enter this world from that 
relationship.  Hence, they do not protest.  

In fact, the commentaries explain that this is the meaning of 
the Midrash (B.R. 41, 4): ,אמר רבי יצחק, )תהלים פט כא( מצאתי דוד עבדי" 

-Rabbi Yitzchak said: “I have found My ser—היכן מצאתיו בסדום"
vant David” (Tehillim 89, 21).  Where did I find him? In Se-
dom.  The implication is clear.  Only through the seemingly im-
moral acts of Lot and his daughters was it possible to bring the 
neshamah of Mashiach ben David into the world.  Otherwise, the 
adversarial forces would have sensed it and would have made 
every effort to prevent it.  

The Midrash Talpiot (Yaakov) explains that for the same rea-
son the twelve shevatim were born from two sisters—something 
that the Torah would later prohibit.  AlBeis, Yaakov Avinu con-
verted them and we hold that a convert is like a newborn and 
does not have any relatives; even so, it would have been prefer-
able had they not been sisters, at all.  Here is the sacred language 
of the Midrash:

־"מוכרח היה יעקב ליקח ב' אחיות, כדי לבלבל לשטן שלא יקטרג בלידת השב

טים הקדושים, שבראותו שיעקב נושא ב' אחיות אינו נותן דעתו לקטרג כדי לעכב, 

בנותיו  עם  לוט  וענין  באיסור...  שבא  כיון  זה  מזיווג  יוצא  טוב  דבר  שאין  בסוברו 

רות... הכל עולה לסגנון אחד, שכיון  ובועז עם  ועמרם עם דודתו  ויהודה עם כלתו 

שהיה עתיד לצאת מהם חוטר הקדושה, היו עושין בדמיון האיסור כדי לבלבל לשטן 

שלא יקטרג".

Yaakov was forced to take two sisters, in order to con-
fuse the Satan—so that it would not oppose the births of 
the holy shevatim.  For, when it saw Yaakov marry two sis-
ters, it did not think to protest to hinder the occurrence.  It 
thought that nothing positive could result from this union, 
since it involved a prohibited act . . . Similarly, the matter 
of Lot with his daughters, Yehudah with his daughter-in-
law, Amram with his aunt, and Boaz with Ruth . . . They all 
transpired for the same reason.  Since the line of kedu-
shah was destined to come from them, they acted with the 

semblance of a prohibition, to confuse the Satan, so that it 
would not protest.  

The great Rabbi Meir of Premishlan, zy”a, explains the mat-
ter with a lovely analogy.  If you want to transport a valuable 
commodity across the border without paying taxes, you should 
first sully the item with mud and dust.  Then the customs of-
ficers will think that the item is old and they will allow you to 
bring it into the country.  Afterwards, when you have success-
fully brought the item into the country, you wash it off, so that 
it will be like new.  Analogously, the forces of evil do not allow 
a great and holy neshamah, like the neshamah of the mashiach, 
to descend into this world.  Therefore, HKB”H arranges for it to 
descend circuitously—through Lot and his daughters, Yehudah 
and Tamar, and Boaz and Ruth.  In this manner, the forces of evil 
will not suspect that a great neshamah is entering the world.  
Afterwards, HKB’H cleanses the neshamah of all filth, so that it 
shines without any flaws.  

Now, we can apply this idea to our situation, as well.  Chazal 
asserted that Yaakov Avinu did not see Yosef for 22 years as a 
punishment for neglecting the mitzvah of “kibud av v’eim” for 22 
years.  That is indeed what happened; however, it was orches-
trated from above for appearances’ sake to fool the forces of evil.  
Thus, it wouldn’t occur to them that Yaakov Avinu was fulfilling a 
sacred task—extracting all the letters of Torah She’b’chsav from 
Lavan HaArami—or that Yosef HaTzaddik was fulfilling a sacred 
task—extracting all of the letters of Torah she’b’al peh from Mitz-
rayim.  In truth, Yaakov Avinu, the elite of the Avos, never com-
mitted this sin and was not punished for it.  

 Represents Torah She’b’chsav while "שמע ישראל"
Represents Torah She’b’al Peh "ברוך שם"

It is with great pleasure that  we can now begin to compre-
hend the divine encounter between Yaakov Avinu and Yosef 
HaTzaddik.  Yaakov had already clarified the 22 letters of To-
rah She’b’chsav and had transmitted them to Yosef HaTzaddik, 
who then clarified the 22 letters of Torah she’b’al peh in Mitz-
rayim.  Thus, the circle that began with the Galus of Yaakov was 
completed with the Galus of Yosef.  Thus, these two magnifi-
cent forces were united: "אש יעקב  בית   ,Torah She’b’chsav—"והיה 
Yaakov’s fire, with "להבה יוסף  -Torah she’b’al peh, Yo—"ובית 
sef ’s flame.  These combined forces would accompany Yisrael 
throughout all of the galuyos and enable them to overcome the 
straw of Eisav--"בית עשו לקש".  
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With this understanding, we can explain why Yaakov Avinu 
recited Kriat Shema when he met Yosef.  Let us introduce a tre-
mendous chiddush found in the sefer Imrei Pinchas (Shavuos 
278), authored by the great Rabbi Pinchas of Koretz, zy”a, con-
cerning the first two pesukim of Kriat Shema, proclaiming the 
oneness of Hashem.  The first passuk: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" is 
written in parshas Vaetchanan and represents Torah She’b’chsav.  
Whereas, the second passuk: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" , as the 
Gemara explains (Pesachim 56a), was uttered by Yaakov Avinu 
prior to his death; it does not appear in Torah She’b’chsav; it rep-
resents Torah she’b’al peh.  

Thus, we learn from his sacred insight what our focus should 
be when we recite Kriat Shema, accepting upon ourselves the 
yoke of the sovereignty of Heaven.  When we recite the first pas-
suk: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", we should have in mind to accept 
upon ourselves all of Torah She’b’chsav.  When we recite the sec-

ond passuk: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", we should have in mind 
to accept upon ourselves all of Torah she’b’al peh, with all of the 
edicts and mitzvot of the Torah scholars.  

This now enlightens us as to why Yaakov Avinu—the repre-
sentative of Torah She’b’chsav—recited Kriat Shema at his his-
toric encounter with Yosef HaTzaddik—the representative of To-
rah she’b’al peh.  He united Torah She’b’chsav with Torah she’b’al 
peh via the two declarations of Hashem’s oneness--"ישראל  "שמע 
and "ברוך שם".  Thus, he paved the way for all of Yisrael, through-
out the galuyos, to accept upon themselves the kedushah of To-
rah She’b’chsav and Torah she’b’al peh.  For, only in this manner, 
are they able to persevere and endure the trials and tribulations 
of Galus, in keeping with the words of the navi: והיה בית יעקב אש" 

 the house of Yaakov will be fire and the house—ובית יוסף להבה"
of Yosef a flame.
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he Posuk says, Vayichalkeil Yoseph Es Oviv, 
V’es Echov, V’eis Kol Bais Oviv, Lechem 
L’fi Hataf. Yoseph supported his father, 

and brothers, and the entire household, food for 
the mouth of each child. In the Mosef Medrash it 
explains what the added words, Lechem L’fi Hataf, 
mean.
 
Hodo Omro, Shehataf Mivazveiz Choimish, as 
people say, children waste a fifth of the food given 
to them. Children play with their food and ask for 
more than they end up eating. Instead of criticizing 
them, Yoseph incorporated the nature of children 
when he sent each family food.
 
People shouldn’t be critical, indignant, or stubborn, 
with any fault that’s consistent with other people's 
ages, genders, communities, or natures. Instead, they 

should begin by accepting the fault as consistent with 
the above, and then, over as long a period of time 
as is necessary, they should slowly and respectfully 
try to help them “grow” beyond their weaknesses.
 

I want to thank everyone who participated 
in our Dinner by donating, and/or joining us 
this past Motzoei Shabbos. There was a large 
crowd and, as expected, Dr. David Pelcovitz 
mesmerized the listeners with his powerful 
words.
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he Posuk says, Vayichalkeil Yoseph Es Oviv, V’es Echov, V’eis Kol 
Bais Oviv, Lechem L’fi Hataf. Yoseph supported his father, and 
brothers, and the entire household, food for the mouth of each 

child. In the Mosef Medrash it explains what the added words, Lechem 
L’fi Hataf, mean.
 
Hodo Omro, Shehataf Mivazveiz Choimish, as people say, children 
waste a fifth of the food given to them. Children play with their food 
and ask for more than they end up eating. Instead of criticizing them, 
Yoseph incorporated the nature of children when he sent each family 
food.
 
People shouldn’t be critical, indignant, or stubborn, with any fault 
that’s consistent with other people’s ages, genders, communities, or 

natures. Instead, they should begin by accepting the fault as consistent 
with the above, and then, over as long a period of time as is necessary, 
they should slowly and respectfully try to help them “grow” beyond 
their weaknesses.
 

I want to thank everyone who participated in our Dinner by 
donating, and/or joining us this past Motzoei Shabbos. There 
was a large crowd and, as expected, Dr. David Pelcovitz 
mesmerized the listeners with his powerful words.
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very once in a while I have an epiphany. The one described in this 
article has been bothering me for a long time. This one was difficult 
for me to appreciate and articulate. Even now, I find this message 
difficult to convey to my readers. I am asking for your patience and 

dedication to exert the effort this article requires, and deserves, in order to 
ensure that you will appreciate this very important message.
 
My message focuses on the difference between true belief and what 
people are willing to embrace, such as a 
thought, and/or behavior, that they are told 
to believe and act upon. My intended audience 
includes people of all ages and religious standards. 
I’m particularly talking to those people who 
consider themselves to be sincere Torah-based 
people, and appreciate the value of a Torah lifestyle. 
I’d like to begin with three illustrations, all of which 
I found difficult to explain to myself, before my 
recent epiphany:
 
1) A friend of mine, who deservingly believes that he’s a sensitive individual 
and respects other people’s values, can’t understand why people are 
uncomfortable when he talks, sings, or in general “does his own” thing during 
Davening. He fascinates me, because he understands that his behavior would 
frustrate his peers if they were watching a movie, schmoozing, or working on 
a collective project. He would never disrupt them. However, for some reason, 

he doesn’t believe that those same rules of etiquette apply during Davening.
 
2) I have many friends who are focused businessmen, quality spouses/parents, 
and B’nei Torah. They’re always on time with regard to their work and family 
for any appointments, and are well-prepared. However, these people can’t 
create a schedule to attend Shacharis. I’m not commenting on the time that 
they come. I find it difficult to understand why they can’t decide on how 
much time they need to Daven up to Yishtabach, and come at that same 

time each day. Their explanation is that “life” gets in 
their way, but I believe that there’s less quality 
control dedicated to Torah-based tasks than 
to any other tasks in their lives. They disagree 
with me, countering that “I just don’t understand 
what goes on in their lives”.
 
3) People that promote college as a necessary part 
of their lives can’t understand why someone who 

wants to live a Kollel life can’t understand why they also should not go to 
college. They also can’t understand why someone who goes to college should 
go only part time, in order to study Torah a portion of the day. Once again, 
why do the rules change when it involves a Torah lifestyle?
 
I believe that many people, mostly subconsciously, consider 
Torah-based responsibilities, and all their other responsibilities, 
as fundamentally different. Torah-related responsibilities are only 

The Difference between Believing, and Following
 Instructions to Believe

E

“They only “know” that it’s wrong, but 
knowing that something is wrong is not the 

same as believing it to be wrong.”
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important to them because they were told that they are important. 
Everything else, college, a movie, or a doctor’s appointment, is 
somehow “more” important.
 
A person who does not understand that it is wrong to talk to people when 
they are Davening, believes that they don’t really take davening seriously. 
Many people who know that they are supposed to take Davening seriously 
only know it because they were told to take it seriously. Since the person 
who wants to talk assumes that the other person is not a real believer in the 
value of Davening, he can’t imagine why he would object to having someone 
talk to him. He also can’t imagine that those who will overhear him talking 
may find it distracting.
 
The person listening may be patient with the person talking to him, even if he 
prefers that he not talk to him during Davening. However, the person talking 
to him assumes he does not mind having someone talk to him. The person 
talking is correct. He does not take anything Torah-related as a “real” need. 
He was told that Davening is a need, as is treating people with respect. Both 
needs don’t matter very much to him, and so he takes the comfortable way 
out and talks during Davening, instead of Davening in a focused, dedicated 
manner.
 
People that promote college, can’t imagine that a Kollel family can believe 
that the value of Kollel is the same as the value of a college education. In 
their minds, there is a big difference between the value of Kollel and college. 
College has real value, and although they have been told that Torah has value, 
its value never makes it into their “inner circle” of needs.
 
The message of this article is not to explain to Torah-based people, or anyone 

who takes Torah values to heart, why other people don’t understand them. 
What I’m asking from people is to confirm whether they truly 
believe in Torah values, or if they are only living a lifestyle consistent 
with those values, but do not really believe in Torah values.
 
While this thought was instigated by observing others, it has caused me to 
reconsider my own values. For example, many people won’t speak, or listen, 
to Loshon HoRo. Nevertheless, they often do it because they don’t inherently 
believe it’s wrong. They only “know” that it’s wrong, but knowing that 
something is wrong is not the same as believing it to be wrong.
 
It is easy for people to decide what type of people they really are. Do they have 
the same quality control in Torah-related areas as they do with everything 
else in their lives? Do they react to their shortcomings in Torah-related areas 
with the same disappointment, and/or commitment, to do better next time? 
Do they find that whenever they have to compromise between two tasks, the 
Torah-related one is often the one which is compromised?
 
The importance of truly believing, versus a willingness to act on 
what they have been told to believe, can extend beyond an individual’s 
personal behavior. Any residual effect may affect how their children will relate 
to the Torah. Will they be true believers, or will they extend their parent’s 
view of the Torah?
 
Since this message is important to me, I’d like to know whether it 
also resonates with other people. If it does, please send me an e-mail 
(shmuelgluck@areivim.com) with your thoughts.

s countless Jews sought to rebuild their lives after the horrors of the Holocaust, 

many complex halachic issues surfaced. For example, the vexing question of 

the Agunah arose. An Agunah is a married woman who is not living with her 

husband, but has not been released from the bonds of matrimony. Though she 

wishes to put her nuptials behind her, she is chained to an unwanted marriage. For many 

women who wanted to ultimately start new lives the question was: What is their status? 

Are they to be considered widows or women whose husbands have disappeared? May 

they remarry?

    Any rabbi who dealt with this complex issue after the war had to first determine the 

facts. According to halachah, clear evidence was needed that a woman’s husband was not 

alive. Historical information was desperately needed as the basis for discussion whether 

to permit a woman to remarry. One of the rabbis who handled many an Agunah case, 

was R’ Yaakov Avigdor ZT”L, the former chief rabbi of Drohobycz-Boryslaw, Ukraine (later 

to become chief rabbi of Mexico City). The Rav was himself a survivor of Buchenwald and 

other concentration camps, and underwent the seven levels of Gehinnom while under the 

Nazi yoke. He lost his entire family during the conflagration, and had despaired of finding  

anyone after the war, since all of his searches had been to no avail. But he never lost his 

faith and bitachon in the Almighty.

    On one occasion, in a makeshift courtroom in the D.P. camp at Bergen-Belsen, R’ Yaakov 

was hearing the case of an Agunah from his home town, Drohobycz. The woman in this 

case had married her husband in the Drohobycz ghetto. She did not recognize R’ Avigdor, 

the former Rabbi of the town, as his appearance had been altered so dramatically. 

    It was a complicated case and the rabbis were having difficulty in reaching a decision. 

The evidence was unclear and not compelling enough to issue a decision in her favor. R’ 

Yaakov asked her if she can provide any further evidence other than her spoken testimony. 

She thought for a moment and then with a shudder of remembrance, she rummaged 

through her valise and produced a single sheet of paper. Here, she claimed, was written 

testimony from a Jew who had seen her husband lying dead in the main assembly square 

of the Drohobycz ghetto. She produced the letter and handed it to R’ Avigor. 

     He looked at the writing and then at the signature. Suddenly, his face went white 

with shock and he quickly looked up at her. “Who gave you this paper?” he asked her in a 

hoarsely excited voice. She replied that after the war, she had found herself in an Italian 

port city, where she had met a man who claimed to have been a friend of her husband’s 

from Drohobycz. He reported to her that he had seen the deceased body of her husband 

and offered to give her written testimony to attest to this fact so she could eventually get 

remarried in the future. At the time, she was not in the frame of mind to be thinking about 

matrimony and starting a new home, and really had very little interest or need for such a 

letter. However, the far-sighted individual was insistent and virtually forced her to accept 

his testimony in case she needed it in the future. 

     R’ Yaakov sat motionless for a few long moments while everyone awaited his verdict. He 

was stunned to discover that the name of the witness who had signed the document was 

none other than his son Yitzchok! His son was alive!

     Through various channels, R’ Yaakov was able to contact his son and it took another three 

months, before the two were able to be reunited. The joyous reunion between father and 

son was marred only by the tale Yitzchok told of his deportation to the Mauthausen death 

camp, where he suffered tremendous pain and deprivation until his eventual liberation in 

Gunskirchen, on May 5, 1945, by the allied forces. He was brought to Italy by members of 

the Jewish brigade.

     The letter he had written for this woman not only allowed her to remarry; it also directly 

led to his dramatic reunion with his father who had practically given up hope of ever 

finding his son alive again. They each looked so different from the way they remembered 

each other and they could only recognize one another by the sound of their voices.

     R’ Avigdor was reminded of Yaakov Avinu’s joyous reunion with his son Yosef, whom 

he had not seen for twenty-two years. “Only someone who experienced what I did could 

appreciate Yaakov’s feelings upon learning that his son Yosef was still alive!”

A
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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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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Dovid Gurwitz                                                                                           
Parshas VaYigash 

Yaakov and Yosef: Using Zechus Avos in Meeting Each Other 

When Reuven returned to the pit in Parshas Vayeishev, the posuk states, “Ain Yosef,” Yosef 
was gone. 

This week, we read and experience the famous statement of “Ani Yoseph” (which equals the 
gematriah of “yireh” (with the collel). This is a remez to the clarity of vision and the fear that 
Chazal say we will experience when we stand before Hashem in the future. 

The Me’or Einayim explains that the words ain and ani share the same letters, but, obviously, 
have two completely offsetting states of existence. So too, with Yosef, what appeared to be 
one way turned out to be the opposite for his entire life. Our lives also follow that pattern.  

Yosef explained to his brothers the Hashgacha protis – divine providence - of his being placed 
in a position of power. He said that the brothers should go to Goshen (three of the four letters 
of the dreidel), and there he would entirely provide (ve’chil’kalti) for them. 

After Yaakov learns that Yosef is alive and the ruler of Mitzrayim, he journeyed and offered 
sacrifices (va’yiz’bach) to the Elokim of Yitzchak. 

What can we learn from these expressions about the selflessness (ve’chil’kalti) and gratitude 
(va’yiz’bach) of Yosef and Yaakov?  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l again teaches us how to see the Torah’s mandate to focus 
on others in one’s heart and actions, and how to appreciate, as they did, zechus avos. 

Let’s start with “ve’chil’kalti - I will provide for them.” Rav Hirsch analyzes the word kal’kal 
galil, which contains a doubled kal. It means to contain, include and envelop. It is related to 
the word galil, to roll, to turn something about from its center (like golus). It is interesting 
that the first bracha in Maariv mentions gollel ohr, which we can now understand in a new 
“light” as a directed state of being. Therefore, this also means wheel, ball, and cranium. The 
word klal (as in Klal Yisroel) means to form the periphery and a center point, to permit an 
object to include the entire aspect of its “innate powers in all directions.” The word kol, all, 
follows in the form of a pivoting effect. Kalkal, therefore, means embracing everything, to 
take on the entire extent of one’s actions, and hence, to provide for them.  
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We often don’t stop to think about the depth of words we say, on many levels. The word kol, 
which Chazal placed so often into our davening, has a fascinating relationship in the twenty-
two letters of the Alef-Bais.  

There are eleven pairs in the well-known system of At-Bash. Starting with the beginning and 
ending letters of Alef and Tof, and proceeding to Bais and Shin, we end up with the eleventh 
pair being Kuf and Lamed, forming the word kol. The word kol backwards is leich. Yosef tells 
the brothers that they will dwell bechol asher leich, with all that they had. We see kol and 
leich together. This teaches us that the lech lecha mission given to Avrohom Avinu - and to 
all of us, his children - encompasses appreciating the entirety of the letters of creation. Yosef 
obviously knew this.  

It is not surprising that Chazal tell us that Avrohom Aveinu wrote Sefer Yetzirah, which 
describes the deepest secrets of these letters, and taught them, as Rashi describes, to his 
children and grandchildren. Additionally, it is not surprising that, when Yaakov saw Yosef for 
the first time after their decades-long separation, he was saying Shema, which also ties to 
Avrohom. How? The word Avrohom spelled out - Alef, Lamid, Pey, Alef, etc. - has a value of 
1,118, equaling the value of Shema Yisroel Hashem Elokeinu Hashem Echad. 

There is more focus on zechus avos, an area which Rav Hirsch constantly highlights 
throughout his writings. He weaves the vision of the threads of Yosef’s coat, the kesones 
pasim, leading to Canaan, a place where the family would not have developed into a nation, 
and to Mitzrayim, a place raised to hate shepherds - all from Hashem’s arranging for Yosef to 
run the country and allow Klal Yisroel to develop. 

Rav Hirsch notes in his first comment regarding the zevach offering of Yaakov that this was 
the only time that any of the avos brought anything but an olah offering. His description of 
the difference between an olah and a zevach offering is quite timely to review, given that we 
are currently several weeks into Maseches Zevachim in the Daf Yomi cycle. 

He first notes that the Torah says that Yisroel journeyed and came to Beer Sheva, “glorified 
by the memory of his fathers.” Why not an olah? Olah means completely giving oneself up to 
Hashem, while zevach is a “family meal” that, as a higher shelamim, indicates that the family 
table is filled with the happy feeling that Hashem is caring for it.  

That is why shelamim are so specifically Jewish, since only we Jews see in our ordinary lives, 
in Rav Hirsch’s words, that “all our ordinary living rooms become a temple, our dining table 
an altar, our sons and daughters priests and priestesses - spiritualizing our private lives is a 
gift of Yiddishkeit.” Therefore, the offering was brought not only in Beer Sheva, but to the 
Elokei avi Yitzchok. Zechus avos. Rav Hirsch points out that the happy state of Yaakov is 
generated from giving credit to his avos. 

It is interesting that the expression Am (110) Segulah (98), the Chosen Nation, has a value 
of 208, which is the value of ohr – light - with the collel. We are literally the “light unto the 
nations,” only through our commitment to strengthening ourselves to the reality of zechus 
avos, as we are shown by Yaakov and Yosef, even during intensely emotional times in their 
lives. 
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אחיו ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו 
 לענות אתו כי נבהלו מפניו

And Yosef said to his brothers, “I am Yosef, is my father still alive? But 
his brothers could not answer him, because they were left disconcerted 

before him. (45:3) 
 

 Yosef finally reveals himself to his brothers, and, in the space 
of a few moments, G-d’s master plan became evident to all. All of the 
questions, pain and challenges that had transpired and that they had 
experienced became clear to them. Twenty-two years of ambiguity had 
been lifted from their eyes. Yosef asked, “Is my father still alive?” This 
question begs elucidation. How many times must they repeat to him 
that their elderly father was still alive and living at home? The Kli Yakar 
explains that Yosef thought that they might have mentioned an elderly 
father who was inexorably attached to Binyamin, in order to garner 
Yosef’s compassion. Perhaps he might show that he had a heart and not 
compel them to bring Binyamin, out of respect and compassion for their 
elderly father. Thus, he repeated his question in order to confirm his 
father’s living status.  

 In an alternative exposition, Kli Yakar goes to the crux of their 
lapse in judgment in committing the deed of selling Yosef. Yosef asked, 
“Is my father still alive?” He is my father – not yours, because you did not 
seem to take into consideration your father’s feelings when you decided 
to sell me! You acted as if he were not your father – but mine!” We now 
understand, says the Kli Yakar, why they cringed in his presence. His 
rebuke was quite powerful and provides a lesson for us all.  

How often do we act in a manner that shows sensitivity to our 
personal needs without thinking twice about its effect on others? To 
show consideration for others is the true barometer of one’s sensitivity. 
One demonstrates his true inner strength of character during moments 
of stress or challenge. On the one hand, despite all that had transpired, 
in the moment of great emotional stress, Yosef was considerate of his 
brothers’ feelings. To be alone with no one else present as he revealed 
his true identity to them took great courage. He did not want them to be 
shamed in public. Nonetheless, he rebuked them when he asked, “Is my 
father alive?” thus implying that he is mine – not yours. Children do not 
act in such a manner to parents.  

 Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, relates a story, which 
demonstrates human consideration at its zenith. The story also teaches 
us that greatness in Torah is accompanied by exemplary middos tovos, 
character refinement. A Jew knocked on the apartment door of Horav 
David Povarsky, zl, Rosh Yeshivas Ponevezh, with an important shailah, 
halachic query. The Rosh Yeshivah looked up from his Gemorah and 
listened to the man. Apparently, in an hour the visitor was about to 
celebrate the Bris Milah and naming of his son. He and his wife were in 
disagreement concerning what name to give the child. Until that very 
day they had been in agreement that their little boy would be named 
Yehonasan. That morning, his wife changed her mind, because they had 
a neighbour who had lost a young boy whose name was Yehonasan. As a 
result, she absolutely refused to give her son that name.  

 The Rosh Yeshivah replied, “Do not give the name Yehonasan.” 
He proceeded to return to his learning as if the man were not there.  

 The father/husband was not easily deterred. Not wanting to 
disturb the Rosh Yeshivah again, he waited patiently until the Rosh 
Yeshivah concluded learning. Then, he asked, “Rebbe, what is the reason 
that we cannot use the name Yehonasan? We do not believe in 

superstition. My son having a similar name to the deceased child is not a 
bad omen.” 

 Rav Povarsky looked up at the man and said, “My decision had 
nothing to do with fear for the health of your son. What concerned me 
is that in a few years, when your son grows up and runs around playing 
in the neighbourhood, the mother of the deceased child will hear you 
calling, ‘Yehonasan, Yehonasan,’ and this will cause her grief. It will bring 
back painful memories. This is why I am against giving this name to your 
son.”  

 This is empathy. Understanding someone else’s pain and 
thinking about how something that you do in some way infringes on 
another person, causing them to grieve. It may have nothing to do with 
you – and you may be well within your rights – but if you care enough to 
feel someone else’s grief, you will refrain from executing your carefully 
laid plans.  

 We can derive a powerful lesson from this concept. Imagine 
that a young husband and wife have planned to name their child after a 
family member or friend with whom they had been close. Now it comes 
to their attention that this name, albeit in perfect innocence with 
absolutely no harm intended, might one day cause pain to another 
person. Suddenly, all the plans must change. Why? Because, as Jews, we 
not only think – but we also are mandated to see – outside of the box, 
with the “box” being ourselves. Any action on my part that might 
infringe upon another person’s emotions should be reconsidered and 
examined from all aspects. We should ask ourselves, “What if the shoe 
were on the other foot?” It is not just about being “nice,” “decent,” 
“humane” – it is about being Jewish. We are not like others. We have – 
and live by – the Torah.  

 

יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי ועתה אל תעצבו ואל 
 למחיה שלחני אלקים לפניכם

And now, neither be distressed, nor reproach yourselves for having sold 
me here, for it was to be a provider that G-d sent me ahead of you.” 

(45:5) 
 

 Yosef appeases his brothers, explaining to them that they were 
all part of a Divine Plan, in order to have him precede them to Egypt. By 
“trailblazing” the Egyptian exile which Klal Yisrael was destined to 
experience, Yosef was able to mitigate their and their descendants’ 
ordeal to some extent. Yosef was addressing his brothers, but it is a 
worthy lesson that is applicable to – and should be reviewed over and 
over by – us all. Hashem controls and guides the world. He has a Divine 
Plan in which we all have a role. We must be patient and trust in 
Hashem because, at the end of the day, we really are unable to alter the 
plan. We should open our eyes and minds to see how all of the 
inexplicable parts of the puzzle ultimately fit together.  

 The Divrei Yisrael (cited by Horav Elimelech Biderman, Shlita) 
writes (Parashas Beshalach), “When one believes that everything 
happens as a result of Hashgachah Pratis, Divine Providence, and not by 
chance, even the most minute detail, such as how many footsteps one 
takes (this means that he believes that each and every footstep is taken 
by Divine designation), then he will be spared from sadness and 
distress… because he firmly believes that nothing happens by man’s will, 
but rather, by Divine Decree.”  

 The Divrei Yisrael goes so far as to say that if one does not 
believe that each step that he takes is ordained by Divine Providence, 
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then the brachah, blessing, of Hameichin mitzadei gaver, “Who 
prepares the steps of mankind,” is a brachah levatalah, unauthorised 
brachah, a blessing uttered for no reason. Often we go somewhere 
where we sustain a bad experience. We ask ourselves, “Why did I go 
there? I should have stayed away. I bumped into someone who caused 
me heartache.” We kvetch, complain and feel sorry for ourselves. If we 
would pause long enough to realise that Hashem is meichin mitzadei 
gaver, however, we would realise that Hashem was the One Who sent 
us there.  

 Horav Yitzchak Hershkowitz, Shlita (Nitzotzos) relates the story 
(allegory) of the man who was the only survivor of a shipwreck. He was 
able to swim to an uninhabited island. In order to provide shelter for 
himself, he gathered branches to build a small hut. It was not much but, 
at least, it would serve as a refuge from the animals that roamed the 
island. His belongings, which consisted of the clothes on his back and 
whatever he could grab before the ship went down, were placed into his 
new home.  

 One day, after he regained his health (his wounds that he 
suffered during the ship’s sinking had healed), he went searching for 
food or whatever would serve as a substitute. While he was in the 
woods searching, he saw flames coming from his makeshift hut. By the 
time he returned, nothing remained of his home and worldly 
possessions. He began to cry uncontrollably, beseeching Hashem, 
“Ribono Shel Olam, I am now alone in the world, bereft of my family, 
friends, and all my worldly possessions. Where do I go from here?” 
Miserable, he cried himself to sleep on the parched ground.  

 The next morning, he woke up to see sunlight and an 
approaching ship. He jumped up, as he saw men alighting from the ship 
and running towards him. “We are here to save you!” they declared. 
“But how did you know that I was here?” he asked incredulously. “We 
saw the fire and smoke that you sent up as a signal of distress,” they 
replied.  

 How telling. We do not realise that what we think is a 
moment/period of adversity is actually the catalyst for our salvation. The 
Ramchal interprets this perspective into the words of the Midrash that 
questions Yaakov Avinu’s reaction to his sons’ relating to him that they 
had told the Egyptian viceroy that they had an elderly father and a 
young brother at home. Lamah hareiosem li, “Why did you treat me so 
ill (by telling the man that you had another brother)?” (Bereishis 43:6) 
The Midrash wonders: “Yaakov had never spoken in such a manner. 
Hashem said, ‘I am occupied with coronating his son (Yosef) as a 
monarch, and he questions ‘Why I treated him so badly.’”    

 The Ramchal explains that, undoubtedly, this was a tzarah, a 
case of adversity. Yaakov’s sons descend to Egypt to purchase food for 
the family. The end result of this trip: Shimon is incarcerated and now he 
is told that he must send Binyamin, if he ever wants to see Shimon 
again. The reaction should have been: Pray to Hashem so that He 
“sweetens” the Din, Justice, that whatever decree hangs over the family 
be ameliorated. Certainly, someone of Yaakov’s stature should not 
complain, “Why did You do something that would cause me such 
harm?” 

 Ramchal continues that, on the contrary, from here we may 
derive that all good things are preceded by pain. Chazal state: “Three 
gifts have been granted to Klal Yisrael as the result of yissurim, troubles, 
pain: Torah, Eretz Yisrael and Olam Habba, the World to Come.” 
Therefore, when adversity strikes, we must take it with a grain of salt, 
secure in the knowledge that it is the precursor of good.  

 The problem is that we view life through a myopic lens. We 
are plagued by spiritual astigmatism that distorts what we see in such a 
manner that we only perceive bad when, in fact, what we see is really to 
our benefit. A well-known story, publicised by Horav Yaakov Galinsky, zl, 
involved his mother, who was well-read and one of the few women in 
her neighbourhood who could read the Jewish newspaper, Der Yiddishe 
Tagblatt. The women of the neighbourhood would gather at her home 
for a “reading”, during which she read the newspaper out loud for the 
women.  

 One day, when Mrs. Galinsky was in her kitchen peeling 
potatoes, a woman visited and was waiting for Mrs. Galinsky to conclude 
her kitchen work so that she could “hear” the news. Meanwhile, the 
woman began flipping through the pages of the newspaper. Suddenly, 
she came running into the kitchen in a panic, “How can you be so 
passive, peeling potatoes, when a large ship has sunk?” She brought in 
the paper which had a picture of a ship submerged in the water. Mrs. 
Galinsky patiently took the paper from her, turned it around, and said, 
“Since you do not know how to read, you failed to realise that you were 
holding the newspaper upside down.” Once the paper was put in the 
upright position, it was clear that the ship was not sinking.  

 The lesson of the story (as explained by Rav Galinsky) is 
simple: If one does not know how to look at a picture, he might 
conjecture that terrible things are happening, when, in fact, the 
opposite is true. Thus, matters which appear to be tragedies are really 
the precursors for good events. One just has to know how to read the 
picture.  

 An elderly Jew, an immigrant of Frankfurt Am Main who had 
survived the Holocaust and rebuilt his family in Eretz Yisrael, rose to 
speak at his grandson’s bar mitzvah. This was his poignant message: 
“Tonight, as we celebrate my dear grandson’s bar mitzvah, I take the 
podium to share with you a Torah thought from Rabbiner S. R. Hirsch, zl, 
the man who saved German Jewry from the scourge of secularism.  

 “When Yosef was finally reunited with his father, they 
embraced. Chazal teach that Yaakov Avinu was reciting Shema Yisrael as 
he embraced Yosef. Why? Was there no other time for reciting the 
Shema? Rav Hirsch explained that the Shema Yisrael was Yaakov’s 
personal monologue to himself (Yisrael being his other name). He said, 
“Shema Yisrael/Yaakov – listen! Now, as you see your beloved son, Yosef, 
you sense Hashem as Hashem, which is Rachamim, Mercy (Hashem’s 
Name which corresponds to His Attribute of Mercy), and 
Elokeinu/Elokim, which is Din (Hashem’s Name when employing His 
attribute of strict justice). I have been through both Rachamim and Din. 
There were years that were filled with Divine Compassion and years 
during which I felt His Strict Justice. Now that I see Yosef in all of his 
glory as a viceroy, yet a fully-committed Torah Jew, I acknowledge that 
Hashem Echad – it was all Hashem/Rachamim! It appeared as Din, but 
actually it was all Hashem’s loving kindness!”  

 The grandfather now paused for a moment, looked at the 
gathering, and exclaimed, “We went through so much travail. We 
suffered; we were hounded and beaten, reviled and many of us 
murdered. Those of us who survived might wonder why? Why were we 
subjected to such Din, Strict Justice? I see now why. I see now that what 
I thought was Strict Justice was actually Divine Mercy. Had I remained in 
Germany unscathed, I would never had merited to see my grandson as a 
bar mitzvah, proud, committed, Torah Jew. I see now that it was all 
Hashem Echad – all Divine Mercy!”  

 We all experience some sort of travail. It is either financial, 
spouse, children, health, personal success, etc. Everyone has his/her 
peckel, package of issues, complaints. We now (actually, we always had) 
have the Torah’s perspective on adversity. It is Heaven designed and 
Heaven-sent for a reason, to achieve a vital and critical purpose, one 
that will ultimately change our lives for the better. Our only option is to 
hang in with complete trust in Hashem, because, after all, He is behind it 
all.  

 

הורות לפניו גשנהואת יהודה שלח לפניו אל יוסף ל  
He sent Yehudah ahead of him to Yosef, to prepare ahead of him in 

Goshen. (46:28) 
 

 Chazal interpret, L’horos lefanav, “To prepare ahead of him,” 
with the word l’horos being derived from the word horaah: to teach, to 
decide halachah. Yehudah was sent to establish a bais horaah 
she’mishom teitzei Torah, a house of learning, a yeshivah, from which 
the Torah would emanate. Yehudah was the first Rosh Yeshivah. The 
question is obvious. Yehudah was the melech, king, monarch of the 
brothers. True, he was quite proficient, erudite and was undoubtedly a 
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scholar, but Torah erudition and dissemination were not his primary 
vocations. He was occupied with malchus, kingship. The commentators, 
each in his inimitable manner, address this question.  

 We may suggest the following. Horav Nissan Alpert, zl, 
observes that the word Goshnah (to Goshen) has the same gematria, 
numerical equivalent, as Moshiach. It is also not by chance that the 
Jewish residence in Egypt was Goshen. These words stem from 
hagashah, which means to come near, to bring close, as in the opening 
words (and title of our parsha) Vayigash eilav Yehudah, “And Yehudah 
came close.” It was only after this “closeness” was experienced that 
Yosef revealed his identity. It was only once a mutual affection was 
established, an open relationship of brotherhood, that a meeting of the 
minds could take place to confront their past indiscretion. Likewise, it is 
only when all the Jewish People see themselves as brothers, 
approaching one another amicably, with the love that brothers have (or 
should have) for one another, that we will experience the advent of 
Moshiach Tziddkeinu.  

 There is, of course, the undesired – but all too frequent – 
alternative of, “They saw him from afar, and when he had not yet 
approached them, they conspired toward him to kill him” (ibid 37:18). 
When we resort to viewing brothers from afar, refusing to establish 
mutual affection, the worst may occur.  

 To maintain such harmony we must have strong leadership 
who is respected and accepted by all. Such leadership is similar to 
monarchy, with the Torah, which is the Rosh Yeshivah’s primary source 
of distinction, as the source of his unique wisdom, infusing his 
personality with a sense of sovereign majesty. As such, he senses an 
achrayos, responsibility, for his flock; indeed, for all of Klal Yisrael. 
Yehudah was the perfect mix, being able to meld his monarchical 
personality with his Torah erudition. I must add that the harmony 
among Jewish brothers is only sought, and is only possible, when the 
brothers all accept and adhere to guidelines, i.e., Torah, of the same 
Father.  

 

 ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני  חיי
The years of my dwelling are 130; few and terrible were  

the years of my life. (47:9) 
 

 Our Patriarch, Yaakov Avinu, stood before Pharaoh, and, when 
asked his age, Yaakov replied, “The years of my dwelling are 130; few 
and terrible were the years of my life.” What provoked Yaakov to add 
that his life was short and miserable? Why not just answer the question? 
How old are you? 130 – end of conversation. Obviously, Yaakov felt that 
simply stating his age was insufficient. It was necessary to explain the 
kind of life he had endured. Why?  

 Horav Shlomo Wolbe, zl, distinguishes between “dwelling” in 
the world and “living” in it – or between mere existing and living life to 
its fullest, maximising the potential of one’s life. If Pharaoh wanted to 
know the Patriarch’s age, how long he had been existing/dwelling in this 
world, then the answer was 130. Yaakov intimated that this period could 
not be defined as living, however, because these years were few and 
terrible. How does Yaakov define “terrible”? 

 The Patriarch added, “And they did not attain the years of life 
of my ancestors in the days of their dwelling. And these are the days of 
life of Avraham that he lived” (Ibid 25:7). Avraham Avinu’s 175 years on 
this world were filled with “life.” Yaakov implied that while he spent 130 
years on this world, he could not say that all of these years were filled 
with “life.”  

 How did Yaakov define life? Apparently, he lived differently 
from the way that we do. To him, living meant living with Ruach 
HaKodesh, Divine Inspiration, and with hashroas ha’Shechinah, the 
Divine Presence, hovering over him. There were years during which he 
was deprived of Ruach HaKodesh, due to the sadness that enveloped 
him. Being alienated from Hashem, despite good physical health, does 
not define life. Life without Hashem is just not living. True life means 
utilising our given time on this world to living it to the fullest spiritually. 

A material, physical good time does not mean that one has “lived.”  He 
has existed.  

 The story is told of a man who visited a certain town and was 
shown its cemetery. As he walked from grave to grave reading the 
tombstones, he was shocked to see that everyone in the town had died 
at a young age. On one tombstone, he read that the deceased had been 
a mere twelve years old when he passed. Next to him was someone who 
barely lived ten years, and soon the man was baffled because he had 
met a number of people and most of them were in their twilight years. 
Had there been a major epidemic of which he was unaware? When he 
asked his guide to explain this anomaly, the man replied that, in this 
town, age was calculated on a different scale. The duration of a person’s 
life was not measured by how many years the man had actually 
“breathed,” but by how many days of his life were used productively. 
Many of the people buried in the cemetery had lived well into their 
senior years, eighty, ninety – even one hundred years old, but they had 
not made the most of their lives. Much of their time was wasted on 
frivolity and foolishness, futility after futility, sitting around doing little to 
nothing, talking for no purpose, living lives devoid of spirituality, value 
and meaning. They were recipients of G-d’s greatest gift – life – and they 
had wasted it.  

 It goes without saying that, for a Torah Jew, the definition of 
life is a life of Torah.  Each and every day of our lives must be spent 
productively. Thus, Torah study must be the primary focus of our 
existence. It is our life-force. Our goal must be Torah learning per se, not 
necessarily its mastery and accumulation of knowledge, but just simple 
learning and more learning for the sake of learning. 

 A poignant analogy of the meaning of Torah study as our life 
force may be gleamed from the hesped, eulogy, given by Horav Shmuel 
Auerbach, zl, for his saintly father, Horav Shlomo Zalmen, zl. “When the 
doctors told us that blood was spurting from my father’s lungs,” Rav 
Shmuel said, “I reflected, this is the blood of Torah, the blood of ahavas, 
love, of Torah.  

 “When one learns Torah in his youth, its words become 
ingrained in his blood. This is especially true when one has no food, for 
then the Torah becomes his food. In my father’s home, they had no 
food, and, instead, he consumed divrei Torah, subsisting on it. These 
divrei Torah became the components of his blood during his childhood.” 
This is the meaning of a “lived” life.  

 

Va’ani Tefillah 
 ושים חלקנו עמהם לעולם

V’sim chelkeinu imahem l’olam.  
And put our lot together with them forever.  

 
 Our behaviour may not always (ever?) be on the same plateau 

as the righteous (and all of the preceding who represent the apex of 
Torah Judaism), yet we want to strive to be together with them. We 
never want to be apart from them – even though our demeanour 
neither reflects, nor is worthy of, this closeness.  

This phenomenon is to be observed when we see Jews of all 
stripes flock to a tzaddik, righteous person, leader. They are acutely 
aware of his greatness and of their distance from him. Yet, they want to 
be near him, learn from him, be inspired by him, and, of course, receive 
his blessing.  

Are they currying spiritual points, so that they can continue 
doing their own? No! Deep down they really care and know that this is 
where “it is” and where they should be, but… Then there are those of 
our co-religionists who observe little to nothing, yet flock to the Kosel, 
pick up their white kippahs, walk over to the wall, place their hands or 
their heads on it and pray.  

Before they leave, they place their little notes between the 
stones. Why? Because when all is said and done, their Yiddishe 
neshamos, their Pintele Yid, their essential Jew, wants “in” and this is the 
definition of “in” from their perspective. 
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PPaarraasshhaass  VVaayyiiggaasshh  

TTuurrnn  tthhee  WWhheeeell  
““TThis farm sure is beautiful, Abba. 
Thank you for bringing us here.” 
“My pleasure, kinderlach. Let’s see what’s 
doing in that building over there.” 

The family walks through the door into a 
small room and finds a man cranking a 
large wheel. He turns and turns and turns 
the wheel. Behind the crank is a series of 
gears and pulleys leading to a big grinding 
stone. A trough slowly feeds kernels of 
wheat under the grinding stone. Freshly 
ground flower flows out the other side. 

“Excuse me sir, do you mind if we ask 
you a few questions?” 
“Not at all. I welcome the 
company.” 
“It must be hard work 
turning this wheel.” 
“Not really.” 
“Well, then you must be 
very strong in order to 
power this contraption that 
grinds the flour.” 
“Not really.” 
“How then do you turn this 
big, heavy grinding stone?” 

The man motions to the 
family to come closer to him. 

“Do you want to know a secret?” 
“Yes!” the children answer excitedly. 
“Look closely at this crank. Do you see 
any mechanical connection between the 
wheel that I am cranking, and the appara-
tus that is turning?” 

The children look and look, search and 
search. Try as hard as they may, they find 
no connection. 

“This is truly amazing, sir. Your crank is 
not connected to the apparatus at all.” 
“Correct.” 
“Where does the power that turns the 
grinding wheel come from?” 
“There is a motor buried deep in the 
ground. A hidden cable connects it to the 
apparatus. That motor is turning the 
grinding stone. My crank wheel supplies 
no power at all.” 
“Fascinating. May we ask you another 
question, sir?” 
“Sure.” 
“Why did the owner build a flour mill 
with a fake wheel and a hidden motor? It 
is very misleading.” 
“That is an excellent question, children. 
The answer is very deep, so listen carefully. 
The owner built this flour mill similar to 
the way that Hashem set up the world.” 
“Now you really have our curiosity going.” 

“Look in the ‘Mesillas Yesharim’ at the 
end of chapter 21. Rav Luzzato explains 
that a person’s parnassa (income) is fixed 
on Rosh Hashanah.” 
“If so, then why do people work?” 
“Excellent! Rav Luzzato himself asks the 
same question. Adam HaRishon was 
cursed with ‘Bizeias apecha tochal lechem’ 
(By the sweat of your brow you shall eat 
bread)[Bereshis 3:19]. This is like a tax 
that must be paid. In order to receive the 
parnassa that was decreed to him, a per-
son must do some hishtadlus (preparative 
action) upon which Hashem’s blessings 
can rest. We refer to this as work. A per-
son’s work is his hishtadlus that will allow 

Hashem’s blessings of 
parnassa to come. The 
Mesillas Yesharim advises a 
person to not expend too 
much effort in hishtadlus. 
Hashem can bless a person 
with much parnassa, even 
though he only does a little 
hishtadlus. More work does 
not mean more parnassa.” 
“That is fascinating, sir, but 
how is it connected to the 
flour mill?” 
“The crank that I am turning 
is like the hishtadlus. The 

grinding wheel is like the parnassa. The 
hidden motor is like Hashem’s hidden 
control over parnassa. My cranking (hish-
tadlus) does not make the ground flour 
(parnassa) come; for the crank is not con-
nected to the wheel. The hidden motor 
(Hashem) does that. I just need to keep 
turning lightly and easily (‘Bizeias apecha 
tochal lechem’) and the motor will do the 
heavy work, and make the flour come.” 
“Sir, that is wonderful! You have given us 
a whole new perspective on work. There 
is no need to shvitz (sweat) over ‘Bizeias 
apecha tochal lechem.’” 
 
Kinderlach . . . 
“And now, do not be sad . . . because you 
sold me, because Hashem sent me ahead 
of you to be a provider” (Bereshis 45:5). 
Yosef was Hashem’s agent of parnassa in 
Mitzraim. The parnassa that they were to 
receive was provided via Yosef. Hashem 
has many “parnassa agents”. He uses them 
to send His blessings. We must always 
remember Who is powering the grinding 
stone, Who is sending the agents. He gen-
erates the parnassa, and sends it with one 
of His agents. We need only lightly turn 
the wheel. Kinderlach, may you always be 
blessed with a “parnassa kalla v’nikiya” 
(an easy and clean livelihood). 

DDeeffiinnee  YYoouurrsseellff  
““AAnd it will be when Pharaoh summons 

you and says, ‘What is your occupation?’” 
(Bereshis 46:33). Rav Shimshon Refael 
Hirsch points out that in a country such as 
Egypt a person is defined by his work. A 
person is not born as a person, rather as a 
worker, farmer, soldier, etc. In such a place, 
we understand that the first question that 
Pharaoh would ask the person is about his 
occupation. That is the most important 
thing in the world about that person.  

WWhat is most important to us? “He sent 

Yehuda ahead to Yosef to prepare ahead 
in Goshen” (Bereshis 46:28). What did 
Yehuda prepare? Rashi explains that Ye-
huda went ahead to set up a Beis 
HaMedrash. The Shlah HaKodesh learns 
an important principle from this. The 
foremost consideration in a person’s mind 
must always be his spiritual needs. When 
he builds a new home, he should first 
plan to build a room where he can learn 
and pray. Then he can finish planning the 
rest of the house. 

WWhat is our attitude about a person’s 

work? The Chofetz Chaim relates a par-
able based on the verse, “Yosef sustained 
his father and his brothers and all of his 
father’s household with food ...” (Bereshis 
47:12). A king once went to visit his sol-
diers and appease them. He sent word 
ahead that anyone who had a request 
should come forward and ask the king. 
One soldier approached the king and 
requested with a complete heart that the 
king should supply him with his meals 
every day. The soldier’s friends laughed at 
him. You are asking for something that 
you already have. The king has already 
promised to feed all of the soldiers in the 
army. So too it is with us, continues the 
Chofetz Chaim. Hashem has already told 
us that he will feed us, as we say in the 
daily prayers, “He sustains the living with 
loving kindness,” and in the Bircas HaMa-
zone “for He is the merciful G-d Who 
feeds and supports everyone.” 
 
Kinderlach . . . 
Who are we? We have many things to do 
in our lives. We begin as children, and stu-
dents. As we become older we marry and 
become parents, neighbors, workers, 
teachers, etc. These are all roles that we 
fulfill. What is important to us? What is the 
focus of our lives? Not the occupation, as 
with Pharaoh. Rather the spiritual work, as 
with Yehuda. That is the most important 
part of our day. That is what really interests 
us. That is what “makes us tick”. 
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Painted with Blood 
ויגש אליו יהודה ויאמר “ 44:18
בי אדני, ידבר נא עבדך דבר 
באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך 
 ”כי כמוך כפרעה

“And Yehudah approached him (Yosef) and 
said, ‘If you please, my lord, may your servant 
speak a word in my lord’s ears, and may your 
anger not flare up at your servant - for you are 
like Paroah.”  There is a perplexing Medrash 
Tanchuma on this Posuk.  Yehudah asked 
Yosef, if he returns to his father without 
Binyamin, what should he say to his father? 
Yosef answered him that he should say that, 
 the rope follows after the – ”הלך החבל אחר הדלי“
bucket.  What is Yosef telling Yehuda with 
these mysterious words?    
 Yehudah said to Yosef: “What should 
we say to my father?” He said to him, “Tell 
your father that the rope follows the bucket.”  
Yehudah said to Yosef – “You are judging us 
falsely.”  Yosef said, “There is no judgment as 
false as the sale of your brother.”  Yehudah 
said, “The flame of Shechem burns within my 
heart.  Yosef said, “I will extinguish the flame 
through Tamar, your daughter-in-law.”  
Yehudah said, “I am angered and no one 
believes me.”  Yosef said, “I will break your 
anger.”  Yehudah said, “I will now go out and 
paint all the marketplaces of Mitzrayim with 
blood.” Yosef said, “You have been painters 
from a long time ago, for you painted the cloak 
of your brother with blood, and said to your 
father that he has been torn to pieces.”  Once 
Yosef saw that they were determined to 
destroy Mitzrayim, he said to himself that he 
better make himself known to them so that 
they not destroy Mitzrayim.   (מדרש תנחומא) 
 The Medrash Tanchuma says that 
Yehudah said to Yosef that if he were to return 
to his father, Yaakov Avinu, without his 
brother Binyamin, whom he guaranteed he 
would bring back, what should he say to his 
father?  We need to understand what Yehudah 
and Yosef were alluding to.  Someone had a 
beautiful garden with all types of beautiful 
fragrant trees, fruit trees, and plants, fit for 
the treasures of kings, as well as a pit filled 
with water near this garden.  He had one rope 
and one bucket.  He would use the rope to 
lower the pail into the pit, and would bring up 
the water, so that he would be able to water 
his special exotic garden.  He did so daily, and 
was a very happy man.  One day his bucket 
was stolen, and this caused him much 
anguish.  How would he be able to water his 
garden, and reap the benefits from it?  Without 
water, the garden would die.  Had his rope 
been stolen, and not his bucket, he would have 
been upset, but not in complete anguish.  For 
although it would be difficult to do, with much 
effort, he would be able to go into the pit with 
his bucket to fill it up with water.  He would 
then be able to use that water to irrigate his 

garden, and his garden would produce the 
fruit and the beautiful fragrances.  However 
now that his bucket was stolen, the rope that 
was left behind has no value to him.  For if he 
lowered the rope into the pit, he would still 
have no way to transport the water from the 
pit to the garden.  Now what would happen if 
after he already lost the bucket, the rope is 
also taken from him?  He would not be in much 
anguish over the loss of the rope, for once he 
already lost the bucket, the rope did not have 
any value to him.  On the contrary, as long as 
he had the rope around, it would remind of him 
of the pain of his bucket being taken from him, 
and this would keep the pain fresh in his mind.  
However, if the rope is no longer there, 
perhaps after some time, he will begin to forget 
the whole matter, and the pain will dissipate.   

In conclusion, in terms of the rope 
being stolen, it matters whether it is stolen 
before or after the pail is stolen.  If the rope is 
stolen before the pail is stolen, it causes 
anguish to the person, for now he will have to 
work much harder in order to obtain the water 
needed to irrigate his garden.  However, if the 
rope is stolen after the pail was already stolen, 
then the rope being stolen does not cause any 
additional anguish, and even perhaps assists 
the person in moving on from the pain he had 
earlier. Yosef Hatzaddik was the Bechina of 
 which can be compared to a pail.  Just as ,יסוד
a pail is that which one can gather water in it, 
and the water is protected in it, so too the 
Bechina of יסוד is one in which one can collect 
Nitzotzos of Kedusha, sparks of Kedusha, and 
light from Above, and it is protected within it.  
Binyamin could be compared to the rope, for 
the rope is able to take something from a very 
low place and elevate it to a higher place.  
Binyamin had the Bechina of being able to 
raise the Nitzotzos of Kedusha, to place it into 
the יסוד.  Yehudah told Yosef that he did not 
know what he would say to his father, if he 
returned without Binyamin, the rope.  Yosef 
told Yehudah that he should say, “ חבלבהלך  ” - 
Binyamin, “אחר הדלי” Yosef.  Yosef was saying 
that there is no reason to be in great anguish 
over losing Binyamin, since Yosef is already 
gone.  If the pail is already gone, then there 
should not be any additional anguish over 
losing the rope, and perhaps there may even 
be a benefit for losing the rope, Binyamin, may 
cause Yaakov to forget both of them, and that 
would diminish his pain.  (אדרת אליהו) 
 It says in the Sefer מאורי אור that יסוד 
is called דלית, drawing water with joy.  Yaakov 
is the חבל as it says in the Posuk, “ יעקב חבל
 who comes after דלי and Yosef is the ,”נחלתו
Yaakov, the חבל.  It says in the Sefer Kehilas 
Yaakov, and in the Sefer לוחות עדות that the דלי 
is one of the twelve Mazalos, and it represent 
the Mazal of Yisroel.  The דלי, bucket, is 
sometimes full and sometimes empty, so too 

Klal Yisroel are at times full of goodness and 
wealth, and at other times they are empty.   
The same is true of the Bechina of יסוד, which 
is sometimes full and sometimes Chas 
V’sholom empty.   

Yosef Hatzaddik was at times full, 
like the years he was with his father; and then 
there were years where he was empty, when 
he was sold to Mitzrayim, and spent twelve 
years incarcerated.  He was then Zoche to be 
full once again, when he became viceroy of 
Mitzrayim.  He remained full for the rest of his 
life.  When Yehudah came to speak to Yosef, it 
was at a time that Yosef, the דלי was full, as he 
was viceroy in Mitzrayim and he had much 
wealth and honor.  When the bucket is very 
heavy, the rope that is attached to it follows 
after the bucket.  The rope represents 
Binyamin.  Yosef was telling Yehudah that the 
rope follows the bucket when the bucket is full 
– and being that he was the bucket and he was 
full, therefore, Binyamin, the rope should 
follow after him – meaning that Binyamin 
should remain with Yosef. (עוד יוסף חי) 

 Now we can understand these 
mysterious words of Yosef Hatzaddik.  Yosef 
knew that Yehuda and his brothers sold him 
down the river.  They were not concerned 
about what would happen to their father, how 
he would deal with the tragic news of the loss 
of his most beloved son.  Yehuda tells Yosef 
that he cannot leave Binyamin in Mitzrayim, 
for what would his father say?  How would he 
handle it?  Yosef responded to him, that the 
rope goes after the bucket, in other words the 
same way you weren’t concerned when I, the 
bucket, was lost, you are also not really 
concerned about how your father will cope 
with the loss of his other son, Binyamin.  While 
Yaakov certainly loved all of his children, he 
had the greatest connection in Ruchniyos to 
Yosef, and that was why the loss was so 
devastating to him.  Binyamin was not 
connected in the same way, and while it would 
certainly have been a great loss for Yaakov, it 
would not have been as great a loss as the loss 
of Yosef.  At the same time, Yosef was alluding 
to the fact that the brothers selling him 
actually ended up being beneficial to him.  He 
was a filled bucket, with wealth and honor, 
and would have it for the rest of his life.  
Binyamin, the rope should follow after the 
filled bucket, and remain with Yosef.  We must 
learn to be true to ourselves.  We cannot at 
times be callous about important things, and 
then at other times, make it seem of utmost 
importance to us.  Yosef realized that Yehudah 
had done Teshuva for selling Yosef; he had 
remorse, and was indeed truly concerned 
about returning Binyamin to his father.  May 
we be Zoche to be true to ourselves and to 
Hakodosh Boruch Hu.      
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PARSHAS VAYEEGASH 
Just before Yosef unveiled his true identity to his brothers, he demanded that anyone else 
besides his brothers should immediately leave his presence. Chazal tell us that the reason for 
this was because of Yosef's sensitivity not to shame and embarrass his brothers in front of 
them. The passuk then says ולא היה איש אתו בהתוודע יוסף אל אחיו that there was not a man 
with him when Yosef revealed himself to his brothers. This statement seems superfluous since 
prior to this, the passuk stated that Yosef ordered everyone to leave the room. It is self 
understood that his command was fulfilled. Who then is the missing man that the Torah is 
referring to who was absent at the revelation of Yosef to his brothers?  
I would like to forward this suggested interpretation on that man's identity. When Yaakov 
sent Yosef to go find his brothers, Yosef met a person וימצאהו איש, from whom he inquired 
about his brother's whereabouts. This man directed Yosef to the location of his brothers who 
when they saw Yosef approaching, they seized him and schemed to murder him which later 
evolved into selling him as a slave to Mitzrayim. Now a person who lacks full emunah in 
Hashgachas Hashem and the realization that Hashem is המכין מצעדי גבר He prepares the 
steps of man, will look at this encounter with that stranger as the cause that triggered his 
unfortunate chain of events that evolved directly from that short meeting. The individual who 
is not strong in emunah would be convinced that had he not met this person he would have 
been much better off, and would have totally avoided all the hardships, the losses, and 
challenges that pursued him and brought turmoil to his life for the next two decades.  
However, the believer in Hashgacha has a different perspective on such an episode. It is this 
true believer in Hashem who never uses the expression "Wow what a coincidence"! Instead 
he remarks Wow what a "kah" (יה) incidence. Likewise, when extraordinary unlikely events 
and encounters miraculously coincide together, the natural reaction is to say "What a small 
world! Who doesn't use this expression once in a while? However, the true believer remarks 
with quite a different take on the matter. "Wow, even with such a complex humongous 
Universe, there is no one like Hashem who is the Ultimate Supreme Coordinator and Multi 
Tasker every micro second".  
When things don't go the way as one planned and one finds himself unsuccessful in his 
endeavor, the initial convenient reaction is to blame someone else for the execution failure. 
In Lashon Hakodesh the Chazal say on the passuk תולה ארץ על בלימה that the world is 
sustained by someone who shuts his mouth during a heated argument. The word בלם is the 
same pronunciation as blame. Instead of deflecting guilt or your shortcomings onto others, 
keep your mouth shut and receive credit for preserving the world. It is the true believer who 
does not blame anyone but himself because he has the faith that even though the other 
person was somehow involved, Hashem would never have let this happen to you unless you 
were deserving of such a fate.  
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When Yosef reveals himself to his brothers, he views himself as a messenger from Hashem 
who is the master orchestrator of all the events that led up to this brotherly encounter. 
Besides this, it all happened incredibly without interfering and taking away from each and 
everyone's free choice, which only Hashem alone can achieve. Yosef tells his brothers  כי
 I was sold to Mitzrayim in order to sustain and feed you, by למחיה שלחני אלהים לפניכם
Hashem. Not for a moment did Yosef entertain the idea that, had I not met with this stranger 
over two decades ago, I would have lived a different and happier life. Yosef realized clearly 
that the stranger was a messenger from Hashem to help bring to fruition the Divine Plan. In 
fact Rashi says that the stranger was no other than Gavriel the malach. A malach is simply a 
messenger. Hashem employs a host of messengers in order to execute His divine will. Yosef's 
dreams were prophecies which had to come true. No matter what the brothers would do in 
order to foil the fulfillment of Yosef's dreams, their fruition had to actualize and become a 
reality.  
 Reb Simcha Bunim of Peshischa interpreted this .רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום 
passuk to convey that even though in the heart of man there lie different plans other than 
Hashem's, the end will result only in Hashem's wishes. The Master Coordinator, Hashem, will 
utilize man's own plans to result in the outcome that Hashem desires. The brothers sold Yosef 
to Mitzrayim thinking that in this manner Yosef will so disabled that he can never ever have 
them bow down to him as he dreamt. Hashem let them finish their schemes and plans and 
demonstrated retroactively that through their own actions they caused Yosef to rise to power 
and at the end they themselves aided in the fulfillment of his dreams of them all bowing down 
to him. 
When Yosef revealed himself to this brothers, the missing man of the passuk was no other 
than the one that advised Yosef to the whereabouts of his brothers who were scheming to 
murder him in an ambush. It was that stranger whom the Torah points out as the איש who 
was missing during Yosef's revelation to his brothers. Contrary to what we would have 
assessed, Yosef understood that the man he met momentarily really didn't even play a minor 
role worth mentioning or thinking about during his divulgation. He could have been easily 
replaced with many other messengers who would facilitate the execution of Yosef's destiny 
and get the job done. In the encounter with that man, Yosef realized that the man was merely 
a pawn, a messenger, a malach. He can be compared to a puppet controlled by the most 
expertise puppeteer in the world who has the incredible knowhow control and move a 
gazillion puppet strings, all in totally different directions, yet all at the same second. 
Everything from the minutest seemingly insignificant detail of the caravan which carried Yosef 
down to Mitzrayim together with incense which was not the usual load (Bereishis 37,25 
Rashi), up to his great test of Potiphar's wife's who attempted to seduce him, all were divinely 
planned from the Master Orchestrator the Ribbono Shel Olam. It was all included in  אלקים
 שלחני למחיה
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When we look at events through this type of lens we learn a tremendous lesson. The true 
believer of Hashem doesn't tell Hashem how big his problems are, but rather he tells his 
problems how big Hashem is. There are two different types of ATM's one physical and the 
other spiritual. Next time you are having problems with withdrawals and deposits at your 
spiritual ATM machine, read the acronym of ATM with its instructions on how to proceed - 
Always Ask Almighty The True Top Master Manager Maven of the Universe and He will show 
you what's your problem and how to fix it. 
  שהכל נהיה בדברו
Gut Shabbos 
Rav Brazil  
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הסברה נכונה-המפתח להצלחה
הבעיה העומדת על הפרק היא: "קימה מאוחרת" 
בגובה  איתם  נשוחח  לסלון,  הילדים  את  נאסוף 
העיניים ונספר להם את הרגשותינו: "ילדים צדיקים 
מהמיטה,  קמנו  התעוררנו,  כולנו  בוקר,  בכל  שלי! 
מהבית,  יצאנו  בערך  וחצי  שבע  ובשעה  התארגנו 
אבל יש ילד שקם מיד כשאמא/אבא העירו אותו. 
ילד  ויש אפילו  ילד שקם אחרי הרבה קריאות  יש 
את  לקחתי  לפעמים  מלחמות.  לאחר  קם  שהיה 
השמיכה, לפעמים שפכתי קצת מים, הרבה פעמים 
צעקתי והלחצתי אתכם שאין זמן, אתם תאחרו או 
שההסעה כבר למטה. לבסוף, כולכם ב"ה הלכתם 
לבית הספר, אבל כשיצאתם ונזכרתי איך עבר עלינו 
הבוקר, הרגשתי בכלל לא נעים- כי כעסתי, התרגזתי 
וצעקתי. כשיצאתם הייתי מותשת, זה ממש מצב לא 
נעים. תגידו! לכם נעים שאני צועקת עליכם בבוקר 
ואתם יוצאים מהבית עם מצב רוח נורא, אתם לא 

חושבים שעדיף לצאת עם נשיקות וחיבוקים?!

ילדים מתוקים שלי- אני מאוד רוצה שתהיו בע"ה 

ויודעים  ה'  רצון  את  שמקיימים  מחונכים  ילדים 
לשמור על הזמן, ואני מאמינה שאם נעבוד ביחד על 
החוק החדש שאנחנו רוצים לעשות בבית, ה' יעזור 
לנו  יהפוך  נתרגל אליו הוא  וכאשר  בו  לנו להצליח 
לטבע שני וכך נהיה יהודים מסודרים כמו שה' רוצה.

בואו נחשוב ביחד, בשביל מה חשוב לישון / לקום 
זמנים  לקבוע  חשוב  לדעתכם  האם  בזמן?  בבוקר 
שבאתם  מקרים  זוכרים  אתם  לשינה-לקימה? 
לכיתה מאוחר, איך הייתה הרגשתכם? אתם יודעים 
ימים שכמעט  זוכרים  למה אחרתם לכיתה? אתם 
ארוכה  שיחה  תפתחו  וכו'  וכו'  בכיתה?  נרדמתם 
של  המעלות  כל  את  תפרטו  שבה  הילדים  עם 
זמן קבוע לשינה ואת כל החסרונות של ילד שישן 
מאוחר. תוסיפו סיפורים ודוגמאות לרוב, אל תקמצו 
כדי  תוך  הילד  את  להוביל  היא  המטרה  במילים- 
שיחה למסקנה חד משמעית "אני חייב / משתלם 
בשיחה  שיפנימו  ילדים  ישנם  בזמן".  לי-לישון 
הראשונה וישנם ילדים שצריכים 10 שיחות- כל ילד 
בקצב שלו. כאשר הילד יבין מעצמו שהוא צריך "זמן 
שינה קבוע" החדרנו בו מודעות למשמעת עצמית, 

ועכשיו העבודה שלנו היא: לפתח בו את הנקודה הזו 
ושינוי בחיים, עד שיגדל  ולהוביל איתו ביחד מהלך 
ויוכל לעמוד על רגליו גם כאשר איננו בודקים אותו. 
סיכוי סביר שיהיו לו קשיים ונפילות, אך לפחות יש 
לו תוכנית ומטרה ויודע לקראת מה הוא צועד, בסוף 
בע"ה עם הרבה תפילות, אורך רוח, סבלנות ושימוש 
בשיטות שהזכרנו במאמרים קודמים, הוא גם יצליח. 

חשיבות  שעיקר  לילדים,  מסר  להעביר  חשוב 
הסדר, המשמעת והחוקים בבית- הם להיות עובד 
ה' כפי רצונו יתברך. ולומר תמיד לילד אנחנו יהודים 
בספרי  לחפש  גם  חשוב  ה'.  רצון  לפי  ומתנהגים 
מוסר את חשיבות הנושא שעובדים עליו, ולהקריא 

לילד מתוך הספר-בהצלחה!

ָחַלם ֲחלֹום ּוִבֵּטל ֶאת ַהְּתִביָעה
הּוא  ְּגדֹוָלה.  ָצָרה  לֹו  ֶׁשָהְיָתה  ְיהּוִדי  ֵאיֶזה  ִלי  ִסֵּפר 
ָהָיה ַחָּיב ְסכּום ֶּכֶסף, ְוֶהְחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף ְלאֹותֹו ֶאָחד 
ֶׁשָהָיה ַחָּיב לֹו, ֲאָבל הּוא ֹלא ָקַרע ֶאת ַהֵּצ'ק, ְואֹותֹו 
ֶאָחד ֶהְחִליט ִּפְתאֹום ַאֲחֵרי ַּכָּמה ָׁשִנים ִלְתּבַֹע אֹותֹו 
ָׁשבּור,  ָעצּוב,  ֵאַלי  ר  ִהְתַקּׁשֵ הּוא  ֶׁשֶקל!   38,000 ַעל 
ָרצּוץ. ָאַמר: "הּוא ּתֹוֵבַע אֹוִתי ַעל ָמה ֶׁשֲאִני ֹלא ַחָּיב 
לֹו, ִעם ִרִּבּיֹות ְוַהְצָמדֹות ְוכּו'". ָאַמְרִּתי לֹו: "ַּתִּגיד ָׁשָעה 
ּתֹוָדה. ַאל ְּתַבֵּקׁש ְּכלּום! ה' רֹוֶצה ֶׁשְּתַׁשֵּלם  38,000   
ַלה'  ְוהֹוָדה  ָהַלְך  טֹוב!"  ֶזה  עֹוֶׂשה  ֶׁשה'  ָמה   – ֶׁשֶקל? 

ָׁשָעה ְׁשֵלָמה.

ְוָאַמר:  ִהְתַחֵּזק  ַהּזֹאת,  ַהָּצָרה  ַעל  ִלְבּכֹות  ִּבְמקֹום 
ֲאָבל  ַחָּיב לֹו  ֲאִני ֹלא  ָאְמָנם  ְלָך ּבֹוֵרא עֹוָלם.  "ּתֹוָדה 

ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֲאִני ֲאַׁשֵּלם לֹו 38,000 ֶׁשֶקל. ְּבֵסֶדר. 
ֲאִני ֹלא ֵמִבין ֶחְׁשּבֹונֹות ָׁשַמִים, אּוַלי ֲאִני ַחָּיב לֹו ִמִּגְלּגּול 
קֹוֵדם, ָמה ֶׁשָּבטּוַח ֶׁשָּמה ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ֶזה ֲהִכי טֹוב. 
ּתֹוָדה ְלָך, ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה!", ְוהּוא מֹוֶדה 
ר  ִהְתַקּׁשֵ אֹותֹו  ֶׁשָּתַבע  ָאָדם  אֹותֹו  ַּבּבֶֹקר,  ּוְמַהֵּלל! 
רֹוֶצה  ֶׁשהּוא  לֹו  ְוָאַמר  ֲחלֹום,  ֵאיֶזה  ָחַלם  הּוא  ֵאָליו, 
ְוֶהֱחִזירּו  ִהְתַּבְּטָלה  ַהְּתִביָעה  ַהֵּצ'ק.  ֶאת  לֹו  ְלַהְחִזיר 

לֹו ֶאת ַהֵּצ'ק. ָאַמר ָׁשָעה ּתֹוָדה – ְוִנְהְיָתה לֹו ְיׁשּוָעה!

הרב שלום ארוש:
ְלַהֲחִזיק  ַחָּיִבים  ֵאיְך  ִמֶּזה  ִלְלמֹד  ָצִריְך  ָאָדם  ָכּל 
עֹוֶׂשה  ֶׁשה'  ָמה  ָּכל  ֶאת  ְמִביִנים  ָהִיינּו  ִאם  ֶּבֱאמּוָנה. 
ִאָּתנּו, ָמה ַהָחְכָמה ְלַהֲאִמין?! ָאָדם ֶׁשֵּמִבין, זֹו ְּכָבר ֹלא 
ָאז  ְּבִחיָרה.  ָלָאָדם  ֵאין  ְּכֶׁשּיֹוְדִעים,  ְיִדיָעה.  זֹו  ֱאמּוָנה, 

ַעל ָמה ה' ִיֵּתן לֹו ָׂשָכר? ֶאָּלא, ָהֱאמּוָנה ֶזה ְלַהֲאִמין 
ַּגם ְּכֶׁשֹּלא ְמִביִנים ְּכלּום. ְּכֶׁשחֶֹׁשְך, ְּכֶׁשָּגלּות, ְּכֶׁשַהּכֹל 
ָׁשחֹר ַמֲאִמיִנים ֶׁשֵאין ַרע, רֹוִאים ָׁשחֹר ּוַמֲאִמיִנים ֶׁשֶּזה 
ְלַהֲאִמין אֹו ֹלא  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ֶׁשָּלנּו  ַהְּבִחיָרה  זֹו  טֹוב. 
ְלַהֲאִמין. ִמי ֶׁשַּמֲאִמין, ַהּכֹל טֹוב ֶאְצלֹו ּוַמְצִליַח ְורֹוֵקד 
ָּכל  ְלטֹוָבה,  ֶׁשַהּכֹל  ַמֲאִמין  ֶׁשֹּלא  ּוִמי  ּוְמַהֵּלל.  ְוָׁשר 
ָּדָבר ֶׁשֹּלא הֹוֵלְך ִּכְרצֹונֹו, ָיָׁשר ִנְכָנס ְלִדָּכאֹון, ּוִמְתַבְּכֵין 
ֵמָהֱאמּוָנה  ֶׁשִּמְתַרֵחק  ִהיא  ְוַהּתֹוָצָאה   – ּוִמְתלֹוֵנן 

ּוֵמַהַּתְכִלית.
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'לקבולינהו בשמחה'
ישבו בריכוז לשיעורו של רבם, הלא  בני הישיבה 
הוא רבי העשיל מקראקא. אשר לצד גאונותו נודע 
גודל קדושתו ופרישותו. לפתע נזקפו אוזניהם של כל 
התלמידים. רבי העשיל הגיע עד ליבה של הסוגיה 
זה  היה  הגדול.  חידושו  את  בפניהם  עתה  והירצה 
שהשמיט  נועז  חידוש  הדברים,  בהבנת  חדש  יסוד 
וגילה  קושיותיו הקודמות  לכל  את הקרקע מתחת 
רבה  בהתלהבות  האמת.  לפי  שאינן  כמי  שאילו 
הרצה רבי העשיל את חידושו שוב ושוב, עד שהובן 
אצל כל התלמידים. וכאן התחוללה מהומה רבתי...

***

כולו,  היהודי  בעולם  מתפרסם  החל  ימים  אותם 
רבינו המהרש"א אשר  ישראל  רבן של  חיבורו של 

בחיבה  התקבל 
ישראל. בתפוצות 

רבי  של  תלמידיו 
שהקשיבו  העשיל 
לדבריו, השתוממו 
רבם  כי  לגלות 
השמיע  הגדול 
חידוש  עתה 
מנוגד  שהיה 
חידושיו  מכל 
המהרש''א  של 
סוגיה.  באותה 
העשיל,  רבי 
להיות  היה  מוכן 
של  לרגליו  אבק 
אלא  המהרש"א. 

שבאותה שעה, כדרכם של ת''ח המתנצחים בהלכה, 
שלא  השערה  כחוט   - דקה  נימה  בדבריו  הייתה 
המהרש"א.  של  הרם  כבודו  לפי  מותאמת  הייתה 
עמהם  מדקדק  שהקב"ה  מאלו  העשיל  רבי  והיות 
כחוט השערה, יצא קול הכרוז במתיבתא דרקיע כי 
בגלל שלא השגיח לפי ערכו בכבודו של המהרש"א, 
נגזר עליו שלא יזכה להוציא את חידושי תורתו לאור 
דמלכא,  היכלא  מבני  שהיה  העשיל  רבי  העולם! 
שמע את קול הכרוז, ופג ליבו מרוב צערו, תיכף ירד 

מן הבימה ופניו לא היו לו עוד. איש לא ידע למה.

***

חיבור אחד היה לו לרבי העשיל שהיה בגנזיו, אלו 
היו חידושי תורתו על מסכת בבא- קמא. והיה חיבור 
עינו. שנים רבות של עמל  הלזה חביב עליו כבבת 
ויגיעה השקיע בחיבורו. כמה פעמים חכך רבי העשיל 
והתלבט, האם אותו כרוז שמימי שגזר עליו כי כתביו 
לא יראו אור, כלל גם את חיבורו המופלא על בבא- 
קמא, ולבסוף החליט כי הלה לא נכלל. אסף פרוטה 
לפרוטה עד שנצטבר בידיו סכום להוצאות הדפוס 
ובחר את המעולה והאחראי שבתלמידיו. "דע לך", 
להדפיס  בחרתי  בך  "כי  סודו,  העשיל  רבי  המתיק 
את ספרי. אתה תיסע עם תכריך כתבי עד לליוורנו 
שבאיטליה ותשגיח על ההדפסה". ובשעה שהפקיד 
זוהי  "אנא  רבי העשיל:  הזהירו  בידיו,  את הכתבים 
תמצית חיי. אם יאבדו הכתבים למה לי חיים? שמור 

עליהם כאשר תשמור על חייך!"

***

הפליג התלמיד בספינה ובתיבתו הכתבים היקרים 
אשר עליהם שמר מכל משמר. מרבית הדרך עברה 
התרגשה  הרחב  הנהר  שבאמצע  אלה  בשלום. 
הקטנה  הספינה  את  טלטלה  סערה  רוח  פתאום 
כמה  רק  במצולות.  צללה  בה  אשר  וכל  והאנייה 
נוסעים בודדים שרדו חיים מהספינה ההיא, ביניהם 

אותו תלמיד אשר ראה קרש של ספינה, החזיק בו 
וכך נצלו חיו. ירד לחוף ורק כותנתו לעורו. אחר שנתן 
תודה לבוראו שפדאו ממות לחיים, עלה לדעתו כי 
לאמיתו של דבר היה טוב לו המוות מחיים שכאלה. 
התלמיד  שאל  בא?"  אני  אנה  ואני  איננו,  "הילד 
מנהמת ליבו. "אם יאבדו הכתבים למה לי חיים?" 
הידהדו באוזנו דבריו של רבו, מייסרים אותו. לבסוף 
החליט כי הוא לא ישוב לפולין, אלא יכתוב איגרת 
מה  ידעו  והם  לכתבים,  קרה  מה  ויסביר  לחבריו 

לעשות.

***

ליבם.  נמס  האיגרת ששלח,  את  חבריו  כשקראו 
בבא  מסכת  על  לחיבורו  הרבי  של  העזה  אהבתו 
מעבירים  כיצד  מוסתרת.  אהבה  הייתה  לא  קמא, 
לרבי",  "אני אספר  בשורה כה קשה לרבי הנערץ? 
מן  אחד  קם 
התלמידים לבסוף. 
דישמיא  בסיעתא 
אמצא את הדרך..

***

ד  ח א ב
סובב  השיעורים, 
את  תלמיד  אותו 
שהגיע  עד  רבו 
אל  עקיפין  בדרך 
בברכות  המשנה 
לברך  אדם  "חייב 
כשם  הרעה  על 
על  מברך  שהוא 
מסביר  הטובה", 
רבא "לקבולינהו בשמחה". "רבי, תורה היא וללמוד 
אני צריך "הקשה אותו תלמיד, " הייתכן? לברך על 
הרעה באותה שמחה כשם שמברך על הטובה?!" 
"כן בוודאי!" רעם קולו של רבי העשיל: "בעיני בשר 
לא  מאיתו  אך  לטובה,  רעה  בין  הבדל  יש  בלבד 
תצאנה הרעות והטוב. מה שהוא נותן עלינו לקבל 
באותה שמחה!" "אבל רבי" נישא קולו של התלמיד 
הנרגש, "אם ה' הביא עלי רעה-מר לי. איך יכול אני 
זו?"...  ומרה  קשה  בשעה  בשמחה  ולהודות  לברך 
בקול  מדברותיו  נושא  והחל  העשיל  רבי  השתלהב 
עד  דרשתו  את  נשא  שעה  באותה  להבות.  חוצב 
כי  ולדעת  באפסיותו  להכיר  האדם  שצריך  כמה 
למען האמת הקב''ה אינו חייב לנו מאומה, חייבים 
אנחנו לקבל בהכנעה ובשפלות כל מה שהוא מביא 
עלינו. רבי העשיל טיפס לפסגות והפך כולו דביקות 
זה,  בפני  זה  עיניהם  נתנו  התלמידים  בוראו.  עם 
לרבי  ניגש  דומה- היא השעה! אותו תלמיד  עתה- 
העשיל ולחש לו בשקט את תוכן האיגרת של שליחו 
הוא  העשיל,  רבי  של  פניו  את  כיסה  מוות  חיוורון 
שעה  הכרה.  מחוסר  הארץ  על  וצנח  תחתיו  קרס 
של  נשמתו  את  להשיב  התלמידים  עמלו  ארוכה 

מורם ורבם עד שבחסדי ה'  עלה בידם.

***

"למדנו רבינו" תבעו התלמידים לדעת, אחר ששב 
לאיתנו, "אותו אדם שטיפס לרום המעלה- דביקות 
הרעה  את  לקבל  יש  כמה  עד  להמחיש  והפליא 
לו  נודע  כאשר  מתעלף  נופל  עצמו  הוא  בשמחה, 
הבשורה הרעה? אתמהה!" הסביר להם רבי העשיל 
חוכמתכם  זכות  האהובים  "תלמידי  במתק שפתיו: 
ובינתכם נותרתי בחיים. דעו לכם, כי חיבור זה, היה 
כה יקר בעיני עד כי בלעדיו למה לי חיים. אלמלא 
בדרגת  המעלות  לרום  לטפס  כן  לפני  לי  גרמתם 
'לקבולינהו בשמחה'- הייתי נפטר מן העולם בו רגע! 

כי חייב אדם לברך בשמחה על הכל!"

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

שאם היו מתבודדים כראוי, היו  כביכול "קוראים 
לה' מעיסוקיו", ואז לא היו שום גזירות רעות על 
וזה מובן על פי דברי רבי מאיר שאומר  העולם. 
יחיד  שבשביל  תשובה,  "גדולה  יומא:  במסכת 

שעשה תשובה – מוחלין לכל העולם כולו!"

היה  הצדיק  יוסף  שעבר,  בשבוע  שכתבנו  כפי 
צריכים  היו  והאחים הקדושים  דורו,  המשיח של 
דרכו  את  ממנו  וללמוד  אליו  עצמם  להכניע את 
לה'  וההודיה  האישית  והתפילה  האמונה  דרך   –
ראיה  לנו  יש  שלנו,  השבוע  ובפרשת  מצב.  בכל 
שהשבטים הקדושים, למרות מעלתם וקדושתם 
שאין לנו השגה בהן, עדיין היו רחוקים מהתבודדות 
כראוי כפי שהיה מצופה מגדולי עולם כמותם, כי 
ה' מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. ולכן כאשר 
השבטים מגלים את האח האבוד שכל כך חיפשו, 
"ולא  כתוב?  מה   – אותו  מוצאים  סוף  סוף  והם 
יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" – כלומר 
הם נבהלו מפני המשיח, כמו אותם כשרים שרבי 
וכמו שכתבנו בשבוע שעבר,  נחמן כותב עליהם. 
עצמנו.  על  אלא  מדברים,  אנו  האחים  על  לא 
זו  ההתבודדות.  דרך  את  ללמוד  חייבים  אנחנו 
מצוות עשה מן התורה. והיא גם ביטוח והגנה על 
האדם, על משפחתו ועל כל העולם, והיא ההכנה 
את  לקבל  שנוכל  משיח,  לביאת  ביותר  הגדולה 
המשיח ביישוב הדעת מתוך שמחה וריקודים ולא 

מתוך פחד בלבול ובהלה.

הדרך  שהיא  המשיח  של  הנפלאה  והדעת 
של  בכתביו  נמצאת  ההתבודדות  של  הנפלאה 
רבים.  במקומות  ותלמידיו  מברסלב  נחמן  רבי 
את  ולתרגם  ולאסוף  לקבץ  אותי  זיכו  ומשמיים 
הדברים ללשון פשוטה לבני דורנו בספרי "בשדי 
הייתה  כוונתו  שכל  צדיק  רצון  לעשות  כדי  יער", 
"להמשיך את העולם אל העשייה" כלומר שיקיימו 
העצות  למעשה  שהן  שנתן,  העצות  את  בפועל 
העתיקות שקיבלנו בהר סיני, שאת חלקן שכחנו 

לקיים כראוי במרוצת הדורות.

וכמו שאומר הרמב"ם בהלכות תפילה, שמכיוון 
שלא ידעו איך להתפלל היה צורך לתקן תפילה 
קבועה לרבים. אבל כל מי שרוצה באמת לשמוע 
לה' ולא רק "להעביר כרטיס" בבית הכנסת – חייב 
חיבור  שהיא  התפילה  למהות  ולהתחבר  ללמוד 
עם הקדוש ברוך הוא, וההתבודדות היא הפנימיות 
והמהות של התפילה. וכאשר יהודי מתבודד, גם 
לחלוטין.  נראות אחרת  שלו  הקבועות  התפילות 
וכן בעניין מצות התשובה. בלי שעה התבודדות – 
לא חוזרים בתשובה. נקודה. אדם יכול להגיד מה 
שיגיד. אבל רובם המוחלט של בני האדם נכשלים 
ָׁשָעה של תשובה,  ובלי  יום,  בעבירות רבות מידי 

אין מציאות לחזור בתשובה על הכול.

וכן בעניין מצוות האמונה. כאשר אתה מספר 
הכול לה',  אתה מחזיר את כל מה שעבר עליך 
התנהגת  לא  אם  וגם  לה'.  הכול  ומקשר  ה'  אל 
באמונה במשך היום, יש לך הזדמנות לתקן וליישר 
את המחשבות והמעשים שלך לפי האמונה. אבל 
אין לאדם שעה של התבוננות בדרכיו, הוא  אם 
יכול לעשות מהלכים של חוסר אמונה ולהתמיד 
בהם ימים ושנים בלי לשים לב כמה הוא רחוק 

מה'.

ההכנה  קורס  את  תיקחו  יקרים,  חברים  לכן 
לביאת המשיח, ומעכשיו יש לכם ְלָמה ְלַצפות!

בברכת שבת שלום ומבורך
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יותר משאר אחיו, שכל עם  יעקב  בן  יהודה  זכה 
שנס  זכה  וכן  יהודים!   – שמו  על  נקראו  ישראל 
יהודה המכבי, והטעם  ידי  החנוכה נמשך ממנו על 
בעל  של  עוצמה  ייחודית,  תכונה  ליהודה  כי  הוא, 
ולומר  העובדות  מול  לעמוד  יודע  שמחד  תשובה 
ומאידך  כיוון תנועה,  פי הודאתו לשנות  ועל  טעיתי 
הוא בעל אומץ לומר את האמת גם במקום בו הוא 

עלול להסתבך, כי האמת נר לרגליו. 

יהודי אמתי על פי הגדרה זו הוא מי שמודה על 
טעויותיו, שלוקח אחריות על מעשיו, וגם לא נוהג על 
פי "התקינות הפוליטית" אלא הולך עם האמת עד 
הסוף, גם כשהוא צריך לקחת אחריות על עברו, וגם 
כשיש לו למחות נגד עיוות הצדק. וזה מה שעשה 
וניסיון גדול היה לו בזה, כמו  יהודה במשפט תמר, 
ישבו  משפחה  לענייני  הדין  שבבית  חז"ל  שאמרו 
יצחק ויעקב אבותיו, אנשים צדיקים ומכובדים, והוא 
הודה בפניהם שממנו התעברה ולא בוש, ודווקא על 
ושמשיח  דוד,  בית  מלכות  ממנו  שיצא  זכה  זה  ידי 
ישראל  עם  שכל  זכה  מכל  וביותר  מזרעו,  יהיה 
אחד  אמתי,  יהודי  זה  יהודים!.  שמו,  על  נקראים 
שעומד מול העובדות, גם אם הם קשות, ומודה, כך 

וכך עשיתי, ורק אני אחראי על זה! 

היהודים  פי פשט שמם של  נכון שעל  זה  אמנם 
אחרי  לבדה  שנותרה  יהודה  ממלכת  שם  על  הוא 
חורבן בית המקדש, אבל כיהודים אנחנו אף פעם 
לא מסתפקים בפשט, מתוך ידיעה שלמציאות כמה 
גוונים, והטעם הפנימי הוא אכן בגלל שיהודה לקח 
אמתי  תשובה  כבעל  התנהג  הוא  והודה,  אחריות 

נקרא  להיות מודה תמיד על האמת, שזה  שעניינו 
להיות בעל תשובה, להיות בעל יכולת לתת תשובות 
כי  מחודשת,  פרשנות  למציאות,  ואמתיות  חדשות 
לו,  וידוע  במוכר  להתקבע  היא  האדם  של  הנטיה 
אבל בעל תשובה אמתי הוא זה שיודע לעמוד מול 

האמת, ולהודות בה, איך שהיא בפשטותה.

שהודה  רבנו,  משה  הנביאים  אדון  עשה  וכך 
על  אותו  שהעמידו  צלופחד  בנות  של  לדבריהן  
טעותו, הוא לא גער בהן ולא סתם להם פיות, הוא 
בפשטות הודה ואמר, נכון, אתן צודקות, שהרי על פי 
משה ירושת הארץ וחלוקתה נעשתה לפי בתי האב, 
ההלכה קבעה שרק הבנים יורשים, והבנות נישאות 
בנות  טענו  זה  ועל  הבעל,  בנחלת  לגור  ועוברות 
בו האב  לא מכסה את המצב  צלופחד, שההלכה 
לא השאיר בנים, וכאשר יש לאב בנות בלבד תאבד 
המשפחה את הנחלה. ומשה רבנו, למרות מעמדו 
ולאלתר  לדבריהן,  ראש  בכובד  התייחס  וסמכותו, 
הכיר בצדקת טענתן  "ויקרב את משפטן לפני ה'", 
וחזר עם חותם אמת של מעלה "כן בנות צלפחד 
דוברות", ועשה תיקון בחוקה על פי טענת הבנות.  
צריך  וכך  אחריות,  ולוקח  שמודה  אמתי,  יהודי  זה 
לנהוג כל יהודי, הן ביחס למקרים בהווה, הן ביחס 
למה שקרה אתו בעבר, כי לפעמים צריכים לחזור 
בלי  בפנים,  פנים  המציאות  על  ולהסתכל  אחורה 
הצטדקות ובלי התגוננות, ולומר נכון, זה הכל ממני, 
זה אני שעשה כך וכך, בלי לעקוף את ההתעמתות, 
בעבר  לגעת  פשוט  עובדות,  עם  להתחמק  בלי 

הכואב ולאחד אותו עם מי שאני היום. 

והניסיון מוכיח, שכאשר לא מתעמתים מול העבר 
בכנות נוקבת, הוא תוקף שוב ושוב בהווה, ולכן יהודי 
אמתי על פי ההגדרה של יהודה בן יעקב הוא זה 
לא  זה  מולו,  בעמידה  שלו  העבר  את  שמשחרר 
שלמות  זו  ממני!  זה  ההם,  ולא  ההיא  ולא  ההוא 

היהודי.

מדיני תענית עשרה בטבת

מדוע מתענים בעשרה בטבת?
עשרה בטבת הוא היום שבו נבוכדנצר מלך בבל 

הגיע לירושלים, והחל לצור עליה.

המצור ארך שלש שנים, עד שביום תשעה באב 
חייבים להתענות  לכן  נחרב בית המקדש הראשון. 

בתעניות אלו ואסור לפרוץ גדר. )שלחן ערוך סימן תק"נ(

מה הכי חשוב לעשות בתענית?
נוהגים להתענות בעשרה בטבת,  ישראל  עם  כל 
הצרות  מפני  גדליה,  וצום  באב,  בתמוז, תשעה  י"ז 
דרכי  על  לפקח  הלבבות  לעורר  כדי  בהם  שאירעו 
ומעשה  הרעים  למעשינו  זכרון  זה  ויהיה  התשובה 
ולנו  אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם 
להטיב,  נשוב  אלו  הדברים  שבזכרון  הצרות,  אותן 

כמו שנאמר והתודו את עונם ואת עון אבותם וגו',

הימים  באותן  לבו  אל  לשום  איש  כל  חייב  ולכן 
ולפשפש במעשיו ולשוב בהן, כי אין העיקר התענית 
מעשיהם"  את  ד'  "וירא  נינוה  באנשי  שכתוב  כמו 
ואמרו חז"ל מזה שלא כתוב שה' ראה את השק 
בה, אלא  ואת התענית שהיו שרויים  בו,  שהתכסו 

"את מעשיהם"

ולחזור  מעשיו  את  לתקן  היא  שהעיקר  מכאן 

בתשובה,

לכן  לתשובה,  האדם  את  להכין  באה  והתענית 
בטיול  הולכים  מתענים  שכשהם  האנשים  אותם 
ובדברים בטלים, תפשו הטפל והניחו העיקר. משנה 

ברורה סימן תקמ"ט )סעיף קטן א'(

יכול  אני  האם  ליבי,  בכל  בתשובה  חוזר  אני  אם 
לוותר לעצמי על הצום?

אינו יכול לפטור את עצמו בתשובה בלבד, כי יש 
ברורה  משנה  הנביאים.  מדברי  להתענות  מצווה 

סימן תקמ"ט )סעיף קטן א'(

ממתי מתחילה התענית?
מתחילים להתענות מעמוד השחר )שלחן ערוך סימן 
תקס"ד(. בשנה זו עלות השחר הוא בשעה 5.15 לפי 

ידוע  לא  אם  נוספות  ערים  לגבי  ירושלים,  אופק 
10 דקות  ב  יש להחמיר להקדים  אימתי חל הזמן 

קודם לכן. 

אדם שהלך לישון ורוצה לקום לפנות 
בוקר לאכול ולשתות האם יכול לעשות 

כן?
ולאכול  לחזור  רשאי  אינו  קבע,  שינת  ישן  אם 

לאכול  שיוכל  תנאי  עשה  כן  אם  אלא  ולשתות, 
ב'( קטן  סעיף  תקנג  )סימן  ברורה  משנה  לשתות.    או 

חייב  רוצה לאכול, אלא רק לשתות,  אינו  ואף אם 
והתעורר  התנה  לא  אם  אך  לכתחילה,  להתנות 
לסמוך  מה  על  לו  יש  מאד  צמא  וכעת  משנתו 

ולשתות. )חזון עובדיה ד' תעניות עמ' ט'(

הלילה  באמצע  לקום  תמיד  רגיל  אם  ומ"מ 
לכתחלה.  אף  תנאי  בלא  לשתות  רשאי  ולשתות 

משנה ברורה )סימן תקנג סעיף קטן ו'(

אם לא ישן שינת קבע אלא רק נמנם, 
ומקודם לכן לא עשה תנאי, האם יכול 

לאכול לפני שהולך לישון?
כל האיסור לאכול הוא דווקא אם ישן שינת קבע, 
אבל אם רק נמנם, יכול לאכול בלא תנאי )חזון עובדיה 

עמ' י"ב(

צריך  האם  בתענית,  ואכל  מי שטעה 
להתענות ביום אחר?

ואינו  התענית  להשלים  צריך  בטעות,  אכל  אם 
צריך להתענות יום אחר. משנה ברורה )סימן תקמט סעיף 
קטן ג'(. וכף החיים )סימן תקמט אות ז( ואם רוצה יתענה 

אחר כך לכפרה. משנה ברורה )סימן תקסח סעיף קטן ח'( 
ידי  על  התענית  לפדות  יכול  חלש,  אדם  הוא  ואם 

נתינת צדקה לעניים. כף החיים )סימן תקמ"ט אות ז'(

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

פנינים
חסידות ברסלב

ָהיּו ֵמַאַנ"ׁש ֶׁשָנֲהגּו לֹוַמר ָּכל יֹום ֶאת ַהַּקִּפיְטל 
ּוִמְסַּפר  ֶאָחד  ָּכל  ְׁשנֹוֵתיֶהם,  ִמיֵמי  ֶׁשַּבְּתִהִּלים 

ְׁשנֹוָתיו. )שיש"ק ד-ערב(

ַאַנ"ׁש ִמְטָרְהִוויץ ָהיּו ַמְפִריִׁשים ָּכל ָּכְך ְצָדָקה, 
ַמֲעֵׂשר  ְמַחְּלִקים  ֶׁשֵאין  ֲעֵליֶהם  ֶׁשאְמרּו  ַעד 
ְלַעְצָמם  ַמֲעֵׂשר  ַמְׁשִאיִרים  ֶאָּלא  ִמָּממֹוָנם, 

ּוְמַחְּלִקים ְׁשָאר ָממֹוָנם ִלְצָדָקה. )שם ד-רפב(

א. ב. של החיים
ָמה  ֶׁשָּכל  ָלַדַעת  ֵּפרּוׁשֹו  ָהֱאֶמת  ֶאת  ִלְחיֹות 

ֶׁשֵּיׁש ִלי, ַהּכֹל ּכֹוֵלל ַהּכֹל, ֶזה ֶחֶסד ֵמה'.

ָהֱאֶמת ְוָהֱאמּוָנה, ֵהן ָהִעָּקר ְוַהְיסֹוד ֶׁשל ַהַחִּיים 
ַהָּיִפים ְוַהּטֹוִבים.

ַהּתֹוָדה ִהיא ָהֱאֶמת ַלֲאִמָּתּה.

הּוא  ֶׁשִּלי'  ָהֱאֶמת  'זֹאת  אֹוֵמר  ֶׁשָהָאָדם  ָמה 
ִמְתַּכֵּון לֹוַמר 'ֶזה ָמה ֶׁשַּמְתִאים ִלי ְונֹוַח ִלי'.

ֱאמּוָנה ִהיא ּתֹוָצָאה ֶׁשל ֱאֶמת.

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א
ר"כ חושן משפט בישיבת "חוט של חסד"

קו ההלכה הספרדי: 3030*
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קורס הכנה למשיח
בחדשות  ושומעים  בבוקר  קמים  הייתם  אם 
שהמשיח הגיע, והוא מדבר עם כל עם ישראל ואומר 
להם: 'בני ישראל היקרים, בוקר טוב, אני המשיח' – 
מן הסתם,  מרגישים?  חושבים שהייתם  איך אתם 
מציפה את  הייתה  גדולה  חושבים ששמחה  אתם 
לבכם, הרגשה של שחרור וגאולה, סוף לצרות, סוף 
לקשיים, סוף לשקר. אבל זה לא יהיה בדיוק כך. נכון 
שכולנו מצפים למשיח והלוואי שכבר נשמע את קול 
השופר, אבל צריכים לדעת שזה לא אומר בהכרח 
יכולה  בהחלט  ההרגשה  נעימה.  הרגשה  שנרגיש 

להיות הרגשה של פחד ובהלה עצומים ונוראים.

משיח זה כמו ֵליָדה. אמנם ֵליָדה זה אירוע משמח 
מאוד ומשחרר מאוד, אבל יש בו גם פחד וגם חבלי 
צער וכאב ואפילו טראומות קשות ל"ע. היום ישנה 
רבות  ונשים  ללידה,  הכנה  לקורס  גדולה  מודעות 
מעידות שהקורס שעשו עזר להן לעבור את הלידה 
בצורה חווייתית ואפילו נעימה! במאמר הזה ננסה 
לעשות לכולנו "קורס הכנה למשיח", קורס שימנע 
מאתנו את החוויות הקשות, שנוכל לקבל פני משיח 

בשמחה כפי שבאמת היינו רוצים.

קשה  תקופה  צפויה  יתגלה,  שהמשיח  לפני  עוד 
מאוד שנקראת "חבלי משיח" שכבר חזו הנביאים, 
ולא  נבואות מפחידות  ובספרים הקדושים כתובות 
זה,  ישנה דרך להינצל מכל  זו.  נעימות על תקופה 
וילדינו,  משפחתנו  ביתנו,  בני  כל  את  גם  ולהציל 
כולו,  העולם  כל  את  להציל  ואפילו  וסבל,  מצער 
ולהפוך את ביאת המשיח לתקופה באמת שמחה 
רבי  הקורס?  את  מעביר  ומי  העולם.  לכל  ונעימה 
נחמן מברסלב. הוא מבטיח לך גאולה נעימה, ואם 
לא תהיה מרוצה, כספך יוחזר, אבל אצל רבינו כולם 
מרוצים. מה לומדים בקורס? בקורס לומדים לדבר 

עם ה' בכל יום ולעשות תשובה בכל יום.

"בוודאי  )רכח(:  הר"ן  בשיחות  רבינו  אומר  וכך 
להם התבודדות.  פי שאין  על  נמצאים כשרים אף 

אבל אני קורא אותם מבוהלים ומבולבלים. ופתאום 
מעורבבים  יהיו  אותם,  ויקרא  משיח  כשיבוא 
ומבולבלים. אבל אנחנו נהיה דומים כמו האדם אחר 
השינה שדעתו נוחה ומיושבת היטב. כן תהיה דעתנו 

נוחה ומיושבת עלינו בלי מהומה ובלבול".

נסביר קצת את השיחה: אדם שאין לו התבודדות 
תורה  שמקיים  כלומר  כשר,  איש  הוא  אם  גם   –
זה   – המסורה  בדרך  והולך  תורה  ולומד  ומצוות 
יתפוס  ומשיח  משיח,  חבלי  מפני  אותו  ְמַחֵּסן  לא 
מי  אבל  קשה.  תקופה  יעבור  והוא  מוכן  לא  אותו 
שהולך בדרך של רבי נחמן, והסימן לכך הוא שיש לו 

התבודדות בכל יום – הוא יגיד למשיח 'שלום עליכם' 
בחיוך וימשיך בעבודתו כמקודם.

ולמעשה, כל החידוש של המשיח הוא שהמשיח 
רבי  ולכן אמר  לעשות התבודדות.  כולם  ְיַלֵּמד את 
שלמשיח  אלא  כלום,  משיח  לבין  בינו  שאין  נחמן 
ישמעו ואילו לו – לא שומעים. כשמשיח יגיד לעשות 
היא  החכמה  אבל  ישמעו,  כבר  כולם  התבודדות, 
"להקדים את השּוק" ולהתחיל לסחור בלהיט הבא 

עוד לפני שהמחירים קופצים.

מה  כל  לה'  לספר  היא  העיקרית  וההתבודדות 
עצה  לא  וזו  תשובה.  ולעשות  יום  בכל  שעשית 
תשובה  מצוות  יש  מהתורה.  מצווה  זו  מחודשת. 
בתורה, ותשובה אפשר לעשות רק מתוך התנתקות 
יישוב  של  ביום  מיוחד  זמן  לפרק  החיים  משטף 
הדעת והתבוננות. וצריכים לעשות את זה בכל יום 
סוף  עד  תחכה  אם  ישרים'.  ב'מסילת  כמובא  ויום 
המצווה  את  ותפסיד  תשכח  כבר  אתה  השבוע, 
הגדולה והחשובה ביותר של התשובה. וכל שכן אם 

תחכה לסוף השנה.

הייתה דרכם של  וזו  לנו משה  זו התורה שמסר 
כל המיוחדים שבכל הדורות. כמו שאומר רבי נחמן 
)ל"ת ק(: "מקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר 
באמת, כי אם על ידי התבודדות". והיה רבינו "מזכיר 
ואמר,  אמתיים  מפרסמים  צדיקים  וכמה  כמה 
שכולם לא באו למדרגתם כי אם על ידי התבודדות".

אבל לצערנו כבר בדורו של משה היו גדולי עולם 
ישראל  עם  ורוב  קורח,  כמו  עשו התבודדות,  שלא 
עדיין  אנחנו  ולכן  הזו  בדרך  וללכת  התאמצו  לא 
בגלות. כל גדולי הדורות עוררו על כך, אבל רק רבי 
סלולה  ולדרך  לעצה  זה  את  הפך  מברסלב  נחמן 
יומיומית  מעשית  והדרכה  להוראה  כלומר  לרבים, 
יעבור  ולא  חוק  יהיה אצלם  ישראל, שזה  עם  לכל 
וזה סימן ההיכר למי  יום,  יעשו תשובה בכל  שהם 

ששומע ַלַמדריך שהוא רבינו הקדוש.

ועל זה אמר רבינו שזה החיסון וההגנה מפני חבלי 
המשיח. וזה לא רק הגנה מפני חבלי משיח אלא זו 
גם הגנה על הילדים, כמו שאומר רבינו על הפסוק 
"ומל ה' אל לבבך ואת לבב זרעך", שכאשר האבא 
הילדים  גם   – תשובה  עושה  כלומר  לבבו,  את  מל 
זוכים ללב טהור, ולא רק שלא יוצאים לתרבות רעה, 
אלא נעשים עובדי ה' אמתיים. וזה עוד רווח עצום 

של ההתבודדות.

ובנוסף לכך, ההתבודדות היא כיפת ברזל אמתית 
שמגנה על כל העולם. כמו שאמר רבי נחמן לאנשיו: 
כלומר  גזירות?"  לגזור  לקב"ה  נותנים  אתם  "איך 

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א
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16:0117:1617:53ירושלים

16:1617:1717:50תל אביב

16:0717:1517:50חיפה

16:2017:1917:54באר שבע

פרשת ויגש
גליון 600 | ז' טבת תשע"ט

מאמר

ראש הישיבה

הכנסים של הרב שלום ארוש שליט"א לשבוע הקרוב

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום א', ח' טבת
)16/12/18(

בימ"ד "מקור הברכה 
והשלום" הבושם 9,

בשעה 20:30

יום ב', ט' טבת
)17/12/18(

בי"כ "חסדי שמואל"
הרב מן ההר 2, הר חומה,

בשעה 20:00

יום ד', י"א טבת
)19/12/18(

ישיבת "חוט של חסד" 
שמואל הנביא 13,

בשעה 8:30

יום ה', י"ב טבת
)20/12/18(

בי"כ ע"ש חללי צה"ל 
המעפילים פינת המצודה,

בשעה 21:30

חולוןירושליםירושליםתל אביב

הדרכה מעשית 
יומיומית לכל עם 
ישראל, שזה יהיה 
אצלם חוק ולא יעבור 
שהם יעשו תשובה 
בכל יום

בס"ד בר"ה

לישועה שלך, או להקדשת העלון 
הזמן את העלון עוד היום | 02-5308000

העלון מופץ ב- 30,000 עותקים
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

המבחר  אבינו  יעקב  חטא  לא  מעולם  למעשה 

שבאבות בדבר זה ולא נענש על כך.

 רתמש שת"אלר   "ה תבכ ב
רב" ך תםר   "ה תבשל טה

הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה מעט מזעיר 

הצדיק,  ליוסף  אבינו  יעקב  בין  האלקי  המפגש 

בתורה  האותיות  כ"ב  את  בירר  שיעקב  אחרי 

כ"ב  את  במצרים  שבירר  הצדיק  ליוסף  שבכתב, 

האותיות בתורה שבעל פה, כי כאן נשלם המעגל 

שנפתח בגלותו של יעקב ונשלם בגלותו של יוסף, 

הנפלאים:  הכוחות  שני  יחד  להם  הצטרפו  וכאן 

יוסף  "ובית  "והיה בית יעקב אש", תורה שבכתב, 

בכל  ישראל  את  שילוו  פה,  שבעל  תורה  להבה", 

הגלויות להתגבר על "בית עשו לקש".

בדרך זו נבאר הטעם שקרא יעקב אבינו קריאת 

יוסף, על פי מה שמצינו בספר  שמע כשנפגש עם 

זי"ע  מקוריץ  פנחס  רבי  מהרה"ק  פנחס"  "אמרי 

פסוקי  שני  בענין  גדול  חידוש  רעח(  סימן  )שבועות 

היחוד, כי הפסוק הראשון "שמע ישראל ה' אלקינו 

הוא  ואתחנן  בפרשת  בתורה  שכתוב  אחד",  ה' 

"ברוך  ואילו הפסוק השני:  בבחינת תורה שבכתב, 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד", שאמרו יעקב אבינו 

נזכר  ולא  נו.(  )פסחים  בגמרא  כמבואר  פטירתו  לפני 

בתורה שבכתב הוא בבחינת תורה שבעל פה.

יום  בכל  כי  הקדושים,  מדבריו  למדים  נמצינו 

כשאנו מקבלים עול מלכות שמים בקריאת שמע, 

צריך לכוון בפסוק הראשון: "שמע ישראל ה' אלקינו 

שבכתב,  התורה  כל  את  עלינו  לקבל  אחד",  ה' 

ובפסוק השני: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", 

צריך לכוון לקבל על עצמנו כל התורה שבעל פה עם 

כל הגזירות והמצוות של חכמי התורה.

שכשנפגשו  הטעם  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

עם  שבכתב  תורה  בבחינת  שהוא  אבינו  יעקב 

יוסף הצדיק שהוא בבחינת תורה שבעל פה, קרא 

יעקב קריאת שמע כדי לייחד בזה היחוד של תורה 

פסוקי  שני  ידי  על  פה,  שבעל  תורה  עם  שבכתב 

היחוד "שמע ישראל" עם "ברוך שם", וסלל בכך את 

הדרך לכל ישראל בכל הגלויות, שיקבלו עליהם את 

קדושת התורה שבכתב ותורה שבעל פה, כי רק כך 

יצליחו לעמוד כסלע איתן בכל הניסיונות בבחינת: 

"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה".

הקב"ה שהנשמה תיוולד בעולם על ידי זיווג כזה 

שיש בו קצת פגם, ועל ידי זה אין עולה בדעתם של 

הקליפות שמזיווג זה תיוולד נשמה כל כך גדולה, 

ואינם מעוררים שום קטרוג.

וכתבו המפרשים שזהו ביאור המדרש )ב"ר מא-

ד(: "אמר רבי יצחק, )תהלים פט-כא( מצאתי דוד עבדי, 

היכן מצאתיו בסדום". הענין בזה שדוקא על ידי לוט 

דוד,  בן  משיח  נשמת  להוציא  אפשר  היה  ובנותיו 

דעתם  על  יעלו  ולא  המקטרגים  ירגישו  שלא  כדי 

שמכאן עתידה להיוולד נשמת משיח בן דוד.

יעקב(  )ערך  תלפיות"  ה"מדרש  מבאר  זו  בדרך 

אחיות  משתי  נולדו  השבטים  שראשי  הטעם 

שיעקב  אמת  הן  כי  לאסור,  התורה  שעתידה 

שנולד  כקטן  שנתגייר  גר  לו  וקיימא  גיירן  אבינו 

הלא  זאת  כל  עם  אולם  קרבה,  שום  ביניהן  ואין 

היה יותר טוב שלא יהיו אחיות כלל. ומבאר הענין 

אחיות,  ב'  ליקח  יעקב  היה  "מוכרח  קדשו:  בלשון 

השבטים  בלידת  יקטרג  שלא  לשטן  לבלבל  כדי 

ב' אחיות אינו  נושא  הקדושים, שבראותו שיעקב 

נותן דעתו לקטרג כדי לעכב, בסוברו שאין דבר טוב 

יוצא מזיווג זה כיון שבא באיסור".

ר'  הרבי  הרה"ק  אמר  כך  על  אמר  נאה  משל 

להעביר  רוצים  אם  כי  זי"ע,  מפרמישלאן  מאיר 

סחורה יקרה על הגבול שלא לשלם מכס, מלכלכים 

את  שהכניסו  ואחרי  ובעפר,  בטיט  הסחורה  את 

הסחורה רוחצים ומנקים אותה. כמו כן החיצונים 

כנשמת  וקדושה  גדולה  נשמה  שתרד  נותנים  לא 

לוט  באמצעות  שתרד  הקב"ה  סיבב  לכן  משיח, 

ורות,  בועז  ויוכבד,  עמרם  ותמר,  יהודה  ובנותיו, 

כדי שלא יעלה על דעתם שנשמה גדולה כזו תצא 

מכל  הנשמה  את  הקב"ה  מנקה  כך  ואחר  מהם, 

לכלוך שתאיר בלי שום פגם.

שאמרו  מה  שלנו,  במקרה  גם  נראה  מעתה 

את  ראה  שלא  נענש  אבינו  יעקב  כי  ז"ל  חכמינו 

כיבוד  מצות  קיים  שלא  משום  שנה,  כ"ב  יוסף 

זה  דבר  אבל  היה,  כך  אמנם  שנה,  כ"ב  ואם  אב 

נסתבב מן השמים רק למראית עין כדי לרמות את 

החיצונים, שלא יעלו בדעתם שיעקב אבינו יש לו 

תפקיד קדוש להוציא מלבן הארמי את כל אותיות 

להוציא  תפקיד  לו  יש  הצדיק  יוסף  וכן  התורה, 

ממצרים את כל האותיות בתורה שבעל פה, אבל 

מעתה כאשר נצרף את דברי הרה"ק מראפשיץ 

זי"ע שקליפת מצרים היא התנגדות לתורה שבעל 

פה, יש לומר שהקב"ה סיבב בכוונה תחילה שיוסף 

הצדיק שהוא תורה שבעל פה בבחינת "בית יוסף 

יהיה משנה למלך במצרים, כדי שבהיותו  להבה" 

שולט על מצרים כמו שכתוב )בראשית מב-ו(: "ויוסף 

הוא השליט על הארץ", יצליח להכניע את קליפת 

מצרים שהתנגדה לתורה שבעל פה.

אחרי  כי  הקב"ה,  סיבב  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

שהלך יעקב בגלות כ"ב שנה לברר כ"ב האותיות 

בתורה שבכתב בבחינת "בית יעקב אש", הלך יוסף 

מצרים  בגלות  להבה"  יוסף  "בית  בבחינת  שהוא 

כ"ב שנה, להשלים הבירור של כ"ב האותיות כפי 

שהן מתבארות בתורה שבעל פה.

פרעה  אותו  שהלביש  השמים  מן  נסתבב  לכן 

המשנה",  "במרכבת  אותו  והרכיב  שש"  "בגדי 

לרמז שתפקידו הוא להיות מרכבה לששה סדרי 

משנה על ידי שיברר כ"ב אותיות התורה כפי שהן 

מה  נתקיים  ובכך  פה.  שבעל  בתורה  מתבארות 

יוסף",  יעקב  "אלה תולדות  לז-ב(:  )בראשית  שכתוב 

מתורה  תולדה  היא  פה  שבעל  שתורה  כמו  כי 

הוא  פה  שבעל  תורה  שהוא  יוסף  כן  שבכתב, 

תולדה מיעקב תורה שבכתב.

 הטגם תל ששקב אבשנ  במצ  
כשב ד אב  אם "ק למ"אש  ששן

אלא שעתה עדיין נשאר לנו ליישב הפליאה, 

מן  הקב"ה  סיבב  שנתבאר  מה  שלפי  מאחר 

כ"ב  כ"ב שנה לברר  בגלות  יהיה  השמים, שיעקב 

במצרים  יהיה  ויוסף  שבכתב,  בתורה  האותיות 

כדי  למצרים,  ובניו  יעקב  שירדו  לפני  שנה  כ"ב 

לברר כ"ב האותיות כפי ביאורן בתורה שבעל פה, 

מה ראו חכמינו ז"ל לומר כי מה שלא ראה יעקב 

את יוסף כ"ב שנה, היה עונש על שלא קיים יעקב 

מצות כיבוד אב ואם כ"ב שנה.

שמבואר  מה  פי  על  בזה  הענין  ליישב  ונראה 

ב"שפתי כהן" )פרשת וישב( בשם המקובלים, הטעם 

שסיבב הקב"ה שדוד המלך יצא ממואב דרך לוט 

ובנותיו, וכן מזיווג יהודה ותמר, ולא דרך זיווג הגון 

בלי שום פקפוק, כי בשעה שהקב"ה רוצה להוריד 

המקטרגים  כל  מתעוררים  בעולם,  גדולה  נשמה 

מסבב  לכן  לכך,  ראויים  ישראל  שאין  לקטרג 
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תורה  ולהבה,  אש  שהם  ויוסף,  יעקב  של  הנפלא 

שבכתב ותורה שבעל פה.

שבכתב  תורה  הוא  שיעקב  קדום  מקור  והנה 

פג(  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות"  ה"מגלה  בדברי 

תורה  תפארת  מדת  שהוא  אבינו  "יעקב  שכתב: 

שבכתב,  תורה  משה  כשנתן  ומתחילה  שבכתב... 

איתמר ביה )שמות יט-ד( כה תאמר לבית יעקב, יעקב 

חוקיו  ליעק"ב  דבריו  מגיד  קמז-יט(  )תהלים  דייקא, 

תיבות".  עק"ב  דברות  י'  שהיו  לישראל,  ומשפטיו 

פירוש, בשם יעק"ב רמוז י' דברות שיש בהם עק"ב 

תיבות, שהם שורש כל התורה שבכתב.

תורה  הוא  שיוסף  לכך  סימוכין  להביא  ונראה 

"ויסר  מא-מב(:  )בראשית  שכתוב  ממה  פה,  שבעל 

יוסף  יד  על  אותה  ויתן  ידו  מעל  טבעתו  את  פרעה 

וילבש אותו בגדי שש... וירכב אותו במרכבת המשנה 

אותו  "וילבש  ישראל",  ב"אוהב  ופירש  לו".  אשר 

בגדי שש", הוא רמז על הקב"ה שהלביש את יוסף 

בקדושת ששה סדרי משנה, "וירכב אותו במרכבת 

המשנה", היינו במרכבת המשנה שהן כללות תורה 

)פרשת  אפרים"  מחנה  ב"דגל  פירש  וכן  פה.  שבעל 

מקץ ד"ה וירכב(: "וירכב אותו במרכבת המשנה", שזכה 

יוסף להיות מרכבה לששה סדרי משנה.

מא- )שם  שכתוב  מה  בזה  לפרש  דרכי  חשבתי 

ופירש  פענח".  צפנת  יוסף  שם  פרעה  "ויקרא  מה(: 

לפענח  ואין  הצפונות,  מפרש  פענח,  "צפנת  רש"י: 

ידע  ולא  ניבא  פרעה  כי  לומר  ויש  במקרא".  דמיון 

שבעל  לתורה  מרכבה  בהיותו  יוסף  כי  ניבא,  מה 

פה הוא "צפנת פענח", כי התורה שבעל פה מגלה 

כל המסתורין בתורה שבכתב. ויש להוסיף פרפרת 

בדברי רש"י: "ואין לפענח דמיון במקרא", רמז בכך 

כי בתורה שבעל פה מבוארים כל הדברים שאין להם 

דמיון וביאור "במקרא" שהוא תורה שבכתב.

יעקב  של  הגדולה  אהבתו  בזה  להבין  יומתק 

שהוא בבחינת תורה שבכתב ליוסף שהוא בבחינת 

תורה  להבין  אפשר  אי  שהרי  פה,  שבעל  תורה 

ועוד  שבכתב בלי פירושה בתורה שבעל פה. זאת 

שהרי שנינו בגמרא )גיטין ס:(: "לא כרת הקב"ה ברית 

וזהו  פה".  שבעל  דברים  בשביל  אלא  ישראל  עם 

"וישראל אהב את יוסף מכל  שכתוב )בראשית לג-ז(: 

מה  "כל  רש"י:  ופירש  לו".  הוא  זקונים  בן  כי  בניו 

שלמד משם ועבר מסר לו". היינו שמסר ליוסף את 

פה.  שבעל  בתורה  וילבנם  שיבררם  כדי  תורתו  כל 

ורמז עוד: "כי בן זקונים הוא לו" - ל"ו דייקא, רמז על 

ל"ו מסכתות שיש בתורה שבעל פה.

ששקב אבשנ  גלה כרב תנה כדש לב"" 
כרב א  ש   ב  "ה תבכ ב

הנפלא  הקשר  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בין יעקב אבינו ליוסף הצדיק ששניהם היו בגלות 

כ"ב שנה, כי מתחילה סיבב הקב"ה שיעקב שהוא 

בבחינת "בית יעקב אש" כנגד תורה שבכתב יהיה 

בגלות חרן כ"ב שנה, כדי לברר בהן כ"ב האותיות 

ואחר  האותיות,  לכל  שורש  שהן  שבכתב  בתורה 

"ובית  כך סיבב הקב"ה שיוסף בנו שהוא בבחינת 

לפני  שנה  כ"ב  מצרים  בגלות  יהיה  להבה"  יוסף 

שירדו יעקב ובניו למצרים, כדי שישלים לברר שם 

את כ"ב האותיות בתורה שבעל פה.

כ"ב  את  בירר  שיעקב  סימוכין  להביא  ונראה 

ממה  לחרן,  כשגלה  שבכתב  בתורה  האותיות 

שדרשו במדרש )ב"ר ע-ח( מה שראה יעקב בדרכו 

לחרן )בראשית כט-ב(:

והנה  הכנסת,  בית  זה  בשדה,  באר  והנה  "וירא 

שם שלשה עדרי צאן, אלו שלשה קרואים, כי מן 

הבאר וגו', שמשם היו שומעים את התורה, והאבן 

זה  העדרים  כל  שמה  ונאספו  הרע,  יצר  זה  גדולה 

את  שומעין  היו  שמשם  האבן  את  וגללו  הציבור, 

התורה, והשיבו את האבן וגו', שכיון שהם יוצאים 

להם יצר הרע חוזר למקומו".

ראה  כאשר  "ויהי  י(:  )שם  כתוב  כך  אחר  והנה 

יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי 

אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק 

"ויגש יעקב  את צאן לבן אחי אמו". ופירש רש"י: 

צלוחית  פי  מעל  הפקק  את  שמעביר  כמי  ויגל, 

להודיעך שכוחו גדול". מבואר מזה כי יעקב אבינו 

גולל את האבן מבאר המים, שהוא רמז על הסרת 

באר  בבחינת  שהיא  שבכתב  מהתורה  הרע  היצר 

לרמז  יעקב  שביקש  נראה  דברינו  לפי  חיים.  מים 

את  לשחרר  הוא  בקודש  שתפקידו  לרחל,  בכך 

הוא  בכך  שהמשל  הגלות,  מתוך  התורה  אותיות 

ממשקה הסגור בתוך צלוחית, שצריך לפתוח את 

הפקק כדי לשחרר את המשקה. 

יומתק להבין בזה מה שכתוב כשהיה יעקב בהר 

המוריה לפני הליכתו לחרן: "וישכב במקום ההוא", 

ישכ"ב  כי  רלט.(  פנחס  )פרשת  הקדוש  בזוהר  ודרשו 

הוא אותיות יש כ"ב אותיות. לפי דברינו הכוונה בזה 

כי בהיותו במקום המקדש שהוא מקור כל התורה, 

הראה לו הקב"ה את כ"ב אותיות התורה הנמצאים 

ללכת  בקודש  שעבודתו  בכך  לו  לגלות  כדי  שם, 

לחרן היא לברר כ"ב אותיות המפוזרות בגלות.

עמוקות"  ה"מגלה  שרמז  מה  בזה  לבאר  ויש 

יעקב  "ויצא  כח-י(:  )בראשית  בפסוק  ויצא  בפרשת 

ו'ירא  נוטריקון  ויצ"א   - חרנה"  וילך  שבע  מבאר 

י'עקב צ'ירופי א'ותיות. לפי האמור הכוונה בזה כי 

בלכתו לחרן ראה יעקב צירופי אותיות המפוזרות 

ישראל  שיוכלו  כדי  לבררם  צריך  שהוא  בגלות, 

שכתוב  זהו  כי  לומר  ויש  התורה.  את  לקבל  בניו 

ודרשו  שכם",  עיר  שלם  יעקב  "ויבוא  לג-יח(:  )שם 

בגמרא )שבת לג:(: "שלם בגופו, שלם בממונו, שלם 

כ"ב  של  הבירור  עם  שלם  מחרן  שחזר  בתורתו". 

אותיות התורה שבירר שם כ"ב שנה

 ש סף גלה למצ"שם כרב תנה כדש
לב"" כרב א  ש   ב  "ה תבשל טה

כי  שנתבאר,  למה  סימוכין  נביא  הבה  עתה 

את  בגלות  שהיה  שנה  בכ"ב  יעקב  שבירר  אחרי 

כ"ב האותיות בתורה שבכתב, סיבב הקב"ה שיוסף 

יהיה בגלות מצרים כ"ב שנה, כדי להשלים הבירור 

בתורה  מתבארות  שהן  כפי  האותיות  כ"ב  של 

שבעל פה, על פי מה שכתב ב"זרע קודש" )פרשת 

התנגדות  היא  מצרים  שקליפת  נפלא  רמז  בא( 

תחילתה  פה  שבעל  תורה  כי  פה,  שבעל  לתורה 

פ"א  )ברכות  הראשונה  במשנה  פתוחה  מ'  באות 

"מאימתי קורין את שמע בערבית", וסיומה  מ"א(: 

באות ם' סתומה במשנה אחרונה )עוקצין פ"ג מי"ב(: 

"ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

יצ"ר  שאותיות  מצרי"ם  בשם  הרמז  וזהו 

לרמז  סתומה,  ם'  ובין  פתוחה  מ'  בין  מפסיקות 

ישראל  איש  שיעסוק  מתנגדת  מצרים  שקליפת 

וסיומה  פתוחה  במ'  שתחילתה  פה  שבעל  בתורה 

בם' סתומה עכדה"ק. ויש לומר כי זהו שאמר יוסף 

אל אביו ואל אחיו שישבו בארץ גושן )בראשית מו-

בכך  רמז  צאן".  רועה  כל  מצרים  תועבת  "כי  לד(: 

פה,  שבעל  התורה  חכמי  את  מתעבים  שהמצרים 

שהם רועים נאמנים לצאן הקדשים כלל ישראל. 

 א הב שת"אל  דגל מחנה אט"שם: ש סף ה א רמ"כב  המתנהר,
מ"כבה למתנש   תהן   "ה תבשל טה

 ששקב אבשנ  גלה מא"ץ שת"אל כרב תנה
כדש לב"" כרב הא  ש   ב  "ה תבכ ב תהש  בגל   אצל לבן

 ש סף הצדשק השה בגל   מצ"שם כרב תנה לטנש ש"שד  ששקב  בנש 
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והנה פתאום הוא זוכה להבין כל מה שהיה קשה 

לו, הטעם לכך הוא כי אותו חלק בתורה שייך דוקא 

לאותו מקום, ולפיכך לא היה יכול להשיג חלק זה 

בתורה עד שהגיע למקום זה. וזהו פירוש המשנה 

)אבות פ"ד מ"ג(: "אין לך דבר שאין לו מקום", כי כל 

חלק בתורה יש לו מקום השייך דוקא אליו.

הנה כי כן זהו פירוש הפסוק: "כי יפלא ממך דבר 

למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי 

ריבות בשעריך", שיקשה לך איזה דבר בתורה, ואינך 

בתורה  חלק  לאותו  שייך  בעולם  מקום  איזה  יודע 

אל  ועלית  "וקמת  היא:  לכך  העצה  ממך,  שנעלם 

המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו", היא ירושלים שהיא 

כלולה מכל העולם כולו, לכן היא כוללת בתוכה גם 

את כל חלקי התורה הקשורים לכל העולם, ועל ידי 

זה תזכה שיתגלה לך בירושלים אותו חלק בתורה 

שנעלם ממך, אלו תוכן דבריו הקדושים.

"וקמת  הפסוק:  שפירש  מה  כי  פשוט  ונראה 

על  בו",  אלקיך  ה'  יבחר  אשר  המקום  אל  ועלית 

העולם,  שבכל  התורה  חלקי  מכל  הכלולה  ירושלים 

בירושלים  שהיה  המקדש  בית  על  שכוונתו  ברור 

שהסנהדרין ישבו שם בלשכת הגזית, שעל זה כתוב: 

בו",  אלקיך  ה'  יבחר  אשר  המקום  אל  ועלית  "וקמת 

כמו ששנינו במשנה )סנהדרין פו:(: "אלו ואלו באין לבית 

לכל  תורה  יוצא  שממנו  הגזית,  שבלשכת  הגדול  דין 

הדברים  פי  על  ועשית  יז-י(  ])דברים  שנאמר  ישראל, 

אשר יגידו לך[ מן המקום ההוא אשר יבחר ה'".

פ"ד  )אבות  המשנה  מאמר  בזה  לפרש  יומתק 

מי"ד(: "הוי גולה למקום תורה". בכך התכוון התנא 

ללמדנו, כי כאשר אדם עוזב את ביתו כדי לעסוק 

בתורה בעיר אחרת, יאמין באמונה שלימה שהוא 

מסבב  שהקב"ה  כלומר  תורה",  "למקום  גולה 

התורה  חלק  נמצא  ששם  מקום,  לאותו  שיגיע 

השייך לחלקו ולשורש נשמתו.

 כלש  הגל   לקבץ כל חלקש ה  "ה

ועתה בא וראה כי לפי האמור יפתח לנו פתח, 

להבין מה שהגלה הקב"ה את ישראל בעוונותיהם 

מה  פי  על  הארץ,  כנפות  בכל  הגוים  בין  בגלויות 

אם  "ועתה  יט-ה(:  )שמות  סיני  הר  במעמד  שכתוב 

שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם 

ופירש  הארץ".  כל  לי  כי  העמים  מכל  סגולה  לי 

ה"אור החיים" הקדוש על פי מאמר הגמרא )פסחים 

האומות  לבין  ישראל  את  הקב"ה  הגלה  "לא  פז:(: 

אלא כדי שיתוספו עליהם גרים".

)ריש  הפסוקים"  ב"שער  האריז"ל  רבינו  וביאר 

כי בחטא אדם הראשון  בזה,  פרשת שמות( הכוונה 

ונתפזרו  הטומאה  בתוך  קדושה  ניצוצי  נפלו 

מגולה  ישראל  גלו  ולכן  האומות,  בין  העולם  בכל 

שם.  שנפלו  הקדושה  ניצוצי  שיעלו  כדי  לגולה 

לחורבן  וגרמו  ישראל  שחטאו  אחרי  אולם 

ממקום  בגולה  ללכת  צריכים  היו  המקדש,  בית 

הקשורים  התורה  חלקי  כל  לגלות  כדי  למקום, 

שגלו  רואים   שאנו  כפי  שבעולם,  המקומות  בכל 

ישראל אחרי החורבן לגלות בבל, כדי שיגלו שם 

בכל  העינים  את  לנו  המאיר  בבלי"  "תלמוד  את 

)סנהדרין  בגמרא  שדרשו  וזהו  הגלויות.  חשכת 

"במחשכים הושיבני  ג-ו(:  )איכה  כד.( מקרא שכתוב 

כמתי עולם, אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל". 

הכוונה בזה שנתן לנו הקב"ה תלמודה של בבל כדי 

להאיר לנו את חשכת הגלות.

את  לגלות  כדי  לגולה  מגולה  ישראל  גלו  וכך 

כל חלקי התורה שהיו טמונים שם, החל מרבותינו 

בעלי  וכל  רש"י  כמלאכים,  הראשונים  הקדושים 

התוספות הצרפתים שגילו בצרפת חלקים נפלאים 

ספרד,  חכמי  הראשונים  רבותינו  וכך  בתורה, 

הרי"ף, הרמב"ם, הרמב"ן, הרשב"א והרא"ש, אשר 

ולאור תורתם  מימי תורתם אנו שותים בצימאון, 

נסע ונלך עד הגאולה העתידה.

 ששקב אבשנ    "ה תבכ ב
ש סף   "ה תבשל טה

מה  לבאר  הקודש  במסע  נמשיך  הבה  עתה 

שסיבב הקב"ה שיעקב אבינו גלה לחוץ לארץ כ"ב 

כ"ב  למצרים  בנו  יוסף  גלה  זאת  ובעקבות  שנה, 

שנה, לפני שהתחברו אליו יעקב עם כל בני ביתו 

פי מה שנתבונן  גזירת הגלות במצרים, על  לקיים 

בין  המיוחד  הקשר  את  שמגדיר  הנביא  בדברי 

יעקב ליוסף )עובדיה א-יח(: "והיה בית יעקב אש ובית 

יוסף להבה ובית עשו לקש".

הכוונה  א(  אות  בלק  )פרשת  צדיק"  ב"פרי  וביאר 

הוא  אבינו  יעקב  אש",  יעקב  בית  "והיה  בזה: 

דרך  על  שבכתב,  תורה  שהיא  "אש"  בבחינת 

"ובית  למו".  "מימינו אש דת  לג-ב(:  )דברים  שכתוב 

פה  שבעל  תורה  בבחינת  הוא  יוסף  להבה",  יוסף 

האש,  מן  המתפשטת  "להבה"  בבחינת  שהיא 

"ובית עשו לקש", שנשרף בקלות על ידי השילוב 

 שת ב הטלשאה: אשך ששלה של הדש  תששקב אבשנ 
המ בח" תבאב   לא קששם מצ   כשב ד אב  אם כרב תנה

 הטלשאה מ שצמ  בזכ"נ  הבפח  הקברה בה" המ "שה:
ר הנה אנכש שמך  תמ" שך בכל את"  לךר

 "בש צד ק הכהן: ר השה בש  ששקב אתר בכח   "ה תבכ ב,
ר בש  ש סף להבהר, בכח   "ה תבשל טה

 ששקב אבשנ  תה א   "ה תבכ ב אהב א  ש סף
תה א   "ה תבשל טה המבא"  כל הס  מ   ב  "ה תבכ ב 

"כדי  ישראל  שגלו  באומרם  חז"ל  התכוונו  ולזה 

קדושה  ניצוצי  הם  גרים",  עליהם  שיתוספו 

הם  כי  "גרים",  הנקראים  האומות  בין  המפוזרים 

יוצאים מהטומאה ומתדבקים עם הקדושה.

הלא  הקדוש,  החיים"  ה"אור  כך  על  מתמה 

גלו  שלא  ברורים  דברים  הנביאים  בדברי  מצינו 

אבל  שחטאו,  משום  אלא  ישראל  מארץ  ישראל 

לולא החטא לא היו גולים מארץ ישראל לעולמים, 

וקשה איך היינו מעלים אז את כל ניצוצי הקדושה 

שנתפזרו בחטא אדם הראשון בכל העולם. ותירץ 

התורה  ידי עסק  על  יכולים  היינו  החטא  לולא  כי 

כי  ישראל,  בארץ  הקדושה  ניצוצי  כל  את  לתקן 

"אבן שואבת" למשוך אליה  היא בבחינת  התורה 

ניצוצי הקדושה מכל העולם, ובלשון קדשו:

יכולים  היו  ישראל,  של  עוונם  זולת  "והנה 

עוצם  בכח  אלא  בעולם,  פיזור  בלא  הדבר  השגת 

תורתם היו מולכים בכל העולם, ושואבים כל בחינת 

הקדושות מכל מקום שהם, ובאמצעות החטא תש 

כוחם וצריכים לרדת שמה לברר הטוב ההוא".

"ועתה אם שמוע תשמעו  וזהו פירוש הכתוב: 

בקולי ושמרתם את בריתי", שתעסקו בתורה ובקיום 

תהיו  העמים",  מכל  סגולה  לי  "והייתם  המצוות, 

לי אוצר לאסוף בארץ ישראל על ידי עסק התורה 

ניצוצי הקדושה מכל העמים, "כי לי כל הארץ", ובכל 

העולם מפוזרים ניצוצי הקדושה שצריך להעלותם. 

אולם אחרי שחטאו שוב לא היה בכוחם להמשיך 

ניצוצי קדושה מכל העולם, לכן הוכרחו להתפזר בין 

כל האומות כדי לברר משם ניצוצי קדושה.

מעתה יש לומר כי כל זה קרה לנו עם התורה 

הקדושה, שכל זמן שבית המקדש היה קיים והקב"ה 

הגדול  הדין  הבית  זכו  שכינתו,  את  שם  השרה 

שואבת"  "אבן  בבחינת  להיות  הגזית  שבלשכת 

להמשיך אליהם כל חלקי התורה מכל העולם, לכן 

למשפט...  דבר  ממך  יפלא  "כי  הכתוב:  לנו  מייעץ 

יבחר ה' אלקיך בו",  ועלית אל המקום אשר  וקמת 

ששואב את כל חלקי התורה מכל העולם.
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ויגש תשע"ט

במדרש )ב"ר סח-יג( ובזוהר הקדוש )פרשת ויצא קמח:(, 

בבחינת  היא  לחרן  ישראל  מארץ  יעקב  יציאת  כי 

שגלו  מה  על  לרמז  לבנים",  סימן  אבות  "מעשה 

ישראל בין האומות אחרי חורבן בית המקדש.

לפי זה נשכיל להבין מה שנסתבב מן השמים, 

עם  קשר  ליעקב  היה  לא  השנים  אותן  שבכל 

יצחק אביו, לרמז על מה שגלו ישראל מעל שלחן 

"בשעה  ג.(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  כמו  אביהם, 

מדרשות  ולבתי  כנסיות  לבתי  נכנסין  שישראל 

ועונין יהא שמיה הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא 

מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו 

להם  ואוי  בניו  את  שהגלה  לאב  לו  מה  כך,  בביתו 

לבנים שגלו מעל שולחן אביהם".

והנה עוד הקדמה יקרה מאירת עינים במשנתו 

כפי  זי"ע,  ממעז'יבוז'  ברוך  ר'  הרבי  של  הטהורה 

שופטים(,  )פרשת  דנהורא"  "בוצינא  בספר  שהובא 

"כי  יז-ח(:  )דברים  דיבר בקדשו לפרש הכתוב  אשר 

לדין  דין  בין  לדם  דם  בין  דבר למשפט  יפלא ממך 

ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל 

המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו".

הסתכל  שהקב"ה  הידוע  פי  על  הענין  ומבאר 

הקדוש  בזוהר  כמבואר  העולם,  את  וברא  בתורה 

אסתכל  הוא  בריך  "קודשא  קסא:(:  תרומה  )פרשת 

)ב"ר  במדרש  מבואר  וכן  עלמא".  וברא  באורייתא 

א-א( על הפסוק )בראשית א-א(: "בראשית ברא אלקים. 

התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה... היה 

הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם, והתורה אמרה 

בראשית ברא אלקים, ואין ראשית אלא תורה".

נמצא לפי זה כי כל מקום בעולם קשור לאותו 

חלק בתורה שנברא בו, לכן כמו שהתורה נחלקת 

על  שנברא  העולם  כך  וקטנות,  גדולות  לפרשיות 

גדולות  מדינות  מיני  לכל  מתחלק  התורה  ידי 

וקטנות, ואין לך מקום בעולם שאין לו חיות מאיזה 

חלק בתורה השייך דוקא לאותו מקום.

בדרך זו הוא מבאר מה שאנו רואים לפעמים, 

יכול  ואינו  בתורה  חלק  איזה  על  מתייגע  אדם  כי 

בעולם,  מסוים  למקום  מגיע  שהוא  עד  להבינו, 

 כרב תנה תל ששקב
מ ל כרב תנה תל ש סף

מלכים  שלחן  על  להעלות  יאיר  דברינו  פתח 

במה  רבות,  שנים  בה  שנתקשינו  עצומה  קושיא 

]הובא  טז:(  )מגילה  בגמרא  ז"ל  חכמינו  לנו  שגילו 

ברש"י )בראשית לז-לד([, כי יעקב אבינו נענש שלא 

ראה את יוסף כ"ב שנה משנמכר למצרים, משום 

שלא קיים מצות כיבוד אב ואם כ"ב שנה, כ' שנה 

שהיה אצל לבן בחרן, ועוד ב' שנים שנתעכב בדרך, 

כי הן אמת שאביו ואמו שלחוהו לחרן לקחת משם 

אשה, אבל לא אמרו לו להישאר שם כ"ב שנה.

הלא  ופלא,  הפלא  כך  על  לתמוה  יש  אמנם 

חכמינו ז"ל מגדירים את יעקב אבינו במדרש )ב"ר עו-

א(: "הבחור שבאבות זה יעקב". ומרוב קדושתו אמרו 

עליו )תענית ה:(: "יעקב אבינו לא מת". הנה כי כן איך 

לא  שנה  כ"ב  מחייו  נכבד  שחלק  הדעת  על  יעלה 

קיים מצות כיבוד אב ואם, ונענש בכך שלא ראה את 

יוסף כ"ב שנה, הלא מקרא מלא דיבר הכתוב )שמואל 

עליו  שמר  לא  ואיך  ישמור",  חסידיו  "רגלי  ב-ט(:  א 

הקב"ה שלא יכשל בביטול מצוה קדושה זו.

ניזכר,  כאשר  מתעצמת  זו  פליאה  ובאמת 

המוריה  בהר  התפלל  לחרן  יעקב  שהלך  לפני  כי 

במקום המקדש, והקב"ה נתגלה אליו בחלום לילה 

והבטיח לו שמירה מיוחדת באומרו )בראשית כח-יג(: 

"והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך". אם כן 

איך יתכן שאחרי הבטחה זו נכשל יעקב שלא קיים 

מצות כיבוד אב ואם כ"ב שנה. 

נתגלה  שהקב"ה  רואים  אנו  שהרי  ועוד,  זאת 

ליעקב להודיע לו שישוב לבית אביו, כמו שכתוב 

)שם לא-ב(: "וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו 

יעקב שוב אל ארץ  ה' אל  ויאמר  כתמול שלשום, 

דברים  לנו  הרי  עמך".  ואהיה  ולמולדתך  אבותיך 

ברורים כי מה שנשאר עד אז בחרן היה ברצון ה', 

אם כן איך יתכן שנענש על כך.

  כלש  הגל   לב""
חלק ה  "ה המט ז" בכל הש לם 

רחש לבי דבר טוב לבאר ענין זה בדחילו ורחימו, 

על פי מה שכבר הבאנו בפרשת ויצא מה שמבואר 

טוב,  מה  בעתו  דבר  ויגש  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן בפגישה האלוקית שבין יעקב אבינו לבנו 

אחרי  בניו,  מכל  שאהב  הצדיק  יוסף  הזקונים  בן 

נמכר  שיוסף  מאז  שנה  כ"ב  זה  את  זה  ראו  שלא 

למצרים )בראשית מו-כט(:

ישראל  לקראת  ויעל  מרכבתו  יוסף  "ויאסור 

על  ויבך  צוואריו  על  ויפול  אליו  וירא  גושנה  אביו 

צוואריו עוד. ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם 

רש"י:  ופירש  חי".  עודך  כי  פניך  את  ראותי  אחרי 

נשקו,  ולא  יוסף  צווארי  על  נפל  לא  יעקב  "אבל 

ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע".

המחשבות  את  לתאר  שיכול  סופר  עט  איה 

שנה  כ"ב  אחרי  אבינו,  יעקב  של  בראשו  שעברו 

ידי חיה רעה,  יוסף בנו אהובו נטרף על  כי  שחשב 

מרוצה  הקב"ה  אין  כי  גיהנם  שיירש  מזה  ושפט 

ממעשיו, כמו שכתוב )שם לז-לה(: "ויקומו כל בניו וכל 

בנותיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני 

אבל שאולה". ופירש רש"י בשם המדרש: "סימן זה 

היה מסור בידי מפי הגבורה, אם לא ימות אחד מבני 

בחיי, מובטח אני שאיני רואה גיהנם".

מבשרים  בהיר  ביום  שנה  כ"ב  אחרי  והנה 

"ויגידו  מה-כו(:  )שם  הטובה  הבשורה  את  ליעקב 

ארץ  בכל  מושל  הוא  וכי  חי  יוסף  עוד  לאמר  לו 

מצרים... וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת 

מתגלה  הקב"ה  אביהם".  יעקב  רוח  ותחי  אותו 

"אל  מו-ג(:  )שם  לו  ואומר  הלילה  במראות  ליעקב 

תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם, אנכי 

ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה".

יעקב  הצדיקים  ששני  הזמן  הגיע  סוף  סוף 

צווארו  על  נופל  הצדיק  יוסף  יחד.  נתחברו  ויוסף 

של יעקב אבינו מחבקו ומנשקו, ואילו יעקב נמצא 

ישראל  "שמע  שמע:  את  קורא  הוא  אחר  בעולם 

ה' אלקינו ה' אחד", וכבר נתייגעו המפרשים לבאר 

מה ראה יעקב על ככה לקרוא קריאת שמע דוקא 

את  להעלות  יעקב  שרצה  ופירשו  שעה,  באותה 

זה  ענין  ונבאר  הקב"ה,  אל  בנו  מיוסף  אהבתו  כל 

בעזרת השי"ת על פי דרכנו. 

 המטגת האלקש בשן ששקב אבשנ  לש סף הצדשק
תהש  בגל   כרב תנה לב"" כרב א  ש   ה  "ה
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ד

וצמאים  רעבים  שהיו  הגנרלים  טעימים. 
ונהנו מאד  הרוו את נפשם מאותה לגימה, 
מן השירות האדיב והמסור ששירת לפניהם 

הנער בכל לב.
לאחר שחלפה הסערה והיתה מעט הפוגה 
הגנרלים  יצאו  והשלגים  הגשמים  מן 
וברכוהו  לנער  לו  שהודו  לפני  לא  לדרכם, 

על האירוח האדיב והמסור.
במחנה  הנער  כשהתייצב  יומיים  לאחר 
את  בו  לערוך  הצבאי  הרופא  החל  הצבא, 
רגל  מכף  בחנו  הוא  ובדיקותיו,  סריקותיו 
נער  פסק:  הבדיקה  תום  ועם  ראש,  ועד 
אשר  כארזים!  בחור  הוא  וחסון!  בריא  זה 
ירום  הצאר  לצבא  מאוד  יתאים  בוודאי 
המפקדים  אחד  אל  שלחו  ותיכף   – הודו! 
מתי  יורהו  שהלה  כדי  שבמחנה,  הגדולים 

והיכן ישולב בפלוגות הצבא.
ניגש בפיק ברכיים אל אותו מפקד רם המעלה, אך  הבחור 
להפתעתו הרבה לאחר שראה אותו המפקד ניגש חרש אל 
חזר  ושוב  רגעים,  כמה  בצד  עמו  והסתודד  הגנרלים  אחד 
והביט היטב על הבחור שלפניו, וכשאכזבה גדולה על פניו, 
ואינו  ראוי  אינו  הוא  ורזה,  חלש  בחור  זהו  הלא  בקול:  קרא 
כשיר כלל לצבא המשובח שלנו! אך הרופא הצבאי התווכח 
עמו, שאין כאן שום חולשה כלל, וזה מן הבחורים הבריאים 

והחזקים ביותר!
אולם ההכרעה הסופית היתה בידיו של אותו גנרל גדול עטור 
התהילה, שלאחר שהביט גם הוא היטב על הבחור שלפניו, 
חרץ את משפטו, שאין בחור זה כשיר כלל, והוא קיבל על 

אתר פטור מוחלט מן הצבא!
הבחור הכיר וזכר אותם היטב, היו אלה המפקד והגנרל שרק 
לילה,  באישון  בביתו  ואירחם  גדול  בכבוד  קיבלם  שלשום 
כשחיפשו הגנה מן השלג הגדול. וכשהגיע לפניהם הכירוהו 

היטב, והכירו לו טובה על כך, ודאגו לשחרורו המלא! 
ידע  קדשו  וברוח  ריקם!  חוזרת  התפילה  שאין  ללמדך, 
והרגיש הצדיק שבזה הלילה יש להרבות בתפילה ובתחנונים 
ויחיש את ישועתו  לפני אדון כל, עד שישמע את תפילתו, 

הגדולה.
]מתוך שיחה בכוחה של תפילה, קובץ 41[

• ~ • ~ •
אחד מן הילדים העילויים המובחרים שבארץ אונגארין היה 
שמו יוסל הערש, מלבד שקידתו העצומה בתורה, היה אוהב 
ארוכות  היו  תפילותיו  התפילה,  עבודת  את  מאוד  ומחבב 

גם  בתפילותיו,  הרבה  בוכה  והיה  עצומה,  בכוונה  ומתונות 
בתפילות הרגילות שבימות החול.

הילד  בוכה  ולמה  על  התפלאו  הכנסת  שבבית  המתפללים 
יוסל הערש  את  ובהזדמנות אחת שאלו  בתפילותיו,  כך  כל 

בעצמו, מדוע בוכה אתה כל כך בתפילה?
ענה להם הנער בחכמה, הנה רואה אני כאן בקהילתנו הרבה 
יהודים מבוגרים וזקנים הסובלים מכל מיני ייסורים, ובבואם 
על  בוכה  זה  רבה,  ובבכייה  בתפילה  מרבים  התפילה  לבית 
מחלתו וזה על פרנסתו, וזה על צער גידול בנים, ושאר מיני 
חבילין דמעיקין. – ואמרתי אף אני לנפשי, למה לי להמתין עד 
שאגדל וכבר תתעורר הצרה, עדיפא לי להקדים את הבכיות 
בתפילתם  בוכים  הזקנים  שאותם  וכשם  מראש,  והתפילות 
ונענים, אף אני מתפלל ומבקש מאת השם יתברך להצלחה 

בתלמוד תורה ויראת שמים ובכל ענייני החיים לטובה.
וגדל,  הלוך  ויגדל  הזכות,  בתפילותיו  הנער  אותו  נענה  ואכן 
יוסף  עד שנעשה לאחד מגדולי הדור, ה"ה מרן הרה"ק רבי 
צבי דושינסקי זצוק"ל, גאב"ד וראש ישיבת גלאנטא, ולאחר 
עלייתו לארץ הקודש נתמנה כרבה של ירושלים ת"ו, ולמרא 

דארעא דישראל.
 ]פרטיות, קובץ 140911[

• ~ • ~ •
מגדולי  זצוק"ל  דוויק  הכהן  שאול  חיים  רבי  הגה"צ  אל 
על  שלמה"  "איפה  ספר  מחבר  בעל  בירושלים,  המקובלים 
הנהר",  "רחובות  המקובלים  ישיבת  וראש  חיים",  "אוצרות 
צעירה  אשה  אודות  הברית,  מארצות  בקשה  פעם  הגיעה 
לידה,  שלאחר  ושיגעון  הדיכאון  במחלת  שלקתה  חולנית, 
שבאותה תקופה לא ידעו למחלה זו שום מזור ותרופה, והיא 

אושפזה בבית חולים לחולי נפש. 
ענין  את  כראותו  דוויק  הרב  הצדיק  המקובל 
הבקשה, אמר שענין זה שייך לרעהו המקובל 
הוא  אף  זצוק"ל,  פתייה  יהודה  רבי  הגה"צ 

מראשי המקובלים שבירושלים. 
כששמע הרב פתייה שבקשה זו מופנית אליו 
ידי רעהו הרב חיים שאול בחיר ה', הורה  על 
אותה  של  חפץ  או  בגד  שהוא  איזה  להביא 
לא  הים  במדינת  רחוק  בהיותה  אך  אשה, 
נמצא בידי השליח שום חפץ השייך לה. הציע 
לו אפוא הרב, שירד לשוק לקנות עבורה איזה 
בגד, ושיעשו בו 'קנין' לזכות אותו כדין עבור 

אותה אשה, שיהא שייך לה.
לאחר שעשה השליח כהוראתו, ורכש עבורה 
'מטפחת' ]טיכעל[ חדשה, הביאה לפני הרב. נטל 
והחל  בידי קדשו  הרב הקדוש את המטפחת 
התנא  והתקין  שחיבר  בכח'  'אנא  תפילת  את  עליה  לומר 
השמות  כוונות  כל  עם  ע"ה,  הקנה  בן  נחוניא  רבי  האלקי 

הנוראים הרמוזים בו בראשי התיבות כנודע ליודעי חן. 
אחת  קשירה  קשר  שבתפילה  קטע  שורת  כל  ולאחר 

במטפחת, ובסך הכל עלו במטפחת שבעה קשרים.
כשסיים את מלאכתו מלאכת הקודש, מסר את המטפחת 
המבורכת בידו של השליח, וציווה להביאה אל אותה אשה, 
כדי  תוך  הקשרים,  את  תפתח  לידה  המטפחת  וכשתגיע 
)תהלים קאפיטל כט(,  וגו'"  אמירת מזמור לדוד "הבו לה' בני אלים 
ובכל קטע לפתוח קשר אחד, ולאחר מכן תענוד את אותה 

מטפחת לראשה. 

כאחד  נתרפאה  ותיכף  הרב,  כהוראת  הכל  עשתה  האשה 
האדם, כל מחלתה נעלמה כמי שלא היתה מעולם.

המקובל  הצדיק  של  המקורבים  תלמידיו  כך  על  כששמעו 
רבי חיים שאול, שאלוהו מדוע דחה זאת אל פתחו של הרב 

פתייה, ולא המשיך בעצמו את הישועה. 
ענה להם הרב, דעו לכם נאמנה, שזה המקרה שבא לפני שייך 
לשורש נשמתו של הרב פתייה וקרוב אליו יותר ממני, ולכן 
תפילתו עושה רושם יותר, וביאר הדברים על פי סוד הידוע 

לידועי ח"ן, ולכן שלחתי דבר זה אליו.
קמיע  כל  שעל  זצוק"ל,  פתייה  הרב  של  מנכדיו  ושמעתי 
את  פועל  היה  וכך  דמעות,  של  נהרות  שופך  היה  שכתב 
מלבו  שופך  שהיה  דמעות  של  נהרות  נהרות  עם  ישועותיו 

הטהור לישועתן של ישראל, במהרה בימינו אמן.
]פרטיות, קובץ 140910[ 
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 הריני מוחל וסולח לכל...
לחזק  ובזה  לי  בסיפור מפעים שקרה  אשמח לשתף 
את עם ישראל בזהירות שלא לפגוע חלילה בזולת...

כילד היו מציקים לי אבל גם הצקתי לאחרים... באזור 
ונהננו  בשכלו  מעט  הלוקה  אדם  הסתובב  מגוריי 

להציק לו ולשמוע את התגובות שלו...
אמא תמיד הזהירה אותנו שזה דבר חמור ודבר אסור 
אך כילד לא הבנתי לעומקם של דברים ובכל הזדמנות 

חילצתי ממנו תגובה מצחיקה עבורי ועבור חבריי.
ולהקים משפחה  וזכיתי להתחתן  חלפו מספר שנים 
נשימה  מבעיות  סבל  השלישי  שהילד  אלא  ה'  ברוך 
שגם הרופאים לא ידעו מה שורשם וכל טיפול עלה 

בתוהו...
משברון ליבי שלחתי קוויטל )פיתקא( לציונו של בעל 
הישועות משה מויזניץ ועוד באותו לילה חלמתי חלום 
פלוני  של  קברו  על  לעלות  הצדיק  לי  אמר  ובחלומי 

אלמוני בארץ הקודש לבקשת מחילה...
יהודי שהצקתי  נזכרתי שזהו אותו  ותיכף  התעוררתי 

לו כילד...
ישראל  בארץ  מורי המתגורר  לאבי  תיכף התקשרתי 
והוא הציע את עזרתו בארגון מניין לבקשת מחילה ...
שעלה  ביום  שבדיוק  בהתרגשות  אלי  התקשר  אבא 
על קברו עם המניין היה יום היאר צייט של אותו יהודי 

והם זכו להגיד קדיש ומשניות לעילוי נשמתו...
חלה  לא  ומאז  לחלוטין  בריא  בני  התעורר  למחרת 

בנשימה ולו פעם אחת!!!
להציק  שלא  כמובן  קטנה,  עצה  אתן  לי  מותר  אם 
יקפיד  ואחד  ולפגוע באף אדם אבל מאידך כל אחד 
להגיד שהוא מוחל לשני ובמי שפגע בו כפי שמובא 
בסדר קריאת שמע שעל המיטה ואם קשה לך עכשיו 
אז לפחות אחרי כמה שנים שהכעס יורד ובכך לחסוך 

סבל וכאב וצרות מכלל ישראל...
בעל המעשה:א.ב.

 • - • - •

מחסד לא מפסידים 
המספר  בתור,  מספר  ולקחתי  הדואר  לסניף  נכנסתי 
שקיבלתי היה 396 בעוד שהמספר שהופיע על המסך 
היה 335 כלומר עוד 60 אנשים עומדים בתור לפני... 
בינתיים התקשר חבר שחייב טובה דחופה, הסברתי 
קנס  אקבל  היום  אשלם  לא  ואם  בדואר  שאני  לו 

כספי...
אותי  חייב  באמת  שהוא  הבנתי  הפצרותיו  לאור 
ומדובר בחסד שאין לו מישהו אחר לעשותו, יצאתי 
דקותיים  הדואר  לסניף  חזרתי  בסיום  ותיכף  לעזרתו 
לפני סגירת הסניף והמספר על המסך הופיע 395 עד 
שהסדרתי את נשימותי התחלף הצג וניגשתי לדלפק 

לקבל את השירות...
בעל המעשה: ב.ר.י.
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המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

הגשה לתפילה
בסה"ק "זרע קודש" להרה"ק רבי נפתלי 
וזל"ק:  זצוק"ל, פירש כאן  צבי מרופשיץ 
"אמרו חז"ל )ב"ר צג, ו( מצינו הגשה לתפלה, 
מלשון  דביקות,  לשון  הוא  תפלה  כי 
'נפתולי אלקים נפתלתי' )בראשית ל, ח(, כי על 
באלוהותו  עצמו  מדבק  הוא  תפלה  ידי 
באלוהותו  כשדבק  ואז  שמו,  יתברך 
עושה  תפלתו  בוודאי  אז  שמו  יתברך 

רושם".
נענה  ולא  התפלל  לב:(  )ברכות  חז"ל  "ואמרו 

יחזור ויתפלל, ולא יתייאש את עצמו מן הרחמים. כי השי"ת חפץ 
ורוצה ומתאוה לתפלות ישראל, ואף על פי שלא נענה אדם עדיין 
שום  רואה  ואיני  פעמים  הרבה  ניסיתי  כבר  יאמר  לא  בתפלתו, 
ישועה על ידי תפילתי. – רק עם כל זה יאמר בלבו אחזור ואתפלל 
יתברך  רחמנותו  מעורר  אהיה  בוודאי  כי  שמו,  יתברך  לו  תמיד 
שמו. כי השי"ת חפץ שלא ידח ממנו נידח, וישגר את תפלתו בפי 
להתקבל לפניו יתברך, כיון שיש בנו חלק אלוהותו ממעל, ולמענו 

יעש לקבל תפלתי, ותהי תפלתי שגורה בפי ויתקבל". 
"וזהו מרמז בכאן, שראשי תיבות "ו'יגש א'ליו י'הודה" הוא אי"ו, 
שפירוש ששואל איה חסד האל וישועתו על ידי תפלתי. – ומרמז 
מן  עצמו  את  יתייאש  שלא  זה,  על  לעצמו  שיתרץ  הכתוב  לנו 
הרחמים, כי 'בי אדוני', כי יש בי חלק אלוה ממעל, ולכן 'ידבר נא 

עבדך דבר באזני אדוני', ותעשה למענך ותקבל תפלתי" עכל"ק.
מדברי קדשו אנו למדין, להרבות תמיד בתפילה, להתחנן ולבקש 
מן התפילה.  חלילה  להתייאש  ושלא  ודבר,  דבר  בכל  נפשנו  על 
לד:(,  )ברכות  חיזוק  תמיד  הצריכים  הדברים  מארבעת  היא  והתפילה 
וכמו שהביא מש"ס פ"ד דברכות )שם(: "אמר רבי חמא ברבי חנינא, 
אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר )תהלים כז, 

יד( קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך, וקוה אל ה'" ע"כ.

• ~ • ~ •
זקנו של הגה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצוק"ל זי"ע, הנקרא 
מרבה  והיה  תמים,  צדיק  איש  היה  זצוק"ל,  הגדול  ליבער  רבי 
הנוראות  תפילותיו  את  עורך  היה  שם  היער,  במעבה  להתבודד 

לפני קל חי בדבקות עצומה. 
יורש  פעם בהיותו דבוק בתפילתו באש קודש, חלף שם הנסיך 
כשראה  לפתע  מהירה,  בדהירה  האביר  סוסו  על  רכוב  העצר 
הסוס טלית מתנועעת על יד אחד העצים נבהל מאוד מן המראה 
המשונה, והחל לקפץ בבהלה ופחד נורא, עד שהפיל את רוכבו 
הנסיך אחור, הוא נפל בבת אחת על הארץ ונחבל במכה כואבת 

מאוד.
לעבר  שפוכה  בחימה  הנסיך  רץ  ממקומו,  להתרומם  כשהצליח 
כולו  דבוק  כשהוא  תפילתו,  באמצע  עדיין  שעמד  יהודי,  אותו 
מתבייש  אינך  כיצד  קולות,  בקולי  עליו  לצעוק  והחל  בשרעפיו, 
לעמוד כאן ולהתפלל על אם הדרך? ברוב כעסו וחמתו הוציא את 
השוט, והחל להצליף על גבו של היהודי המתפלל מכות קשות 
בתפילותיו  והמשיך  לכלום,  לבו  שת  לא  היהודי  אך  ונאמנות, 

בדבקות, כאילו לא קרה כאן ולא כלום!
'שיתוק'  אחזו  והנה  המלוכה,  ארמון  אל  הנסיך  שב  כאשר  ויהי 
נורא בכל פלגי גופו, הוא לא היה מסוגל להניע לא יד ולא רגל, 
והפרופסורים  הרופאים  מאוד.  עליו  התגברה  הקשה  ומחלתו 
על  הסבר  שום  לתת  ידעו  לא  מיטתו,  אל  שהוזעקו  הגדולים 
קצר  בירור  לאחר  אך  בנסיך.  בו  שאחזה  הפתאומית  המחלה 

אודות קורותיו בדרכים, נודע לאביו המלך 
על המכות הקשות שחבט הנסיך באותו 
והתגנב  הדרך,  אם  על  שהתפלל  יהודי 
חשש בלבו שמא כל זאת באתהו מחמת 

קפידתו של אותו יהודי צדיק.
הוא ציווה על אתר לאסור את הרכב ואת 
הפרשים, ויצא בעצמו אל היער שם פגש 
נפשו  את  לחלות  והחל  צדיק,  באותו  בו 
וימחל  הנסיך,  בנו  את  שיחון  בתחינה, 

ויסלח לו על אשר היכה אותו.
לו  למחול  אני  מסכים  ואמר:  המלך,  של  לבקשתו  נענה  הצדיק 
מכות  יהודי  איש  הוכה  שבו  זה  שבמקום  בתנאי  אך  לנסיך, 
נמרצות, יבנה המלך מקום יישוב ליהודים, עם בית כנסת מרווח, 

וכל שאר צרכי הקהילה.
יהודי  שיכון  במקום  לבנות  והבטיח  לאלתר,  נענה  כמובן  המלך 
לתפארת! ואכן תיכף משקיבל המלך על עצמו לבנות העיר הוטב 

לנסיך, וחזר מהרה לאיתנו.
גדולה  עיר  נבנתה  מקום  ובאותו  הבטחתו,  את  קיים  המלך 
ומרכזית, הלא היא העיר 'בארדיטשוב' הגדולה לאלקים! שברבות 
הימים נתמנה נכדו של אותו צדיק, ה"ה הרה"ק רבי לוי יצחק זי"ע 
לרב אב"ד של אותה עיר. – הכל בזכות תפילותיו הזכות של זקנו 

הגדול, שפעלו והועילו לדורות עולם.
]פרטיות, קובץ 140909[

• ~ • ~ •
אל הרה"ק בעל "יסוד העבודה" מסלונים זצוק"ל נכנס פעם יהודי 
אחד מאנשי שלומו יחד עם בנו הבחור הצעיר, ותינו את צרתם 
לפניו, כאשר זה הבחור קיבל 'צו גיוס' לצבא הצאר הרוסי, ואינו 
יודע להשית עצות בנפשו, כיצד ואיך ניתן להיפטר מגזירה קשה 

זו.
היסוד העבודה הוציא אנחה עמוקה מלבו הטהור, באומרו כלפי 

שמיא: עד מתי יהיו ישראל סובלים מעול גזירה קשה זו?
לאחר מכן פנה אל הבחור הצעיר, והורה לו כך: יומיים לפני תאריך 
ותקרא  הלילה,  כל  ער  להיות  תשתדל  לצבא,  שלך  ההתייצבות 
יהא  יתברך  והשם  ובתחנונים,  בתפילה  התהילים  ספר  מתוך 

בעזרך להושיעך מכל צרה ומצוקה, ופטרו לשלום.
הבחור החסיד בהגיעו לביתו, זכר היטב את הוראת רבו, ובהגיע 
ישב  רק  לעפעפיו,  תנומה  נתן  לא  הגיוס,  לפני  יומיים  העת של 
את  ושפך  ותחנונים,  בבכיות  תהלים  בספר  וקרא  השולחן  אצל 
נפשו לפני ד' להינצל מן הגזירה, וקיים בנפשו מאמר הכתוב )איכה 
נוכח  רוני בלילה לראש אשמורות, שפכי כמים לבך  "קומי  יט(:  ב, 

פני ד'".
והנה בשעה מאוחרת מאוד, לפני עלות השחר, נשמעו דפיקות 
על דלת הבית, הבחור ניגש חיש לפתוח את הדלת, והנה שלשה 
גנרלים עטורי תהילה, עם סמלים רבים ענודים על מדיהם עומדים 
בפתח, כשהם רטובים על לשד עצמותיהם מחמת השלג הכבד 
שהחל לרדת לפנות בוקר. הם סיפרו שהיו כאן במשימה באזור, 
ולפתע החל השלג לרדת במטרות עוז, וכראותם את האור דולק 
בבית זה הגיעו הנה, בבקשה להכניסם הביתה להתחמם קמעא, 

עד שתחלוף הסערה ויוכלו להמשיך בדרכם. 
הבחור הצעיר הכניס אותם הביתה בסבר פנים יפות, הושיב אותם 
לפניהם  והגיש  הקפואות,  עצמותיהם  את  לחמם  התנור  אצל 

תרגימא  מיני  עם  ביחד  מהבילים,  תה  ספלי 

ג

אֶמר  ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה, ַוּיֹ ּגַ "ַוּיִ
ָך  ַעְבּדְ ָנא  ר  ְיַדּבֶ ֲאֹדִני,  י  ּבִ
ָאְזֵני ֲאֹדִני, ְוַאל ִיַחר  ָדָבר ּבְ

ָך וגו'"  ַעְבּדֶ ָך ּבְ ַאּפְ
)מד, יח(
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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

מפני  בטבת,  בעשרה  להתענות  חייבים  א. 
דברים הרעים שאירעו בו )סי' תקמ"ט ס"א(.

מלך  סמך  שבו  מתענין,  בטבת  עשרה  ב. 
במצור  והביאה  ירושלים  על  הרשע  נ"נ  בבל 

ובמצוק ומזה נמשך החורבן )מ"ב סק"ב(.
ג. והוא מדברי הנביאים כדכתיב בקרא )זכריה ח( 
צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום 
זה  העשירי  וצום  וכו'  ואחז"ל  וגו'  העשירי 
עשרה בטבת שהוא בחודש העשירי )מ"ב סק"א(. 
מתענים  ישראל  כל  הימים  אלו  וכל  ד. 
לעורר  כדי  בהם  שאירעו  הצרות  מפני  בהם 
ויהיה  התשובה  דרכי  על  לפקח  הלבבות 
אבותינו  ומעשה  הרעים  למעשינו  זכרון  זה 
ולנו  להם  שגרם  עד  עתה  כמעשינו  שהיה 
נשוב  אלו  הדברים  שבזכרון  הצרות  אותן 
להטיב כמו שנאמר והתודו את עונם ואת עון 
אבותם וגו', ולכן חייב כל איש לשום אל לבו 
בהן  ולשוב  ולפשפש במעשיו  הימים  באותן 
נינוה  באנשי  כמש"כ  התענית  העיקר  אין  כי 
וירא ד' את מעשיהם ואמרו חז"ל את שקם 
מעשיהם  את  אלא  נאמר  לא  תעניתם  ואת 
ואין התענית אלא הכנה לתשובה לכן אותם 
בטיול  הולכים  מתענים  שכשהם  האנשים 
ובדברים בטלים תפשו הטפל והניחו העיקר 
ומ"מ אין לפטור את עצמו בתשובה בלבד כי 
ימים אלו הם מ"ע מדברי הנביאים להתענות 

בהם )מ"ב סק"א(.
בהלכות תענית  כתב  דוד אבודרהם  וה"ר  ה. 
משאר  משונה  הוא  בטבת  שעשרה  רנד(  )עמ' 

תעניות, שאם היה חל בשבת לא היו יכולים 
לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו )יחזקאל כד ב( 
בעצם היום הזה כמו ביום הכפורים )ב"י סי' תק"נ(.
ו. חתן שחל אחד מארבעה צומות בתוך ימי 
שמחת לבו, חייב להתענות בהם, דאע"ג דימי 
חדשה  אבילות  ואין  היא  שלו  ושמחה  רגל 
חלה בהם ואין שמחה אלא באכילה, מ"מ כיון 
דרגל שלו רגל יחיד מדרבנן ותעניות אלו הם 
דרבנן,  רגל  ודחי  דרבים  אבלות  אתי  דרבים, 
ועוד דיחיד מקרא מלא דיבר הכתוב אם לא 
אעלה את ירושלים על ראש שמחתי )ביה"ל ד"ה 

חייבין(.

ז. בסעודת שבע ברכות בליל התענית מותר 
בריקודים )הליכות אבן ישראל(.

ח. אם חל בו ברית מילה, נותנין הכוס לתינוק 
לשתות )תקנ"ט מ"ב סקל"ז(.

ט. הכל חייבים להתענות ארבע צומות הללו 
דמסקינן  גב  על  אף  ר"ל  גדר,  לפרוץ  ואסור 
בגמרא דבזמן דאין מצוי גזירות עובדי כוכבים 
על ישראל תלוי הדבר ברצון ישראל, דהיינו 
אם רצו רוב ישראל והסכימו שלא להתענות 
הפוסקים  כתבו  בידן,  הרשות  צומות  בהג' 
ישראל  כלל  עליהן  וקבלו  רצו  כבר  דעכשיו 

מדור דור ואסור לפרוץ גדר )סי' תק"נ ס"א ומ"ב סק"א(.
י. הכל חייבים להתענות, בן מבן י"ג שנה ויום 
חייבים  אחד  ויום  שנים  י"ב  מבת  ובת  אחד, 

להתענות )ביה"ל ד"ה הכל חייבים(.
להתאבל,  דעת  להם  שיש  והקטנים  יא. 
בן  אפילו  לחנכם  מחוייבין  שאין  גב  על  אף 
ראוי  מ"מ  שעות,  בתענית  ואפילו  שנה,  י"ב 
לחם  הגוף  קיום  כדי  רק  יאכלו  לחנכם שלא 
ומים או שאר מאכל פשוט לפי התינוק כדי 

מאכל  שכל  ]וי"א  סק"ה(,  )מ"ב  הצבור  עם  שיתאבלו 
שאינו לתענוג אלא לצורך בריאות מותר לאכול, ורק מאכל שהוא 

קטן  ודוקא  ישראל([,  אבן  )הליכות  להמנע  ראוי  לתענוג 

ומותר  סק"ב(,  )מג"א  להתאבל  דעת  לו  שיש 
להאכילו בידים )חנוך לנער פכ"א ס"ג(.

יב. חולה שאין בו סכנה, ]דהיינו שחלה כל גופו או נפל 
למשכב[, אינו מתענה, ואסור להחמיר על עצמו 

תענית  להתענות  יכול  החולה  ואם  סק"ד(,  )מ"ב 

שעות ולא יזיק לו התענית כלום, כתב בספר 
סי' של"ה( שאין  )ח"ה  ובמועו"ז  )סי' תק"מ(  נזר  אבני 
צריך לצום כלל, משום שבחולה לא גזרו כלל 

לצום, ובכל אופן יעשה שאלת חכם.
יג. בד' צומות לא גזרו על חולה, אבל כשאוכל 
שאם  נראה  והטעם  בצינעא,  לאכול  צריך 
שלא  אחרים  מביא  זה  אוכל,  אחר  רואים 
הללו,  בצומות  להקל  חולה  שהוא  מבינים 
ולכן אין לנהוג היתר בפני אחרים, אבל בידוע 
לכל שהוא חולה נראה פשוט שמותר )תשוה"נ 

ח"ב סי' רס"ה(.

יד. מי שחש בראשו, מותר לקחת תרופה נגד 
לקחתה  יכול  אינו  ואם  מר,  שטעמה  כאבים 
לוי,  )מבית  מים  יקחנה עם מעט  מים  בלי מעט 

הליכות אבן ישראל(.

טו. מי שטעה ואכל בהם, מ"מ צריך להשלים 
יחזור  התענית אחר שאכל, דמי שאכל שום 
להתענות  צריך  ואין  סק"ג(,  )מ"ב  שום?  ויאכל 
איתא  וכן  לכפרה,  שכונתו  לא  אם  אחר  יום 
אח"כ  להתענות  לאחד  שציוה  במהרי"ל 
עליו  קשה  ואם  סק"ח(,  מ"ב  תקס"ח  )סי'  לכפרה 
התענית  יפדה  אחר,  ביום  התענית  להשלים 

בצדקה )כה"ח סק"ז(.
בתענית  מאכל  דבר  בידיו  שלקח  אחד  טז. 
ונזכר שהוא צום ואסור באכילה,  ובירך עליו 
)תקס"ח סק"א( מביא דעות בזה,  בשערי תשובה 
ובתשוה"נ )ח"א סי' שכ"ט( הכריע דבתענית ציבור 
אסור לטעום אף שבירך, שלא הותר לו לעבור 
בשוגג  איסור  ועשה  הואיל  מדעת  איסור 
שלא מדעתו, ברם כל זה במשקה דלא שייך 
נכון  במאכל  אבל  מעט,  שיבלע  בלי  טעימה 

שיטעום ויפלוט.
יז. כל השרוי בתענית, הרי זה לא ינהג עידונין 
וטוב  יהיה שמח  ולא  יקל ראשו  ולא  בעצמו 
לב, אלא דואג ואונן כענין שנאמר, מה יתאונן 
מן  עצמו  וישמור  סי"ב(,  תקס"ח  סי'  )שו"ע  חי  אדם 
הכעס, ואם יש לו משא ומתן יעשה באמונה 

ובנחת ביותר שלא יבוא לכלל כעס )מ"ב סק"נ(.
וסיכה  ברחיצה  מותרים  הללו,  צומות  יח. 
צריך  ואין  המטה,  ותשמיש  הסנדל  ונעילת 
שרצו  דבשעה  יום,  מבעוד  בהם  להפסיק 
וקבלו עליהם לצום בכל הארבע תענית, לא 
קבלו עליהם שיהיו בחומר תענית צבור כט' 
באב, לפי שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בה, 
ומ"ב  )ס"ב  בלילה  ושתייה  באכילה  בהם  ומותר 

סק"ו ז'(.

באב,  בט'  כמו  בכולן  יחמיר  נפש  ובעל  יט. 
להפסיק  וכן  העינויים  בכל  לאסור  והיינו 
שאין  הסנדל  מנעילת  חוץ  יום,  מבעוד 
רחיצה  וכן  וטלולה,  חוכא  משום  להחמיר 
בצונן יש לומר דמותר בג' צומות, והוא הדין 
פניו ידיו ורגליו בחמין יש לומר דשרי )מ"ב סק"ו 

שעה"צ סק"ח ט'(.

■ צום העשירי ■
סיבת התענית בעשרה בטבת

יום עשרה בטבת הוא היום שבו הטיל נבוכדנצר את המצור על ירושלים, ובכך החלה הפורענות, כפי שנאמר 
ַוִּיַחן  ְירּוָׁשַלִים,  ְוָכל ֵחילֹו ַעל  ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל הּוא  )מלכים ב, כה, א-ג(: "ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ָּבא 
ָעֶליָה ַוִּיְבנּו ָעֶליָה ָּדֵיק ]מגדל[ ָסִביב, ַוָּתבא ָהִעיר ַּבָּמצֹור... ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב ָּבִעיר ְוֹלא ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ".  שנה וחצי 
הייתה העיר מוקפת במצור. במשך הזמן אזל המזון מן העיר, ורעב נורא פקד את יושבי ירושלים, עד שביום 
ט' בתמוז הובקעה העיר, ונכנסו חיילי נבוכדנצר לירושלים ובתשעה באב חרבה עיר הקודש והמקדש והייתה 

לשמה.
לזכר זאת קבעו יום זה לצום ותענית, כנראה בדברי הנביא זכריה )ח, יט(: "ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום 
ִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי", ואמרו רז"ל )ראש השנה יח:( כי 'צום העשירי' זה עשרה בטבת שהוא  ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהּׁשְ

החודש העשירי שבו סמך מלך בבל על ירושלים.
חמורה התענית של עשרה בטבת יותר משאר תעניות, שבכל התעניות אם חל ביום השבת נדחית התענית מפני 
קדושת השבת, אבל עשרה בטבת אם היה חל בשבת  היינו צריכים לצום בעצם יום השבת כביום הכיפורים 
)ע"פ קביעות השנים שבידינו אין הדבר מצוי(, וה'בית יוסף' )סימן תק"נ( הביאו בשם ה'אבודרהם' שהקיש צום 
זה לצום יום הכיפורים, היות ובב' תעניות אלו נאמר במקרא הלשון "בעצם היום הזה" )יחזקאל כד, ב - ויקרא 

כג, כח(.
ב'בני יששכר' )מאמרי חדשי כסלו טבת - מאמר יד( הוסיף לבאר את עניין חומרו של עשרה בטבת שהיה אמור 
לדחות את השבת, כיוון שיום זה הוא תחילת הפורענות, שביום זה סמך מלך בבל על ירושלים ובכך החל חורבן 
הבית הגדול והקדוש, והביא ראיה מן הגמרא )תענית כט.( המבארת את סיבת התענית בתשעה באב שבו רק 
הוצת האש ולא למחרתו בעשירי באב שהיה בו עיקר השריפה, אלא אומרת הגמרא שהאתחלתא דפורענותא 

תקיפה ביותר.
תכלית התענית הוא ההתבוננות

בספרים )הובא ב'משנה ברורה' סימן תקמ"ט( עוררו אותנו ביותר להבין את המשמעות של התעניות שמתענים 
בהם מפני הצרות שאירעו בהם, ואמרו שלא התענית הוא העיקר, אלא התכלית הנרצה של התענית הוא בכדי 
ניזכר  בזה  ההתבוננות  ידי  ועל  הצרות,  אלו  את  שהמיטו  אבותינו  ולמעשי  הרעים  למעשינו  זכרון  זה  שיהיה 
להיטיב את דרכנו כפי שנאמר )ויקרא כו, מ( "ְוִהְתַוּדּו ֶאת ֲעֹוָנם ְוֶאת ֲעֹון ֲאֹבָתם ְּבַמֲעָלם ֲאֶׁשר ָמֲעלּו ִבי". ולומדים 
זאת )תענית טז.( מאנשי נינווה שלא נאמר בהם 'וירא האלקים את שקם ואת תעניתם', אלא )יונה ג, י( "וירא 

האלקים את מעשיהם כי שבו מדרכם", חזינן שהעיקר הוא התשובה ותיקון המעשים ולא התענית בלבד.
ועושים רק את הטפל,  ישנם הרבה ששוכחים את העיקר  כי  זה הוא מן הדברים הצריכים הרבה חיזוק,  דבר 
בעצם  האנשים  עסוקים  אש,  למאכולת  נווהו  שהייתה  השכינה  בצער  ולהתבונן  במעשים  לפשפש  ותמורת 
היום מחשבים כמה  וכל  כך ברעב המציק  כל  ירגישו  כיצד להקל מעליהם שלא  וחושבים מחשבות  התענית 

שעות נותר להתענות, וכואב הדבר ביותר לראות עד היכן פני הדברים מגיעים.
אם אין לנו ירושלים למה לנו חיים

ולא אמורים הדברים דווקא לימי צום ותענית, אלא אפילו בכל יום ויום אם יאמוד האדם כמה פעמים ביום הוא 
מתבונן בצער השכינה שלא מצאה מנוח, יראה כי כמעט ואין בידו איזה התבוננות וצער של אמת, והדברים 
וצער השכינתא  עניין החורבן  ולא פעמיים את  ויום לא פעם  יום  אנו  לב השמים, שהרי מזכירים  זועקים עד 
בגלותא, כגון בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון וכיו"ב השכם והערב, אלא שלדאבוננו אין מכוונים כראוי 
את פירוש המילות, אילו רק היו מתבוננים מעט במה שמוציאים מהפה היו מתעוררים מעט ומכניעים את לבבם.
בדורות הקודמים רגילים הייינו יותר לראות אנשי שם שהיו מצטערים בצער זה עד כדי דמעות ושברון לב, וזכור 
הגאון רבי דוד יונגרייז זצוק"ל שכאשר הגיע בשמו"ע לברכות של 'ולירושלים עירך' ו'את צמח דוד', היו ניכרים 
על פניו אותות צער ויגון עד שמרוב כאב היה עושה בידיו תנועות של חנק, וכאומר טוב מותי מחיי כל זמן שאין 

אנו רואים בנחמת ציון.
מקור להנהגה זו מצאנו בספר 'יערות דבש' להגה"ק הר"ר יהונתן אייבשיץ זי"ע, שם מבאר את הכוונות שצריך 
לכוון בשעה שמגיעים לברכות אלו בשמו"ע, וזה לשונו: "בברכת 'ולירושלים' ו'את צמח', אין צורך להאריך, כי 
צריך להוריד דמעה מאין הפוגות, על בנין ירושלים והחזרת קרן דוד, כי היא תכלית שלימות אנושי, ואם אין לנו 
ירושלים ומלכות בית דוד, למה לנו חיים. ואם מלאכי מעלה קוראים בבכי וקינה על חורבן ירושלים יום ולילה 
לא יחשו, והם אבילי ציון, איך נחשה אנן ולא נבכה על חילול השם שנתחלל בחורבן ירושלים ואבדן מלכות בית 
דוד, וחייב כל איש לומר בלבו: רבש"ע הריני מוסר נפשי על קדושת שמך, ואם אין אני כדאי לראות בבנין ציון 
והחזרת מלכות בית דוד, אמות על קדושת שמך ועיני לא יהיו רואות, אפס, בנה ירושלים והצמח קרן דוד למען 

יתקדש שמך, ותרחם על בניך העלובים, נטושים בגולה, הסובלים על יחודך ומקדשים שמך ברבים".
להצטער בצער השכינה

לפיכך נקבל נא על עצמנו להתחזק בעניין זה, להתבונן בצער השכינה הקדושה המתפלשת בעפר בלא מצאה 
לעצמה מנוח, זאת על ידי שנשתדל יותר לכוון בפירוש התפילות שבהם מזכירים ענייני גלות וגאולה, וגם על ידי 
שנתחזק בנושא של תיקון חצות שלדאבוננו נזנח עד כי יש מדמים שהוא דבר שנמסר אך ליחידי סגולה ואנשי 
שם, ולא היא, אלא כל אחד יש לו להתגבר ולערוך תיקון חצות, ובייחוד בלילות אלו ששעת חצות אינה מאוחרת 

כל כך, וישנם כהיום ספרים נפלאים המבארים היטב את פירוש התיקון וענייניה.
ועל של עתה באנו, על הסליחות של עשרה בטבת, שהיה ראוי לכל אחד ואחד שיתכונן לפני הצום בפירוש 
המילות של הסליחות, וכאשר יאמרם בכוונה יראה כמה הרגשים עמוקים מצויים שם ועד כמה יש לנו להצטער 
בצער השכינה, ואין כל ספק שעל ידי שנצטער בצערה ונצפה לבניינה נזכה מהרה לראות בנחמת ציון וירושלים.
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

מברכים כסלו  |  ר"ח בימים חמישי-שישי
המולד: יום חמישי   |   שעה:  9:45  |  12 חלקים

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

לא אתם שלחתם אותי
הגמרא מספרת 'כשביקש טוריינוס להרוג את 
לולינוס ופפוס אחיו בלודקיא, אמר להם: אם 
יבוא  אתם  ועזריה  מישאל  חנניה  של  מעמו 
את  כדרך שהציל  מידי  ויציל אתכם  אלוקיכם 
אמרו  נבוכדנצאר,  מיד  ועזריה  מישאל  חנניה 
היו  גמורים  צדיקים  ועזריה  מישאל  חנניה  לו: 
וראויין היו ליעשות להם נס, ונבוכדנצאר מלך 
הגון היה, וראוי לעשות נס על ידו, ואותו רשע 
לעשות  ראוי  ואינו  הוא,  הדיוט  אתה(  )כלומר 
נס על ידו, ואנו נתחייבנו כליה למקום, ואם אין 
אתה הורגנו הרבה הורגים יש לו למקום, והרבה 
שפוגעין  בעולמו  למקום  לו  יש  ואריות  דובין 
בנו והורגין אותנו, אלא לא מסרנו הקדוש ברוך 
הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמנו מידך, אף 
זזו משם עד שבאו  כן הרגן. אמרו: לא  פי  על 

דיופלי מרומי ופצעו את מוחו בגיזרין'.
הרבה כבר נכתב אודות השגחה פרטית, ובפרט 
באכסניה זו שחרטה על דגלה לפרסם את 'טיב 
ההשגחה', אבל הפעם נעסוק בהשגחה פרטית 

מזווית שונה.
אחר שהתוודע יוסף אל אחיו אמר להם 'ועתה 
כי מכרתם אותי  בעיניכם  יחר  ואל  אל תעצבו 
הנה', ויש לו גם סיבה והסבר למה, 'כי למחיה 
ראה  הצדיק  יוסף  לפניכם'.  אלוקים  שלחני 
ולכן  מכירתו,  על  בתשובה  מיד  חזרו  שאחיו 
אתם  לא  כי  לכם  דעו  אלו,  דברים  להם  אמר 
'כי  זאת,  כל  מכרתם אותי, אלא הקב"ה עשה 
למחיה שלחני אלוקים', למה אמר יוסף דברים 

אלו לאחיו?
העצבות  הוא  אוהב  שהשטן  הדברים  אחד 
וכמובן שהוא שונא מאוד את השמחה, ובפרט 
באיזה  ח"ו  נופל  וכשאדם  מצוה,  של  שמחה 
עבירה, ה'רווח' העיקרי של השטן זה העצבות 
חוזר  כשהוא  וגם  הנפילה,  בעקבות  שתבוא 
על  ללוותו  העצבות  ממשיכה  עדיין  בתשובה, 
אותנו  מלמד  הצדיק  יוסף  אבל  נפילה,  אותה 
אחרי  התשובה,  בעבודת  השם,  בעבודת  דרך 
מלבך  הסר  תעצבו',  'אל  בתשובה  שחזרת 
מחשבות של עצבות, אלא עליך להאמין שלא 
גם  אלא  ד',  מאת  הם  והעליה  ההצלחה  רק 
הנפילה היא בהשגחה פרטית! אבל כמובן שכל 

זה רק אחרי שחוזר בתשובה שלימה באמת.

 )עפ"י טיב התורה-ויגש(
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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

י ְלִמְחָיה  ה ּכִ ם ֹאִתי ֵהּנָ י ְמַכְרּתֶ ֵעיֵניֶכם ּכִ ָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ּבְ ה ַאל ּתֵ ְוַעּתָ
ְועֹוד  ָהָאֶרץ  ֶקֶרב  ּבְ ָהָרָעב  ָנַתִים  ׁשְ ֶזה  י  ּכִ ִלְפֵניֶכם:  ֱאלִֹהים  ָלַחִני  ׁשְ
ָלֵחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום  ׁשְ ר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר: ַוּיִ ִנים ֲאׁשֶ ָחֵמׁש ׁשָ
ם  ַאּתֶ ה לֹא  ְוַעּתָ ֹדָלה:  ּגְ ִלְפֵליָטה  ָלֶכם  ּוְלַהֲחיֹות  ָאֶרץ  ּבָ ֵאִרית  ׁשְ ָלֶכם 
ְלָכל  ּוְלָאדֹון  ְלַפְרֹעה  ְלָאב  יֵמִני  ַוְיׂשִ ָהֱאלִֹהים  י  ּכִ ה  ֵהּנָ ֹאִתי  ם  ַלְחּתֶ ׁשְ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: )מה, ה - ח( ל ּבְ יתֹו ּוֹמׁשֵ ּבֵ
באלו המקראות כיוון יוסף לחזק את לב אחיו, שלא יתעורר בהם 
ובתחילה  בו כאוות נפשם,  ועשו  בו  רגשי צער על אשר התעללו 
העליונה,  בהשגחה  הוא  שהכל  להם  ואמר  לנחמם  לבם  על  דיבר 
וכיון שזה היה רצונו של הקב"ה על כן נשתלשלו הדברים על ידם, 
ולולא זה הרצון לא היה ביכולתם לעשות לו מאומה, והוסיף לומר 
בארץ,  שארית  להם  לשום  כדי  כן,  גם  לטובתם  זה  היה  כי  להם 
לא  'ועתה  לפניהם  ואמר  לנחמם  הוסיף  ח'(  )בפסוק  מכן  ולאחר 
אתם שלחתם אותי הנה כי אם האלקים' וגו' ומהראוי לדייק איזה 
דיוקים אשר דרכם נשפך אור לעמוד על עומק כוונת יוסף באלו 

הדברים. 
א. תחילה לכל עלינו להבין מדוע בקריאת התורה מפסיק הקורא 
קודם זה המקרא כדי לכבד את השלישי לעלות לתורה, הלוא עדיין 
הוא ממש באמצע הענין, כי עדיין לא גמר יוסף לנחם את אחיו, ואין 
זה דרכה של תורה להפסיק באמצע הענין. ב. עוד עלינו להבין כוונת 
יוסף בהוסיפו שוב תיבת 'ועתה' הרי הכוונה הפשוטה שבתיבה זו 
היא: 'לאור המצב הנוכח' כלומר מאחר שהנכם עומדים כעת במצב 
של הכרה במעשיכם השליליים, ועלולים אתם להצטער על כך, על 
כן הריני משבר את אזניכם כי אין עליכם להצטער, ומאחר שזוהי 
היה  עדיין  הרי  זו,  תיבה  להכפיל שוב  לו  למה  פשוטו של מקרא 
באמצע דבריו, ותיבת 'ועתה' הראשונה יכולה לכלול כל דבריו. ג. 
עוד עלינו להבין את המשך דבריו 'לא אתם שלחתם אותי הנה כי 
האלקים' והרי אלו הדברים נראים כסותרים את דבריו הראשונים, 
שאמר להם 'אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה' הרי 
שאמר להם כי ידם אכן היה במעל, רק שאין עליהם להצטער על 
כך מאחר שהיה זה לטובה כפי שהמשיך ואמר 'כי למחיה שלחני 
אתם  'לא  באמרו  מדבריו  חוזר  דיבורו  כדי  ותוך  לפניכם'  אלקים 
ומה  במעשיהם,  פגם  שום  היה  לא  וכאילו  הנה',  אותי  שלחתם 
שנזדקקו  במעשיהם מאחר  פגם  היה  אנו שלמעשה  גם שרואים 
לכפרה ועל כן עברו את כל התלאות עד שנתגלה להם כי זה אשר 
לפניהם הינו לא אחר מיוסף הצדיק, ועדיין לא השלימו את סאתם, 

עד שברבות הימים נתכפר חטאם ע"י עשרה הרוגי מלכות.  
פי  על  הדברים  ליישב  ואמרתי  לימוד.  צריכים  התמיהות  אלו  כל 
היסוד שדברי יוסף נחלקים לשניים, מתחילה  )פסוקים ה - ז( דיבר 
יוסף לאחיו, והורה להם את דרכי האמונה אשר עליהם להתהלך 
עליו  המוטל  הדרך  את  להם  אמר  ח'(  )פסוק  כך  ואחר  לאורם, 

להתהלך בו ע"פ האמונה הצרופה. דהנה על אף שאי אפשר להבין 
זאת  בכל  יוסף,  של  במכירתו  י-ה  השבטי  של  הטמירה  כוונתם 
רואים כי לדקות כוונתם החשיבה זאת התורה לחטא. וכעת אחר 
לולא  כי  והצער אכן הכירו במעללם  שעבר על השבטים ההסתר 
היה בידם חטא לא הוכרחו לעבור את ההסתר הנזכר, והם בעצמם 
תלו את ההסתר בזה החטא, וכפי שאמרו בעצמם )מב, כא( 'אבל 
אשמים אנחנו' וגו', ועל כן לא היה ביכולתו של יוסף לנחמם ולומר 
להם 'לא אתם שלחתם אותי הנה', כי משמעותן של אלו הדברים 
הוא שלא עשו שום דבר חטא, וזה אינו נכון כי לאמיתו של דבר 
כוונתם, רק בזאת היה  ולדקות  זה בגדר חטא לרום מעלתם  היה 
ביכולתם לנחמם שעל אף שכוונו לרעה השגיח הקב"ה שלא תצא 
תקלה על ידם, וזהו שאמר להם 'אל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי' 
כלומר אכן מכרתם אותי אך למעשה לא יצא שום תקלה ממכירה 
זו, ועל אף שאתם חשבתם לרעה, אלקים חשבה לטובה 'כי למחיה 
שלחני אלקים לפניכם', ועל כן כל מה שמוטל עליהם הוא לשוב 

על כוונתם הבלתי רצויה ותו לא מידי. 
לאחר מכן העלה לפניהם גם את המוטל לפניו מצד היותו מאמין, 
כדי  לנכון לפרשו לפניהם  כי אם חובו הפרטי ראה  זה  ואף שאין 
שלא יבואו לידי הרהור כי עדיין יש לו תערומות עליהם, כי הן אמת 
שבפועל לא הוזק על ידם, אך בכל זאת הינו בצער על שזממו לצער 
אותו, על כן גילה לפניהם כי אין לו שום תערומת עליהם, כי הינו 
מאמין ש'לא אתם שלחתם אותי הנה' כי הוא מצידו מחויב להאמין 
שאין כל בריה יכול לעשות לו מאומה אילו לא היה זה רצון העליון, 
ואלמוני  שפלוני  שסיבב  זה  הוא  הסיבות  מסבב  שהוא  והקב"ה 
יצערו אותו, ועל כן הינו מאמין כי לולא היה זה רצון השי"ת לא היו 

הם עושים לו דבר, ועל כן אין לו עליהם שום תערומות. 
וזהו שאמר להם שוב 'ועתה' כי עד עכשיו דיבר על חובתם וכעת 
אף  על  להם,  ואמר  עתה,  לעת  חובתו  מענין  לדבר  הענין  הפסיק 
העוון  על  לשוב  כדי  וזאת  אותי  מכרתם  אכן  כי  לדעת  שעליכם 
במחשבה, אך אני מצידי איני רואה כל פגם במעשיכם, כי עלי מוטל 
להאמין 'כי לא אתם שלחתם אותי הנה' כי אם מסבב הסיבות ועלי 
להתבונן במצבי לעת עתה שהרי בודאי לא היה כוונתכם שאגיע 
למצבי הנוכחי להיות לאב לפרעה ולאדון על כל ביתו אלא בהכרח 
לא היה זה כי אם עצה עמוקה מהשי"ת, וכבר מאז בעת המכירה 
הגדולה  לכל  סיבה  זה  כדי שתהיה  בהשגחתו  הדבר  זה  היה  כבר 

שהיא לנגד עיניכם. 
זוהי הדרך הראויה לכל יהודי באשר הוא שם, לפעמים נענש יהודי 
שמים,  בידי  הכל  כי  להבין  לו  בנקל  ואז  דומם,  ע"י  שמים  בידי 
ומקבל את הדבר באהבה, אך כשהדבר קורא ע"י בר דעת אז הוא 
מלא תערומות על זה שיצא התקלה על ידו, אך לאמיתו של דבר 
עליו לדעת ולשנן גם אז כי הכל בידי שמים, ומתוך אמונה צרופה 

זו ינצל מחטא הכעס החמור. 

כי האמונה דר
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בס"ד

לא אתם שלחתם אותי
הגמרא מספרת 'כשביקש טוריינוס להרוג את 
לולינוס ופפוס אחיו בלודקיא, אמר להם: אם 
יבוא  אתם  ועזריה  מישאל  חנניה  של  מעמו 
את  כדרך שהציל  מידי  ויציל אתכם  אלוקיכם 
אמרו  נבוכדנצאר,  מיד  ועזריה  מישאל  חנניה 
היו  גמורים  צדיקים  ועזריה  מישאל  חנניה  לו: 
וראויין היו ליעשות להם נס, ונבוכדנצאר מלך 
הגון היה, וראוי לעשות נס על ידו, ואותו רשע 
לעשות  ראוי  ואינו  הוא,  הדיוט  אתה(  )כלומר 
נס על ידו, ואנו נתחייבנו כליה למקום, ואם אין 
אתה הורגנו הרבה הורגים יש לו למקום, והרבה 
שפוגעין  בעולמו  למקום  לו  יש  ואריות  דובין 
בנו והורגין אותנו, אלא לא מסרנו הקדוש ברוך 
הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמנו מידך, אף 
זזו משם עד שבאו  כן הרגן. אמרו: לא  פי  על 

דיופלי מרומי ופצעו את מוחו בגיזרין'.
הרבה כבר נכתב אודות השגחה פרטית, ובפרט 
באכסניה זו שחרטה על דגלה לפרסם את 'טיב 
ההשגחה', אבל הפעם נעסוק בהשגחה פרטית 

מזווית שונה.
אחר שהתוודע יוסף אל אחיו אמר להם 'ועתה 
כי מכרתם אותי  בעיניכם  יחר  ואל  אל תעצבו 
הנה', ויש לו גם סיבה והסבר למה, 'כי למחיה 
ראה  הצדיק  יוסף  לפניכם'.  אלוקים  שלחני 
ולכן  מכירתו,  על  בתשובה  מיד  חזרו  שאחיו 
אתם  לא  כי  לכם  דעו  אלו,  דברים  להם  אמר 
'כי  זאת,  כל  מכרתם אותי, אלא הקב"ה עשה 
למחיה שלחני אלוקים', למה אמר יוסף דברים 

אלו לאחיו?
העצבות  הוא  אוהב  שהשטן  הדברים  אחד 
וכמובן שהוא שונא מאוד את השמחה, ובפרט 
באיזה  ח"ו  נופל  וכשאדם  מצוה,  של  שמחה 
עבירה, ה'רווח' העיקרי של השטן זה העצבות 
חוזר  כשהוא  וגם  הנפילה,  בעקבות  שתבוא 
על  ללוותו  העצבות  ממשיכה  עדיין  בתשובה, 
אותנו  מלמד  הצדיק  יוסף  אבל  נפילה,  אותה 
אחרי  התשובה,  בעבודת  השם,  בעבודת  דרך 
מלבך  הסר  תעצבו',  'אל  בתשובה  שחזרת 
מחשבות של עצבות, אלא עליך להאמין שלא 
גם  אלא  ד',  מאת  הם  והעליה  ההצלחה  רק 
הנפילה היא בהשגחה פרטית! אבל כמובן שכל 

זה רק אחרי שחוזר בתשובה שלימה באמת.
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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

י ְלִמְחָיה  ה ּכִ ם ֹאִתי ֵהּנָ י ְמַכְרּתֶ ֵעיֵניֶכם ּכִ ָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ּבְ ה ַאל ּתֵ ְוַעּתָ
ְועֹוד  ָהָאֶרץ  ֶקֶרב  ּבְ ָהָרָעב  ָנַתִים  ׁשְ ֶזה  י  ּכִ ִלְפֵניֶכם:  ֱאלִֹהים  ָלַחִני  ׁשְ
ָלֵחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום  ׁשְ ר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר: ַוּיִ ִנים ֲאׁשֶ ָחֵמׁש ׁשָ
ם  ַאּתֶ ה לֹא  ְוַעּתָ ֹדָלה:  ּגְ ִלְפֵליָטה  ָלֶכם  ּוְלַהֲחיֹות  ָאֶרץ  ּבָ ֵאִרית  ׁשְ ָלֶכם 
ְלָכל  ּוְלָאדֹון  ְלַפְרֹעה  ְלָאב  יֵמִני  ַוְיׂשִ ָהֱאלִֹהים  י  ּכִ ה  ֵהּנָ ֹאִתי  ם  ַלְחּתֶ ׁשְ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: )מה, ה - ח( ל ּבְ יתֹו ּוֹמׁשֵ ּבֵ
באלו המקראות כיוון יוסף לחזק את לב אחיו, שלא יתעורר בהם 
ובתחילה  בו כאוות נפשם,  ועשו  בו  רגשי צער על אשר התעללו 
העליונה,  בהשגחה  הוא  שהכל  להם  ואמר  לנחמם  לבם  על  דיבר 
וכיון שזה היה רצונו של הקב"ה על כן נשתלשלו הדברים על ידם, 
ולולא זה הרצון לא היה ביכולתם לעשות לו מאומה, והוסיף לומר 
בארץ,  שארית  להם  לשום  כדי  כן,  גם  לטובתם  זה  היה  כי  להם 
לא  'ועתה  לפניהם  ואמר  לנחמם  הוסיף  ח'(  )בפסוק  מכן  ולאחר 
אתם שלחתם אותי הנה כי אם האלקים' וגו' ומהראוי לדייק איזה 
דיוקים אשר דרכם נשפך אור לעמוד על עומק כוונת יוסף באלו 

הדברים. 
א. תחילה לכל עלינו להבין מדוע בקריאת התורה מפסיק הקורא 
קודם זה המקרא כדי לכבד את השלישי לעלות לתורה, הלוא עדיין 
הוא ממש באמצע הענין, כי עדיין לא גמר יוסף לנחם את אחיו, ואין 
זה דרכה של תורה להפסיק באמצע הענין. ב. עוד עלינו להבין כוונת 
יוסף בהוסיפו שוב תיבת 'ועתה' הרי הכוונה הפשוטה שבתיבה זו 
היא: 'לאור המצב הנוכח' כלומר מאחר שהנכם עומדים כעת במצב 
של הכרה במעשיכם השליליים, ועלולים אתם להצטער על כך, על 
כן הריני משבר את אזניכם כי אין עליכם להצטער, ומאחר שזוהי 
היה  עדיין  הרי  זו,  תיבה  להכפיל שוב  לו  למה  פשוטו של מקרא 
באמצע דבריו, ותיבת 'ועתה' הראשונה יכולה לכלול כל דבריו. ג. 
עוד עלינו להבין את המשך דבריו 'לא אתם שלחתם אותי הנה כי 
האלקים' והרי אלו הדברים נראים כסותרים את דבריו הראשונים, 
שאמר להם 'אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה' הרי 
שאמר להם כי ידם אכן היה במעל, רק שאין עליהם להצטער על 
כך מאחר שהיה זה לטובה כפי שהמשיך ואמר 'כי למחיה שלחני 
אתם  'לא  באמרו  מדבריו  חוזר  דיבורו  כדי  ותוך  לפניכם'  אלקים 
ומה  במעשיהם,  פגם  שום  היה  לא  וכאילו  הנה',  אותי  שלחתם 
שנזדקקו  במעשיהם מאחר  פגם  היה  אנו שלמעשה  גם שרואים 
לכפרה ועל כן עברו את כל התלאות עד שנתגלה להם כי זה אשר 
לפניהם הינו לא אחר מיוסף הצדיק, ועדיין לא השלימו את סאתם, 

עד שברבות הימים נתכפר חטאם ע"י עשרה הרוגי מלכות.  
פי  על  הדברים  ליישב  ואמרתי  לימוד.  צריכים  התמיהות  אלו  כל 
היסוד שדברי יוסף נחלקים לשניים, מתחילה  )פסוקים ה - ז( דיבר 
יוסף לאחיו, והורה להם את דרכי האמונה אשר עליהם להתהלך 
עליו  המוטל  הדרך  את  להם  אמר  ח'(  )פסוק  כך  ואחר  לאורם, 

להתהלך בו ע"פ האמונה הצרופה. דהנה על אף שאי אפשר להבין 
זאת  בכל  יוסף,  של  במכירתו  י-ה  השבטי  של  הטמירה  כוונתם 
רואים כי לדקות כוונתם החשיבה זאת התורה לחטא. וכעת אחר 
לולא  כי  והצער אכן הכירו במעללם  שעבר על השבטים ההסתר 
היה בידם חטא לא הוכרחו לעבור את ההסתר הנזכר, והם בעצמם 
תלו את ההסתר בזה החטא, וכפי שאמרו בעצמם )מב, כא( 'אבל 
אשמים אנחנו' וגו', ועל כן לא היה ביכולתו של יוסף לנחמם ולומר 
להם 'לא אתם שלחתם אותי הנה', כי משמעותן של אלו הדברים 
הוא שלא עשו שום דבר חטא, וזה אינו נכון כי לאמיתו של דבר 
כוונתם, רק בזאת היה  ולדקות  זה בגדר חטא לרום מעלתם  היה 
ביכולתם לנחמם שעל אף שכוונו לרעה השגיח הקב"ה שלא תצא 
תקלה על ידם, וזהו שאמר להם 'אל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי' 
כלומר אכן מכרתם אותי אך למעשה לא יצא שום תקלה ממכירה 
זו, ועל אף שאתם חשבתם לרעה, אלקים חשבה לטובה 'כי למחיה 
שלחני אלקים לפניכם', ועל כן כל מה שמוטל עליהם הוא לשוב 

על כוונתם הבלתי רצויה ותו לא מידי. 
לאחר מכן העלה לפניהם גם את המוטל לפניו מצד היותו מאמין, 
כדי  לנכון לפרשו לפניהם  כי אם חובו הפרטי ראה  זה  ואף שאין 
שלא יבואו לידי הרהור כי עדיין יש לו תערומות עליהם, כי הן אמת 
שבפועל לא הוזק על ידם, אך בכל זאת הינו בצער על שזממו לצער 
אותו, על כן גילה לפניהם כי אין לו שום תערומת עליהם, כי הינו 
מאמין ש'לא אתם שלחתם אותי הנה' כי הוא מצידו מחויב להאמין 
שאין כל בריה יכול לעשות לו מאומה אילו לא היה זה רצון העליון, 
ואלמוני  שפלוני  שסיבב  זה  הוא  הסיבות  מסבב  שהוא  והקב"ה 
יצערו אותו, ועל כן הינו מאמין כי לולא היה זה רצון השי"ת לא היו 

הם עושים לו דבר, ועל כן אין לו עליהם שום תערומות. 
וזהו שאמר להם שוב 'ועתה' כי עד עכשיו דיבר על חובתם וכעת 
אף  על  להם,  ואמר  עתה,  לעת  חובתו  מענין  לדבר  הענין  הפסיק 
העוון  על  לשוב  כדי  וזאת  אותי  מכרתם  אכן  כי  לדעת  שעליכם 
במחשבה, אך אני מצידי איני רואה כל פגם במעשיכם, כי עלי מוטל 
להאמין 'כי לא אתם שלחתם אותי הנה' כי אם מסבב הסיבות ועלי 
להתבונן במצבי לעת עתה שהרי בודאי לא היה כוונתכם שאגיע 
למצבי הנוכחי להיות לאב לפרעה ולאדון על כל ביתו אלא בהכרח 
לא היה זה כי אם עצה עמוקה מהשי"ת, וכבר מאז בעת המכירה 
הגדולה  לכל  סיבה  זה  כדי שתהיה  בהשגחתו  הדבר  זה  היה  כבר 

שהיא לנגד עיניכם. 
זוהי הדרך הראויה לכל יהודי באשר הוא שם, לפעמים נענש יהודי 
שמים,  בידי  הכל  כי  להבין  לו  בנקל  ואז  דומם,  ע"י  שמים  בידי 
ומקבל את הדבר באהבה, אך כשהדבר קורא ע"י בר דעת אז הוא 
מלא תערומות על זה שיצא התקלה על ידו, אך לאמיתו של דבר 
עליו לדעת ולשנן גם אז כי הכל בידי שמים, ומתוך אמונה צרופה 

זו ינצל מחטא הכעס החמור. 
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(אנגלית ועברית)

ט"ת   שגת  תשרפ | א

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

במדרש )ב"ר סח-יג( ובזוהר הקדוש )פרשת ויצא קמח:(, 

בבחינת  היא  לחרן  ישראל  מארץ  יעקב  יציאת  כי 

שגלו  מה  על  לרמז  לבנים",  סימן  אבות  "מעשה 

ישראל בין האומות אחרי חורבן בית המקדש.

לפי זה נשכיל להבין מה שנסתבב מן השמים, 

עם  קשר  ליעקב  היה  לא  השנים  אותן  שבכל 

יצחק אביו, לרמז על מה שגלו ישראל מעל שלחן 

"בשעה  ג.(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  כמו  אביהם, 

מדרשות  ולבתי  כנסיות  לבתי  נכנסין  שישראל 

ועונין יהא שמיה הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא 

מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו 

להם  ואוי  בניו  את  שהגלה  לאב  לו  מה  כך,  בביתו 

לבנים שגלו מעל שולחן אביהם".

והנה עוד הקדמה יקרה מאירת עינים במשנתו 

כפי  זי"ע,  ממעז'יבוז'  ברוך  ר'  הרבי  של  הטהורה 

שופטים(,  )פרשת  דנהורא"  "בוצינא  בספר  שהובא 

"כי  יז-ח(:  )דברים  דיבר בקדשו לפרש הכתוב  אשר 

לדין  דין  בין  לדם  דם  בין  דבר למשפט  יפלא ממך 

ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל 

המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו".

הסתכל  שהקב"ה  הידוע  פי  על  הענין  ומבאר 

הקדוש  בזוהר  כמבואר  העולם,  את  וברא  בתורה 

אסתכל  הוא  בריך  "קודשא  קסא:(:  תרומה  )פרשת 

)ב"ר  במדרש  מבואר  וכן  עלמא".  וברא  באורייתא 

א-א( על הפסוק )בראשית א-א(: "בראשית ברא אלקים. 

התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה... היה 

הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם, והתורה אמרה 

בראשית ברא אלקים, ואין ראשית אלא תורה".

נמצא לפי זה כי כל מקום בעולם קשור לאותו 

חלק בתורה שנברא בו, לכן כמו שהתורה נחלקת 

על  שנברא  העולם  כך  וקטנות,  גדולות  לפרשיות 

גדולות  מדינות  מיני  לכל  מתחלק  התורה  ידי 

וקטנות, ואין לך מקום בעולם שאין לו חיות מאיזה 

חלק בתורה השייך דוקא לאותו מקום.

בדרך זו הוא מבאר מה שאנו רואים לפעמים, 

יכול  ואינו  בתורה  חלק  איזה  על  מתייגע  אדם  כי 

בעולם,  מסוים  למקום  מגיע  שהוא  עד  להבינו, 

 כרב תנה תל ששקב
מ ל כרב תנה תל ש סף

מלכים  שלחן  על  להעלות  יאיר  דברינו  פתח 

במה  רבות,  שנים  בה  שנתקשינו  עצומה  קושיא 

]הובא  טז:(  )מגילה  בגמרא  ז"ל  חכמינו  לנו  שגילו 

ברש"י )בראשית לז-לד([, כי יעקב אבינו נענש שלא 

ראה את יוסף כ"ב שנה משנמכר למצרים, משום 

שלא קיים מצות כיבוד אב ואם כ"ב שנה, כ' שנה 

שהיה אצל לבן בחרן, ועוד ב' שנים שנתעכב בדרך, 

כי הן אמת שאביו ואמו שלחוהו לחרן לקחת משם 

אשה, אבל לא אמרו לו להישאר שם כ"ב שנה.

הלא  ופלא,  הפלא  כך  על  לתמוה  יש  אמנם 

חכמינו ז"ל מגדירים את יעקב אבינו במדרש )ב"ר עו-

א(: "הבחור שבאבות זה יעקב". ומרוב קדושתו אמרו 

עליו )תענית ה:(: "יעקב אבינו לא מת". הנה כי כן איך 

לא  שנה  כ"ב  מחייו  נכבד  שחלק  הדעת  על  יעלה 

קיים מצות כיבוד אב ואם, ונענש בכך שלא ראה את 

יוסף כ"ב שנה, הלא מקרא מלא דיבר הכתוב )שמואל 

עליו  שמר  לא  ואיך  ישמור",  חסידיו  "רגלי  ב-ט(:  א 

הקב"ה שלא יכשל בביטול מצוה קדושה זו.

ניזכר,  כאשר  מתעצמת  זו  פליאה  ובאמת 

המוריה  בהר  התפלל  לחרן  יעקב  שהלך  לפני  כי 

במקום המקדש, והקב"ה נתגלה אליו בחלום לילה 

והבטיח לו שמירה מיוחדת באומרו )בראשית כח-יג(: 

"והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך". אם כן 

איך יתכן שאחרי הבטחה זו נכשל יעקב שלא קיים 

מצות כיבוד אב ואם כ"ב שנה. 

נתגלה  שהקב"ה  רואים  אנו  שהרי  ועוד,  זאת 

ליעקב להודיע לו שישוב לבית אביו, כמו שכתוב 

)שם לא-ב(: "וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו 

יעקב שוב אל ארץ  ה' אל  ויאמר  כתמול שלשום, 

דברים  לנו  הרי  עמך".  ואהיה  ולמולדתך  אבותיך 

ברורים כי מה שנשאר עד אז בחרן היה ברצון ה', 

אם כן איך יתכן שנענש על כך.

  כלש  הגל   לב""
חלק ה  "ה המט ז" בכל הש לם 

רחש לבי דבר טוב לבאר ענין זה בדחילו ורחימו, 

על פי מה שכבר הבאנו בפרשת ויצא מה שמבואר 

טוב,  מה  בעתו  דבר  ויגש  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן בפגישה האלוקית שבין יעקב אבינו לבנו 

אחרי  בניו,  מכל  שאהב  הצדיק  יוסף  הזקונים  בן 

נמכר  שיוסף  מאז  שנה  כ"ב  זה  את  זה  ראו  שלא 

למצרים )בראשית מו-כט(:

ישראל  לקראת  ויעל  מרכבתו  יוסף  "ויאסור 

על  ויבך  צוואריו  על  ויפול  אליו  וירא  גושנה  אביו 

צוואריו עוד. ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם 

רש"י:  ופירש  חי".  עודך  כי  פניך  את  ראותי  אחרי 

נשקו,  ולא  יוסף  צווארי  על  נפל  לא  יעקב  "אבל 

ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע".

המחשבות  את  לתאר  שיכול  סופר  עט  איה 

שנה  כ"ב  אחרי  אבינו,  יעקב  של  בראשו  שעברו 

ידי חיה רעה,  יוסף בנו אהובו נטרף על  כי  שחשב 

מרוצה  הקב"ה  אין  כי  גיהנם  שיירש  מזה  ושפט 

ממעשיו, כמו שכתוב )שם לז-לה(: "ויקומו כל בניו וכל 

בנותיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני 

אבל שאולה". ופירש רש"י בשם המדרש: "סימן זה 

היה מסור בידי מפי הגבורה, אם לא ימות אחד מבני 

בחיי, מובטח אני שאיני רואה גיהנם".

מבשרים  בהיר  ביום  שנה  כ"ב  אחרי  והנה 

"ויגידו  מה-כו(:  )שם  הטובה  הבשורה  את  ליעקב 

ארץ  בכל  מושל  הוא  וכי  חי  יוסף  עוד  לאמר  לו 

מצרים... וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת 

מתגלה  הקב"ה  אביהם".  יעקב  רוח  ותחי  אותו 

"אל  מו-ג(:  )שם  לו  ואומר  הלילה  במראות  ליעקב 

תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם, אנכי 

ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה".

יעקב  הצדיקים  ששני  הזמן  הגיע  סוף  סוף 

צווארו  על  נופל  הצדיק  יוסף  יחד.  נתחברו  ויוסף 

של יעקב אבינו מחבקו ומנשקו, ואילו יעקב נמצא 

ישראל  "שמע  שמע:  את  קורא  הוא  אחר  בעולם 

ה' אלקינו ה' אחד", וכבר נתייגעו המפרשים לבאר 

מה ראה יעקב על ככה לקרוא קריאת שמע דוקא 

את  להעלות  יעקב  שרצה  ופירשו  שעה,  באותה 

זה  ענין  ונבאר  הקב"ה,  אל  בנו  מיוסף  אהבתו  כל 

בעזרת השי"ת על פי דרכנו. 

 המטגת האלקש בשן ששקב אבשנ  לש סף הצדשק
תהש  בגל   כרב תנה לב"" כרב א  ש   ה  "ה

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 
(אנגלית ועברית)

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

קורס הכנה למשיח
בחדשות  ושומעים  בבוקר  קמים  הייתם  אם 
שהמשיח הגיע, והוא מדבר עם כל עם ישראל ואומר 
להם: 'בני ישראל היקרים, בוקר טוב, אני המשיח' – 
מן הסתם,  מרגישים?  חושבים שהייתם  איך אתם 
מציפה את  הייתה  גדולה  חושבים ששמחה  אתם 
לבכם, הרגשה של שחרור וגאולה, סוף לצרות, סוף 
לקשיים, סוף לשקר. אבל זה לא יהיה בדיוק כך. נכון 
שכולנו מצפים למשיח והלוואי שכבר נשמע את קול 
השופר, אבל צריכים לדעת שזה לא אומר בהכרח 
יכולה  בהחלט  ההרגשה  נעימה.  הרגשה  שנרגיש 

להיות הרגשה של פחד ובהלה עצומים ונוראים.

משיח זה כמו ֵליָדה. אמנם ֵליָדה זה אירוע משמח 
מאוד ומשחרר מאוד, אבל יש בו גם פחד וגם חבלי 
צער וכאב ואפילו טראומות קשות ל"ע. היום ישנה 
רבות  ונשים  ללידה,  הכנה  לקורס  גדולה  מודעות 
מעידות שהקורס שעשו עזר להן לעבור את הלידה 
בצורה חווייתית ואפילו נעימה! במאמר הזה ננסה 
לעשות לכולנו "קורס הכנה למשיח", קורס שימנע 
מאתנו את החוויות הקשות, שנוכל לקבל פני משיח 

בשמחה כפי שבאמת היינו רוצים.

קשה  תקופה  צפויה  יתגלה,  שהמשיח  לפני  עוד 
מאוד שנקראת "חבלי משיח" שכבר חזו הנביאים, 
ולא  נבואות מפחידות  ובספרים הקדושים כתובות 
זה,  ישנה דרך להינצל מכל  זו.  נעימות על תקופה 
וילדינו,  משפחתנו  ביתנו,  בני  כל  את  גם  ולהציל 
כולו,  העולם  כל  את  להציל  ואפילו  וסבל,  מצער 
ולהפוך את ביאת המשיח לתקופה באמת שמחה 
רבי  הקורס?  את  מעביר  ומי  העולם.  לכל  ונעימה 
נחמן מברסלב. הוא מבטיח לך גאולה נעימה, ואם 
לא תהיה מרוצה, כספך יוחזר, אבל אצל רבינו כולם 
מרוצים. מה לומדים בקורס? בקורס לומדים לדבר 

עם ה' בכל יום ולעשות תשובה בכל יום.

"בוודאי  )רכח(:  הר"ן  בשיחות  רבינו  אומר  וכך 
להם התבודדות.  פי שאין  על  נמצאים כשרים אף 

אבל אני קורא אותם מבוהלים ומבולבלים. ופתאום 
מעורבבים  יהיו  אותם,  ויקרא  משיח  כשיבוא 
ומבולבלים. אבל אנחנו נהיה דומים כמו האדם אחר 
השינה שדעתו נוחה ומיושבת היטב. כן תהיה דעתנו 

נוחה ומיושבת עלינו בלי מהומה ובלבול".

נסביר קצת את השיחה: אדם שאין לו התבודדות 
תורה  שמקיים  כלומר  כשר,  איש  הוא  אם  גם   –
זה   – המסורה  בדרך  והולך  תורה  ולומד  ומצוות 
יתפוס  ומשיח  משיח,  חבלי  מפני  אותו  ְמַחֵּסן  לא 
מי  אבל  קשה.  תקופה  יעבור  והוא  מוכן  לא  אותו 
שהולך בדרך של רבי נחמן, והסימן לכך הוא שיש לו 

התבודדות בכל יום – הוא יגיד למשיח 'שלום עליכם' 
בחיוך וימשיך בעבודתו כמקודם.

ולמעשה, כל החידוש של המשיח הוא שהמשיח 
רבי  ולכן אמר  לעשות התבודדות.  כולם  ְיַלֵּמד את 
שלמשיח  אלא  כלום,  משיח  לבין  בינו  שאין  נחמן 
ישמעו ואילו לו – לא שומעים. כשמשיח יגיד לעשות 
היא  החכמה  אבל  ישמעו,  כבר  כולם  התבודדות, 
"להקדים את השּוק" ולהתחיל לסחור בלהיט הבא 

עוד לפני שהמחירים קופצים.

מה  כל  לה'  לספר  היא  העיקרית  וההתבודדות 
עצה  לא  וזו  תשובה.  ולעשות  יום  בכל  שעשית 
תשובה  מצוות  יש  מהתורה.  מצווה  זו  מחודשת. 
בתורה, ותשובה אפשר לעשות רק מתוך התנתקות 
יישוב  של  ביום  מיוחד  זמן  לפרק  החיים  משטף 
הדעת והתבוננות. וצריכים לעשות את זה בכל יום 
סוף  עד  תחכה  אם  ישרים'.  ב'מסילת  כמובא  ויום 
המצווה  את  ותפסיד  תשכח  כבר  אתה  השבוע, 
הגדולה והחשובה ביותר של התשובה. וכל שכן אם 

תחכה לסוף השנה.

הייתה דרכם של  וזו  לנו משה  זו התורה שמסר 
כל המיוחדים שבכל הדורות. כמו שאומר רבי נחמן 
)ל"ת ק(: "מקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר 
באמת, כי אם על ידי התבודדות". והיה רבינו "מזכיר 
ואמר,  אמתיים  מפרסמים  צדיקים  וכמה  כמה 
שכולם לא באו למדרגתם כי אם על ידי התבודדות".

אבל לצערנו כבר בדורו של משה היו גדולי עולם 
ישראל  עם  ורוב  קורח,  כמו  עשו התבודדות,  שלא 
עדיין  אנחנו  ולכן  הזו  בדרך  וללכת  התאמצו  לא 
בגלות. כל גדולי הדורות עוררו על כך, אבל רק רבי 
סלולה  ולדרך  לעצה  זה  את  הפך  מברסלב  נחמן 
יומיומית  מעשית  והדרכה  להוראה  כלומר  לרבים, 
יעבור  ולא  חוק  יהיה אצלם  ישראל, שזה  עם  לכל 
וזה סימן ההיכר למי  יום,  יעשו תשובה בכל  שהם 

ששומע ַלַמדריך שהוא רבינו הקדוש.

ועל זה אמר רבינו שזה החיסון וההגנה מפני חבלי 
המשיח. וזה לא רק הגנה מפני חבלי משיח אלא זו 
גם הגנה על הילדים, כמו שאומר רבינו על הפסוק 
"ומל ה' אל לבבך ואת לבב זרעך", שכאשר האבא 
הילדים  גם   – תשובה  עושה  כלומר  לבבו,  את  מל 
זוכים ללב טהור, ולא רק שלא יוצאים לתרבות רעה, 
אלא נעשים עובדי ה' אמתיים. וזה עוד רווח עצום 

של ההתבודדות.

ובנוסף לכך, ההתבודדות היא כיפת ברזל אמתית 
שמגנה על כל העולם. כמו שאמר רבי נחמן לאנשיו: 
כלומר  גזירות?"  לגזור  לקב"ה  נותנים  אתם  "איך 
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הרב מן ההר 2, הר חומה,

בשעה 20:00

יום ד', י"א טבת
)19/12/18(

ישיבת "חוט של חסד" 
שמואל הנביא 13,

בשעה 8:30

יום ה', י"ב טבת
)20/12/18(

בי"כ ע"ש חללי צה"ל 
המעפילים פינת המצודה,

בשעה 21:30

חולוןירושליםירושליםתל אביב

הדרכה מעשית 
יומיומית לכל עם 
ישראל, שזה יהיה 
אצלם חוק ולא יעבור 
שהם יעשו תשובה 
בכל יום

בס"ד בר"ה

לישועה שלך, או להקדשת העלון 
הזמן את העלון עוד היום | 02-5308000

העלון מופץ ב- 30,000 עותקים

בס״ד
ז' טבת תשע״ט 
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לזכות רפואה שלמה
מלכה בת רחל

ומאשא מרים בת מיינדל אלקא

בקרוב!
מקורי תוכן

חדש


