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In this week’s parsha, parshas Chayei Sarah, it is fitting 
that we examine the blessing HKB”H bestowed upon Avraham 
Avinu (Bereishis 24, 1): אברהם את  ברך  וה’  בימים  בא  זקן   “ואברהם 

 now Avraham was old, well on in years, and Hashem—בכל”
had blessed Avraham with everything.  The text does not 
explain the significance or the nature of the berachah ”בכל“—
“with everything.”  Nevertheless, we find several explanations 
in the Gemara (B.B. 16b).  Here is the elucidation of the divine 
Tanna Rashbi: 

“רבי שמעון בן יוחי אומר, אבן טובה היתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל 

חולה הרואה אותו מיד מתרפא, ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם תלאה הקדוש 

ברוך הוא בגלגל חמה. אמר אביי היינו דאמרי אינשי, אידלי יומא אידלי קצירא”.

Rabbi Shimon ben Yochai said: A precious stone hung 
from the neck of Avraham Avinu; every ill person that 
looked at it was healed immediately.  When Avraham Avinu 
passed from the world, HKB”H hung it on the sphere of the 
sun.  Abayei said: This is the basis for the popular saying, 
“When the sun rises, sickness is alleviated.  

The commentaries struggle to comprehend the nature 
of the “precious stone” that hung from Avraham’s neck 
that immediately cured all that were ill.  It is also difficult to 
comprehend the statement that after “Avraham Avinu passed 
from the world, HKB”H hung it on the sphere of the sun.”  
We find an explanation in the Chiddushei Chasam Sofer (ibid.) 
brought down in the name of the Rishonim; its source is the 
Akeidas Yitzchak (Bereishis 4); it is also brought down in the 
Binah L’Itim (75).  

In essence, they explain that the precious stone that hung 
from Avraham Avinu’s neck is an allusion to the gems of 

wisdom that flowed from his mouth, articulated by the voice 
coming from his throat.  With his wisdom, he spiritually healed 
all of the infirm souls that he fashioned in Charan and brought 
under the wings of the Shechinah.  As it is written (Bereishis 21, 
 he planted an—“ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה’ אל עולם” :(33
“eshel” in Be’er Sheva and there he proclaimed the name of 
Hashem, G-d of the Universe.  

To which Rashbi adds: “When Avraham Avinu passed 
from the world, HKB”H hung it on the sphere of the sun.”  
In other words, it is possible to recognize the presence and 
hand of HKB”H simply by observing and contemplating the 
orb of the sun, with which HKB”H illuminates the world.  In 
the words of the navi (Yeshayah 40, 26): שאו מרום עיניכם וראו מי“ 

 Raise your eyes heavenward and see Who created --ברא אלה”
these.  In a similar vein, David HaMelech proclaims (Tehillim 8, 
 “כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננתה... ה’ אדונינו מה :(4

הארץ” בכל  שמך   when I behold Your heavens, the work—אדיר 
of Your fingers, the moon and the stars that You have set 
in place . . . Hashem, our Master, how mighty is Your name 
throughout the land!  

We Join the Sun in Singing: 
 “Give thanks to Hashem, declare His name”

As it is the nature of Torah to be elucidated in seventy 
different ways, I had a fascinating idea regarding the enigmatic 
statement of the divine Tanna, Rashbi.  In his teachings in the 
Zohar hakadosh (Vayakheil 196a), we find an interpretation of 
the passuk (Tehillim 72, 5): ”ייראוך עם שמש“-- they will fear you as 
long as the sun shines.  When the sun appears in the morning to 
illuminate the world, it utters the following song (Tehillim 105, 
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FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

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

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

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

The great and famous sage Hillel had eighty most distinguished disciples; thirty of them were 
said to be worthy to enjoy the Divine Presence as Moshe Rabbeinu did; another thirty were 
said to be great enough to have stopped the sun in its path as Yehoshua did; the remaining 
twenty were "in the middle" The greatest of all of Hillel's disciples was Yonasan ben Uzziel; 
the smallest among them was Rabban Yochanan ben Zakkai, who was familiar with all the 
hidden secrets of the holy Torah. Chazal say on Yonasan Ben Uziel, when he would learn 
Torah, the fire that he emitted from his learning would burn up a bird that flew directly over 
his head. The Kotzker  Rebbe asked if this is what occurred to Hillel’s talmid while he learned, 
what happened to the Rebbe himself in the same scenario?  The Kotzker answered “Nothing 
would happen”. For the greater the person the more self control he possesses.  
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‘His mistake is my hashgacha’ –   'טעות שלו השגחה שלי'
It is 12:15 at night. I took a taxi from my parents’ house in Yerushalayim 
to the bus stop going to Beit Shemesh. I wanted to catch the bus on the 
Mehadrin route. The taxi left me off at the bus stop on time, however, I 
saw my bus left the stop a few minutes early. I was very upset over this, 
especially since I spent money to catch it and now it left early and now 
what was I supposed to do?! 
While I was still thinking about my options, another Mehadrin bus pulled 
into the stop. I signaled him to stop and I very happily got on the bus. I 
thanked Hashem for sending me another bus when I thought I was 
stranded. 
When I sat down, I asked a friend if they added a bus at this time. He 
then told me the great hashgacha that happened to me: ‘The regular 
driver took another route and this driver got this route. Being unfamiliar, 
he turned left instead of right. The passengers told him about his 
mistake, so he turned around and went back. When he saw you at the 
stop, he stopped and let you on.’ 
Now I was doubly happy for the salvation of Hashem at a special time 
just for me!!!                               

 ה.מ.                                            
His mistake is another’s hashgacha –  אחר שלו השגחה שלטעות  

On Erev Rosh Hashanah I had preordered challos from a bakery in my 
neighborhood. When I got to the bakery to pick up the challos at the 
appointed time, the baker apologized and said that the challos were sold 
and he was making more. Having no choice, I told him that I would come 
back near closing and he should not forget to put challos away for me. 
When I came back later, the baker asked me if I knew anyone who 
needed challos as he made too many and he wanted to close the bakery 
so that he could prepare for Yom Tov and he was happy to give the 
challos away to anyone who needed them. 
I answered yes, and I put them in my car and continued finishing my 
preparations for the holiday. On the way I called friends and offered 
them the challos and they all said that they had enough, and they had no 
place to store them. On one of my stops I went to a close friend who was 
also a Rosh Yeshiva to wish him a Shana Tova. By the way, I asked him if 
he had enough challos and he asked me if I was serious. I said that I was, 
and I told him that I had a carful of challah fresh from the bakery. 
He got excited and he said that he needed challos for the yeshiva as the 
boys forgot and did not buy challos and all the stores were closed, and 
he showed me the flour that they were about to use to make dough. 
The joy was great. I gave him the challos that I did not know what I 
would do with, and they were exactly what the yeshiva and the Rosh 
Yeshiva needed. 

 כ.ה.
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And if she will not wish – ם לא תאבהאו  
There was once a very wealthy man who had no children. In 
his old age he had a son. Naturally, the man put all his efforts 
into the training of his only son, and when the son got older 
and it was time to find him a shidduch, the elderly man 
appointed his trusted assistant to assist in this personal 
matter, to find a shidduch for his son. The woman must be 
special, one who can continue the chain of this prominent 
family. The assistant received specific instructions to look for 
a shidduch and which neighborhood to stay away from. 
Ultimately, the elderly man said that if he does not succeed in 
his mission, he should not be concerned, since he is exerting 
all his effort and whatever happens will be the will of the 
Creator. 
As you have already figured out, this is the story of our 
parsha. Avraham Avinu sent his servant Eliezer to look for a 
wife for Yitzchak and he made him swear that he would not 
make a shidduch in the land of Canaan (24:4),  כי אם אל ארצי'
 Rather to my land and to my kindred shall‘ – ואל מולדתי תלך'
you go’, and Eliezer asks (24:5) ' האשה ללכת תאבה  לאואם
 ’?Perhaps the woman shall not wish to follow me‘ – אחרי'
Avraham responded (24:6), ן תשיב את בני שמה''השמר לך פ  – 
‘Beware, lest you return my son there’. So far, all this is 
understandable. It is not possible to know exactly which 
shidduch he wanted for his beloved son, but the continuation 
is a little less understandable. Avraham tells Eliezer (24:8), 

בה האשה ללכת אחריך וניקית משבועתי זאת'ואם לא תא  – ‘But if 
the woman will not wish to follow you, you shall then be 
absolved of this oath of mine’, why did he let him off so easy? 
Why didn’t he tell him to persist and try to persuade her? Or 
perhaps to look for another woman? Why did he give up? 
Our great forefather was teaching us basic principle over 
here. Many times we try, we exert ourselves, we want 
something specific and we believe that this is the right thing 
to do. However, in real life, things do not always work out the 
way we wanted. We can have complaints against HaKadosh 
Baruch Hu chas v’shalom. I wanted that shidduch, or that 
apartment, or anything else that we want. Why didn’t it work 
out the way I wanted it to? Sometimes, people do complain, 
‘But the Rav promised me that if I am careful to daven with a 
minyan I will find salvation! Then where is it?!’ 
Avraham Avinu taught us to accept the will of the Creator. 
This is fine and good that you try and want, but at the end of 
the day HaKadosh Baruch Hu runs the world and He does not 
have to do what you want, rather, you must do what He 
wants. 

- Tiv HaTorah – Chayei Sarah  
 

Tiv Hakehila
R’ Gamliel Rabinowitz
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Lessons from a Baby 
ויהיו חיי שרה מאה שנה “ 23:1
ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי 
 ”שרה

“And it was the life of Sarah, 100 years, and 
twenty years, and seven years, the years of 
Sarah’s life.” Why does the Posuk say by the 
numbers “מאה” and “עשרים” the word, “שנה” 
which is a Loshon Yachid, while by the number 
  ?a Loshon Rabbim – ”שנים“ it says ”שבע“
 The word, “שנה” is written after each 
of the phases of Sarah’s life, (after the hundreds, 
the tens, and the units) to teach us that each one 
is expounded on its own.  When Sarah was a 
hundred years old, she was like twenty years old 
in relation to sins.  Just as a twenty year old is 
considered as if she has not sinned, for she is not 
liable for punishment, so too, when Sarah was a 
hundred years old, she was without sin.  When 
she was twenty years old, she was like seven years 
old with relation to beauty.  (רש"י) 
 In regards to the Heavenly Court, one is 
not held liable for their actions until they are at 
least the age of twenty.  The Posuk is telling us the 
greatness of Sarah Imeinu in that when she was 
100 years old, she was still as pure as a twenty-
year-old, one without sin.  The complexion of a 
seven-year old is more beautiful than that of a 
twenty-year-old.  The Posuk is telling us that 
when Sarah was twenty, her complexion was as 
beautiful as a seven-year-old.   (מזרחי) 
 Why does the Posuk say with the 
numbers “מאה” and “עשרים” the word “שנה” 
which is a Loshon Yachid, while with the number 
 a Loshon Rabbim? One – ”שנים“ it says ”שבע“
should always be exceedingly humble in his own 
eyes, and he should always remember the 
situation he was in for the first year of his life.  
From birth until the first year, a child cannot talk, 
cannot walk, constantly dirties his clothing, and 
needs to be cleaned frequently.  Anything that a 
small child can grasp, even that which is 
exceedingly disgusting, immediately goes into his 
mouth, and he doesn’t understand what he is 
doing.  The baby has many deficiencies.  Had 
Hakodosh Boruch Hu given complete Da’as to 
man when he is born, man would die with a moan, 
for he would recognize his failings and his 
shortcomings, and would not be able to bear the 
anguish of his deficiencies.  Therefore, one can 
look at a baby when it is born, and recognize that 
human beings have great inadequacies.  This will 
allow him to bear the pain over what he did not 
accomplish.  At the same time, these thoughts 
should keep one humble, for he must know that 
all human beings have failings, including himself.  
This is the meaning of the Posuk in Koheles 2:14 
 A wise man his eyes are in“ – ”החכם עיניו בראשו“
his head” – a wise man is one whose eyes are at 
the beginning, are focused on when a person is 

born, where it is clear to all the great deficiencies 
of humans, and this will ensure that he acquires 
and retains the great Midah of Anavah and 
Hachna’ah.  This is what the Torah is coming to 
tell us here about Sarah Imeinu.  She was 
exceedingly humble and small in her own eyes, as 
the Posuk in Tehillim 15:4 says, “נבזה בעיניו נמאס” 
– “A contemptible person in his eyes is repulsive.” 
Even when Sarah was one hundred years old, she 
remembered and focused constantly on the first 
year of her life, how she was deficient in so many 
ways.  “ חיי שרה מאהויהיו  ” – When Sarah was 100 
 the first ”שנה“ ,she remained focused on -”שנה“ –
year of he life.  She saw that what she was able to 
accomplish, her beauty, and her strength, were 
not that which she should become arrogant about 
them.  “ועשרים שנה” – Even more than that, when 
she was twenty years old, the height of beauty 
and strength, she also saw herself, “שנה” – like 
the first year of life, that despite her great 
attributes and qualities, she was always humble.  
 ,But when she was seven years old – ”ושבע שנים“
when she was young, and people may say that at 
a young age one does not need to concern 
themselves with Avodas Hashem for they are 
young, then, “שנים” – she saw herself as many 
years old, so it was incumbent upon her to rise to 
the level of an adult, and serve Hakodosh Boruch 
Hu in the proper manner.  (עוד יוסף חי) 
 The Zohar Hakodosh says that in this 
Posuk, there is a Remez to Mussar for us 
regarding the matter of Anivus, humility.  One 
who is great, is small, and one who is small is 
great.  One who thinks of himself as great, is 
haughty, he is truly small. While one who always 
sees himself as small, he is truly great.  The Posuk 
says, “מאה” and “100 – ”עשרים and 20, large 
numbers, after these numbers the Posuk says, 
 one year – alluding to this concept that – ”שנה“
one who thinks he is great, he is small.  However, 
by the small number, “7 – ”שבע the Posuk says, 
 for one who is small, he is many, he is – ”שנים“
great.  Initially Sarah Imeinu was called, “שרי.”  
Rashi in Parshas Lech Lecha 17:15 says that 
initially Sarah was called שרי which means, “my 
governor,” for she was a governor for me, but not 
for others. Her name was changed to שרה – 
governor, without any limiting qualification for 
she became governor over all.  The Torah tells us 
here why Sarah was Zoche during the latter part 
of her life to become שרה - the governor over all.  
The main reason is because she made herself 
small.  For throughout her life, as much as she 
accomplished, she was always exceedingly 
humble.  “שני חיי שרה” – these were the years of 
Sarah; they were all equal years; she always had 
sterling Middos, and always remained righteous 
and humble.  Avrohom returned from the 
Akeidah to eulogize and cry over Sarah.  The 

Posuk says, “ולבכתה” – and to bewail her – the 'כ 
is a small one.  The Torah is telling us that one 
should not think that through the days of her life 
she was not necessarily humble, but at the end of 
her life she worked hard on the Midah of Anavah 
and achieved it.  Rather, we must know that even 
at the age of 'כ twenty years old, the 'כ was small, 
she was already humble.  There are many Seforim 
filled with lessons of the Midah of Anavah that we 
see by Avrohom Avinu, Moshe Rabbeinu and 
Aharon Hakohen, Dovid Hamelech, and the 
Melech Hamoshiach – that he will come riding on 
a donkey, which represents humility.  There is a 
Shita brought down in the Gemara in Sotah 5a, 
that a Talmid Chochom is supposed to have an 
eighth of an eighth of Ga’avah.  An eighth of an 
eighth is one sixty-fourth.  One needs that 
amount of Ga’avah to stand up to those who will 
make fun of his Avodas Hashem. However, having 
any Ga’avah is a slippery slope.  Chazal call one 
who is arrogant a רוח גס .  The Gematria of גס is 
63.  One is allowed to have 1/64th of Ga’avah, 
however, if one has even a bit more, that he has 
1/63rd – “גס” – of Ga’avah, then he is considered 
arrogant, and has a despicable Midah. ( מהר"י
  (שטייף
 The words, “ויהיו חיי שרה” have the 
same Gematria as, “השוו לטובה” – which teaches 
us that all of the Sarah Imeinu’s years were good 
years.  (חומת אנך)  
 Now we can understand why the Torah 
says, “שנה” after the larger numbers, and “שנים” 
after the seven.  The most important Midah in 
Avodas Hashem is the Midah of Anavah, humility.  
Sarah exemplified the Midah of Anavah.  The 
Midah of Anavah is what propels a person 
forward, for the person always sees himself as 
lacking, and therefore is always striving for more.  
At the age of twenty, and even at the age of 100, 
Sarah saw herself as deficient, and continued to 
strive for greater heights.  However when Sarah 
was seven, the Torah says, “שנים” – years – for 
Sarah had a little measure of Ga’avah.  The 
Gemara in Sotah 5a says that a Talmid Chochom 
is supposed to have an eighth of an eighth of 
Ga’avah.  If the Midah of Ga’avah is so despicable, 
why is even a small measure appropriate?  While 
one always needs to be humble and see his 
deficiencies, one must have the belief that he can 
grow.  That eighth of an eighth of Ga’avah gives a 
person the courage to continue to seek to strive, 
no matter the challenges in his way, for he 
believes in himself that he can grow.  May we all 
be Zoche to act in this manner of Sarah Imeinu, 
while we remain humble throughout our lives, 
and continually seek to grow, for we know that 
we can do it!  Hakodosh Boruch Hu is with us to 
guide us; we just need to show Him we want to 
do it.   

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter
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n this Parsha, Avrohom asks Eliezer to find a wife for his 
son Yitzchok. Eliezer asks Avrohom, U’ly Lo So’ve Ho’isho, 
what if the woman doesn’t want to return with him to live 
near Avrohom. Those words are written in the Torah when 

Eliezer asked Avrohom for instructions, and are repeated when 
he retold the story to Rivka’s family, but with one difference. 
When he repeated the story the word U’ly, what if, is written 
without a “Vav”. Rashi explains that Eliezer had a daughter 
named U’ly and he was hoping that Avrohom would consider his 
daughter for Yitzchok.
 
Interestingly, the correct spelling of his daughter’s name was 
written when he retold the story, and not when he asked 
Avrohom for instructions. If his intention was to suggest his 
daughter for Yizchok, the correct spelling should have been 
found when he was speaking to Avrohom.
 
I’d like to suggest the following. People often make suggestions 
subconsciously, and only become aware of what they really 
meant, or why they chose a specific word, later. Sometimes they 
don’t realize what they intended until they retell the story to 

themselves or to others. That is why Eliezer only recognized that 
he “inserted” his daughter’s name when he retold the story, and 
not when he was speaking to Avrohom.
 
This message is a very practical one for everyone. People 
often believe that they are objective. Nevertheless, they should 
acknowledge that often only in hindsight do they actually 
become objective. Acknowledging that they are often subjective 
during some experiences can cause people who may be overly 
confident to not become arrogant. People should not become 
indignant when others suggest that they are biased. They may 
indeed be biased. They just may not have realized it yet. 

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

MMoorree  DDeeeeddss,,  
MMoorree  NNaacchhaass  

““WWhat are you doing, Avi?” 

“I am preparing a Devar Torah, Chaim.” 
“How nice. Is it a Devar Torah for any 
special occasion or reason?” 
“Yes, Chaim, it is very special. It is for my 
father.” 
“That’s so good of you! When are you 
going to share this Devar Torah with your 
father?” 
“At the Shabbos table.” 
“Wonderful, Avi! I just have one question 
for you. How do you know that your 
father likes Divrei Torah at the Shabbos 
table?” 
“Because he says them himself. Every 
week my father prepares Divrei 
Torah to share with the whole 
family at the Shabbos table. He 
tries to make the subject matter 
interesting to everyone, so that 
we can all understand and 
participate. I concluded that if my 
father gets nachas when we listen 
to his Divrei Torah, how much 
more so he would get 
nachas when we 
prepare our own 
drashas. Therefore, I 
am preparing a Devar 
Torah for the Shabbos 
table to give my father 
nachas.” 
“That is so thoughtful, 
Avi. Your father must be so 
proud of you. Can you share 
your Devar Torah with me?” 
“With pleasure, Chaim. It is 
from the commentary of Rav Meir Sim-
cha of Dvinsk, the author of the sefer 
Meshech Chochma, on this week’s 
parasha (Bereshis 18:10). After the Akeidas 
Yitzchak, the malach (heavenly angel) of 
Hashem says to Avraham Avinu, ‘Now I 
know that you fear the Almighty’ 
(Bereshis 22:12). How did the malach 
know this? He observed Avraham’s in-
tense desire to fulfill the will of his Crea-
tor. Avraham Avinu had waited until age 
100 for a son to be born to his wife Sara. 
We can only begin to imagine how much 
he cherished Yitzchak. Hashem com-
manded him to offer his precious son as a 
sacrifice. What was Avraham Avinu’s re-
action? He got up early in the morning to 
fulfill the ratzon (will of) Hashem. He 
carried out all of Hashem’s wishes to the 
very end, when he raised the knife to 
shecht Yitzchak. At the last moment, the 
malach called him and told him to stop. 
‘Now I know that you fear the Al-
mighty.’“ 
“Only someone with phenomenal yiras 
shomayim would have the courage to 

follow such a command.” 
“That was Avraham Avinu. Our holy 
forefather’s entire life was a symphony of 
yiras shomayim. The Meshech Chochma 
compares yiras shomayim to the fear of 
one’s father. One who reveres his father, 
and wants to fulfill his wishes will do two 
things. First, he will determine what gives 
his father pleasure, and what disturbs 
him. He will then do the things that his 
father enjoys, and refrain from those 
things that annoy him. That is how Avra-
ham Avinu conducted his life. He did not 
receive the Torah at Har Sinai. Rather, he 
deduced it on his own. He contemplated 
the beauty and intricacy of the universe, 
and deduced that a Being of great wis-
dom must have created it. He then fig-
ured out what the Creator expected of 
him, and performed His wishes. In doing 
so, he set the precedent for our entire 
nation.” 
“Avraham wanted to please Hashem, just 

like a child wants to please his father.” 
“Precisely.” 
“Avi, with your Devar Torah, you are 
emulating our holy forefather 
Avraham Avinu. You figured out that 
saying a Devar Torah at the Shabbos 

table gives your father nachas, therefore 
you are doing it. To take it even a step 

farther, we are all Hashem’s 
children, as the verse states, ‘You 
are children to Hashem, your G-d’ 
(Devarim 14:1). He gave us the 
Torah; the positive and negative 
mitzvos. He makes it simple for us 
to give Him nachas – just perform 
the positive mitzvos, and refrain 
from violating the negative 

commandments. As we 
learn more Torah, we learn 
more mitzvos, more of their 
details, their meanings, and 
their kavannas (intentions). 

We subsequently perform more of them, 
more correctly, with more kavannah. 
This gives Hashem more, and more, and 
more nachas.” 
“Chaim, the greatest thing that we can 
accomplish in life is to give Hashem 
nachas. This is what we were created for, 
and this is our reason for being here. May 
we all succeed, just like our great ancestor 
Avraham Avinu!” 
“Amen!” 
 
Kinderlach . . . 
Nachas, nachas, nachas. That is what we 
want to give our parents; that is what we 
want to give our Father in heaven. It is 
very simple. Do the things that they like, 
and do not do what they dislike. We fear 
our parents and honor them. We fulfill 
their wishes. We fulfill Hashem’s positive 
and negative mitzvos. Let us make our 
lives one big symphony of nachas, just like 
our patriarch, Avraham Avinu. 
 

TThhee  UUllttiimmaattee  TTeesstt  
AAkeidas Yitzchak – the binding of Yitz-

chak – was Avraham Avinu’s last and most 
difficult test. Yitzchak was “his son, his only 
one, whom he loved,” born to him at age 
100 after a lifetime of childlessness. The 
thought of sacrificing such a precious child 
is beyond comprehension. This crushing 
test would break an ordinary person. Yet 
there is another aspect to Akeidas Yitzchak 
that is far more difficult. 

RRav Eliyahu Lopian points out that 

Avraham Avinu had tremendous seichel 
(common sense). After all, he concluded 
on his own that there is a Creator of the 
universe. He then deduced how to serve 
Him with such certainty that allowed 
himself to be thrown into a fiery furnace 
to sanctify His Name. Hashem saved him. 
Avraham Avinu’s message to the world 
was chessed – we must be kind to each 
other. He treated other people royally, 
teaching them by example that this was 
the way to serve The Creator. Human 
sacrifice was one of the barbaric ways to 
serve pagan idols. Nothing could be far-
ther removed from Avraham’s teachings. 
If he went through with this test and 
slaughtered Yitzchak, his whole life’s 
work would be ruined. People would no 
longer listen to such a man who contra-
dicted himself so radically. 

AAvraham Avinu could have had his own 

doubts also. After all, this command went 
completely against his seichel. Could it 
really be the Will of Hashem? Was he 
mistaken in his previous path, in which he 
concluded that the foundation of the 
Torah is chessed? In this final test, we see 
the true greatness of Avraham Avinu. He 
was the supreme servant of Hashem, pre-
pared to carry out His Will no matter 
what. Even if it meant losing his son, his 
life’s work, and his way of thinking. That 
was our forefather Avraham – the ulti-
mate Eved (servant of) Hashem. 
 
Kinderlach . . . 
You come from good stock. Your ancestor 
was Avraham Avinu. We know about his 
wonderful acts of chessed, and his kiruv 
rechokim (bringing people close to 
Hashem). We also know of his willingness 
to give up his life for Hashem. Now we 
see another aspect of Avraham Avinu’s 
greatness – his absolute bitachon (trust) in 
the Almighty. He was prepared to do 
whatever Hashem said, even if it contra-
dicted his entire life. What an inspiration 
for us! Sometimes it is difficult for us to 
carry out Hashem’s will. We need only to 
recall Avraham Avinu. Our ancestor with-
stood the ultimate test. He gave us 
strength. We can do it too. 
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אברהםרץ ואל הבקר   
Then Avraham ran to the cattle. (18:7) 

 
 The Baal HaTurim turns around the letters of the word, 

ha’bakar, so that it becomes ha’kever, the grave. The Yalkut Shemoni 
explains that the bakar, calf, that Avraham Avinu was prepared to 
slaughter ran away, and Avraham followed it into the Meoras 
HaMachpeilah, which then contained the graves of Adam and Chavah. 
When Avraham entered the cave, he saw a man and a woman lying 
there asleep. Next to them candles were burning, from which a 
pleasant odor permeated outward. This is why Avraham sought to 
make Meoras HaMachpeilah the place where he, too, wished to be 
buried. Interestingly, as noted by the Baal HaTurim, the word 
Machpeilah has the same gematria, numerical equivalent, as 
Avraham’s age (175) when he left this world. Avraham chose his 
burial site. His choice was supported by his son, Yitzchak Avinu, and 
grandson, Yaakov Avinu. Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, relates a 
story in which a distinguished rav selected his gravesite due to the 
kedushah, sanctity, which emanated from it.  

 The following story is recorded in the pinkas, diary, of the 
proceedings of the Chevra Kaddisha, Sacred Burial Society, of the 
town of Polna’ah, Ukraine. When the rav of the city felt that his time 
on this world was slowly coming to a close, he went to the Jewish 
cemetery, accompanied by members of the Chevra Kaddisha, with the 
intention of picking out a gravesite. Obviously, he had certain criteria 
concerning next to whom he wanted to be buried. When they arrived 
at the cemetery, he soon pointed to a specific site, claiming that he 
had seen an unusual otherworldly light hovering over it.  

 The members of the Chevra searched through their records 
and discovered that that specific place had already been sold to a 
certain tailor. After more searching, they discovered that for the last 
ten years, this tailor had visited the site (where he would be buried) 
daily in order to recite the entire Sefer Tehillim. When the rav heard 
this, he immediately proceeded to the home of the tailor and begged 
him to sell him the burial site. The tailor was immovable. The spot 
was not for sale. When the rav saw that the tailor was not selling, he 
instructed the Chevra Kaddisha to sell him the spot to the right of the 
tailor. Ten years later, the elderly rav went to his rightful reward in 
Gan Eden and was buried in the spot (which was to the right of the 
tailor) that he had purchased.  

 Ten more years elapsed, and the venerable Horav Leib 
Mochiach, one of the talmidei Baal Shem Tov, asked the Chevra 
Kaddisha of Polna’ah to help him select a burial site. When he arrived 
at the cemetery, he, too, noticed the same extraordinary light that the 
rav of the city had observed twenty years earlier. He, too, wanted to 
purchase this spot (where the tailor had been daily reciting Tehillim 
for the past twenty years). After he was informed that the spot had 
been sold, he attempted to convince the tailor to sell. His efforts also 
proved futile. He compromised and purchased the spot to the left of 
the tailor’s site.  

 The tailor continued reciting Tehillim daily for eight more 
years – a total of (over) twenty eight years, until he, too, was called to 
his rightful place in the Yeshivah Shel Maalah, Heavenly Yeshivah. He 

was buried between the rav of the city and Rav Leib Mochiach. The 
entire city was in awe of this simple (far from simple) tailor, who 
ended up being buried between these two holy men.  

 We may derive a powerful lesson concerning how much 
Heavenly illumination and kedushah is created, and from which one 
may draw and absorb unto himself – all from the recitation of Sefer 
Tehillim. I grew up in a home in which Tehillim recitation was a daily 
staple. My father, a Holocaust survivor who did not have the good 
fortune of studying in a yeshivah, recited the entire Sefer Tehillim 
before davening – every day (and he did not daven at 9:00 a.m.).  

 Sefer Tehillim is David Hamelech’s song of praise to Hashem. 
The 150 Divinely inspired mizmorim have served as the basis of the 
tefillos of Klal Yisrael throughout the millennia. David Hamelech 
originally authored these mizmorim to express his personal love and 
devotion to Hashem, but, ultimately, he structured them in such a 
manner that they could be employed by any individual as a means of 
communicating with Hashem. What makes Sefer Tehillim so unique is 
the feeling that it generates within the psyche of the petitioner. An 
attitude of awareness of the Creator, His Presence throughout every 
moment of our lives, has made Sefer Tehillim the book that 
accompanies a Jew wherever and whenever throughout his life’s 
journey. 

 The mizmorim convey a powerful point: Hashem is with us 
through periods of joy, as well as moments of sadness and pain. 
While we are quick to feel positive when life (seems) is good, as soon 
as a change in the other direction occurs, we tend to become anxious 
and depressed. David went through so much. His ups and downs are 
our ups and downs. He teaches us that it all comes from Hashem, 
Who is a loving Father. There is a reason for everything. By accepting 
the will of Hashem, we become strengthened in the knowledge that 
we are not alone. I conclude with the words of the Malbim (preface to 
his commentary on Sefer Tehillim), “Every person will see in it (Sefer 
Tehillim) every prayer, every supplication, every form of gratitude 
and praise for everything and every subject/issue (whatever it is) to 
cry out, to ask for salvation, in pain or (moments of) relief and 
respite, for the individual or the community, throughout our journey 
on the sea of life” (free translation).  

 We now have an idea concerning the extraordinary power 
of reciting Tehillim, and how an ordinary Jew, through his passionate 
recital of Tehillim, merited to be buried between two gedolei Yisrael.  

 
 וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו 

Avraham stretched out his hand, and took the knife to slaughter his son. 
(22:10)  

 
 A dear friend who became observant late in life, after 

raising his children to be devoutly secular Jews with little or no 
Jewish identity, was told by his daughter, “What bothers me most 
about your commitment to Orthodoxy is that you care more about G-
d than you do about me!” A powerful accusation – if one is not 
Orthodox. One whose life is wholly regulated by the Torah 
understands that it is all about G-d. He comes first. This does not in 
any way suggest that frum people do not have feelings for family. If 
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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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Lessons from a Baby 
ויהיו חיי שרה מאה שנה “ 23:1
ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי 
 ”שרה

“And it was the life of Sarah, 100 years, and 
twenty years, and seven years, the years of 
Sarah’s life.” Why does the Posuk say by the 
numbers “מאה” and “עשרים” the word, “שנה” 
which is a Loshon Yachid, while by the number 
  ?a Loshon Rabbim – ”שנים“ it says ”שבע“
 The word, “שנה” is written after each 
of the phases of Sarah’s life, (after the hundreds, 
the tens, and the units) to teach us that each one 
is expounded on its own.  When Sarah was a 
hundred years old, she was like twenty years old 
in relation to sins.  Just as a twenty year old is 
considered as if she has not sinned, for she is not 
liable for punishment, so too, when Sarah was a 
hundred years old, she was without sin.  When 
she was twenty years old, she was like seven years 
old with relation to beauty.  (רש"י) 
 In regards to the Heavenly Court, one is 
not held liable for their actions until they are at 
least the age of twenty.  The Posuk is telling us the 
greatness of Sarah Imeinu in that when she was 
100 years old, she was still as pure as a twenty-
year-old, one without sin.  The complexion of a 
seven-year old is more beautiful than that of a 
twenty-year-old.  The Posuk is telling us that 
when Sarah was twenty, her complexion was as 
beautiful as a seven-year-old.   (מזרחי) 
 Why does the Posuk say with the 
numbers “מאה” and “עשרים” the word “שנה” 
which is a Loshon Yachid, while with the number 
 a Loshon Rabbim? One – ”שנים“ it says ”שבע“
should always be exceedingly humble in his own 
eyes, and he should always remember the 
situation he was in for the first year of his life.  
From birth until the first year, a child cannot talk, 
cannot walk, constantly dirties his clothing, and 
needs to be cleaned frequently.  Anything that a 
small child can grasp, even that which is 
exceedingly disgusting, immediately goes into his 
mouth, and he doesn’t understand what he is 
doing.  The baby has many deficiencies.  Had 
Hakodosh Boruch Hu given complete Da’as to 
man when he is born, man would die with a moan, 
for he would recognize his failings and his 
shortcomings, and would not be able to bear the 
anguish of his deficiencies.  Therefore, one can 
look at a baby when it is born, and recognize that 
human beings have great inadequacies.  This will 
allow him to bear the pain over what he did not 
accomplish.  At the same time, these thoughts 
should keep one humble, for he must know that 
all human beings have failings, including himself.  
This is the meaning of the Posuk in Koheles 2:14 
 A wise man his eyes are in“ – ”החכם עיניו בראשו“
his head” – a wise man is one whose eyes are at 
the beginning, are focused on when a person is 

born, where it is clear to all the great deficiencies 
of humans, and this will ensure that he acquires 
and retains the great Midah of Anavah and 
Hachna’ah.  This is what the Torah is coming to 
tell us here about Sarah Imeinu.  She was 
exceedingly humble and small in her own eyes, as 
the Posuk in Tehillim 15:4 says, “נבזה בעיניו נמאס” 
– “A contemptible person in his eyes is repulsive.” 
Even when Sarah was one hundred years old, she 
remembered and focused constantly on the first 
year of her life, how she was deficient in so many 
ways.  “ חיי שרה מאהויהיו  ” – When Sarah was 100 
 the first ”שנה“ ,she remained focused on -”שנה“ –
year of he life.  She saw that what she was able to 
accomplish, her beauty, and her strength, were 
not that which she should become arrogant about 
them.  “ועשרים שנה” – Even more than that, when 
she was twenty years old, the height of beauty 
and strength, she also saw herself, “שנה” – like 
the first year of life, that despite her great 
attributes and qualities, she was always humble.  
 ,But when she was seven years old – ”ושבע שנים“
when she was young, and people may say that at 
a young age one does not need to concern 
themselves with Avodas Hashem for they are 
young, then, “שנים” – she saw herself as many 
years old, so it was incumbent upon her to rise to 
the level of an adult, and serve Hakodosh Boruch 
Hu in the proper manner.  (עוד יוסף חי) 
 The Zohar Hakodosh says that in this 
Posuk, there is a Remez to Mussar for us 
regarding the matter of Anivus, humility.  One 
who is great, is small, and one who is small is 
great.  One who thinks of himself as great, is 
haughty, he is truly small. While one who always 
sees himself as small, he is truly great.  The Posuk 
says, “מאה” and “100 – ”עשרים and 20, large 
numbers, after these numbers the Posuk says, 
 one year – alluding to this concept that – ”שנה“
one who thinks he is great, he is small.  However, 
by the small number, “7 – ”שבע the Posuk says, 
 for one who is small, he is many, he is – ”שנים“
great.  Initially Sarah Imeinu was called, “שרי.”  
Rashi in Parshas Lech Lecha 17:15 says that 
initially Sarah was called שרי which means, “my 
governor,” for she was a governor for me, but not 
for others. Her name was changed to שרה – 
governor, without any limiting qualification for 
she became governor over all.  The Torah tells us 
here why Sarah was Zoche during the latter part 
of her life to become שרה - the governor over all.  
The main reason is because she made herself 
small.  For throughout her life, as much as she 
accomplished, she was always exceedingly 
humble.  “שני חיי שרה” – these were the years of 
Sarah; they were all equal years; she always had 
sterling Middos, and always remained righteous 
and humble.  Avrohom returned from the 
Akeidah to eulogize and cry over Sarah.  The 

Posuk says, “ולבכתה” – and to bewail her – the 'כ 
is a small one.  The Torah is telling us that one 
should not think that through the days of her life 
she was not necessarily humble, but at the end of 
her life she worked hard on the Midah of Anavah 
and achieved it.  Rather, we must know that even 
at the age of 'כ twenty years old, the 'כ was small, 
she was already humble.  There are many Seforim 
filled with lessons of the Midah of Anavah that we 
see by Avrohom Avinu, Moshe Rabbeinu and 
Aharon Hakohen, Dovid Hamelech, and the 
Melech Hamoshiach – that he will come riding on 
a donkey, which represents humility.  There is a 
Shita brought down in the Gemara in Sotah 5a, 
that a Talmid Chochom is supposed to have an 
eighth of an eighth of Ga’avah.  An eighth of an 
eighth is one sixty-fourth.  One needs that 
amount of Ga’avah to stand up to those who will 
make fun of his Avodas Hashem. However, having 
any Ga’avah is a slippery slope.  Chazal call one 
who is arrogant a רוח גס .  The Gematria of גס is 
63.  One is allowed to have 1/64th of Ga’avah, 
however, if one has even a bit more, that he has 
1/63rd – “גס” – of Ga’avah, then he is considered 
arrogant, and has a despicable Midah. ( מהר"י
  (שטייף
 The words, “ויהיו חיי שרה” have the 
same Gematria as, “השוו לטובה” – which teaches 
us that all of the Sarah Imeinu’s years were good 
years.  (חומת אנך)  
 Now we can understand why the Torah 
says, “שנה” after the larger numbers, and “שנים” 
after the seven.  The most important Midah in 
Avodas Hashem is the Midah of Anavah, humility.  
Sarah exemplified the Midah of Anavah.  The 
Midah of Anavah is what propels a person 
forward, for the person always sees himself as 
lacking, and therefore is always striving for more.  
At the age of twenty, and even at the age of 100, 
Sarah saw herself as deficient, and continued to 
strive for greater heights.  However when Sarah 
was seven, the Torah says, “שנים” – years – for 
Sarah had a little measure of Ga’avah.  The 
Gemara in Sotah 5a says that a Talmid Chochom 
is supposed to have an eighth of an eighth of 
Ga’avah.  If the Midah of Ga’avah is so despicable, 
why is even a small measure appropriate?  While 
one always needs to be humble and see his 
deficiencies, one must have the belief that he can 
grow.  That eighth of an eighth of Ga’avah gives a 
person the courage to continue to seek to strive, 
no matter the challenges in his way, for he 
believes in himself that he can grow.  May we all 
be Zoche to act in this manner of Sarah Imeinu, 
while we remain humble throughout our lives, 
and continually seek to grow, for we know that 
we can do it!  Hakodosh Boruch Hu is with us to 
guide us; we just need to show Him we want to 
do it.   

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
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המשך בעמוד 3

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

שעליה לבדה נברא העולם?"

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

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

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

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

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

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

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

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

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

ראשית עמלו.

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

הלוויים בשירה מיוחדת.

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

מפתח הברכות

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

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

מהם..."

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

פי יסוד זה.

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

בחיים.

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

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

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

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

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

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

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

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

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

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

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

9302030־03.

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

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

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

הנוראים.

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

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

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

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

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

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

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

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

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

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

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

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

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

רוחני, עליון.

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

ומתוקה.

זמני השבוע

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

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

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

לפחות טירדה זו. 

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

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

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

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

אבלים, וכך האוהלים.

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

שבא לחזק את התושבים. 

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

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

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

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

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

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

פרי צעיר?

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

נחוץ לשימושים אחרים. 

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

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

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

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

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

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

אלא בתנאים האמורים.

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

שמירת הגוף והנפש סי' רנ ס"ה־ט, וש"נ.
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חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

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

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

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

את התפילין והמזוזות.

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

מושג ברגע

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

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

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

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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‘His mistake is my hashgacha’ –   'טעות שלו השגחה שלי'
It is 12:15 at night. I took a taxi from my parents’ house in Yerushalayim 
to the bus stop going to Beit Shemesh. I wanted to catch the bus on the 
Mehadrin route. The taxi left me off at the bus stop on time, however, I 
saw my bus left the stop a few minutes early. I was very upset over this, 
especially since I spent money to catch it and now it left early and now 
what was I supposed to do?! 
While I was still thinking about my options, another Mehadrin bus pulled 
into the stop. I signaled him to stop and I very happily got on the bus. I 
thanked Hashem for sending me another bus when I thought I was 
stranded. 
When I sat down, I asked a friend if they added a bus at this time. He 
then told me the great hashgacha that happened to me: ‘The regular 
driver took another route and this driver got this route. Being unfamiliar, 
he turned left instead of right. The passengers told him about his 
mistake, so he turned around and went back. When he saw you at the 
stop, he stopped and let you on.’ 
Now I was doubly happy for the salvation of Hashem at a special time 
just for me!!!                               

 ה.מ.                                            
His mistake is another’s hashgacha –  אחר שלו השגחה שלטעות  

On Erev Rosh Hashanah I had preordered challos from a bakery in my 
neighborhood. When I got to the bakery to pick up the challos at the 
appointed time, the baker apologized and said that the challos were sold 
and he was making more. Having no choice, I told him that I would come 
back near closing and he should not forget to put challos away for me. 
When I came back later, the baker asked me if I knew anyone who 
needed challos as he made too many and he wanted to close the bakery 
so that he could prepare for Yom Tov and he was happy to give the 
challos away to anyone who needed them. 
I answered yes, and I put them in my car and continued finishing my 
preparations for the holiday. On the way I called friends and offered 
them the challos and they all said that they had enough, and they had no 
place to store them. On one of my stops I went to a close friend who was 
also a Rosh Yeshiva to wish him a Shana Tova. By the way, I asked him if 
he had enough challos and he asked me if I was serious. I said that I was, 
and I told him that I had a carful of challah fresh from the bakery. 
He got excited and he said that he needed challos for the yeshiva as the 
boys forgot and did not buy challos and all the stores were closed, and 
he showed me the flour that they were about to use to make dough. 
The joy was great. I gave him the challos that I did not know what I 
would do with, and they were exactly what the yeshiva and the Rosh 
Yeshiva needed. 

 כ.ה.
 

Chayei Sarah 
5779 

And if she will not wish – ם לא תאבהאו  
There was once a very wealthy man who had no children. In 
his old age he had a son. Naturally, the man put all his efforts 
into the training of his only son, and when the son got older 
and it was time to find him a shidduch, the elderly man 
appointed his trusted assistant to assist in this personal 
matter, to find a shidduch for his son. The woman must be 
special, one who can continue the chain of this prominent 
family. The assistant received specific instructions to look for 
a shidduch and which neighborhood to stay away from. 
Ultimately, the elderly man said that if he does not succeed in 
his mission, he should not be concerned, since he is exerting 
all his effort and whatever happens will be the will of the 
Creator. 
As you have already figured out, this is the story of our 
parsha. Avraham Avinu sent his servant Eliezer to look for a 
wife for Yitzchak and he made him swear that he would not 
make a shidduch in the land of Canaan (24:4),  כי אם אל ארצי'
 Rather to my land and to my kindred shall‘ – ואל מולדתי תלך'
you go’, and Eliezer asks (24:5) ' האשה ללכת תאבה  לאואם
 ’?Perhaps the woman shall not wish to follow me‘ – אחרי'
Avraham responded (24:6), ן תשיב את בני שמה''השמר לך פ  – 
‘Beware, lest you return my son there’. So far, all this is 
understandable. It is not possible to know exactly which 
shidduch he wanted for his beloved son, but the continuation 
is a little less understandable. Avraham tells Eliezer (24:8), 

בה האשה ללכת אחריך וניקית משבועתי זאת'ואם לא תא  – ‘But if 
the woman will not wish to follow you, you shall then be 
absolved of this oath of mine’, why did he let him off so easy? 
Why didn’t he tell him to persist and try to persuade her? Or 
perhaps to look for another woman? Why did he give up? 
Our great forefather was teaching us basic principle over 
here. Many times we try, we exert ourselves, we want 
something specific and we believe that this is the right thing 
to do. However, in real life, things do not always work out the 
way we wanted. We can have complaints against HaKadosh 
Baruch Hu chas v’shalom. I wanted that shidduch, or that 
apartment, or anything else that we want. Why didn’t it work 
out the way I wanted it to? Sometimes, people do complain, 
‘But the Rav promised me that if I am careful to daven with a 
minyan I will find salvation! Then where is it?!’ 
Avraham Avinu taught us to accept the will of the Creator. 
This is fine and good that you try and want, but at the end of 
the day HaKadosh Baruch Hu runs the world and He does not 
have to do what you want, rather, you must do what He 
wants. 

- Tiv HaTorah – Chayei Sarah  
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He must immediately make a house or warehouse to contain the 
light so that it not leave the earth. This is done by immediately doing 
a mitzvah, for the mitzvah is also the spiritual light that has no place 
in this world. However, since it was made in this world, it has an 
attachment in this world and resulting in the light remaining here. 
I heard from the Maggid of Yerushalayim, HaGaon HaTzaddik Rebbe 
Shalom Shvadron zt”l a story that demonstrates this. This was in the 
Volozhin yeshiva. One of the boys, one of the better students in the 
yeshiva, was once asked in the middle of the meal where a certain 
Tosfos was found. The boy thought about it for a few minutes and 
was then gripped by fear when he could not remember the Tosfos. 
The reality was that he was not yet an expert in Shas as he should 
be. To a boy of his stature, this was a major deficit and it bothered 
him very much. He immediately decided to seclude himself in the 
Bais Midrash for several months to learn all of Shas one more time. 
As soon as he made this decision he got up to do it. His friends said 
that in his haste he even forgot to recite Birchas HaMazon! 
Later, when HaGaon Rebbe Chaim Shmuelevitz zt”l told this story he 
mumbled: According to halacha it was prohibited for him to get up 
before bentching and this was categorized as a sin. But in terms of 
action, he was certain that that he waited until after bentching, he 
would not have had the will to do it. For even that small amount of 
time it took to recite Birchas HaMazon, his arousal would have 
cooled off! 
Based on these words, we can explain the response of Eliezer. Even 
Eliezer, when he wanted to go, a strong desire to find a wife for 
Yitzchak was aroused within him to help him build his house. Even 
though he was not obligated to do anything more than find a wife in 
the birthplace of Avraham and to try to bring her to Yitzchak. Still, at 
that time he had the strong desire to see it to its conclusion. As we 
see from the Tefillah that he prayed when he came to Aram 
Naharayim (24:12) ' ם'נא לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברההקרא  – 
‘May You so arrange it for me this day and do kindness with my 
master Avraham’ and if he only wanted to fulfill the directive given 
to him, he would not have prayed this Tefillah. He was in doubt as to 
how to ask the girl if she was interested in coming with him to his 
master’s house. If he found her, fine, and if he did not find her he 
would have gone back emptyhanded. He would have let his master 
know, ‘I fulfilled your word, but I did not find the love for your soul’. 
However, since the desire to be part of this mitzvah was so strong, 
therefore, he was not satisfied with this and he beseeched the King 
of the World, that He should help him find a wife for Yitzchak 
through him. And so, Hashem Yisbarach heard the voice of his 
beseech and made him succeed in an amazing way as described in 
the passage. 
Once Rivka’s brother and mother consented to the shidduch, even 
though they asked for normal things, and they wanted Rivka to wait 
as every other bride waited for the chuppah, still, Eliezer was 
concerned that his arousal would cool, and the return trip would be 
hard, and he would not bring her to Yitzchak in a timely manner. He 
was also concerned that things would come up from Rivka’s side of 
the family, therefore he revealed to them this secret, and he told 
them that just then the light of HaKadosh Baruch Hu was revealed to 
him and he wanted to bring the matter to conclusion. He was afraid 
that the light would dissipate over time and this is why he said, ‘Do 
not delay me’ and the reason was because ‘Hashem had made my 
way successful’. That is, HaKadosh Baruch Hu illuminated my way 
and aroused in my heart to complete the mitzvah. However, I am 
concerned that if I delay for a year or so then the light of the 
mitzvah will diminish, and the result will be that the mitzvah will not 
be completed.  
 

 את האהבה עד שתחפץ
His love while He still desires it  

 
ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר תלך: ויאמר 

נו(-)כד:נהי שלחוני ואלכה לאדני: כאלהם אל תאחרו אתי וה' הצליח דר  
Her brother and her mother said, “Let the maiden remain with us 
days or a set of ten months, then she will go.” He said to them, 
“Do not delay me now that Hashem had made my way successful. 
Send me and I will go to my master.” (24:55-56) 
Rashi explains: Days – a year, as in ‘Its period of redemption shall 
be days’ (Vayikra 25:29). For thus do they give time to a young girl 
twelve months to provide herself with adornments. 
What emerges from the words of Rashi is that Rivka’s brother and 
mother asked for the norm. They were not trying to delay the 
shidduch, rather, they were requesting the time for Rivka that was 
given to every young girl before entering the chuppah. If this is so, 
then we must consider the response of Eliezer, servant of Avraham, 
‘Do not delay me!’ and the basis for this is ‘and Hashem had made 
my way successful!’ Just because Hashem Yisbarach made his way 
successful, is that reason to change the custom? Also, we must 
understand the very reason why the success made him hurry? 
In order to resolve these things, I must first quote the words of 
HaRav HaKadosh of Berditchev in his holy sefer ‘Kedushas Levi’ 
where he explains the Ramban on the posuk (Shir Hashirim 2:7)  מה'
 If you dare provoke‘ – תעירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ'
Hashem to hate me or disturb His love for me while He still desires 
it’. These are his words: When a person senses an arousal of awe 
and love of Hashem Yisbarach, he should immediately make a 
receptacle for it. That is, he should immediately perform some 
mitzvah. For example, give charity or sit and learn. When an 
arousal like this comes upon a person without warning, this is a 
light that shines on the person from Above and is called ‘Neshama’. 
Therefore, the person musty clothe his body in it so that it will be 
an encouragement and a basis for him. This is what the posuk 
means: ‘If you dare provoke Hashem to hate me or disturb His love 
for me while He still desires it’, ‘Cheifetz’ is derived for ‘kli’, that is, 
this arousal that comes to a person needs a receptacle right away. 
Thus, says the Ramban. 
The Rav continues: When the Torah was given Israel sensed this 
great arousal, and they did not yet have a mitzvah to do to contain 
this arousal. They had to rely on the command of Moshe Rabeinu 
of not to touch the mountain and they restrained themselves and 
this mitzvah was a receptacle for the arousal and this is why the 
holiday [Shavuos] is called ‘Atzeres’ [meaning holding back].   
In order to understand the intent of the Ramban, we must first 
show what every person sees for himself. Sometimes, a person will 
be overcome with a craving and desire to serve his Creator, but in 
really, just then he is detained from getting up and acting. Either 
because the time is not right, or because something else happened 
that held him back. Then, it seems that this light will shine on him 
forever, and he will conclude that even though he was not able to 
fulfill his will at this time, but as soon as he can he will serve 
Hashem with strength. Because of this decision, his heart will turn 
to other matters and when the time that he was referring to arrives 
to begin the holy work, though he remembers what he said to 
himself a short time ago, but that arousal no longer stirs within 
him. Even if he searches for it, he will not find it. The reason for this 
is that this world is a spread-out world, and for a person to have 
free will the main illumination is removed, and it is those rare 
moments that we merit the light of the Torah to come to rest. 
Since its place is not here, it cannot stay.  

This is why the Ramban offered the above-mentioned advice. 
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In this week’s parsha, parshas Chayei Sarah, it is fitting 
that we examine the blessing HKB”H bestowed upon Avraham 
Avinu (Bereishis 24, 1): אברהם את  ברך  וה’  בימים  בא  זקן   “ואברהם 

 now Avraham was old, well on in years, and Hashem—בכל”
had blessed Avraham with everything.  The text does not 
explain the significance or the nature of the berachah ”בכל“—
“with everything.”  Nevertheless, we find several explanations 
in the Gemara (B.B. 16b).  Here is the elucidation of the divine 
Tanna Rashbi: 

“רבי שמעון בן יוחי אומר, אבן טובה היתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל 

חולה הרואה אותו מיד מתרפא, ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם תלאה הקדוש 

ברוך הוא בגלגל חמה. אמר אביי היינו דאמרי אינשי, אידלי יומא אידלי קצירא”.

Rabbi Shimon ben Yochai said: A precious stone hung 
from the neck of Avraham Avinu; every ill person that 
looked at it was healed immediately.  When Avraham Avinu 
passed from the world, HKB”H hung it on the sphere of the 
sun.  Abayei said: This is the basis for the popular saying, 
“When the sun rises, sickness is alleviated.  

The commentaries struggle to comprehend the nature 
of the “precious stone” that hung from Avraham’s neck 
that immediately cured all that were ill.  It is also difficult to 
comprehend the statement that after “Avraham Avinu passed 
from the world, HKB”H hung it on the sphere of the sun.”  
We find an explanation in the Chiddushei Chasam Sofer (ibid.) 
brought down in the name of the Rishonim; its source is the 
Akeidas Yitzchak (Bereishis 4); it is also brought down in the 
Binah L’Itim (75).  

In essence, they explain that the precious stone that hung 
from Avraham Avinu’s neck is an allusion to the gems of 

wisdom that flowed from his mouth, articulated by the voice 
coming from his throat.  With his wisdom, he spiritually healed 
all of the infirm souls that he fashioned in Charan and brought 
under the wings of the Shechinah.  As it is written (Bereishis 21, 
 he planted an—“ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה’ אל עולם” :(33
“eshel” in Be’er Sheva and there he proclaimed the name of 
Hashem, G-d of the Universe.  

To which Rashbi adds: “When Avraham Avinu passed 
from the world, HKB”H hung it on the sphere of the sun.”  
In other words, it is possible to recognize the presence and 
hand of HKB”H simply by observing and contemplating the 
orb of the sun, with which HKB”H illuminates the world.  In 
the words of the navi (Yeshayah 40, 26): שאו מרום עיניכם וראו מי“ 

 Raise your eyes heavenward and see Who created --ברא אלה”
these.  In a similar vein, David HaMelech proclaims (Tehillim 8, 
 “כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננתה... ה’ אדונינו מה :(4

הארץ” בכל  שמך   when I behold Your heavens, the work—אדיר 
of Your fingers, the moon and the stars that You have set 
in place . . . Hashem, our Master, how mighty is Your name 
throughout the land!  

We Join the Sun in Singing: 
 “Give thanks to Hashem, declare His name”

As it is the nature of Torah to be elucidated in seventy 
different ways, I had a fascinating idea regarding the enigmatic 
statement of the divine Tanna, Rashbi.  In his teachings in the 
Zohar hakadosh (Vayakheil 196a), we find an interpretation of 
the passuk (Tehillim 72, 5): ”ייראוך עם שמש“-- they will fear you as 
long as the sun shines.  When the sun appears in the morning to 
illuminate the world, it utters the following song (Tehillim 105, 

“And Hashem had blessed Avraham with everything”
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1; D.H. I 1, 16): הודו לה’ קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו זמרו“ 

 Give thanks to Hashem, call out His name, make His acts --לו”
known among the peoples.  Sing to Him, make music to Him; 
speak of all His wonders.  Simultaneously, Yisrael join the sun 
in praising HKB”H with this psalm in their Shacharis prayers.  

It appears that we can explain the matter of the song the 
sun sings when it appears in all its glory and Yisrael joining in 
during Shacharis with the words: ”...הודו לה’ קראו בשמו“ based on 
what we have learned in the Gemara (Berachos 9b) concerning 
the optimal time to recite Krias Shema of Shacharis: 

ונמצא  גומרין אותה עם הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה לתפלה  “ותיקין היו 

מתפלל ביום. אמר רבי זירא מאי קראה ייראוך עם שמש”.

Devoted people who strive to fulfill the mitzvah at the 
optimal time (“vatikin”) would finish reciting it with the 
first appearance of the sun, so as to juxtapose geulah with 
tefilah; thus, they would be reciting the tefilah (Shemoneh 
Esreh) during the day.  Rabbi Zeira said: What is its passuk? 
(Where do we learn this fact from?) “They will fear You with 
the rising of the sun . . .”

We learn a rationale for finishing the recitation of Krias 
Shema with sunrise from what the Maharsha writes in 
Chiddushei Aggados (ibid.).  He explains that Chazal instituted 
that we begin the Berachos of Krias Shema with the berachah 
of: ”חושך ובורא  אור   Former of light and Creator of—“יוצר 
darkness—based on the Gemara’s teaching (ibid. 7a): בשעה“ 

ומשתחווים בראשיהם  כתריהם  מניחים  ומערב  מזרח  מלכי  וכל  זורחת,   שהחמה 

 when the sun rises in the morning, and—לחמה, מיד כועס הקב”ה”
all the pagan kings of the east and west place their crowns 
on their heads and bow to the sun, HKB”H immediately 
becomes angry.  

Therefore, before the sun rises and the idolatrous, pagan 
kings bow down to it, Chazal instituted that we begin the 
Berachos of Krias Shema by praising and expressing gratitude 
to HKB”H, the true King of the Universe: ברוך אתה ה’ אלקינו מלך“ 

 In this manner, we express our sincere  .העולם יוצר אור ובורא חושך”
belief that HKB”H is the One Who created the illumination of 
the sun.  This is his explanation.

We can now appreciate the rationale for those who pray 
in a “vatikin” minyan finishing the recitation of Krias Shema 
precisely at sunrise, in keeping with the notion of: “They will 
fear You with the rising of the sun . . .”  Thus, they proclaim 
the oneness of Hashem: ”שמע ישראל ה’ אלקינו ה’ אחד“ and denounce 

the idolatrous practice of bowing down to the sun at sunrise—
which stems from the misconception that the sun is also a god 
that illuminates the world.  

HKB”H Removes the Sun from Its Sheath

Following this line of reasoning, we will elaborate on the 
reason that “vatikin” meticulously conclude Krias Shema with 
sunrise.  We have learned in the Gemara (Nedarim 8b): אין גיהנם“ 

ורשעים בה  מתרפאין  צדיקים  מנרתיקה,  חמה  מוציא  הקב”ה  אלא  הבא,   לעולם 

בה”  ,there is no Gehinnom in Olam HaBa!  Rather --נידונין 
HKB”H will remove the sun from its sheath; the tzaddikim 
will be healed by it, while the reshaim will be punished by 
it.  The Ba’al Shem Tov explains the meaning of this statement 
based on the passuk (Tehillim 84, 12): ”כי שמש ומגן ה’ אלקים“-- for 
a sun and a shield is Havaya Elokim.

Let us explain.  The name Havaya is analogous to the light 
of the sun that provides illumination for the earth and its 
inhabitants.  Yet, human beings cannot tolerate the full intensity 
of the sun; its light and intensity must be diminished by it 
sheath.  Similarly, mankind cannot receive the full, magnificent 
light of the name Havaya, which is supernatural; it must be 
restricted by the sheath of the name Elokim, which operates 
within the confines of nature.  This is alluded to by the gematria 
of אלהי”ם, which equals הטב”ע—the realm of nature.  This then 
is the interpretation of the passuk: “For a sun and a shield is 
Havaya Elokim.”  The name Havaya is like the sun; while the 
name Elokim is like the shield that cloaks the sun to restrict 
and diminish its magnificent light.  

This then is the meaning of the Gemara: “There is no 
Gehinnom in Olam HaBa!  Rather, HKB”H will remove the 
sun from its sheath; the tzaddikim will be healed by it, while 
the reshaim will be punished by it.”  Le’atid la’vo, HKB”H will 
remove the name Havaya from its sheath—namely, from the 
concealment and restriction of the name Elokim.  On the one 
hand, the tzaddikim will luxuriate in it and be healed by the 
magnificent revelation and intensity of the name Havaya.  On the 
other hand, the reshaim will suffer and be punished by it, because 
they won’t be able to tolerate its unmoderated intensity. 

Removing the Sun from Its Sheath Is the 
Revelation of Emes without Concealment

We will continue to elaborate on this explanation in a manner 
that is relevant to each and every one of us.  Let us introduce 
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the explanation of the Arugos HaBosem (Devarim) related to the 
statement: “There is no Gehinnom in Olam HaBa!  Rather, 
HKB”H will remove the sun from its sheath; the tzaddikim 
will be healed by it, while the reshaim will be punished by 
it.”  The light of the sun is a metaphor for the light of “emes,” since 
“emes” implies that matters are as clear as the light of day.  This is 
the implication of the passuk (Shemos 22, 2): ”אם זרחה השמש עליו“-
- if the sun shone upon him.  Accordingly, Rashi explains that 
this means that the matter is as clear to you as the light of day.    

Now, in Olam HaZeh, the sun--representing the light of 
“emes”--is enclosed and concealed within a sheath. The reward 
that HKB”H has in store for the tzaddikim is not apparent to 
everyone, nor the punishment that He has in store for the 
reshaim.  Despite this divine concealment, the tzaddikim 
continue to believe in Hashem and His Torah and serve Him.  
The reshaim, on the other hand, continue their evil ways and 
mock everything related to kedushah; they waste their entire 
lives with meaningless endeavors and nonsense.  

Le’atid la’vo, however, HKB”H will remove “the sun from its 
sheath.”  He will reveal the light of “emes” without any sheath 
or divine concealment.  Thus, all of creation will see with their 
own eyes the truth and legitimacy of the Torah and its mitzvos 
on the one hand and the invalidity and falseness of all the 
meaningless pursuits of Olam HaZeh on the other.  The very 
revelation of this “emes” in such a clear light will be associated 
with incredible healing and bliss for the tzaddikim and harsh 
retribution for the reshaim.  

After all, the tzaddikim devoted their entire lives and beings 
to studying Torah and serving Hashem with utter, unquestioning 
emunah.  Hence, there is no greater therapy and bliss for them 
than to actually see all of the tikunim that they were able to 
accomplish with their sacred avodah.  In contrast, the reshaim 
will be judged and held accountable by the light of “emes.”  For, 
they will finally realize the extent to which they wasted their 
lives in frivolous, meaningless endeavors.  Instead, they could 
have spent their every moment engaged in Torah and mitzvos, 
for which their reward would have been immeasurable.  This 
concludes his enlightening remarks.  

 Tzaddikim Cling to the Light of Hashem 
 whereas Reshaim Cling to Its Sheath

It appears that we can combine this explanation with the 
explanation of the Ba’al Shem Tov hakadosh.  He explains that 

in Olam HaZeh the influence of the name Havaya—which is 
supernatural—is cloaked in its sheath—the natural order of 
the name Elokim.  Consequently, it is impossible to recognize 
the influence of the name Havaya that consistently rewards the 
tzaddikim and punishes the reshaim.  

This concealment of divine management leads to the 
perplexing question Yirmiyah HaNavi asks of HKB”H (Yirmiyah 
 “צדיק אתה ה’ כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים :(1 ,12

 You are righteous, O Hashem, though --צלחה, שלו כל בוגדי בגד”
I may express a grievance to You; but I will speak with You 
of judgments: Why does the way of the wicked prosper, and 
why are all of the betrayers tranquil?  In fact, Moshe Rabeinu 
was perplexed by this difficult, complex issue, prompting him to 
beseech Hashem (Shemos 33, 14): ”הודיעני נא את דרכך“—please 
make Your ways known to me.  Regarding this request, the 
Gemara explains (Berachos 7a): אמר לפניו רבונו של עולם, מפני מה יש“ 

 he (Moshe)—צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו”
said before Him (G-d): Master of the Universe, why are there 
righteous people for whom things are good, and there are 
righteous people for whom things are bad?  On the other 
hand, there are wicked people for whom things are good, 
and there are wicked people for whom things are bad.  

Notwithstanding, this is the will of HKB”H, the Creator 
of the world.  He wishes us to serve Him in a situation where 
His presence and supervision are concealed from us—“hester 
panim”—adopting a doctrine of simple, unquestioning faith.  
HKB”H’s actions are concealed by the laws of nature.  Thus, 
He runs the world so that He can reward the tzaddikim and 
punish the reshaim.  Even though we see tzaddikim who seem 
to have bad lives and reshaim who seem to have good lives, 
this is merely an illusion.  In the future, HKB”H will reward the 
tzaddikim handsomely and punish the reshaim severely.  This is 
the implication of the passuk (Devarim 4, 39): וידעת היום והשבות“ 

 you --אל לבבך כי הוי”ה הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד”
shall know this day and take to your heart that Hashem, He 
is the G-d, in the heavens above and on the earth, below; 
there is none other.  It is vital that we always remember that 
within the seemingly natural order of things, associated with 
the name Elokim, hides the supernatural supervision and 
control of the universe of the name Havaya.

So, although the brilliant, supernatural light of the name 
Havaya is cloaked by the name Elokim, the guise of nature; 
nevertheless, we believe wholeheartedly that Hashem, the G-d 
of the world, functions secretly and mysteriously, managing the 
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world within the realm of nature.  The tzaddikim, with their 
unreserved emunah in Hashem, the G-d of the world, are able 
to remove the sun from its protective sheath by ignoring the 
divine concealment of nature, which obscures Hashem’s light 
and presence. David HaMelech expresses this phenomenon 
superbly in the mizmor (Tehillim 104): ”’ה את  נפשי   in—“ברכי 
which he discusses at length how Hashem manages the world 
within the realm of nature.  Then he proclaims with a holy, 
fiery exuberance (ibid. 24): עשית בחכמה  כולם  ה’  מעשיך  רבו   “מה 

קניניך” הארץ    !how abundant are Your works, Hashem --מלאה 
You made them all with wisdom; the earth is full of Your 
possessions.  

This then is the meaning of the statement: לעולם גיהנם   “אין 

נידונין ורשעים  בה  מתרפאין  צדיקים  מנרתיקה,  חמה  מוציא  הקב”ה  אלא   הבא 

 There is no Gehinnom in Olam HaBa!  Rather, HKB”H“--בה”
will remove the sun from its sheath; the tzaddikim will be 
healed by it, while the reshaim will be punished by it.”  In 
Olam HaBa, HKB”H will reveal the orchestration of the world 
via the name Havaya without its concealment within the laws 
of nature.  Therefore, “midah k’neged midah,” tzaddikim are 
healed by this revelation and luxuriate in it, because due to their 
emunah, they already removed the sun from its sheath even in 
Olam HaZeh.  They were not fooled or taken in by the “hester 
panim” of nature.  The reshaim, on the other hand, who clung 
only to the sheath--the guise of nature—forgot Hashem, Who 
conceals Himself within the guise of nature.  Hence, they will be 
unable to tolerate the brilliance of the sun associated with the 
name Havaya without its moderating sheath.  

With Krias Shema We Express Our Emunah 
 in the Oneness of Hashem  
without His Concealment

Let us now enjoy the wonders of the Torah!  Based on 
what we have discussed, we can begin to appreciate why the 
“vatikin” punctiliously conclude Krias Shema at sunrise.  For, at 
that precise moment, all the pagan kings bow down to the sun, 
because they are devoted to and attached to the sheath of the 
sun—the realm of nature.  We, on the other hand, announce to 
the entire world (Devarim 6, 4): ”שמע ישראל ה’ אלקינו ה’ אחד“.  

Yes, in Olam HaZeh, the world is orchestrated and run by 
the combination of names ”אלקינו   .Havaya and Elokim—“ה’ 
For, the management of Havaya is concealed within the name 
Elokim—associated with the laws of nature—like the sun is 
concealed and moderated by its sheath.  Nevertheless, we believe 

wholeheartedly that ”ה’ אחד“—Havaya is one.  We are devoted to 
Hashem’s orchestration of the world that is beyond the laws of 
nature; we are not devoted to and do not suffice with the natural 
order which conceals the light and presence of Hashem.  

This explains very nicely Rashi’s comment (ibid.): ’ה’ אלקינו ה“ 

 Hashem (Havaya), Who is our G-d (Elokim) now, but—אחד״
not the G-d of the idolaters, He is destined to be the “one 
G-d,” as it says (Tzephaniah 3, 9): “For then I will change the 
nations to speak one clear language, so that they may all call 
out in the name of Hashem.  And it says (Zechariah 14, 9): “On 
that day, Hashem will be One, and His name one.”  Based on 
what we have learned, this alludes to the future situation, when 
HKB”H will remove the sun from its sheath—apropos which we 
announce: ”ה’ אלקינו ה’ אחד“—that even the goyim will recognize 
the supervision of the name Havaya, without its concealment 
within the cloak of the name Elokim.  

We now have cause to rejoice.  For, we have shed some light 
on the teaching in the Zohar hakadosh that when the sun comes 
out to illuminate the world, she utters the following song along 
with Yisrael: ”הודו לה’ קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו“-- Give thanks 
to Hashem, call out His name, make His acts known among 
the nations.  For, at the very same moment that the pagan 
kings—who are devoted to the sun’s outer sheath, namely, the 
world of nature associated with the name Elokim—bow down 
to the sun; the sun stirs us with its song.  Hence, we join her 
in singing: “Give thanks to Hashem, call out His name.”  We 
declare our intent to devote ourselves to the name Havaya that 
transcends the world of nature; and “make His acts known 
among the nations,” so that they do not mistakenly devote 
themselves to His sheath—namely, the world of nature.  

Devotion to the Laws of Nature Triggers 
 “Dinim” from the Name Elokim

Proceeding along this majestic path, we will use what we 
have learned to explain Rashbi’s elucidation of the passuk in 
this week’s parsha: וה’ ברך את אברהם בכל״ זקן בא בימים   a—“ואברהם 
precious stone hung from the neck of Avraham Avinu; any 
ill person who looked at it was healed immediately.  Let us 
refer to Rashi’s comment related to the words (Bereishis 1, 1): 
 The opening passuk of the Torah employs the  “בראשית ברא אלקים.״
name Elokim rather than Havaya; this indicates that the Creator 
initially intended to create the world based on the midah of 
“din.”  He foresaw, however, that the world could not survive 
based on this strict standard.  Therefore, He preferentially 
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partnered the midah of “rachamim” with the midah of “din.” 
This partnership and preference for “midat harachamim” are 
evident in the passuk (ibid. 2, 4): ”״ביום עשות ה’ אלקים ארץ ושמים.  
Note that in this passuk both divine names are employed, but 
the name of rachamim precedes the name of “din.”  Rashi is 
teaching us that the world cannot survive based solely on the 
midah of “din”; it must be joined by the midah of “chesed.”  

The Akeidas Yitzchak (Bereishis 3) explains that the order 
of nature emanating from the name אלהי”ם—with the same 
gematria as הטב”ע—represents the midah of “din”—divine 
judgment and justice.  Nature itself shows no mercy; fire burns 
and water drowns.  Yet, the divine supervision that transcends 
nature, emanating from the name Havaya, represents the midah 
of “rachamim”—divine mercy.  With this supervision, HKB”H 
alters the laws of nature for the benefit of Yisrael.  

This is the meaning of Rashi’s comment: “Initially, He 
thought to create it (the world) with the midah of ‘din’”—
namely, to run the world based on the laws of nature emanating 
from the name Elokim—the midah of “din.”  However, “He saw 
that the world could not survive” the stringency of “din.”  
Hence, “He prioritized the midah of ‘rachamim’ and joined 
it with the midah of ‘din.’”  In other words, He arranged for the 
laws of nature emanating from the name Elokim to be modified 
by the name Havaya, displaying supernatural, divine mercy.  

We can propose that this is the message conveyed by 
Yisrael’s sweet psalmist (Tehillim 32, 10): לרשע מכאובים   “רבים 

יסובבנו”  ,many are the agonies of the wicked—והבוטח בה’ חסד 
but as for one who trusts in Hashem, chesed will surround 
him.  For, the rasha who believes solely in the world of nature 
suffers many agonies emanating from the name Elokim—which 
equals הטב”ע—the world of nature.  Yet, “one who trusts 
in Hashem”—believing wholeheartedly in the supernatural 
influence of the name Havaya, he will be surrounded by chesed, 
because his “dinim” will be modified.  

Accordingly, it is apparent that all illness stems from one’s 
reliance and belief in the natural order of the world, associated 
with the name Elokim, representing the midah of “din.”  The 
remedy, therefore, is to devote oneself to the name Havaya, 
which transcends the world of nature.  This is the meaning 
of the passuk (Shemos 15, 26): הוי”ה לקול  תשמע  שמוע  אם   “ויאמר 

 if you will heed the voice of Havaya, cloaked by the—אלקיך”
name Elokim; ”עליך אשים  לא  במצרים  שמתי  אשר  המחלה   I will—״כל 
no longer visit upon you all the illnesses that I visited upon 

you in Mitzrayim; ”כי אני הוי”ה רופאך“--because I am Hashem, 
your healer.  In this vein, we pray to Hashem (Shemoneh 
Esreh): ”ונרפא הוי”ה   heal us Havaya and we will be—“רפאנו 
healed—because the source of healing is the devotion to the 
name Havaya and its influence beyond the laws of nature.  

Avraham Avinu Revealed 
 the Light of Hashem without Its Cloak

Upon closer analysis, it is apparent that Avraham Avinu 
revealed the true, unmitigated light of Hashem, concealed 
within the world of nature.  The Rambam describes how the 
generations that preceded Avraham Avinu failed miserably due 
to their belief that the world was controlled by the stars and 
constellations:  

The world continued in this fashion until the pillar of 
the world was born—namely, Avraham Avinu.  After this 
mighty man was weaned, he began to explore and think. 
Though he was a child, he began to ponder throughout the 
day and night, wondering: How is it possible for this sphere 
(the sun and the other heavenly bodies) to continue to operate 
without having anyone controlling it?  . . . Ultimately, he 
appreciated the way of truth and understood the path of 
righteousness through his correct comprehension. He 
realized that there was one God who controlled the sphere, 
and He created everything.  

Thus, we have an explicit source stating that Avraham 
succeeded in revealing the presence of G-d in the universe.  
He refused to fooled by the guise of nature that concealed the 
brilliant light of Hashem.  Instead, he came to believe in the 
inner, true control of the heavenly bodies—the light of Hashem 
that sustains nature and all of creation.  In the merit of this 
accomplishment, Hashem appeared to him and allowed him 
to transcend the world of nature.  As we have learned in the 
Gemara, Avraham said to HKB”H (Shabbas 156a): רבונו של עולם“ 

מאיצטגנינות צא  ליה  אמר  בן,  להוליד  ראוי  ואיני  שלי  באיצטגנינות   נסתכלתי 

 Master of the Universe, I have already—שלך שאין מזל לישראל”
consulted my horoscope, and I see that I am not fit to bear 
a son!  He (HKB”H) said to him: “Disregard your horoscope; 
for the constellations hold no power over Yisrael!  

Upon revealing the true supervision of the name Havaya 
concealed within the world of nature, he proceeded to publicize 
it throughout the world, as it is written: ויטע אשל בבאר שבע ויקרא“ 

עולם” אל  הוי”ה  בשם   he planted an “eshel” in Be’er Sheva—שם 
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and there he proclaimed the name of Hashem, G-d of the 
Universe.  By doing so, he paved the way for all of Yisrael, 
his descendants, to also succeed in transcending the world of 
nature by recognizing and devoting themselves to the true light 
of Hashem.  

This explains very nicely what we have learned in the 
Gemara (Berachos 26b): ”שחרית תפלת  תיקן   Avraham --“אברהם 
instituted tefilat Shacharis.  As explained, he wanted the 
entire world to recognize the supervision of the name Havaya, 
that resembled the brilliant light of the sun being moderated by 
its covering sheath.  Therefore, he instituted a prayer service to 
Hashem at sunrise, when the sun rises to provide illumination 
for the world and its inhabitants.  In this manner, he wished 
to demonstrate that we are not devoted to the external sheath 
of the sun—namely, the world of nature.  Rather, we believe 
wholeheartedly in the name Havaya that conceals itself within 
the guise of nature.  This then is the message of the passuk: 
 Avraham managed to—“ואברהם זקן בא בימים וה’ ברך את אברהם בכל”
rise above and see through all of the situations of “hester panim” 
and recognize that everything in the universe is a blessing from 
the name Havaya.  

We can now better appreciate Rashbi’s elucidation of this 
passuk: בכל״ אברהם  את  ברך  וה’  בימים  בא  זקן   a precious—“ואברהם 

stone hung from the neck of Avraham Avinu; any ill 
person who looked at it was healed immediately.  He used 
the voice coming out of his throat to spread the word to his 
entire generation that it is imperative to believe in the name of 
Hashem that is concealed within the guise of nature; it controls 
nature and fashions it according to His will.  As the passuk 
states: “There he proclaimed the name of Hashem, G-d of 
the Universe”—as a result, every sick person who gazed upon 
it was healed immediately.  

To which Rashbi adds: “When Avraham Avinu passed 
from the world, HKB”H hung it on the sphere of the sun.”  
Due to his incredible emunah in the supervision of Hashem, 
Avraham Avinu succeeded in removing the sun from its sheath 
of concealment.  Thus, he paved the way for all Yisrael to also be 
able to reveal the light of Hashem concealed within the world 
of nature.  For this reason, we sing together with the sun every 
morning: ”הודו לה’ קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו“.  In the merit of 
this emunah, we will be deserving of the future geulah, when 
HKB”H will remove the sun from its sheath and the promise 
of the navi will become a reality (Yeshayah 52, 8): בעין עין   “כי 

ציון” הוי”ה  בשוב   with their own eyes, they will see that --יראו 
Havaya returns to Tziyon—without any guise or concealment.  
Swiftly, in our times.  Amen



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

I heard from my Rebbi Rav Shlomo Freifeld ztl the story of Rav Yechiel Michel Gordon ztl the 
Lomza Rosh Yeshiva who was once in America collecting funds for his yeshiva. His family was 
still in Europe and he had an office in the East Side from where he would network. Suddenly 
his wife past away yet for some reason he did not get the news immediately. In walks an old 
friend who somehow got first hand information on the petirah even before Rav Michel. 
Assuming that Rav Michel had already heard the bad tidings, he opened the conversation with 
words of nechama that he was sorry to hear the news of his wife’s passing. Can you imagine 
the burst of emotion that erupted from Reb Michel upon hearing the tragic news in the 
manner he did. Well, stop imagining because nothing happened. There was no change of 
emotion displayed by Rav Michel. His friend stayed a few more minutes and talked about 
another short matter seeking the Rav’s help,  and then he left. As soon as the door closed Rav 
Michel collapsed and broke down from the mere pressure of holding in all the bursting 
emotion. People rushed in to see what happened. He got his composure and told them the 
news and how it was delivered to him. Someone asked why did he attempt to use super 
human strength to restrain the natural reaction to the tragedy? He answered if I would not 
have had the discipline of full self control, the person would be traumatized his entire life 
thinking that he unintentionally was the one who broke the tragic news to me.  

This is what makes a Gadol in Torah. He always strives to have control of even his natural 
instincts and goes against the freedom of loose expression, so that even in situations like 
these, his reaction will be of a divine spirit. When someone slammed the car door on Rav 
Moshe Feinstein’s ztl finger unknowingly, there too was no reaction lest the individual who 
closed the door will forever feel that he injured the Posek Hador. In these instances there is 
no time to deliberate whether to make a reaction or not. You and me could not achieve such 
a giant act of spirit. We are part of the Express Culture and therefore lack the self training of 
restraining thereby making our instinct stink. 

 .Basya opened up the basket and saw the baby Moshe crying ותפתח ותראהו והנה נער בוכה
Usually one hears the baby cry and not sees it? The Torah is relating here that this was a 
different type of crying. Moshe was only moving his lips and crying but there were no sounds. 
That is why she stated מילדי העבריים זה that this must be a Jewish child for Yidden can cry in 
their hearts and not always emote outside. With this explanation we can say that there is no 
disagreement between the Vilna Gaon and the Baal Hatanya when it comes to hearing the 
shofar. The Gaon says that hearing of the shofar should make one joyous for this is the 
occasion that one coronates Hashem as the King. On the other hand the Baal Hatanya writes 
that if one does not cry during the shofar blowing his neshama is not pure. The answer is on 
the outside one must be happy however on the inside one must cry because he is hearing the 
call for teshuvah to Hashem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

In the 1970’s there arose a fashion of Mood Rings. The rings had stones that would turn 
different colors depending upon one’s mood. It really reacted to temperature in one’s fingers. 
A crazy Meshugas was what it was. If someone would ask you to do for them a favor or inquire 
why he or she was so grumpy all they had to do was display the Mood Ring and say can’t you 
see I am in a bad mood? Somehow this fad dysfunction caught on quickly.  There still were 
some sane people who didn’t go along with the Emperor’s new clothes and asked where is 
the self control? Saying I am in a bad mood and using it as an excuse, is tantamount to having 
an “adult tantrum” without the ability to discipline oneself. Are we giving license to shirk 
responsibility and not deal with reality because I want to push the escape button and I take 
myself  out.  

Chazal say (Baba Kamma 3b) אדם מועד לעולם that man is responsible for any damages even if 
he caused it by accident. He is likened to an ox which gored there times which is called a מועד 
which can be pronounced as “mood” and he is obligated to pay full damages even on the first 
instance of damaging. A person is מועד לעולם, always in a “mood”, either for good or bad. 
Know that you must take responsibility to pay for all the damages both physical and emotional 
that your mood (adult tantrum) caused because of your failed training of restraining.   

In contrast the Baalei Mussar especially Reb Yerucham ztl the Mashgiach from the Mir 
Yeshiva would emphasize that one’s face is a בור ברשות הרבים  one of the four ways of 
damaging listed in the first Mishna of Baba Kammah. If a person digs a pit in public property 
then he is responsible for its effect of damaging people and animals. One’s face can also be a 
pit in public. A face is the only part of the body which is usually seeable. If one is in a bad 
mood what right does he have to express it and hang out the dirty laundry others and put 
everyone else such as his entire family in the same bad mood! Use self control and process 
your feelings in your heart or with a friend, instead of turning off or stonewalling, and thereby 
ruining other people’s day.  

When Yaakov met Pharoah and was asked how old he was, he responded with the words  מעט
ימי שני חייורעים היו   The Medrash says that upon hearing this, Hashem said to Yaakov I saved 

you from Eisav, Lavan, returned Dina and Yosef and you complain about your bad life? Tosfos 
on the Torah writes that counting the words from יך עד בימי ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חי
 .which add up to 33, will be the number of years deducted from Yaakov’s lifetime  מגורי
Yitzchak lived 180 and you will live only 147. The question arises why is the words of Pharaoh’s 
inquiry to Yaakov also included in the count of 33? Only the response of the complaint should 
be counted? Rav Chaim Shmulevitz ztl answered that since Yaakov allowed the expression on 
his face to appear disenchanted and sullen because of all his tzaros, that was what prompted 
and evoked Pharaoh to ask Yaakov his age and life experiences since he looked more aged 
than usual. Yaakov should have harbored his pain inside and not allow it to be displayed to 
others to notice and to be effected by it.  
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Freedom of Expression. If not controlled properly, this freedom can cause you to develop into 
becoming what I call “Freedumb”, for it can actually give a brain freeze that leads one to do 
and say stupid and dumb things that one will surely regret if not then, at least later on in life.  

In concise form, message that is main is to rid oneself of a cultural frozen brain, and become 
willing to  train in order to restrain so not to live a life in vain. In this way one will immensely 
gain by saving oneself and others from a lot of pain, and by doing so, one will remain sane 
without too many middos stain and only then will true freedom reign in your life.  
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

n this Parsha, Avrohom asks Eliezer to find a wife for his son Yitzchok. Eliezer asks 
Avrohom, U’ly Lo So’ve Ho’isho, what if the woman doesn’t want to return with 
him to live near Avrohom. Those words are written in the Torah when Eliezer 

asked Avrohom for instructions, and are repeated when he retold the story to Rivka’s 
family, but with one difference. When he repeated the story the word U’ly, what if, is 
written without a “Vav”. Rashi explains that Eliezer had a daughter named U’ly and he 
was hoping that Avrohom would consider his daughter for Yitzchok.
 
Interestingly, the correct spelling of his daughter’s name was written when he retold 
the story, and not when he asked Avrohom for instructions. If his intention was to 
suggest his daughter for Yizchok, the correct spelling should have been found when he 
was speaking to Avrohom.
 
I’d like to suggest the following. People often make suggestions subconsciously, and 
only become aware of what they really meant, or why they chose a specific word, 
later. Sometimes they don’t realize what they intended until they retell the story to 
themselves or to others. That is why Eliezer only recognized that he “inserted” his 

daughter’s name when he retold the story, and not when he was speaking to Avrohom.
 
This message is a very practical one for everyone. People often believe that they are 
objective. Nevertheless, they should acknowledge that often only in hindsight do they 
actually become objective. Acknowledging that they are often subjective during some 
experiences can cause people who may be overly confident to not become arrogant. 
People should not become indignant when others suggest that they are biased. They 
may indeed be biased. They just may not have realized it yet. 

Areivim’s 18th Annual Dinner will take place on Motzei Shabbos, December 
1st, in Ateres Charna, Spring Valley N.Y.  I’m asking my readers to support 
Areivim and our honorees: Mr. and Mrs. Tzvi Brown, Rabbi and Mrs. Yosef 
Leibovitch, and Mr. and Mrs. David Namtalov.  By doing so, you will help 
Areivim continue to make healthy people, one person at a time. Please call 
845-371-2760 or email info@areivim.com for more information.
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read a quote which has become a favorite of mine. It said, “There’s 
no such thing as solving problems. We only exchange one 
problem for another”. This is important to remember during 

decision making. It should remind people that a decision may be effective 
even if it creates a new set of challenges.
 
For example, children may lack self-esteem and believe that their parents 
and siblings consider them to be “outsiders”. Helping them to feel accepted 
will require a lot of individual attention. The abundance of attention 
may cause them to believe that they’re entitled, 
and they can become spoiled. Some parents may 
refrain from offering them the necessary attention, 
because of a fear of spoiling them. Instead, they will 
limit their efforts to Davening that the problem 
will resolve itself.
 
The correct decision would probably be to give 
them the necessary individual attention, even at the risk of spoiling them, 
because a spoiled child is a smaller problem than their present problem, 
a child who believes s/he doesn’t belong in the family. It’s reasonable to 
believe that after exchanging their more serious problem for a smaller 
one, effective parents can then exchange the smaller problem with a 
third, even less serious, problem.
 
Just as I advise people that sometimes it is acceptable to apply a solution 

that will create a new problem, I also warn them that they must choose 
wisely. The new problem may be less serious because it was taken into 
account during the decision process, and will be confronted at the 
first opportunity. If people are unaware that they have created another 
problem during the decision process, the newer problem may be more 
serious than the original, if left alone.
 
Parents are often aware that a potential solution for a problem may create 
another, greater, problem. Nevertheless, the child in need of the solution 

isn’t aware of, and is probably not interested in, 
any problems that may result from the solution. 
The resulting resentment will often pressure 
parents to implement the solution, despite the 
greater problem that can result from the solution. 
I strongly advise parents not to do this.
 
I’d like to offer two examples of solutions, one in 

families, and the other in communities, which can create other problems.
 
1) In any home with several children, most solutions that will 
help an at-risk child will create problems for the other children. 
Parents may find themselves having to respond to a child who requires 
increased attention, and what may be even more challenging is they may 
have to allow him/her access to things that they don’t want their other 
children being exposed to. The other children will most likely want their 

When Solutions Create Their Own Problems

I

“There’s no such thing as 

solving problems. We only 

exchange one problem for 

another.”



parents to “match” the increase in attention, and privileges, that are being 
given to the one child. By solving the problem of the at-risk child, they 
have created another problem which they will now have to manage.
 
2) Until recently, there were two types of Yeshivos: those for “mainstream” 
boys, and those for boys labeled “off the Derech”. However, in the last 
few years, several Yeshivos have deliberately marketed themselves as 
“soft” mainstream. They present themselves as mainstream Yeshivos, but 
allow colored shirts, looser schedules, and other, similar, compromises 
from typical mainstream Yeshivos. By doing this, they have attracted the 
attention of parents and students who fool themselves into thinking that 
their children are mainstream students.
 
There is definitely a need for such programs but, as a community, we are 
paying a heavy price. Boys who attend these Yeshivos also have friends 
who attend mainstream Yeshivos. Some of those boys in the mainstream 
Yeshivos will find that their Yeshivos demand too much of them, by 
expecting them to wake up to daven, and attend classes, and by managing 
their lives when they’re not in the Yeshivos. They wonder why they have 
to wake up in the morning, and/or why they have to attend classes, when 
the other “Yeshiva” boys don’t have to adhere to any standards and 
they’re still considered “regular” Yeshiva boys.
 
People should appreciate these two examples. Almost any decision that 
people make can create another problem that will require their attention. 
Individual, family, and organizational solutions are complex and should 
be decided on a case-by-case basis. Those in decision making capacities 

should appreciate the importance of their decisions.
 
There’s another aspect that people who make decisions should consider. 
The Akeidas Yitzchok speaks with passion about the following message:
 
When an individual in Klal Yisroel falls short of the Torah’s standards, the 
failure is a personal one, and doesn’t affect how Hashem looks at Klal 
Yisroel. This is true no matter how many individuals fail. However, if the 
community, or organization, accepts a lower standard, and this is a failure 
in the eyes of the Torah, then Kovod Shomaim, the honor of Hashem, is 
diluted, and creates an unacceptable Chilul Hashem.
 
People must think two, and even three, “moves” ahead of their present 
situation, because many decisions, once implemented, take on a life of 
their own. One of my more difficult tasks is when I try to discourage 
parents from taking what seems to be the logical next step with their 
children.
 
Simple decisions like “putting one’s foot down”, taking away privileges, 
or allowing access to the internet for a child in college, all make sense 
in a vacuum. However, we don’t live in a vacuum. Instead, people should 
increase their ability to think in a focused manner, and consider several 
moves ahead.

young man from a fine family, replete with outstanding middos and 
a yearning for Torah study, was having difficulty finding a shidduch. It 
wasn’t hard to figure out why; although he was an otherwise good-
looking boy, he had a bright red scar running down one side of his 

face. The scar was unmistakable and the moment anyone looked at him, the first 
thing they noticed was the big eyesore on the side of his face. Many shadchanim 
proposed matches for him based on his reputation as a Talmid Chacham and 
a fine, upright bochur. However, the moment any girl would take one look at 
his face, she would invariably become uneasy and avert her eyes. In fact, most 
anybody who met him for the first time would display the same reaction. No girl 
would ever agree to go out with him on a second date.
     Quite some time went by and the young man became discouraged. Would he 
ever meet a girl that could look past his physical blemish, he wondered, and see 
him for who he really is? The next time he found himself in Bnei Brak, he decided 
to voice his misgivings to R’ Chaim Kanievsky Shlit’a, and receive a beracha and 
some practical advice.
     When he entered R’ Chaim’s room, he broke down in sobs. With a broken 
spirit, he explained to the Rav how he had gone out on a quite a few dates 
 however, not even one of the girls ever agreed to a second date. He was ,(פגישות)
sure it was because of his disfigurement and there really wasn’t much he could 
do about that.
     R’ Chaim looked at the young man’s face and uttered a few short words. “Why 
don’t you just tell them how it happened?”  
     The boy was surprised at R’ Chaim’s suggestion. “I generally try to avoid talking 
about it,” he said, through his tears. “It is surely not something I want to discuss 
on a date - especially on a first date.”
    But R’ Chaim was insistent. “On your next date, the first thing you must do 
when you meet the young lady, is to tell her the story of how you came to have 
this scar. Don’t wait until a later time - tell her immediately!”

     Well, R’ Chaim said it, so the boy would do as he was told. When he met a 
young lady on his very next date, he did not hesitate and immediately opened up. 
“I want to tell you how I came to have this scar on the side of my face. It goes back 
a number of years ago. One night, I was walking in Yerushalayim and I heard some 
frightful shrieks coming from a nearby alley. I turned to see what the commotion 
was all about and there was a Jewish girl being chased by a large Arab man. He had 
nearly caught up to her and she was screaming in terror. I quickly ran after the 
Arab and literally threw him to the ground. Boruch Hashem, the girl ran away but 
the Arab began fighting with me. He pulled out a sharp razor and began slashing 
at me. In the dark it was hard to see and the depraved Arab cut up this entire side 
of my face. He ran away and I was lucky that someone found me and brought me 
to the closest hospital, where they treated me as best as they could.”
     The young man had never revealed his story to anyone on a date before and 
he was unsure how the girl would react. For good measure, he concluded, “This 
is why I look the way I do. I just thought you should know.”
       As he was speaking, the girl began to blush and then tremble with great 
excitement. She could barely control herself as she spoke in a tone of great 
emotion. “It was you! For all these years, I have been hoping to be able to 
personally thank the Heavenly Angel who came out of nowhere to rescue me 
from that crazy monster. Now I know who you are and I am so fortunate to be 
given this opportunity to meet you and thank you!”
    What a stunning turn of events! The two began to recount the amazing details 
of her rescue and how she could not believe that someone would put himself 
in harm’s way to save her. The disfigurement that he had been so self-conscious 
about on other dates was a non-issue. It was then that the young man realized 
how the advice of R’ Chaim Kanievsky was much more than a helpful suggestion. 
It was actually a blessing which allowed him to succeed in his mission.
     The Siyata D’Shmaya was obvious and the couple eventually married and is 
raising a fine Jewish family. 
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אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני תנו לי  
Grant me burial property with you, so that I may bury my dead from 

before me. (23:4) 
 

 Achuzah (according to Horav S.R. Hirsch, zl) means 
settlement, the act of becoming domiciled in a given place. When 
Avraham asked permission to bury his wife, Sarah, he asked that she 
be able to rest in a place that would be her permanent, everlasting 
home. Avraham Avinu lived his entire life as a wanderer, refusing to 
settle in any one place, because this would contradict his mission in 
life: to reach out wherever possible to touch the lives of many, 
wherever they may be. He was not going to sit back and wait for 
people to come to him. He had a responsibility. Now, however, the 
necessity to bury his wife mandated him, for the first time, to 
purchase a piece of land. His wife’s grave would be the first bond to 
tie him to the land, the place that would draw him to it, and “hold 
him,” as in achaz, grasp, hold.  

 It is ironic that the Patriarch, the father of our nation, did 
not have an “outreach centre,” a large domicile to serve as his 
mainstay, his anchor to give him stability, the place which he could 
call home, to which he would return each night. Avraham owned 
nothing – because he needed nothing. He devoted all of himself to 
Hashem, realising that, at the end of the day, the only parcel of land 
which has any sort of permanence is the gravesite. This was his first 
and only achuzah.  

 Avraham Avinu and Sarah Imeinu lived a life of purpose. 
Blessed with material wealth and prestige – and, finally, an heir - 
they could have sat back and rested upon their laurels. This, however, 
would not have earned them Patriarchal and Matriarchal distinction. 
Life is not about working and retirement. Life is about acting for 
Hashem. We do not live for ourselves. Hashem commanded 
Avraham, Hishalech Lefanai v’eheyai samim, “Walk before Me and 
be perfect” (Bereishis 17:1). Our Patriarch was not satisfied with the 
exclusively personal level of perfection that he had achieved (or 
perhaps his definition of personal achievement was to change the 
world around him). He invested all of himself into elevating the 
world around him. His concept, Ohr lagoyim, “A light unto the 
nations” was about personal illumination. Let the world around him 
observe the spiritual, emotional and moral stature of one who serves 
Hashem, and let this be their inspiration.  

 Life for Avraham and Sarah was not a bed of roses. For 
most of their marriage, they did not have a child, and, when their 
only son achieved his seminal spiritual experience as the Olah 
Temimah, perfect sacrifice, Sarah died, leaving Avraham alone – to 
mourn, to exalt in Hashem, to reap and enjoy the nachas from his son 
– alone. He married him off – alone. Yes, life was not perfect, but 
they never complained. They rose above the pain, which can be 
brutal, relentless and blinding. How did they do it? Horav Yisrael 
Belsky, zl, explains that they were able to do so specifically because 
they lived with a mission to elevate the world around them. Their 
mission remained in full force even in their darkest hour. The sign of 
true malchus, sovereignty, is the sense of responsibility to care for all 
that is under one’s rule. A king is not allowed the luxury of becoming 
self-absorbed with his personal disappointments and travail. He must 
constantly work for the betterment of his kingdom. Thus, as soon as 
Avraham laid Sarah to rest, Vayakam Avraham mei’al p’nei meiso, 

“And Avraham rose up from his dead” (Ibid 23:8) and continued his 
mission.  

 People walk around with their personal problems on their 
shoulders or written all over their faces. If they would at least carry 
communal problems on their shoulders it would not be so bad, but 
they are overwhelmed -- and it takes a toll on them. Rav Belsky 
relates that a man once went to visit Horav Yitzchak Hutner, zl. When 
he walked into the Rosh Yeshivah’s study, it was obvious that he was 
quite agitated. Apparently, the bachur, yeshivah student, who had just 
left the study was the source of the Rosh Yeshivah’s agitation. Rav 
Hutner said, Farvos zenen heintige bachurim azoi frustrated, vu is de 
simchas ha’chaim? “Why are the bachurim these days so frustrated? 
Where is the simchas ha’chaim, the zest for life?” (This occurred 
about thirty years ago – imagine his reaction today!) 

 People fall into a funk and either cannot, or will not, pull 
themselves out of it. They feel it is the responsibility of everyone 
around them either to suffer with them or to help them. Rav Belsky 
cites an interesting passage in Meseches Bava Kamma (31a) from 
which he derives an insightful lesson: “Two potters are walking, and 
one trips on an obstruction in the road and falls. The second potter 
falls on the first.” Two potters have fallen, and both have lost their 
clay pots. It stands to reason that whoever had left the obstruction in 
the road, causing the first potter to trip and fall, should be held 
responsible for the damages to both potters. The Mishnah apparently 
does not see it this way. It concludes that the first potter to fall must 
pay for all of the damages: She’hayah lo laamod v’lo amad, “He 
should have picked himself up right away.” Since he did not – he 
must pay.  

 The lesson is obvious: Everyone is responsible for his own 
“mess.” If he falls, he must pick himself up and get out of the way, 
before he becomes a living obstruction. This is true even if he had 
fallen due to the negligence of others. He has no business laying on 
the floor, feeling sorry for himself. A person who lacks basic intrinsic 
happiness is a danger, not only to himself, but to others as well.  

 Numerous causes might account for one feeling down: he is 
upset with his parents, his children, or his boss – or lack thereof; his 
lack of mazel, or just the plain unfairness of life (as he sees it). 
Nonetheless, when he is upset, he creates an environment of 
depression around him which affects others – first and foremost, 
those closest to him: his family. While he might convince himself 
that he is justified, his self-justification certainly does not grant him 
license to negatively affect others.  

 Let him learn from Avraham and Sarah whose simchas 
ha’chaim was infectious, causing others to feel positively about 
themselves. A happy person breeds happiness. A depressed person 
infects others with his negativity. He accomplishes nothing for 
himself other than hurting those closest to him.  

  

רך את אברהם בכל' בואברהם זקן בא בימים וד  
Now Avraham was old, well on in years, and Hashem had blessed 

him with everything. (24:1) 
 

 We think of life as measured by years: a long life is one 
during which one has lived many years; a short life is defined the 
opposite way. Horav Eliyahu Lopian, zl, derives from the above 
pasuk that we should measure life by days – complete days. He 
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quotes the Zohar HaKadosh, who teaches that at the beginning of 
each day, a person’s forthcoming “day” asks him, “What will it be 
today?” What type of day will you have? Will you stand up to the 
challenges and tests prepared for you by the yetzer hora, evil 
inclination? Will your yetzer tov, good inclination, rally and give you 
the resolution and fortitude to overcome, to triumph? Hence, when a 
person (at the end of his “one hundred and twenty years”) stands 
before the Heavenly Tribunal and claims success for a life well-lived, 
he might be shocked to realise how many deficient days he has had. 
He will be mortified to confront the reality that he actually has not 
lived such a long life after all. In fact, when he tallies up the sum 
total of his complete days, he will be saddened to note that he has had 
a very short lifespan. Avraham Avinu lived a life of perfection, in 
which every moment of every day was used constructively. Thus, he 
was ba bayamim, “came with all of his day.”  

 How does one merit to live such a life? What is the key 
component that one should employ? What perspective should one 
maintain in order to live every day to its fullest? I think the answer 
lies in the concluding words of the pasuk: Va’Hashem beirach es 
Avraham bakol, “And Hashem blessed Avraham with everything.” 
When a person acknowledges that everything in life is a blessing 
from Hashem -- bakol – everything -- the good and (what seems to 
be) the bad are all part of Hashem’s blessing, then the person’s 
perspective on his day – the various events, incidents, challenges – 
highs and lows – are all accepted as having been Heavenly decreed. 
Such a person goes about his day with complete equanimity, with 
total faith in Hashem. Thus, every day is complete – no ups and 
downs. Everything is up, since it emanates from Hashem. His entire 
life is lived to fulfil the ratzon, will, of Hashem.  

 The mitzvah of mechiyas Amalek, erasing the memory of 
our archenemy, Amalek, includes an unusual text, which is part of the 
mitzvah. Timcheh es zeicher Amalek, “Erase the memory of Amalek 
from beneath the Heavens” (Devarim 25:19). What is the meaning of, 
“From beneath the Heavens”? The Tiferes Shmuel (as cited by Horav 
Elimelech Biderman, Shlita) explains that these words define the root 
of Amalek’s belief, and, hence, his sinful behaviour. He believes that 
everything that occurs in this world happens mitachas ha’Shomayim, 
“from beneath the Heavens” – naturally. Heaven plays no role in 
whatever happens in this world. Thus, we are mandated to erase 
Amalek – mitachas ha’Shomayim, and become aware that everything 
which takes place anywhere in the universe is all min ha’Shomayim, 
from Heaven, by Heaven.  

 The Gerrer Rebbe, zl, Imrei Emes, derives this idea from 
the pasuk V’sashmideim mitachas shmei Hashem, “Destroy them 
from beneath Hashem’s Heavens” (Eichah 3:66). We must destroy 
the notion that anything happens by chance. Coincidence is a word 
that should be erased from the lexicon of the observant Jew. 
Coincidence and chance are two words that are heretical. Nothing 
happens “under the Heavens.” Without Hashem’s decree, nothing 
would happen – period.  

 Prior to the Satmar Rebbe’s chuppah, his father, the saintly 
Kedushas Yom Tov asked him, “Do you know why the chuppah, 
wedding canopy, takes place beneath the stars, outside (preferably) 
and not in a building? It is to remind the chosson and kallah to look 
up to Heaven and rely solely on Heaven. It would be a grave error to 
place one’s trust in his father/father-in-law or the dowry one has been 
promised.” It is Heaven – and only Heaven -- upon whom we should 
place our trust.” 

 The Kedushas Yom Tov (unknowingly?) was foreshadowing 
his own petirah, demise, immediately after his son’s sheva brachos.  

 “Things happen” is a popular, overused cliché. 
Interestingly, we never apply this cliché when “good” things happen. 
It is when something totally unexpected occurs, something not to our 
liking, something which suddenly supplants us from our comfort 
zone. Then, for lack of a better word, we say, “Things happen.” What 
happened is that “Hashem happened”! It seems bad, but, if we would 

think, apply ourselves and wait patiently, we would see that there is a 
good and just reason for everything that occurs.  

 Rav Biderman presents an insightful analogy – one about 
which we should think – and rethink – constantly. Someone wanted 
to take the bus to work one day. “Things happen,” and he missed the 
bus. He was now forced to take a taxi – something which did not 
bring him great joy – since the taxi was long in arriving and charged 
a hefty sum. It was not going to be one of his better days. The man 
was visibly upset and could not stop kvetching about all of his 
“suffering,” due to being late for the bus.  

 A good friend, who possessed more than a modicum of 
common sense, told him, “If you hear that the bus that you missed 
was in an accident, and that a number of passengers were injured, 
some critically – would you not praise Hashem for having you miss 
that bus? Now, I ask you, is it really important for you that the bus 
should flip over and any number of people be injured just so that you 
could have a good feeling? Instead, you should praise Hashem that 
He is leading you in good ways, regardless of what happened to that 
bus. Who knows why you missed that bus? Nonetheless, you must 
believe that there was a very good reason for you to miss that bus.”  

 

והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה 
 וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק

Let it be that the maiden to whom I shall say, “Please tip over your 
jug so I may drink,” and who replies, “Drink, and I will water your 

camels,” her will You have designated for Your servant. (24:14) 
 

 Osah hochachta, “He will You have designated”: She is 
fitting for Yitzchak Avinu due to her performance of acts of 
lovingkindness. Such a girl is worthy of entering the home of 
Avraham Avinu, the Patriarch who personified gemillas chesed, acts 
of lovingkindness. While offering to give water also for the camels 
was certainly an act of thoughtfulness and chesed, was that all it was? 
Horav Sholom Schwadron, zl, observes that there was another factor– 
something about the manner in which she carried out her act of 
kindness. The Torah states, Vatomar sh’sei adoni va’timaher va’torad 
kadah; “And she said, ‘Drink, my master’ and she quickly lowered 
her jug” (ibid 24:18). Rav Sholom asks: What is the difference 
between lowering the pail in the natural manner and lowering it 
quickly? Obviously, if the Torah chose to immortalise the word, 
Va’timaher, “And she quickly” (lowered the pail), it indicates that the 
alacrity with which Rivkah (Imeinu) carried out her kindness was 
noteworthy and made all of the difference in the world. Her 
promptness elevated an act of kindness to such a sphere of sanctity 
that it was forever perpetuated in the Torah. 

 Rav Sholom goes so far as to assert that the barometer for 
determining whether an act of chesed is motivated by one’s good 
heart is alacrity. When one cares, he acts quickly. It is not the act that 
shows, but the attitude that accompanies it which demonstrates one’s 
purity of heart. The time differential between lowering the pail 
quickly, versus normally, is probably a second or two – but those two 
seconds demonstrate that the act of chesed is heartfelt!  

 We perform favours for people. We perform acts of chesed. 
Some of us go to great lengths to help others – to lend money, spend 
time, give advice, be there in a time of need – whether real or 
imagined – but, how are these wonderful acts executed? Are they 
performed begrudgingly, because we must, or because we want to? 
That is a question which is answered in the manner in which we carry 
out our kindness.  

 A ben Torah was having difficulty in finding his mate due 
to a not-so-simple demand that was non-negotiable. He had an 
elderly mother to whom he was extremely attached. He attended to 
her many needs and was always present to see to it that her twilight 
years were not spent in solitude. Any girl whom he would marry 
would have to move in to his mother’s apartment with him. 
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Understandably, it would take a special young woman to accept such 
a lifestyle from the onset of her marriage.  

 Concerned relatives of this bachur, young man, approached 
Horav Shlomo Zalmen Auerbach, zl, for advice. Perhaps he could 
speak to the bachur and explain to him that no girl in her right mind 
would initially enter into matrimony under such trying conditions. To 
expect so much from a young woman was unrealistic.  

 Imagine their surprise when Rav Shlomo Zalmen agreed 
with the bachur! The primary criterion for a girl to qualify as a 
spouse with whom to share a Torah life and build a Torah home is 
gemillas chesed. A spouse who lacks the sensitivity for her husband’s 
aged mother is deficient in her middah, attribute, of chesed. The 
gadol hador had spoken. He left no room for discussion.  

 A few months passed, and the bachur met his bashert.  He 
became engaged to a special young woman who was willing to move 
in with his mother and assist in her care. Upon hearing the wonderful 
news, Rav Shlomo Zalmen sent for the chosson. Rav Shlomo Zalmen 
wished him all the best, then said, “When you were looking for a 
spouse and the question was for what qualities in a girl should one 
seek, I said that priority number one was gemillas chesed. Now that 
you have found a special kallah, it is my wish to inform you that it is 
incumbent upon you to move your mother into a senior citizens home 
that will provide for her needs on a constant basis. Your new kallah 
should not be relegated to carry such a load. While she has 
demonstrated her attribute of chesed by her willingness to accept 
upon herself to share with you in assisting your mother, it is 
nonetheless your primary responsibility – not that of your wife.  

 

 ואמר אל אדני אלי לא תלך האשה אחרי
And I said to my master, “Perhaps the woman will not follow me?” 

(24:39) 
 

 Life is not always a bed of roses. Disappointments are part 
of the Heavenly-designed world in which we live.  How one reacts 
and responds to disappointments is the barometer of his 
acknowledgement that it is Hashem – not he – who runs the world. 
Accepting disappointment -- and, in fact, growing from it -- is the 
mark of a great person.  

 When Avraham Avinu sent his trusted student/servant, 
Eliezer, on a mission to find a suitable mate for his son, Yitzchak 
(Avinu), he set forth one critical criterion which was non-negotiable: 
Under no circumstances was Yitzchak permitted to live with the 
prospective bride’s family. The kallah must be willing to pull up 
roots and move to Avraham’s home. If the girl was unwilling to 
move, he would free Eliezer from the oath that he had made to 
Avraham prior to his leaving on this mission.  

 Rashi observes that Eliezer would have wanted Yitzchak as 
a son-in-law. He, too, had a daughter whom he felt worthy of 
Yitzchak. Thus, when he said ulai, “perhaps,” which is also spelled 
as eilai, “to me,” he was alluding to his master, “Perhaps the two of 
us can work out an arrangement whereby Yitzchak would marry my 
daughter.” To Eliezer’s chagrin, Avraham dismissed the match. He 
gave a very good reason: “My son is blessed. You, on the other hand, 
are a descendant of Canaan/Cham, who was cursed by Noach. It is 
not possible for one who is blessed to unite with one who is cursed. 
Despite his despicable lineage, Eliezer was a great person, and, quite 
possibly, his daughter could have been a wonderful young woman, 
but Avraham’s criteria for family lineage superseded their personal 
achievements. (I do not think that our Patriarch was advocating 
taking a spouse whose lineage is illustrious or, at least, impressive. 
He was simply stating that curse and blessing do not unite; Cham and 
Avraham do not constitute a shidduch).  

 Eliezer was much more than the manager of Avraham’s 
household. He was Avraham’s talmid, student, who is characterised 
in the Talmud (Yoma 28b) as a mirror image of Avraham in his Torah 
learning and righteousness. He transmitted Avraham’s Torah 

teachings to others. For sixty years he laboured as Avraham’s faithful 
servant.  Thus, he felt that he was fit to be Yitzchak’s father-in-law.  
Let us imagine what coursed through his mind when Avraham told 
him that despite his extraordinary service, virtue and erudition, he did 
not make the grade, because he was an arur, descendant of a lineage 
that was accursed. Such disappointment would have destroyed and 
probably turned off most people.  

 Not Eliezer, explains Horav Avraham Pam, zl (quoted by 
Rabbi Sholom Smith in Message from Rav Pam). Eliezer is the 
classic example of a person faithfully performing his job with 
devotion and commitment – despite the disappointment and frequent 
heartache.  Eliezer is teaching us a powerful lesson in living life. Life 
does not always go as planned. How many have received an 
exemplary and often very expensive education, only to see a 
competitor (who probably cannot hold a candle to him) receive the 
position, the raise, the desired class. This parsha is about 
shidduchim, matrimonial matches. I am probably opening up a can of 
worms by stating that this is one area in which disappointment 
reigns, where what makes sense and what should be – “does not” and 
“is not”. How often does the girl with everything but… money, 
pedigree, etc., wait – and wait? Make no mistake; she will marry her 
bashert, Heavenly-designated spouse, and he will be outstanding, but 
the wait and the challenge to her and her family’s emunah and 
bitachon, faith and trust, can, at times, be overwhelming.  

 Eliezer, eved Avraham, teaches a lesson which applies to us 
all: life is filled with disappointments. This is all part of Hashem’s 
nisyanos, tests. We must rise to the occasion, withstand the pressure, 
and roll with the punches. It is all part of demonstrating our spiritual 
mettle, our emunah in Hashem. So, the next time disappointment 
glares down at you, stare back, or ignore it, and go about your 
endeavour as if nothing has happened. Eliezer did that. This is what 
Hashem wants of us. It is all part of life.  
 

Va’ani Tefillah 
  ועל זקני עמך בית ישראל

V’al ziknei amcha Bais Yisrael.  

  ועל פליטת סופריהם
V’al pleitas sofreihem. 

On the elders of your people, Bais Yisrael, and on the remaining 
teachers (of Torah).  

 

 This tefillah, prayer, is for those whom we acknowledge are 
the individuals of distinction without whom we would cease to exist 
as Am Yisrael. Our “elders” are not necessarily elders in age, but in 
wisdom, and the only wisdom of value is Torah wisdom. We turn to 
these people for advice, guidance and inspiration in accordance with 
Torah dictate and perspective. Pleitas sofreihem, the “few remaining 
ones,” the minority of Klal Yisrael, the select few who see teaching 
Torah as a mission, who are willing to accept a vocation which for 
the most part is not appreciated, is taken for granted, and for which 
one is certainly not commensurately remunerated. Nonetheless, one 
thing is for certain: without these unsung heroes, these “remaining 
ones,” we would have no future as a Torah nation, because without 
Torah erudition, commitment and observance, we are nothing. 
Perhaps, this is why these traits are underappreciated. When one 
cannot live without something, such as air and water, it becomes a 
commodity that is inexpensive. Likewise, since we cannot exist 
without Torah teachers, they become like air and water – under 
acknowledged. 
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PPaarraasshhaass  CChhaayyee  SSaarraa  
AA  GGoooodd  EEnnvviirroonnmmeenntt  
TThe young couple stands outside the 

door of the home. They are both nervous; 
however, they muster up the courage and 
knock on the door. A moment later, the 
door opens, and the Rav stands there, 
smiling at them. 
“Shalom aleichem. Are you the chosson 
and kallah that called to make an ap-
pointment?” 
“Yes we are, Rabbi.” 
“Please come in and make yourselves 
comfortable.” 

The couple enters the Rav’s study and seat 
themselves in two comfortable chairs. The 
distinguished Rav, sits behind his desk, leans 
forward and asks, “How can I help you?” 
“We are planning to get married in a few 
weeks, b’ezras Hashem. We are about to 
begin looking for a place to live. We 
would like the Rav’s advice and guidance 
on choosing the right neighborhood.” 
“That is a very good question. I must tell 
you that you are not the first young couple 
to ask this question. Your place of resi-
dence is an important decision. I give you 
a lot of credit for seeking the advice of the 
Torah in this area. No less of a person than 
Avraham Avinu dealt with this issue when 
seeking a wife for his son, Yitzchak.” 
“Really?” 
“Yes. Rav Moshe Feinstein, points out this 
fact in his sefer, Darash Moshe. It began 
when Avraham Avinu gave instructions to 
his servant Eliezer to choose a wife for 
Yitzchak from the city of Nachor. The 
kallah must come back to Avraham’s 
home in Canaan to marry Yitzchak and 
live with him there. Under no circum-
stances would Yitzchak be allowed to 
marry a girl who refused to live near 
Avraham Avinu.” 
“Rabbi, what you are saying is almost unbe-
lievable. Rivka, the young woman, was 
truly a tsadekes. She had superlative mid-
dos, foremost among them was her chessed. 
It is hard to imagine that Yitzchak would 
find a more suitable wife amongst the 
daughters of Canaan, where Avraham lived. 
Yet, if she refused to go, the marriage 
would not take place. How can it be?” 
“That is precisely Rav Moshe’s point. We 
learn from this the supreme importance 
of choosing the right place to establish 
one’s home. You must live in close prox-
imity to tsaddikim. Even a man such as 
Yitzchak Avinu and a woman such as 
Rivka Emainu could not be allowed to 
leave the company of the tsaddik, Avra-
ham Avinu. So too it is with us. We must 
live in an area where talmidei chachomim 
live, emulate them, learn from them, and 
drink in their words. You must live near 
the Yeshiva. If I am not mistaken, my 
wife knows about an apartment that is 
one block away from the Yeshiva. It may 
just suit your needs.” 

“Rabbi, thank you so much. You have shed 
much light on the issue. When can we speak 
to the Rebbetzin about the apartment?” 
“Right away.” 

The young couple did in fact rent the 
apartment and set up their home in a ma-
kom (place) of Torah. They raised a fine 
family, imbued with Torah and Yiras 
Shomayim (fear of Heaven). 
Kinderlach . . . 
Where do you want to live when you get 
married? In a makom of Torah. Why? 
Because it is full of talmidei chachomim. 
You can learn from them. You can attend 
shiurim that they give, or learn privately 
with them, or ask them questions on To-
rah subjects. You can also learn from them 
informally by observing how they conduct 
themselves. Why wait until you get mar-
ried? Learn from them now! If your Rebbe 
gets on the bus, sit next to him and discuss 
a Torah subject with him. Sit close to the 
Rav in the Beis HaKinesses and watch how 
he prays. Listen carefully to your shiurim 
from your Rebbes and learn as much as 
you can. Drink in their words, as a thirsty 
man drinks water. This is the way to be-
come great. Stay in the company of 
talmidei chachomim. 

 

DDoonn’’tt  BBrraagg  
TThe man and woman stand at the en-

trance of the Rav’s house. They had stood 
there once before – fifteen years ago. They 
knock on the door. A few moments later, 
the Rav opens the door, smiling at them 
just as he did when he first met them. 
“How are you?” 
“Boruch Hashem. Does the Rav remem-
ber us?” 
“Of course I do. You are the couple who 
came to me fifteen years ago to ask 
where you should live. My wife found 
you an apartment near the Yeshiva.” 

The couple is amazed at the Rav’s mem-
ory. 
“We came to thank the Rav for his ad-
vice. After that first apartment, we 
bought a home near the Yeshiva. My 
husband arranged a chavrusa with one of 
the talmidim. He also attended shiurim. 
Our sons learn in the Talmud Torah and 
the Yeshiva, and our daughters in the Beis 
Yaakov. My husband gradually found 

more and more time to learn with 
chavrusas. Today, fifteen years after we 
came to the Rav, he has made a siyum on 
Shas and has learned through the entire 
Mishna Breurah.” 

The husband smiles, a bit embarrassed. 
“Mazel tov!” says the Rav. “You have 
taken advantage of living close to the 
Yeshiva, and learned a lot of Torah. Ad-
ditionally, you are such a humble person. 
You would not brag about your spiritual 
accomplishments. Your wife had to tell 
me about them. Do you remember that I 
quoted you a drasha from Rav Moshe 
Feinstein to answer your question about 
where to live?” 
“Yes. I remember it as clearly as if it was 
yesterday.” 
“Rav Moshe has another drasha on the 
same parasha – Chaye Sara. The Torah, in 
very end of the parasha, relates the age of 
Yishmael – 137 years’ (Bereshis 25:17). 
Why does the Torah take the trouble to 
write this seemingly insignificant fact?” 
“Rashi answers that question. With this 
information we can calculate how many 
years Yaakov Avinu learned Torah with 
Shem and Ever.” 
“Very good. However, Rav Moshe is 
puzzled by this answer. Why did the To-
rah relate this information in such a 
roundabout way? Why did it not just say 
straight, ‘Yaakov learned Torah for four-
teen years with Shem and Ever?’“ 
“That is a puzzling question.” 
“The answer is a lesson in humility. One 
should not brag if he learned a lot of To-
rah, for this is what he was created for 
(Pirkei Avos 2:8). The Torah itself does 
not ‘brag’ so to speak, by mentioning 
Yaakov Avinu’s accomplishments directly. 
Instead, it humbly hints to them in a 
roundabout way. You embody this humil-
ity. You must have learned this Mishnah 
in Pirkei Avos very well, because you do 
not brag about it.” 
“Rabbi, my Torah learning, as well as 
everything else that I have accomplished 
is a chessed min HaShomayim (kindness 
from Heaven).” 
“May Hashem continue to grant you such 
chassadim and even more, amen.” 
 
Kinderlach . . . 
Our story speaks about not bragging about 
the Torah that you learned. This concept 
can be broadened to include all types of 
bragging. Talking about your accomplish-
ments for no constructive purpose stems 
from the bad middah of gaava (pride). 
Gaava is one of the three bad middos that 
takes a person out of reality. It can cause 
another person to feel low, resentful, or 
jealous. This can lead to loshon hora, 
machlokes, sinas chinam, and all sorts of 
terrible aveyros. Kinderlach, stay far away 
from bragging. Instead, take quiet satisfac-
tion in enjoying all of the good that 
Hashem has done for you. 
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Lessons from a Baby 
ויהיו חיי שרה מאה שנה “ 23:1
ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי 
 ”שרה

“And it was the life of Sarah, 100 years, and 
twenty years, and seven years, the years of 
Sarah’s life.” Why does the Posuk say by the 
numbers “מאה” and “עשרים” the word, “שנה” 
which is a Loshon Yachid, while by the number 
  ?a Loshon Rabbim – ”שנים“ it says ”שבע“
 The word, “שנה” is written after each 
of the phases of Sarah’s life, (after the hundreds, 
the tens, and the units) to teach us that each one 
is expounded on its own.  When Sarah was a 
hundred years old, she was like twenty years old 
in relation to sins.  Just as a twenty year old is 
considered as if she has not sinned, for she is not 
liable for punishment, so too, when Sarah was a 
hundred years old, she was without sin.  When 
she was twenty years old, she was like seven years 
old with relation to beauty.  (רש"י) 
 In regards to the Heavenly Court, one is 
not held liable for their actions until they are at 
least the age of twenty.  The Posuk is telling us the 
greatness of Sarah Imeinu in that when she was 
100 years old, she was still as pure as a twenty-
year-old, one without sin.  The complexion of a 
seven-year old is more beautiful than that of a 
twenty-year-old.  The Posuk is telling us that 
when Sarah was twenty, her complexion was as 
beautiful as a seven-year-old.   (מזרחי) 
 Why does the Posuk say with the 
numbers “מאה” and “עשרים” the word “שנה” 
which is a Loshon Yachid, while with the number 
 a Loshon Rabbim? One – ”שנים“ it says ”שבע“
should always be exceedingly humble in his own 
eyes, and he should always remember the 
situation he was in for the first year of his life.  
From birth until the first year, a child cannot talk, 
cannot walk, constantly dirties his clothing, and 
needs to be cleaned frequently.  Anything that a 
small child can grasp, even that which is 
exceedingly disgusting, immediately goes into his 
mouth, and he doesn’t understand what he is 
doing.  The baby has many deficiencies.  Had 
Hakodosh Boruch Hu given complete Da’as to 
man when he is born, man would die with a moan, 
for he would recognize his failings and his 
shortcomings, and would not be able to bear the 
anguish of his deficiencies.  Therefore, one can 
look at a baby when it is born, and recognize that 
human beings have great inadequacies.  This will 
allow him to bear the pain over what he did not 
accomplish.  At the same time, these thoughts 
should keep one humble, for he must know that 
all human beings have failings, including himself.  
This is the meaning of the Posuk in Koheles 2:14 
 A wise man his eyes are in“ – ”החכם עיניו בראשו“
his head” – a wise man is one whose eyes are at 
the beginning, are focused on when a person is 

born, where it is clear to all the great deficiencies 
of humans, and this will ensure that he acquires 
and retains the great Midah of Anavah and 
Hachna’ah.  This is what the Torah is coming to 
tell us here about Sarah Imeinu.  She was 
exceedingly humble and small in her own eyes, as 
the Posuk in Tehillim 15:4 says, “נבזה בעיניו נמאס” 
– “A contemptible person in his eyes is repulsive.” 
Even when Sarah was one hundred years old, she 
remembered and focused constantly on the first 
year of her life, how she was deficient in so many 
ways.  “ חיי שרה מאהויהיו  ” – When Sarah was 100 
 the first ”שנה“ ,she remained focused on -”שנה“ –
year of he life.  She saw that what she was able to 
accomplish, her beauty, and her strength, were 
not that which she should become arrogant about 
them.  “ועשרים שנה” – Even more than that, when 
she was twenty years old, the height of beauty 
and strength, she also saw herself, “שנה” – like 
the first year of life, that despite her great 
attributes and qualities, she was always humble.  
 ,But when she was seven years old – ”ושבע שנים“
when she was young, and people may say that at 
a young age one does not need to concern 
themselves with Avodas Hashem for they are 
young, then, “שנים” – she saw herself as many 
years old, so it was incumbent upon her to rise to 
the level of an adult, and serve Hakodosh Boruch 
Hu in the proper manner.  (עוד יוסף חי) 
 The Zohar Hakodosh says that in this 
Posuk, there is a Remez to Mussar for us 
regarding the matter of Anivus, humility.  One 
who is great, is small, and one who is small is 
great.  One who thinks of himself as great, is 
haughty, he is truly small. While one who always 
sees himself as small, he is truly great.  The Posuk 
says, “מאה” and “100 – ”עשרים and 20, large 
numbers, after these numbers the Posuk says, 
 one year – alluding to this concept that – ”שנה“
one who thinks he is great, he is small.  However, 
by the small number, “7 – ”שבע the Posuk says, 
 for one who is small, he is many, he is – ”שנים“
great.  Initially Sarah Imeinu was called, “שרי.”  
Rashi in Parshas Lech Lecha 17:15 says that 
initially Sarah was called שרי which means, “my 
governor,” for she was a governor for me, but not 
for others. Her name was changed to שרה – 
governor, without any limiting qualification for 
she became governor over all.  The Torah tells us 
here why Sarah was Zoche during the latter part 
of her life to become שרה - the governor over all.  
The main reason is because she made herself 
small.  For throughout her life, as much as she 
accomplished, she was always exceedingly 
humble.  “שני חיי שרה” – these were the years of 
Sarah; they were all equal years; she always had 
sterling Middos, and always remained righteous 
and humble.  Avrohom returned from the 
Akeidah to eulogize and cry over Sarah.  The 

Posuk says, “ולבכתה” – and to bewail her – the 'כ 
is a small one.  The Torah is telling us that one 
should not think that through the days of her life 
she was not necessarily humble, but at the end of 
her life she worked hard on the Midah of Anavah 
and achieved it.  Rather, we must know that even 
at the age of 'כ twenty years old, the 'כ was small, 
she was already humble.  There are many Seforim 
filled with lessons of the Midah of Anavah that we 
see by Avrohom Avinu, Moshe Rabbeinu and 
Aharon Hakohen, Dovid Hamelech, and the 
Melech Hamoshiach – that he will come riding on 
a donkey, which represents humility.  There is a 
Shita brought down in the Gemara in Sotah 5a, 
that a Talmid Chochom is supposed to have an 
eighth of an eighth of Ga’avah.  An eighth of an 
eighth is one sixty-fourth.  One needs that 
amount of Ga’avah to stand up to those who will 
make fun of his Avodas Hashem. However, having 
any Ga’avah is a slippery slope.  Chazal call one 
who is arrogant a רוח גס .  The Gematria of גס is 
63.  One is allowed to have 1/64th of Ga’avah, 
however, if one has even a bit more, that he has 
1/63rd – “גס” – of Ga’avah, then he is considered 
arrogant, and has a despicable Midah. ( מהר"י
  (שטייף
 The words, “ויהיו חיי שרה” have the 
same Gematria as, “השוו לטובה” – which teaches 
us that all of the Sarah Imeinu’s years were good 
years.  (חומת אנך)  
 Now we can understand why the Torah 
says, “שנה” after the larger numbers, and “שנים” 
after the seven.  The most important Midah in 
Avodas Hashem is the Midah of Anavah, humility.  
Sarah exemplified the Midah of Anavah.  The 
Midah of Anavah is what propels a person 
forward, for the person always sees himself as 
lacking, and therefore is always striving for more.  
At the age of twenty, and even at the age of 100, 
Sarah saw herself as deficient, and continued to 
strive for greater heights.  However when Sarah 
was seven, the Torah says, “שנים” – years – for 
Sarah had a little measure of Ga’avah.  The 
Gemara in Sotah 5a says that a Talmid Chochom 
is supposed to have an eighth of an eighth of 
Ga’avah.  If the Midah of Ga’avah is so despicable, 
why is even a small measure appropriate?  While 
one always needs to be humble and see his 
deficiencies, one must have the belief that he can 
grow.  That eighth of an eighth of Ga’avah gives a 
person the courage to continue to seek to strive, 
no matter the challenges in his way, for he 
believes in himself that he can grow.  May we all 
be Zoche to act in this manner of Sarah Imeinu, 
while we remain humble throughout our lives, 
and continually seek to grow, for we know that 
we can do it!  Hakodosh Boruch Hu is with us to 
guide us; we just need to show Him we want to 
do it.   
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חינוך 
באהבה

                       בשבוע שעבר, דיברנו על הקושי הרב 
של ההורים להתמודד עם כישלון התנהגותי או 

לימודי של הילד בבית הספר. 
חוסר ההצלחה או כישלון עם ילדינו, הם בוודאי 
הרגשה לא נעימה, לא להורים ובוודאי לא לילד. 
בע"ה  לנו  שיהיו  כהורים,  כולנו  של  השאיפה 
ילדים מוצלחים, ולפעמים כשה' יתברך מצמיח 
המהודרים  האתרוגים  עץ  על  אחת  ערבה  לנו 

שלנו אנחנו מתוסכלים. 
תחושת התסכול מועצמת במיוחד, כאשר נוסף 
להתקדם  לילד  לעזור  מצדנו  מאמץ  גם  אליה 
בקצה  האור  את  רואים  לא  ואנו  ולהשתפר 

 המנהרה.
מנטאליות משפחתית

"האושר  את  מספקים  הילדים  כל  לא  אכן, 
חווים  מאתנו  ורבים  גידולם  כדי  תוך  החלומי" 

תסכולים נוראיים מ"כשלונות" ילדינו. 
בשבוע שעבר דיברנו על כך שמטבענו אנו נוטים 
להאשים את עצמינו בבעיית הילד, ובמקום לדון 
את  לפתור  נוכל  "כיצד  והילד  המחנך  עם  ביחד 
ידי חובה  לעיתים מעדיפים לצאת  אנו  הבעיה", 

 בחיפוש אחר אשמים.
אנחנו  הם  מוצאים,  שאנו  הראשונים  האשמים 
בעצמנו. אנו נפגעים עד עמקי נשמתנו כתוצאה 
אלו  אישיות  והאשמות  הילד,  של  מהבעיה 

גורמות לילד להתדרדר עוד, ולמה?! 
כי תסכולים אלו נהפכים עם הזמן ל"מנטאליות-

משפחתית". 
אנו לא מרוצים מהילד, הילד אינו מרוצה מעצמו 
הוא  ולכן  להשתנות  יכול  שהוא  מאמין  ואינו 
לו,  לוותר  מתקשים  אנו  קצת,  עוד  מתדרדר 
אנו  ולכן  להיפגע שוב  עומד  "האגו" שלנו  שהרי 
מזמנים את הילד לשיחת נזיפה מקצועית: "אם 
עושה  שאתה  מהמורה,  נשמע  פעם  עוד  אנחנו 
מבין!!!"  אתה  שלך,  הסוף  זה  בכיתה,  בעיות 
לו  אמר  המורה  גם  כי  קרב,  שסופו  מבין  הילד 
וזה  קטנה  אחת  בעיה  "עוד  יומיים:  לפני  בדיוק 
הסוף שלך בכיתה" אז הוא מבין שאין בשביל מה 
יהיה לו  להתאמץ הרי בשמיים גם ככה כבר לא 

עם מי לריב...

חי  עדיין  שהוא  רואה  הילד  ימים,  מספר  לאחר 
וממשיך במעשיו...

מהמורה  טלפון  שיחת  מקבלים  אנו  שוב,  והנה 
ומיואשים לגמרי "הרי רק אתמול דיברנו איתו, 
לא  אנו  זה,  בשלב  בכוונה?!"  לנו  עושה  הוא  מה 
יודעים מה לעשות, מאבדים עשתונות ומוציאים 
ארוכה  "תקופה  שכבר  הילד  על  התסכול  את 
לעצמו"  לעזור  רוצה  לא  הוא  אך  לעזרתו  באים 
הילד מבין את המסר שהוא הגורם מספר אחד 
אפאטי  להיות  ומתחיל  בעולם  הבעיות  לכל 

להערות ההורים וחוזר חלילה...
התסריט הזה מסתיים בד"כ בשני אפשרויות:

א. ההורים מתייאשים מהילד לגמרי ונותנים לו 
להמשיך ולהתדרדר.

ההורה  של  היחס  את  לסבול  מחליט  הילד  ב. 
"להתנקם"  כושר  לשעת  מחכה  אך  והמורה, 

ובהזדמנות הראשונה שמקבל אומץ, בורח...

מתעוררים באמצע הסרט
שהיו  הילדים  מרבית  של  התסריט  בערך  זהו 
לאחר  שהגיעו  עד  בהתחלה  "בעייתיים"  קצת 

כמה שנות ייסורים לאן שהגיעו...
אבל אם כבר אנו מציגים בסאטירה את הפינה 
החינוכית השבוע, ישנו חלק נוסף בתסריט הזה 

שהייתי מעוניין להציג!
אנו  הסרט"  "באמצע  שהוא  איפה  כלל,  בדרך 
וזה  כן מתעוררים לעזור לילד בצורה מסודרת 
או  הספר  מבית  זימון  שלילי,  מכתב  בעקבות 
הקטע  מגיע  ואז  מעצמינו  מתעוררים  שאנו 

"המחקרי".
לחוקרי  והופכים  קדמי"  "חפ"ק  מקימים  אנו 

"היחידה הארצית לבעיות ילדים".

שנינו  ממושכת,  חקירות  תקופת  בתום 
מגיעים למסקנה  ההורים, החוקרים המנוסים 
הפוכה מההורים בפתיח שנוטים להאשים את 
עצמם, ואנו מגבשים עמדה שהצד השני דהיינו 

המורים וההנהלה אשמים בכל הבעיה. 
בעיה.  לא  זו  אשם,  בדיוק  השני  הצד  איך 
הטעויות  כל  את  מהארכיון  מוציאים 
האפשריות שהצד השני עשו במהלך שנות חייו 
כל  את  עליו  ומפילים  הספר  בבית  הילד  של 

האשמה.
הטיעונים  כל  את  ומגייס  נכנע,  לא  השני  הצד 
הטוב  שמו  את  לנקות  כדי  האפשריים 
מהפרשיה תוך כדי מציאת צידוקים משפטיים 
מארכיון התיק האישי של הילד, להפליל דווקא 

את ההורים.

"ועדת חקירה ממלכתית"
בפרשת  "נאשם"  שמרגיש  הספר  בית  מנהל 
"התגוננות"  במסע  מתחיל  הילד,  בעיות 

מקצועי.
הוא מזמן את ההורים לפגישה חשובה, ודורש 
"ועדת חקירה ממלכתית" בדמות אבחון רגשי, 

נוירולוגי, פסיכו דידקטי ועוד.
מבינים  מנוסים,  דין  כעורכי  שידועים  ההורים 
מאוד מהר שבית הספר רואה את כל המשפחה 
"כגוף אחד" ומטיל את כל האשמה על ההורים 

והילד כאחד. 
בדרך כלל בשלב זה של התסריט, אנו מרגישים 
כי "כלתה אלינו הרעה" ומתחילים "להתאפס".
בצעד אחראי לטובת הילד, אנו נדרשים לבצע 
במהירות "הסבה מקצועית" ומחוקרי משטרה 
אנו הופכים ל"יועצים לענייני חינוך". ואז אחד 
שיחת  מקבל  מכירים  שאנו  החינוך  מאנשי 
רצינו  "שלום,  הערב:  בשעות  בהולה  טלפון 
להתייעץ איתך על הילד שלנו, אפשרי לשוחח 

עכשיו?!" 

נוטים  בדרך כלל בזמן השיחה הטלפונית, אנו 
ליועץ  ולאפשר  מפלילות"  ראיות  "להעלים 
סיבה  ללא  בעיה  המוזרה,  הבעיה  את  לחפש 
הגיונית, לבסוף היועץ יספק לנו "מרשם" דרך 
לנו לפתור את הבעיה לאחר  יציע  או  הטלפון, 
בחשבונו  שתותיר  קצרה"  פגישות  "סידרת 

הגואל  המכתב  ואת  למפגש  שקלים  מאות  כמה 
למנהל בית הספר ש"הילד בטיפולי".

כמובן לאחר השיחה עם היועץ, אנו מרימים טלפון 
למחנך ומודיעים לו שהנושא בטיפול. המורה רואה 
שההורים אכן "מטפלים" ומחליט בצעד נבון לרדת 

מעט מהילד.
לו  נהיה  "ליועץ"  הולך  שהוא  שמאז  רואה  הילד 
במאמץ  "להשתתף  הוא  גם  ומחליט  שקט,  מעט 

המלחמתי".

יועץ או קוסם
ההורים  היועץ,  עם  הילד  של  פגישות   2-3 לאחר 
מחליטים שהוא כבר התפרנס די הצורך ואין סיבה 
לקבל  מתקשרים  הם  אז  המפגשים,  את  להמשיך 

את ה"אישור הגואל" מהמורה של הילד. 
רציתי לשאול, האם הרב   ... אני אמא של  "שלום, 
רואה שיפור אצל הילד מאז שהוא נמצא "בטיפול" 
אצל היועץ" ובאותו משפט היא חייבת גם לספר ש: 
"אתה לא מתאר לעצמך איזה מסירות נפש עשינו 
פגישה  לכל  לנו  עולה  גם  והוא  אליו  שהגענו  עד 

מאות שקלים..." 
זוכר איך בדיוק הילד "השתפר"  המורה לא ממש 
וגם  החגיגה  את  לאמא  להרוס  לו  נעים  לא  אבל 
לה:  עונה  הוא  אז  לילד,  קצת  לפרגן  לו  אכפת  מה 
"האמת, כבר שבועיים שהוא ממש לקח את עצמו 

בידיים..." 
אינה  כבר  והיא  לאמא  מספיק  זה  משפט  זהו, 
שומעת את ההמשך, כי כולה כבר נמצאת בהכנות 
הנפשיות לשיחה הבאה שלה עם היועץ כדי "לבטל 
את הביקור הבא" שהרי אם הילד כבר משתפר אז 

בשביל מה להשקיע עוד 300 ₪...
אמרנו "יועץ" סליחה טעות, מבחינת ההורים הוא 
הפתרונות  כל  עשו  שלא  מה  שהרי  "קוסם"  היה 

הקודמים הוא הצליח תוך 3 פגישות לעשות.

כך בדרך כלל קורה עם מרבית הילדים שיש להם 
תהליך  ממש  התנהגותיות.  או  לימודיות  בעיות 
קבוע: מכתב מההנהלה, פגיעה אישית של ההורים, 
נוספת,  התדרדרות  הילד,  על  האשמות  הטחת 
צולע  טיפול  הספר,  מבית  לחץ  הדדיות,  האשמות 
הספר  בית  את  מסיים  עד...שהילד  ממוקד,  ולא 

היסודי.
שכל  שכחתם  לא,  בכלל  מידי?!  קצר  לכם  נשמע 
שנה היא שנה חדשה ואפשר לחזור על כל התהליך 

עם כל מורה בנפרד.
הוא  השנים  במהלך  התחלף  שלא  היחיד  השחקן 
לתוך  ויותר  יותר  נכנס  הוא  לשנה  שמשנה  הילד, 

התסריט הנוראי הזה של בעיות וכישלונות. 

טוב, אז מה עושים?!
מה עושים? זו שאלה מצוינת! דבר ראשון, נרגעים 

ומתפללים לסייעתא דשמיא.
שקט,  ובזמן  במקום  הדעת  בישוב  תשבו  כך  אחר 
תשעינו  נרדמו,  הילדים  שכל  לאחר  בערב  עדיף 
את הראש על הספה, תכבו את האור, תעצמו את 
דרך  לנשום  עמוקות,  בנשימות  ותתחילו  העיניים 
את  ולשחרר  שנייה  לעצור  עמוקה,  נשימה  האף 

האוויר דרך הפה באיטיות. 
במשך  כך  לנשום  לאט,  לאט  יסתדרו  הנשימות 
מספר דקות תוך כדי שאתם מנסים להרפות את 

האברים ולהניח למחשבות שלכם להשתחרר. 
לכם,  מניחות  לא  והמחשבות  לכם  קשה  אם 
נשיפה  ובכל  לחה  מטלית  העיניים  על  תניחו 
את  מוציאים  שאתם  דמיינו  מהפה,  האוויר  של 

הבעיה החוצה עד שיצאו לאט לאט כל הבעיות.

המדובר,  הילד  את  בדמיונכם  לצייר  תתחילו 
וצוחק,  אליכם  מחייך  שמח,  אותו  תדמיינו 
שמח  שהוא  תרגישו  אתם,  גם  אליו  תחייכו 
כדי  תוך  כך  ותמשיכו  אליו  מחייכים  שאתם 
נשימות עד שתרגישו שאתם ממש אוהבים אותו 
תדמיינו  אותו,  ולשמח  לידו  להיות  לכם  ונעים 
לקראתכם,  שמח  והוא  אליו  מתקרבים  שאתם 
לכם  מחזיר  והוא  אותו  ותנשקו  אותו  תחבקו 

אהבה.
תדמיינו שאתם יושבים שניכם על כסא אחד מול 
השני ותסתכלו אחד לשני בתוך העיניים, תחייכו 
העיניים,  את  תפתחו  לאט  ולאט  לשני  אחד 
תורידו את הרגליים על הרצפה ותרגישו שאתם 

כאן ועכשיו. 
במשך  בפניו  תתבוננו  הילד,  של  לחדר  תיגשו 
לו מהלב שאתם  לו ותשדרו  מס' דקות, תחייכו 
זה  בזמן  לכם,  יקר  מאוד  והוא  אותו  אוהבים 
יתברך  שה'  הלב  עומק  מעומק  עליו  תתפללו 
אליו  תתקרבו  להצליח,  לו  ויעזור  עליו  ירחם 

ותנשקו אותו.

ככה תעשו כל ערב, במשך כל השבוע עד לשבוע 
הבא שתקראו בע"ה מה לעשות הלאה. 

כי פתרון לבעיה של ילד הגורם "תחושת כישלון" 
שמאחורי  שמרגישים  לפני  לתת,  אפשר  אי 
הזקוק  ופגיע  רגיש  שלנו,  הילד  ניצב  הבעיה 
וביכולותיו  בו  ולהבעת אמון  לתמיכתנו ההורים 
ואהבה.  חום  של  כפולה  למנה  ובעיקר  הרבות 

בהצלחה!

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

                  בחור ישראלי נסע על כביש מהיר 
בארצות הברית כחצי שעה לפני שבת, פתאום 

הוא ראה בזוית העין, אדם חובש כיפה עומד ליד 
רכב בצד הכביש עם מכסה מנוע פתוח. הוא היה 
בנסיעה מהירה אך קיבל החלטה מיידית לעצור 
לסייע לו. הוא בלם בחדות, ירד לשוליים וחזר 
עד לאותה המכונית. הם הכניסו ג'ק מתחת 

האוטו, הרימו אותו ותוך כמה דקות סידרו את 
הבעיה. כשסיימו, לחץ יד לאותו אדם ואמר 

"שבת שלום ונסיעה טובה". אך אותו איש לא 
הבין. הבחור ניסה באנגלית: "גוד שבת", אבל 

הבנאדם לא הבין. הוא שאל אותו "אתה יהודי"? 
וההוא ענה שלא. ״אז מה הכיפה על הראש 

שלך?״ ״אה", חייך האיש, "זה לפני שסבתא שלי 
נפטרה, היא הוציאה כיפה מהמגירה ואמרה: 

כל פעם שתהיה בבעיה, שים את זה על הראש.     
מישהו כבר יעצור לעזור לך"...

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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הפטרת: מלכים-א פרק א, א-לא' - והמלך דוד זקן
שבת מברכין כסלו ר"ח ביום חמישי ושישי
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נבנה.
יהיה  "נקי  אומרת:  הקדושה  התורה 
אשתו  את  ושימח  אחת  שנה  לביתו 
אשר לקח" – זו לפחות שנה של עבודה 
פעילה עד שזוכים לחיבור ולמציאת חן. 
ומצאת"  "יגעת  רמז:  בדרך  לומר  ניתן 
אחרי  שמוצאים  דבר  זה  החן  מציאת   –
הרבה יגיעה. דבר שבא ביגיעה הוא דבר 
כולנו  זאת  ולעומת  נצחי,  קיום  לו  שיש 

יודעים שמה שבא בקלות הולך בקלות.
ומהו עיקר העבודה? העיקר הוא להרבות 
בתפילה. צריכים לעמוד ולהתפלל כל יום 
ולבקש מה' 'תבנה לי את הבית'. רק ככה 

מצליחים בחיים.

תהיה תמים ותצליח בחיים
הרבה  בלי  מתחתן  זה,  את  שמבין  מי 
יופי?  זה  מה  ומצליח.  ועובד  חשבונות 
הרבה  עונש.  זה  מפריע.  רק  זה  יופי 
אישה  עם  והתחתנו  לי  ששמעו  בחורים 
מלכת  לא  שהיא  מידות  בעלת  טובה 
הם  לי.  ומודים  באים  היום   – היופי 
לשלום  אמתית,  לאהבה  וזוכים  עובדים 

בית ולילדים מוצלחים.
סיפורים  מאוד  הרבה  באמתחתי  יש 
ראוי  והיה  אישיות,  ועדויות  מחזקים 
היריעה.  קצרה  אבל  כולם,  את  להביא 
אך בכל זאת פטור בלא כלום אי אפשר 
מכירים  שאנו  מרגש  סיפור  ואביא 
כל  את  שמסכם  אישי  באופן  שנים  כבר 

המסרים שהובאו כאן.

שמע ונשכר
בשיעורים,  משתתף  שהיה  יקר  יהודי 
לחפש  צריכים  שלא  בשיעור  פעם  שמע 
טובה  הצעה  ישנה  ושאם  חסרונות, 
יש  אם  גם  להיפגש  אפשר  ואיכותית, 
פרטית  ובהשגחה  אחר.  או  כזה  חיסרון 
הציעו לו באותו יום בחורה שגמרו עליה 
את ההלל במידות ובכל תחום, אבל היא 
את  דוחה  מיד  היה  אחד  כל  ל"ע.  נכה 
אבל  להיפגש.  אפילו  רוצה  ולא  ההצעה 
ואמר  השיעור  בהשפעת  היה  הבחור 
לעצמו: 'אם היא בחורה טובה ואיכותית, 
לא  לפחות  למה  הסף?  על  לדחות  למה 

לנסות ולהיפגש? זה המינימום'.
והם  והתחתנו  נפגשו  הם  קרה?  ומה 
כמה  מספר  פעם  בכל  הבעל  מאושרים. 
מושלמת,  היא  כמה  באשתו,  שמח  הוא 
חייו  מתנת  את  להפסיד  עלול  היה  ואיך 
הם  מזה  וחוץ  טיפשית.  עקשנות  בגלל 
זכו לילדים מיוחדים מאוד, והוא מרגיש 
עצומה,  השגחה  כאן  שיש  ברור  באופן 
וקיבל  וחולף  גשמי  יתרון  על  וויתר  הוא 

מתנות רוחניות ונצחיות - - -
ולהדרכת  לעצת  שמעו  יקרים,  רווקים 
חכמי ישראל, יש נתונים בסיסיים טובים 
ויש  נורמלית  שהבחורה  לבדוק,  שצריך 
סתם  זה  השאר  כל  טובות,  שאיפות  לה 
לשם  מקחכם  שתיקחו  ובזכות  שטויות. 
זכור  הנביא  לברכת אליהו  שמיים, תזכו 
לשם  אישה  שנושא  שמי  שאומר  לטוב 
שמיים יהיו לו בנים שירבו תורה ומצוות 
ויושיעו את ישראל בעת צרה, אמן כן יהי 

רצון.

                         בין חסידיו הרבים 
של הבעל שם טוב הקדוש, היה חסיד 
אחד, ר' דוד שהיה מגיע אל רבו מפעם 
עשיר  זה  דוד  ר'  שהיה  כשם  לפעם. 
שמים  וירא  למדן  היה  כך  מופלג, 
הדבוק בכל נימי נפשו בבעל השם טוב 

ונמצא בו תורה וגדולה במקום אחד. 
ולעלות  להתחזק  דוד  ר'  רצה  תמיד 
אחת  מגרעת  אך  הקדושה,  במדרגות 
מעלה  לטפס  לו  הפריעה  בו,  שהייתה 
הוא  עשירות.  אהב  דוד  ר'  מעלה. 
לחיים  כמפתח  העושר  את  החשיב 
טובים, והשקיע ימים ולילות ותכנן כל 
כדי  הונו,  את  להגדיל  תחבולות  מיני 
שיהיה עשיר גדול, ושלא יהיו לו לעולם 

דוחק וטרדות פרנסה. 
באחד הימים רצה ר' דוד לנסוע לעיר 
כהרגלו  ניגש  עסקיו,  לרגל  רחוקה 
פרידה.  ברכת  לקבל  טוב  שם  לבעל 
ביקש  הצדיק,  לפני  דוד  ר'  כשנכנס 

ממנו הבעל השם טוב בקשה קטנה: 
בכפר  לעבור  אתה  עתיד  "בדרכך 
ממך,  במטותא  כן?  הלא  מסויים. 
ודרוש  לייב.  ר'  תלמידי  אל  היכנס 

בשלומו בשמי".
שמח החסיד למלאות את בקשתו של 
כפר  לאותו  בהגיעו  ומיד  הנעלה,  רבו 
וביקש שיראהו מי זה  נגש אל הגבאי, 
ר' לייב. מה מאוד קיוה לשמוע תשובה 
ברורה.  אך פליאתו הייתה רבה כשענה 

לו הגבאי בתמיהה:
בשם  יהודי  אצלנו  אין  לייב?  "ר' 
נוספים,  יהודים  ובאו  התקבצו  כזה!" 
האדם  של  שמו  את  ומששמעו 
משכו  עיניהם  זקפו  דוד,  ר'  שמחפש 

בכתפיהם, והפטירו בניע ראש:  
יהודי  נענה  אצלנו".  כזה  אדם  "אין 
והקשיב לשיחה,  אחד שעמד מן הצד 

ואמר:
לייבקה,  לאותו  היא  כוונתך  "אולי 
התנור?"  מאחורי  תמיד  שמקומו 
ושאל  דוד,  ר'  החסיד  של   עיניו  אורו 

בשמחה:
למצוא?  אוכל  היכן  לי בבקשה  "אמרו 
"הנה הוא עומד מאחורי התנור, ואומר 

תהילים", ענו לו בלא מעט לעג.
לייבקה  לאותו  העשיר  כשהתקרב 
אשר  ובטהרה  בקדושה  מיד  הבחין 
ובעיניו  האיש,  של  פניו  את  אפפה 

העמוקות יקדה אש טמיר. 

ר'  הרהר  לייבקה"  הוא,  נסתר  "כנראה 
דוד ביראת כבוד, ניגש העשיר ופנה אליו: 
האיש  הגביה   לייב?".  ר'  שמכם  "האם 
בתמימות:  ואמר  המושפלות  עיניו  את 

"קוראים לי לייב" .
ציווני  ומורי הצדיק הבעל השם טוב  "רבי 

לדרוש בשלומכם בשמו", אמר העשיר. 
מולהב  כשכולו  ממקומו  לייב  ר'  קפץ  
ונרגש, תפס את העשיר בשתי ידיו, ועיניו 

הבריקו בקראו:
לי  וספר  "האמנם? אנא! בוא עמי לביתי, 
על גדלותו וקדושתו של הבעל השם טוב, 

אשר אורו וזהרו זורחים על כל העולם"!
"מה יודע אני על הבעל השם טוב?", ניסה 

העשיר להתחמק.
בו  הפציר  לבקשתי",  תסרב  אל  "אנא, 
של  בצילו  רבות  אתה  "מסתופף  לייב.  ר' 
אנא,  להכירו,  זכיתי  בקושי  ואני  הצדיק, 

פתח פיך וספר לי".
נאות העשיר לבקשתו של ר' לייב ובקושי 
עד  המכשולים  מלאת  הדרך  את  עבר  רב 

ביתו הפשוט ש ר' לייב.
לייב  ר'  עלובה.  לבקתה  השנים  הגיעו 
דוד  ר'  את  והזמין  בידו,  עליה  החווה 
התחלחל  העשיר  דוד  ר'  אליה.  להיכנס 
ממראה הנורא שנגלה לעיניו, אך בוש היה 
הצדיק  לייב,  ר'  של  לביתו  להיכנס  לסרב 

הנסתר. 
כדי  קומתו,  את  לכופף  נאלץ  העשיר 
שיוכל להיכנס מבעד לדלת העץ הנמוכה 
של  לעיניו  שנגלה  המראה  והחורקנית. 
רגליו  את  לשאת  רצון  בו  העלה  עשיר, 

ולברוח  מן המקום.
קרש  היה  מוטל  הפוכים  ארגזים  גבי  על 
גדול, שכפיסי עץ בלטו מקצותיו הפצועים. 
בד ישן היה פרוס על הקרש ששמש בתור 
שקית  בתוך  מלח  היה  מונח  ועליו  שלחן, 

קטנה. 
כדי  עיניו,  את  לאמץ  צריך  היה  העשיר 
המטבח,  מן  היוצא  נוסף  בחדר  להבחין 
שם כנראה היה חדר המגורים של הילדים. 
נכאים,  אווירת  עליו  השרתה  האפלולית 
אך קולו של ר' לייב נותר משום מה צוהל 

כבתחילה. 
לייב  ר'  לו  הציע  לארוחתי",  אלי  "הצטרף 
צדיק  העשיר  בו  שראה  וכיוון  לב.  ברוחב 
על  ידיו  ונטל  אנינותו,  על  התגבר  נסתר, 

פת הקבר העבשה.  
נטל ר' לייב את המצקת, ויצק לצלחתו של 

העשיר מרק שלא מי מלח רותחים. 

ר'  בו  הפציר  הבעש"ט"   על  כבודו  לי  "יספר 
לייב, והעשיר ספר.

 עיניו של ר' לייב בלעו בשקיקה כל מילה מפיו 
של העשיר, ושטף הסיפורים הלך וגבר.  

אחר,  בעולם  נמצאים  שהם  להם  היה  נדמה  
בבקתה  כאן  ולא  וטוהר,  קדושה  של  עולם 

המטה לנפול...
ובני  ערב  צללי  נטו  לסיפור,  סיפור  בין 
המשפחה פרשו לשנת ליל. נטל ר' לייב ערמת 

בגדים, וגיבבם אחד על השני.
יותר,  נוחה  למיטה  רגיל  שכבודו  אני  "משער 
לייב  ר'  אמר  להציע",  בידי  שיש  מה  זה  אך 

במאור פנים.
דוד,  ר'  הרגיעו  מאד",  אנכי  עייף  דאגה,  "אל 
שתמה בלבו מדוע לא עוזרים החסידים לחלץ 

את ר' לייב מדלותו הנוראה?
uuu

העשיר  נעור  הראשונה,  השכווי  קריאת  עם 
סביב  צצו  שחורים  עגולים  הטרופה.  משנתו 
מנדודי  כתוצאה  והשורפות,  האדומות  לעיניו 

השינה. במהירות פנו השנים לבית הכנסת.
לייב,  ר'  לביתו של  לאחר תפלת שחרית שבו 

לשתות כוס חמין בספל עתיק.
אמר  בדרכי"  היום  להמשיך  אני  "מתעתד 
העשיר, "אך ברצוני לשאול אותך שאלה טרם 

שנפרד לשלום"
"שאל כרצונך", השיב ר' לייב בחיוך. 

לייב הכיצד מסוגל אתה לחיות  ר'  לי,  "אמור 
בתנאים לא תנאים שכאלו?"

"ומה יש בביתך?" שאל ר' לייב בתמימות. 
"הו בביתי?" התלהב העשיר, והחל מתאר את 
הרצפה  הבדולח,  נברשות  הנוחות,  המיטות 
המשי,  וילונות  הפאר,  ארונות  את  הנוצצת; 
כלי הזהב והכסף, ואת כל יקר תפארת גדולתו 

ועושרו. 
להירדם  הצלחת  כיצד  אני,  תמה  כן  "אם 

בביתי?" השתאה ר' לייב. 
"ומה אפשר לעשות? הרי לא אטול את ביתי 

בהיטלטלות הדרכים".
"אם כן", הפטיר ר' לייב "דע לך, שלי ארמונות 

מפוארים פי כמה וכמה משלך"
"האומנם"? זקף העשיר אוזנים בהשתוממות. 

"היכן הם ארמונות הפאר שלך"?
"אלא  בשלוה.  לייב  ר'  חייך  חביבי",  כאן  "לא 

שם" אמר והחווה באצבעו כלפי מעלה. 
הזה,  בעולם  לעצמו  מכין  שיהודי  מה   "כל 
אני  נמצא  כאן  הבא.  בעולם  ממנו  הוא  אוכל 
לביתי  בדרך  מעבר  בתחנת  רק  בדרך,  רק 
לי  מצפים  למעלה  ששם  העובדה  האמיתי. 
ארמונות והיכלות, חוסכים ממני 
את הצורך להתענג בעולם הזה"... 
השפיל העשיר את ראשו בבושה, 
המילים  בקרקע.  עיניו  וכבש 
נאלמו בפיו. הוא לא מצא תשובה 
לייב הצודק  לו. לר'  ראויה לענות 
כך. עתה הבין הוא הבן היטב  כל 
השם  הבעל  שלחו  מה  שום  על 
ר'  אל  זה,  יהודי  אל  הקדוש  טוב 

לייב ...

הסתפקות במועט

שבת שלום ומבורך לכל 
בית ישראל.



המקום גורם 
הולכים  כשאנו  למשהו,  גורם  מקום  כל 
למקומות מסויימים קורה כך, למקומות 
יש  מקום  ולכל  אחרת.  קורה  אחרים 
התורה  לכן  חיינו,  על  גורלית  השפעה 
המקום  אל  תמיד  ללכת  מאתנו  דורשת 
אשר  המקום  אל  ועלית  "וקמת  הנכון 
מקומות  יש  כי  בו"  אלהיך  ה'  יבחר 

נבחרים, ומקומות מהם צריכים לברוח.

המקומות  האדם,  ממרכיבי  אחד  וזהו 
בהם הוא נמצא, כי אדם זה ראשי תיבות 
האנשים  כי  מ'קומות,  ד'ברים,  א'נשים, 
והדיבורים  הדברים  מתרועע,  הוא  איתם 
בוא  בהם  והמקומות  מתעסק,  הוא  בהם 
וזה  שהוא,  האדם  את  עושים  הם  נמצא, 

'המקום גורם'.

ובשביל להגיע למקום הנכון צריך להכיר 
הדרישות  אחת  זו  הנוכחי,  מקומו  את 
את  להכיר  מחפש,  מכל  הבסיסיות 
בסיסית  מסוגלות  לו  שתהיה  מקומו, 
'אייכה' המהדהדת בחלל  לענות לשאלת 
לא  אדם  אם  היווסדה.  מיום  הבריאה 
שהוא  היינו  זו,  לשאלה  לענות  מסוגל 
ללכת  יוכל  כיצד  מקומו,  את  יודע  לא 
לנווט  יכול  לא  אדם  הנכון?  המקום  אל 
הציון  נקודת  את  לו  אין  אם  מפה  פי  על 
הוא  ינווט  שהוויז  בשביל  נמצא,  הוא  בה 

לכן  שלך,  למיקום  מתחבר  כל  קודם 
את  להכיר  ובראשונה  בראש  צריך  אדם 
מקומו, לאפס את כל המערכות השכליות 
נתון  רגע  בכל  לומר  שיוכל  עד  והרגשיות 
"הנני", כמו אברהם אבינו, שהיה הראשון 

ללכת אל תוך עצמו, למצוא את מקומו.  

וזה אחד המאפיינים הבולטים שלו, הוא 
כל  הוא  למקום,  ממקום  הולך  הזמן  כל 
הזמן מחפש, הוא יצא מחרן אל ארץ כנען, 
ושכהגיע אל ארץ כנען ויעתק משם ההרה 
ויט אוהלו בית אל, אחר כך וירד מצרימה, 
וילך  ממצרים  ויעל  קלה  השתהות  אחרי 
וכל  דן,  עד  המלכים  את  וירדוף  למסעיו 
זה בשביל למצוא את הנחלה, למצוא את 
לו, את המקום שלו, עד  המקום המדויק 
למקומו"  שם  "ואברהם  בו  שהתקיים 
המקום  כי  לחפש,  הלאה  המשיך  אז  וגם 
לכן  עולם,  של  במקומו  נכלל  האדם  של 
גם אחרי שמוצאים אותו צריכים לחפשו 
בעמקי  ולרוחב  לאורך  לחתור  מחדש, 
ירדו  שמים  יעלו  ההויה,  בחלל  הנפש, 

תהומות עד אשר נמצא מקום.

למדים  אותה  הנפשית  התנועה  זאת 
מאברהם, מחפשים, מוצאים את המקום 
זמנית,  בו  אותו  לחפש  וממשיכים  שלנו 
וכמו  כלל,  יודעין  שאין  הוא  הכלל  כי 
לית  כי  יתברך  אותו  להשיג  אפשר  שאי 
מחשבה תפיסא בו כלל, כך לית מחשבה 

תפיסה בחלקיק האלוהי שבקרבנו שהוא 
לא  'נוגע  תמיד  זה  ומקומנו,  עצמנו  עיקר 
נוגע', לומדים מתפלפלים מבינים משיגים 
כלא  מתרוקנים  כך  ואחר  שמשיגים,  מה 
משתוקקים  כוספים,  ומתגעגעים  יודעים 

אל המקום הבא אשר יבחר ה'. 

נדע',  שלא  הידיעה  'תכלית  שנאמר  וזה 
האמת  את  תמיד  להפנים  צריך  אדם  כי 
הפשוטה שהוא כלל לא יודע, זה לא עניין 
שצריכים  אמת  האמת!  זאת  ענווה  של 
להתחדש בה חדשים לבקרים, לא השגתי 
ובכך מרוויחים  כלום,  יודע  לא  ואני  כלום 
שני רווחים חשובים, גם חיים את האמת, 
חדשות,  תובנות  לקבל  כלי  נעשים  וגם 
מתחדשים, החיים זורמים, כי זרם החיים 
לא  השכל,  דרך  ולא  הגעגועים  דרך  עובר 
מה  אלא  אותך  מחייה  יודע  שאתה  מה 

שעדיין לא השגת.

שהאדם  מזה  שהאדם  מזה  מתחיל  והכל 
"כל  אמרו  זה  עניין  שעל  מקומו,  את  יכיר 
אברהם  אלוהי  לתפילתו  מקום  הקובע 
ההתבוננות  היא  המקום  וקביעת  בעזרו" 
למרות  כי  הקיימת,  ההשגה  במיעוט 
ובכל  ממש,  ואתנו  אלינו  קרוב  שהקב"ה 
רגע נאמר בו "אם תדרשנו ימצא לך" עם 
מוכיחה  אינסופיותו  נשימה  ובאותה  זאת 
מי  עמוק  "עמוק  הוא  אמתתו  שעניין  לנו 

ימצאנו". 

גֶֹדל  ִדּבּוָרם ּבְ לֹוֵמנּו ַמְרִחיִבים ּבְ י-ׁשְ                  ָהיּו ַאְנׁשֵ
ִתיב  ּכְ ָרה  ׂשָ ּבְ ה  ִהּנֵ ׁשֶ ים,  ׁשִ ַהּנָ ל  ׁשֶ ִניעּות  ַהּצְ ַמֲעַלת 
ָך"  ְ תּ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ ְלָאִכים ְלַאְבָרָהם "ַאּיֵ ֲאלּו ַהּמַ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ּוְדָרׁשּוהּו  אֶֹהל",  ּבָ ה  "ִהּנֵ ָאַמר  יח(,  )בראשית 
ָהְיָתה  ׁשֶ ְצִניעּוָתּה  ַעל  ד  ְלַלּמֵ פז.(  )ב"מ  ַרַז"ל 
ִביאּות  ּנְ ּבַ ְלַמְעָלה  ָהְיָתה  ָרה  ׂשָ ה  ְוִהּנֵ ָרה.  ׂשָ ּבְ ּה  ּבָ
ָטֵפל  ַאְבָרָהם  ָהָיה  ׁשֶ ַרַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמַאְבָרָהם, 
ְצִניעּוָתּה  ְיֵדי  ַעל  ְכָתה  ּזָ ׁשֶ ִנְמָצא  ִביאּות,  ּנְ ּבַ ָלּה 
ָכה ְלַמְדֵרגֹוָתיו ַעל ְיֵדי  ּזָ דֹוָלה, יֹוֵתר ֵמַאְבָרָהם ׁשֶ ַהּגְ
ְיִגיעֹוָתיו  ּוְבָכל  ֲעבֹודֹוָתיו  ּבַ ְוַאף  ה  ִפּלָ ְ תּ ּבַ ֲעבֹוָדתֹו 
דֹוָלה  ַהּגְ ֲעבֹוָדתֹו  ַעל  ְוַאף  דֹוׁשֹות  ְוַהּקְ ֲעלֹות  ַהּנַ
ַרַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלִעיר,  ִמחּוץ  ִהְתּבֹוְדדּות  ל  ׁשֶ
ה'  ַהר  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַהר,  ְקָראֹו  ַאְבָרָהם  )פסחים פח( 
)פרשת חיי שרה דף קכח(  ּזַֹהר  ּבַ ְוַכּמּוָבא  ֵיָרֶאה. 
ם  ָ ּשׁ ָלה ׁשֶ ְכּפֵ ֵדה ְמָעַרת ַהּמַ ׂשְ ַעל ּגֶֹדל ִהְתּבֹוְדדּותֹו ּבִ
ֶאת  ָרָצה  ן  ּכֵ ַעל  ׁשֶ ָעָרה  ַהּמְ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹור  יׁש  ִהְרּגִ
יֹוֵתר  ִלְנִביאּות  ָרה  ׂשָ ָזְכָתה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ֶדה.  ַהּשָׂ
יָתּה.  )שיש"ק  אֶֹהל ּבֵ כַֹח ְצִניעּוָתּה ּבְ ּנּו ְוַהּכֹל ּבְ ִמּמֶ

ו - קצז(

א ב של החיים
הּוא  ׁשֶ ם  ַהּתָ ל  ׁשֶ ַהּבֹוְלטוֹת  כּונֹות  ֵמַהּתְ ַאַחת   g

ׁשּות. ֵלם ִהיא ַהִהְתַחּדְ ָ ֲאִמין ַהּשׁ ַהּמַ
ר ָהֲעבֹוָדה. ֲעבֹוַדת ה' ִהיא ִעּקַ ׁשּות ּבַ g ַהִהְתַחּדְ

ֵעיֵני ַעְצָמם. ְזֵקִנים ּבְ g ֹרב ָהעוָֹלם ֵהם ּכִ
ּדֹוֵרׁש  הּוא  ְצִליַח,  ּתַ ׁשֶ ָך  ִמּמְ ּדוֵֹרׁש  ֹלא  ַהקב"ה   g

ׁש ְוִתְרֶצה ְלַנּסֹות. ְתַחּדֵ ּתִ ָך ׁשֶ ִמּמְ

גן
הדעת

חזרת הש"ץ בקצרה

בבית  מתפלל  אני  שאלה:                
של  מצומצם  מניין  יש  שבו  קטן  כנסת 
מתפללים. פעמים רבות קורה שהמניין 
מאוד  סמוך  מתאסף  המנחה  לתפילת 
גם  זמן  לנו  נותר  שלא  כך  לשקיעה 
להתפלל תפילת לחש וגם לעשות חזרת 
שהחזן  אצלנו  נוהגים  כך  משום  הש"ץ. 
העמידה,  תפילת  את  בקול  מתחיל 
ברכת  אברהם,  מגן  ברכת  את  אומר 
הק-ל  ברכת  קדושה,  המתים,  מחיה 
שאר  והן  החזן  הן  ולאחמ"כ  הקדוש, 
בלחש.  להתפלל  ממשיכים  המתפללים 

האם נכון לנהוג כן?

נקרא  שציינת  זה  מנהג  }א{  תשובה: 
"חזרת הש"ץ בקצרה", והוא מובא בשו"ע 
וברמ"א בשני מקומות: 1\או"ח סי' רל"ב 
ס"א: "אם השעה דחוקה, יתפללו בלחש 
ואחר כך יאמר שליח ציבור: מגן, ומחיה, 
ויענה קדושה, ומסיים: האל הקדוש, אם 
אין שהות ביום לגמור י"ח ברכות. הגה: 
עם  צבור  השליח  שיתפלל   אומרים  ויש 
הקהל בקול רם, וכן נוהגין ועיין לעיל סי' 
קכ"ד סעיף ב'". 2\או"ח סי' קכ"ד ס"ב: 
כגון  הדחק,  שעת  הוא  אם  וכן  "הגה: 
שירא שיעבור זמן התפלה, יוכל להתפלל 
מיד בקול רם, והצבור מתפללין עמו מלה 
הקדוש,  האל  לאחר  עד  בלחש  במלה 
שיענה  הפחות  לכל  אחד  שיהיה  וטוב 

אמן אחר ברכת הש"צ".
והרמ"א  השו"ע  בדברי  רואים  להדיא 
בקצרה"  הש"ץ  "חזרת  לעשות  שההיתר 
הוא רק בשעת הדחק )ובספר סדר היום ]פכ"ה 
אלא  כן  יעשו  ש"לא  כותב  זצ"ל  אליהו  לגר"מ  סמ"ו[ 

בדברי  איתא  לכך  והטעם  גדול"(,  בצורך 

א'  דרוש  הכוונות  ]שער  ז"ל  הקדוש  האר"י 
סי'  ח"ג  דעת  יחוה  בשו"ת  הובא  העמידה,  לחזרת 

ט"ז[ שמעלת החזרה גדולה יותר מתפילת 

לקצרה  או  כלל  לבטלה  אין  ולכן  הלחש 
הגר"ע  ולכן  הדחק.  שעת  זוהי  אא"כ 
יוסף זצ"ל ]בשו"ת יחוה דעת הנ"ל[ יוצא חוצץ 
מסוימות  ישיבות  איזה  של  המנהג  נגד 
מנחה  תפילת  קבוע  באופן  שמתפללים 
מקוצרת ללא חזרת הש"ץ, שהרי שם אין 
זו שעת הדחק וממילא אין מקום להתיר 

לעשות כן.
לשעת  דוגמאות  כמה  בפוסקים  ומצינו 

זמן  לעבור  כשעומד   )1( שכזו:  הדחק 
התפילה ]רמ"א או"ח סי' קכ"ד ס"ב, שו"ת הרדב"ז 
ח"ד סי' צ"ד )סי' אלף קס"ה בישנות([; )2( סיבת 

אונס מוצדקת שהזמן דוחק ]שו"ת המבי"ט 
ח"ג סי' ק"צ ע"פ הבנת הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יחוה 
דעת ח"ג סי' ט"ז והפסקי תשובות ח"ב סי' רל"ב אות 

ב'[; )3( חשש שלא יהיו תשעה מתפללים 
מאוד  מצוי  זה  )דבר  הש"ץ  ברכות  על  שיענו 
מקפידים  שאינם  אנשים  בו  שיש  מצומצם  במניין 

כראוי( ]שו"ת יחוה דעת ח"ג סי' ט"ז. ועיי"ש שמביא 
הרשב"ש  שו"ת  ובהם  כן  הסוברים  פוסקים  לקט 
)סי' אלף קס"ה  ושו"ת הרדב"ז ח"ד סי' צ"ד  נ"ו  סי' 

בישנות( בשם הרמב"ם[; )4( מניין של פועלים 

מהר  להתפלל  שנאלצים  קום  משכימי 
]שו"ת  בזמן  עבודתם  למקום  להגיע  כדי 
)5( כשאין שם ששה  ח'[;  סי'  יחוה דעת ח"ב 

המצטרפים  שאר  וכל  התפללו,  שלא 
הש"ץ  וחזרת  קדושה  שמעו  כבר  למניין 
לאותם  מניין  להשלים  לכאן  באו  ורק 
מועטים, דאין להטריחם לשמוע את כל 
ס"א  ס"ט  סי'  או"ח  ]שו"ע  שוב  הש"ץ  חזרת 

ומג"א שם סק"ד[.

}ב{ ומצינו כמה וכמה חילוקי 
מנהגים בדין חזרת הש"ץ בקצרה.

1( השו"ע ]או"ח סי' רל"ב ס"א[ סובר שהשליח 
הברכות  ג'  את  רק  בקול  יתפלל  ציבור 
השאר  ואת  הקדושה,  כולל  הראשונות 
יאמר בלחש. וכן דעת האר"י הקדוש ז"ל 

]הובא בשולחן הטהור או"ח סי' רל"ב ס"ב[.

החזן  שצריך  סובר  ]שם[  הרמ"א  ואילו 
העמידה,  תפילת  כל  את  בקול  להתפלל 
פסקו  גם  וכך  נוהגין,  שכן  ומסיים 
בביאור  ]הובאו  והגר"א  והלבוש  הפרמ"ג 
יועץ  הלכה סי' קכ"ד ס"ב ד"ה "בלחש"[, הפלא 

ספר  ו'[,  אות  רל"ב  סי'  לאלפים  חסד  ]בספרו 

סי'  ]או"ח  השולחן  ומטעמי  עולם  פתחי 
קכ"ד סק"ה[ ועוד – שלכתחלה ראוי לצבור 

להתפלל עם הש"ץ מלה במלה עד אחר 
שומע תפלה ומודים והם יתפללו בלחש 

והש"ץ יאמר את כל התפילה בקול.
על  סק"י[ מבאר  קכ"ד  סי'  ]או"ח  החיים  וכף 
יש  מדוע  ז"ל  והאר"י  הקדוש  הזוהר  פי 
להתפלל  שיתחילו  השו"ע  כדעת  לנהוג 
ביחד עם הש"ץ ולא ימתינו לו עד שיסיים 

את ברכת "הק-ל הקדוש", עיי"ש.
אשכנז  עדות  שבני  ראינו  לא  ולמעשה 
כתב  וכן  הרמ"א,  כדעת  בזה  נוהגים 

פסק  גם  וכך  הנ"ל[,  הלכה  ]ביאור  המשנ"ב 
הגר"ד יוסף שליט"א ]הלכה ברורה כרך ו' סי' 
קכ"ד אות ו' )עמוד ר"ס([ שמנהג ישראל הוא 

אנשים  שיש  במקום  ורק  השו"ע,  כדעת 
ידי  שיוצאים  בתפילה  בקיאים  שאינם 
חובתם בתפילת הש"ץ – צריך לומר את 

כל התפילה בקול רם.
סי'  או"ח  היטב  ]באר  ספרד  בני  מנהג   )2
קכ"ד סק"ד, כה"ח שם סק"י, ספר סדר היום פכ"ה 

סמ"ו[ הוא שכל הקהל מתחילים להתפלל 

הש"ץ,  עם  העמידה  תפילת  את  ביחד 
והש"ץ אומר התפילה בקול ושאר הקהל 
בלחש ולא עונים אמן אחר ברכות הש"ץ 
)ואין בזה קפידא משום שגם גבי הש"ץ זוהי תפילתו 

אחר  עונים  וקדושה  חזרה(,  ולא  הראשונה 

עד  בקול  הש"ץ  וממשיך  בקול,  הש"ץ 
ולאחר  הקדוש",  הק-ל  ה'  אתה  "ברוך 
התפילה  שאר  את  כולם  מסיימים  מכן 

בלחש.
בשם  סק"ח  שם  ]משנ"ב  אשכנז  בני  ומנהג 
קיצשו"ע  ס"ד,  המנחה  תפילת  בדיני  החיים  דרך 

סי' ס"ט ס"ו[ הוא שהקהל ממתין ומקשיב 

לתפילת הש"ץ עד אחר "הק-ל הקדוש" 
ואח"כ  ברכותיו,  על  אמן  ועונים 
תפילת  את  להתפלל  הקהל  מתחילים 
כשאין  הדחק  ובשעת  בלחש.  העמידה 
את  הש"ץ  שיגמור  עד  להמתין  שהות 
ברכת "הק-ל הקדוש", נוהגים כדעת בני 
ספרד ומתחילים את התפילה ביחד עם 
הש"ץ )על אף שאין מי שיענה אמן על ברכותיו. וכל 
זה כשהשעה דחוקה ביותר, דאם לא – עדיף שיישאר 
אחר  אמן  שיענה  כדי  קטן  ואפילו  יתפלל  שלא  אחד 

ברכות הש"ץ ]משנ"ב שם סק"י[(.

}ג{ אלא שמ"מ מצינו כמה וכמה שיטות 
הסוברות שגם בשעת הדחק אין לעשות 

חזרת הש"ץ מקוצרת.
ח"ג  דעת  יחוה  ]שו"ת  זצ"ל  יוסף  הגר"ע   )1
סי' ט"ז[ מביא את דברי הג"ר עמנואל חי 

תגר  שקרא  ג'[  סי'  אליהו  אדרת  ]שו"ת  ריקי 
מנחה  של  הש"ץ  חזרת  את  הדוחים  על 
שהות  ואין  דחוקה  שהשעה  בטענה 
לחזור התפלה, והרחיב לבאר שסוף זמן 
גם  ]וכך  הכוכבים  צאת  עד  הוא  המנחה 
"ובדיעבד  וז"ל:  ס"ב,  ס"ט  בסי'  הקיצשו"ע  פוסק 
הכוכבים,  צאת  עד  להתפלל  יכול  הדחק  בשעת  או 
מנחה  שמתפללין  הקהלות  ברוב  עתה  נוהגין  וכן 

סמוך ללילה"[, ואם כן אין זה נחשב לשעת 

לסיים  יספיקו  לא  כן  אם  אלא  הדחק 
לאו  הא  הכוכבים!  צאת  לפני  החזרה 

הכי – חיובא רמיא להתפלל במנחה עם 
חזרת השליח צבור כתקנה )ונימוק זה הוא רק 
גבי תפילת מנחה ולא שייך במקרים האחרים שהובאו 

הכוונות  בשער  מבואר  וכן  א'(.  באות  לעיל 

]או"ח  היטב  ובבאר  המנחה[  לתפלת  ב'  ]דרוש 

מקפיד  היה  ז"ל  שהאר"י  סק"א[  רל"ב  סי' 

מאוד להתפלל המנחה עם חזרת השליח 
לשקיעת  סמוך  היה  אם  ואפילו  צבור, 

החמה, ואפילו בערב שבת.
הקדושה  ]שער  חכמה  הראשית  מדברי   )2
גם  וכך  לדבר",  שלא  ליזהר  צריך  "עוד  ד"ה  פי"ד 

דייק שו"ת משנה שכיר ח"ב או"ח סי' כ"ט[ משמע 

שאפילו בשעת הדחק אין לעשות חזרת 
וכן  שבנסתר,  מטעמים  בקצרה  הש"ץ 
אות  ה'  סי'  ]או"ח  הד"ט  עיקרי  בספר  כתב 
כ"ט[  סי'  או"ח  ח"ב  שכיר  משנה  בשו"ת  הובא  ל', 

הן  בקצרה  הש"ץ  חזרת  להתפלל  שאין 
מטעמים בנגלה והן מטעמים בנסתר.

שכן  מביא  ]הנ"ל[  שכיר  משנה  ובשו"ת 
ומעולם  זצ"ל  שיק  המהר"ם  החמיר 
וודאי  קצרה  תפלה  להתפלל  הניח  לא 
שלא  כיון  החת"ס  מרבו  זאת  שקיבל 

שינה מדרכיו אף שינוי כל שהוא.

ז"ל  הקדוש  כאר"י  הנוהגים  למעשה: 
חזרת  לעשות  להם  אין  וכמקובלים, 

הש"ץ קצרה אלא יעשו אותה כתקנה.
יכולים  הפשטנים,  כפוסקים  ונוהגים 
לעשות חזרת הש"ץ קצרה בשעת הדחק 
יכולים להימנע מכך  ואם  גדול,  ולצורך 
עדיף   – כתקנה  הש"ץ  חזרת  ולעשות 
טפי. וכאשר עושים חזרת הש"ץ קצרה, 
הוא  כיום  העדות  בכל  הרווח  המנהג 
הברכות  ג'  את  בקול  אומר  שהחזן 
ואת  שביניהם,  והקדושה  הראשונות 
ולגבי  בלחש.  אומר  הברכות  שאר 
מנהג  הפוסקים:  נחלקו  המתפללים 
בני עדות ספרד הוא להתחיל להתפלל 
הברכות  ג'  את  עמו  ולומר  החזן  עם 
לענות  ולא  הקדושה,  ואת  הראשונות 
עדות  בני  ומנהג  ברכותיו;  אחר  אמן 
להתחיל  ולא  להמתין  הוא  אשכנז 
להתפלל עם החזן על-מנת שניתן יהיה 
לאחר  ורק  ברכותיו,  אחר  אמן  לענות 
שסיים את ברכת הק-ל הקדוש, יתחילו 
בעצמם את התפילה בלחש, אלא אם כן 
בני  ינהגו כמו  ביותר שאזי  הזמן דוחק 

עדות המזרח.

דיון הלכתי המוגש ע"י בית ההוראה "חוט של חסד" מאת  הרה"ג ר' אלחנן שלום אלגרוד שליט"א
 ר"כ ההוראה ודומ"ץ דקהילתינו
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התאמה  לא  הוא  הזוגיות  של  הבסיס 
אלא עבודה. אם יש נכונות לעבוד תהיה 
אין  לעבוד,  נכונות  אין  ואם  הצלחה, 
ביניכם  תהיה  אם  גם  סיכוי,  הזה  לבית 

ההתאמה המושלמת.

כשהולכים נכון מתקדמים תמיד
התאמה  בחיפוש  זמן  לבזבז  חבל  לכן 
בה'.  תאמין  בתמימות.  לך  ושלימות. 
גם  לפגישה.  ֵלך  הצעה,  לך  כשמציעים 
אם זה לא הזיווג שלך, זה חלק מתהליך 
המידות  בספר  כמובא  הזיווג  מציאת 
אף  שדוברים  "השידוך  ז(:  ח"ב  )חיתון 
על פי שאינו נגמר השידוך בעצמו, גם זה 
רושם  עושה  לחוד  והשידוך  השמים,  מן 

בו ובה".
הצניעות  כללי  על  לשמור  הוא  העיקר 
את  מקרבת  פגישה  כל  ואז  ארץ,  והדרך 
בשמיים,  שנקבע  הזיווג  זה  אם  הזיווג. 
לאו,  ואם  הלאה,  אתכם  ויכוונו  יוליכו 
בכל זאת זה מקדם ועוזר לשני הצדדים 

לקרב את הזיווג האמתי שלהם.
הזיווג  את  דוחים  שאנשים  היא  הבעיה 
את  רק  מחפשים  הם  בידיים.  שלהם 
לפגישות.  הולכים  לא  הם  המושלמת. 
בלי  מעולות  להצעות  מסרבים  הם 
כך  בוכים.  הם  כך  ואחר  אמתית.  סיבה 
מבוגר  רווק  לבחור  הסטייפלר  אמר 
לו  ענה  שלי?  פלוני'  ה'בת  איפה  ששאל 
לפני  כבר  אותה  פגש  שהוא  הסטייפלר 
בגלל  ההצעה  את  דחה  הוא  אבל  שנים, 

סיבה טיפשית...

מחפש שלימות? טעית בכתובת
למצוא חסרונות בבן או בת הזוג זו שטות 
וטיפשות שאין גדולה ממנה. וכי חשבת 
שהיא מושלמת? כולנו באנו לעולם הזה 
לתיקון כי אנחנו לא מושלמים. גם אתה 
לא מושלם. העבודה של הנישואים היא 
כמו  הזוג  בת  של  החסרונות  את  לקבל 
לקבל  צריכה  שהיא  כמו  בדיוק  שהיא, 

את החסרונות שלך כמו שאתה.
הם  כללי,  באופן  מסתכלים  התמימים 

צריך  שאדם  הוא  למעשה  מכאן  היוצא 
הזיווג  למצוא את  יכול  לא  לדעת שהוא 
הוא  מה  עליו".  "גדול  זה  בעצמו.  שלו 
הכוחות  בכל  להתחזק  לעשות?  יכול  כן 
"הולך  בה'.  לבטוח  ובתמימות.  באמונה 
צריכים  כך  ומתוך  בטח".  ילך  בתום 
לי  "אין  להרבות בתפילה. תגיד לקב"ה: 
שום כלים לדעת מי הזיווג שלי. אני לא 
יודע לבחור זיווג. אני סומך עליך ובוטח 
אין  שלי."  הזיווג  עם  אותי  תפגיש  בך. 
לפי  לך  לבד.  להחליט  דרך  שום  לאדם 
ההדרכות של רבותינו בהלכה ובהשקפה 

ותרבה בתפילה ואז בוודאי תצליח.

להתפלל בתמימות
ונעלם  נסתר  דבר  שאין  כותב  נתן  רבי 
מה  אין  ולכן  זיווגים,  כמו  האדם  מעיני 
הוא  אם  גם  שידוך,  ביטול  על  להצטער 
אומרת  כן  כמו  ביותר.  המוצלח  השידוך 
הגמרא שאסור לבקש מה' להתחתן עם 
שהיא  החלטת  למה  מסוימת.  בחורה 
הזיווג שלך? תתפלל בתמימות שאם היא 
ביניכם,  ויקרבו  משמיים  שיעזרו  שלך, 

ואם לאו שירחיקו ביניכם.
דרישות  מראש  לקבוע  נכון  לא  לכן 
אולי  הלכתיים.  לא  חיצוניים  לנתונים 
הנשמה שהיא הזיווג שלך צריכה להיות 
גבוהה או נמוכה, מעדה כזאת או אחרת. 
מראש?  לפסול  למה  יודע?  אתה  מהיכן 
אתה עלול להפסיד את הזיווג שלך בגלל 

שטויות.
מדובר  בתיאוריות.  רק  כאן  מדובר  לא 
ההורים  החסידים  אצל  במציאות.  כאן 
הנצרכים,  הבירורים  כל  את  מבררים 
שהבחורה נורמלית והמשפחה נורמלית, 
ומתחתנים  דקות,  לכמה  נפגשים  והזוג 
אותה  מכיר  הוא  וכי  בחיים.  ומצליחים 
או היא מכירה אותו? איך הם מתחתנים 

ככה?
אבל באמת אף אחד לא מכיר את בן או 
בת הזוג לפני החתונה. רק אחרי החתונה 
מתחילים להכיר. ותמיד יש צורך לעבוד. 

הדור.  של  מהבעיות  אחת  ספק  ללא  זו 
היא  הזיווג  שמציאת  נרֶאה  לפעמים 
לחלק   – בלוטו  זכייה  כמו  משהו 
מהאנשים יש מזל ולחלק פשוט אין מזל. 

האומנם?
האם יש עוד מה לחדש בנושא הזיווגים? 
מסתבר שלתורה הקדושה יש תמיד מה 
מכירים  שכולנו  ב"סיפורים"  גם  לחדש. 
כבר מהגן – כאשר מתבוננים בהם מתוך 
לראות  אפשר  ה',  ְדַבר  את  לראות  רצון 
הדרכה מדויקת ומענה ישיר לכל בעיות 
הדור שלנו, כי התורה היא אמת מוחלטת 
למצוא  יכולים  ורווקה  רווק  כל  ונצחית. 
בפרשת השבוע את המפתחות המרכזיים 

ביותר למציאת הזיווג במהירות.

המודל לזיווג מהיר
בסקירה קצרה מאוד אנו רואים שנקודת 
היא  בפרשה  הזיווג  מציאת  של  המוצא 
נוגעת  גם  הפרשה  ותמימות.  אמונה 
מחפשים  איך  של  המרכזיות  בנקודות 
אמונה  הייתה  לאליעזר  מחפשים.  ומה 
גדולה, אמונת חכמים, כוח תפילה, הבנה 
מיקד  והוא  משמיים,  זה  שזיווג  עמוקה 
של  וַבמוכנות  ִמידות  ּבַ רק  החיפוש  את 
שום  קדושה.  של  בית  לבנות  האישה 
דבר אחר לא רלוונטי. כאשר משתמשים 
במודל המנצח – קפיצת הדרך והסייעתא 

דשמיא מתבקשות מאליהן, הכול "רץ".
למעשה  הלכה  הדברים  את  נתרגם  כעת 
לרווקים  הן  נכונים  והדברים  לרווקים, 

והן לרווקות:

מה אתה יודע?
קודם  יום  שארבעים  אומרת  הגמרא 
יצירת הוולד מכריזים בשמיים ואומרים 
לומר  רוצה  הגמרא  לפלוני'.  פלוני  'בת 
ונסתר  גבוה  דבר  זה  הזיווג  שמציאת 
של  השורש  של  לשורש  שנוגע  מאוד 
הנשמות. זה סוד גדול. הרבה יותר עמוק 
שיכול  מי  אין  לכן  לחשוב.  שניתן  ממה 
בעצמו,  יתברך  ה'  רק  זיווגים  להתאים 
בריאת  שמאז  המדרש  שאומר  כמו 

העולם הקב"ה יושב ומזווג זיווגים.

הדרך המהירה לזיווג הגון

בס"ד
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רואים שהשידוך מתאים באופן כללי ולא 
ואחרים.  כאלה  מחסרונות  עניין  עושים 
מאוד  מהר  הזיווג  את  מוצאים  הם  וכך 
בעיניהם  החכמים  ואילו  ומתקדמים. 
חיסרון  ומוצאים  ומחפשים  מחפשים 
בכולם. אז אני אומר להם: אם חיסרון זה 
סיבה לבטל שידוך, אז אל תתחתן בכלל, 
כי אני כבר מראש מודיע לך שאין בחורה 

בלי חסרונות.

מתחכמים עם חכמים
עם  מתחכמים  משמיים  ולפעמים 
שהם  בחורה  להם  מביאים  החכמים, 
להם  מראים  מושלמת,  שהיא  חושבים 
ואחרי  לראות,  רוצים  שהם  מה  את  רק 
החסרונות  את  מגלים  הם  החתונה 
ובאים לבכות ואומרים 'לא ידעתי שהיא 
כך וכך'. כי באמת משמיים ראו שהוא לא 
תמים ולכן העלימו ממנו את החסרונות 
האלה כדי שיתחתן איתה. עכשיו אין לך 
מה לחשוב 'טעיתי', 'עבדו עלי' וכדומה. 
את  לך  זימן  ה'  עליך,  עבד  לא  אחד  אף 

הזיווג שלך.
לחשוב שטעית בבחירת הזיווג זה לא רק 
אמונה.  חוסר  ממש  זה  תמימות,  חוסר 
לאיש".  אישה  "מה'  אומרת  הגמרא 
האריז"ל אומר שמי שעומדת איתך תחת 
בזה  סיכוי  ואין  שלך  הזיווג  היא  החופה 
זה לא הזיווג, יש בשמיים  לטעויות. אם 
ועכשיו  הכול.  ולבטל  לעצור  דרכים 
אשתך  שזו  בה'  תאמין  שהתחתנת, 
צא  שלך.  העבודה  וזו  שלך  התיקון  וזה 

לעבודה ותצליח.

איך מוצאים חן?
אנשים אומרים לי: "כל הפרטים מצוינים 
חושב,  אתה  מה  חן..."  מציאת  אין  אבל 
זו  חן  מציאת  לבד?  באה  חן  שמציאת 
כל  עבודה.  זו  אהבה  יומימית!  עבודה 
אחד מבני הזוג צריך ללמוד את העבודה 
וספר  לגברים  הדרכה  ספר  כתבתי  שלו. 
את  ועושה  לומד  אחד  כשכל  לנשים, 
התפקיד שלו – אז מוצאים חן ויש אהבה 

ת  י ב ה ו



 

הדף היומי   
  "בבכורים חייבין מאליהן עלו בדין"

 תעשה שבועות וחג ל"ת לבכורים קודמת שתהא ומנין המנחות לכל ראשית שתהא )הלחם שתי גבי כתיב( ראשית קרבן' ב ד"פ מנחות
 אלא לי ואין בשדה תזרע אשר מעשיך בכורי הקציר וחג ל"ת מנין שעורים קציר חטים קציר בכורי אלא לי ואין חטים קציר בכורי לך

. בארצם אשר כל בכורי ל"ת ושבספינה ושבעציץ ושבחורבה שבגג לרבות מנין בשדה אלא לי ואין בשדה ל"ת מנין מאליהן עלו שתזרע
 פשיטא אבל תזרע לאשר שקודמין אלא כתיב לא דבקרא לא או אלו לבכורים קודם הלחם שתי אם הנידון שכל משמע' לכאו והנה
 קרא דמייתי והא' וכו בגג שגדלו חטין של לבכורים קודם שתהא מנין י"פירש וכן פסוק צריך לא ז"וע בבכורים חייבין מאליהן עלו דגם

 בגג גם מיירי להלן מה בכורי בכורי ש"ג דילפא י"פירש יקדמו אם הלחם בשתי כלל מיירי לא קרא דהאי ג"אע בארצם אשר כל דבכורי
, לאלו נמי קודם כ"א לבכורים קודם הלחם דשתי ל"וקי בכורים רחמנא' דקריי דכיון' פי עוד מביא י"כת י"ובפירש כאן אף' כו וחורבה
 מייתי מאי' וק  בארצם אשר כל בכורי' שנא מאליו העולה ואחד הנוטע אחד) ז"ה מבכורים ב"פ(' דכ כן מפרש אינו ם"שהרמב ונראה
 הלחם דשתי' ידעי וממילא בבכורים שחייבין מנין' הגמ דכוונת מפרש מ"דהר אלא להכי קרא צ"א הרי בארצם אשר דכל קרא כאן
 י"בפ ם"הרמב' כ ערלה גבי והנה. בארצם אשר מכל מאליהן עלו גם' ידעי דלמסקנא ל"וס בארצם אשר דכל קרא מייתי ז"וע לה קדמי
' דילפי ה"דשא שלו קרקע שיהא ובלבד בזה חילוק שאין' נ בכורים גבי כאן אבל פטור טרשים במקום מאליו דהעולה ו"ה ש"ממע

  .לבכורים שראוים יפים פירות שיהו ובלבד חייב מיעוט דליכא כאן אבל נטיעה במקום ונטעתם מדכתיב
)'וא ה"ד ל"בה ז"ה מבכורים ב"פ אמונה דרך(

שידוכין ענינישו"ת ב  
  אחות או אח לעקוף

 מפי הכוונה מעט - זאת בכל אבל. ישראל גדולי את לשאול - וכמובן, בהונות על ללכת ראוי הקשים וברגעים. ואחות אח לעקוף קשה כך כל
  מה לשאול וכיצד לשאול. – שנדע כדי - רבנו

  ?הגדולה לפני הקטנה של שאלתי האם לעסוק בשידוכים
 כן יעשה לא כדכתיב קודם שהגדולה הוא הסדר כרגיל, ההורים לגבי אבל, שלפניה הבכורה את להקדים שלא ענין שום אין הצעירה הבת על
 קודם לצעירה גם לשמוע להורים אפשר: ת 23 בת והבכורה 21 בת כבר הצעירה. קודם הצעירה את גם אפשר -  צורך יש אם אבל', וגו

  .הבכורה
 אפילו, יסכימו שהם להם זכות שזו להם לומר אפשר אבל מהבוגרות רשות צריך לא. לצעירה שידוך ומדברים לשידוכים בנות' ג בבית יש

  .שבוע באותו התארסו ושניהם לה זכות שזו אמר ואבא, הסכימה שהמבוגרת -  גוונא כהאי ל"זצ אבא אצל והיה ,בהסכמתן צורך שאין
 שעל: נוסף בנוסח לה לומר גם הסכים רבנו[ .בשבילה הזמן שזה סימן, לה שהציעו כיון? הזה מהמצב טוב מרגישה שלא לצעירה לומר מה
  .]מהם זו זכות לקחת לה אפשר ואי, זכות להם זה, מסכימות הגדולות שהבנות זה ידי
 צריך לא? להתנהג כיצד, יתום של צער זה והרי, בשידוך המבוגר את לעקוף מעוניין והצעיר, יתומים בחורים. ט"תשנ כסלו ג"כ וישב ד. א

  .המבוגר לפני להתחתן יכול והצעיר, בכך להתחשב
 הגדול אחי את עוקף אני גם, לזה ובנוסף שנים בכמה ממנה הגדולה אחותה את עוקפת המדוברת כאשר, שידוך הצעת לידי הגיעה. ב

 אחות ושל אחי של - כפולה קפידא משום לחשוש יש גוונא בכהאי האם, בשאלתי נפשי? לשידוכים נכנס לא עדיין מסוימת סיבה שמפאת
  .שלו' אגרות'ב גם ויש, ]'רבנו ארחות'ו' יעקב תולדות'ב הובא[ ל"ז אבא של פסק הובא וכן חשש שום בזה אין? המדוברת

 צריך שהאבא מובא ]ח"סי ד"רמ' סי ד"יו[ ע"בשו רק ,כך בנות גם? כן בבנות גם האם, ממנו לקטן שידוך לעכב זכות אין גדול שלאח מה. ג
  .להקפיד זכות שום אין שלה עצמה לבת שייך לא זה אבל, קודם הגדולה את להשתדל

 לא מדכתיב נלמד וזה לעקוף לא להיות צריכה הנהגתו האבא. הבת או, הבחור' ב, האבא' א דברים' ב כאן יש: לאחר רבנו ענה ושוב. ד
 כי בכללות כתוב בתורה כי, מכך למידים מקום מכל, לבן אמר הזה הרעיון שאת פ"ואע, ב"נ קידושין בתוספות' ועי 'וגו במקומנו כן יעשה
 והטעם הרמאות צורת את כתבה כן היא וכאן, הרמאויות צורת את כתבה לא והתורה, פעמים מאה – מונים עשרת יעקב את רימה לבן

 רשות ואין, לעקוף לא ענין שום להם אין הבחורה או הבחור, אכן. ממש בכך שיש לומר כדי התורה כתבה כנראה, ה"ע אבינו ליעקב שאמר
  .]יעשה לא ה"ד ויצא 'פר דקרא טעמא' ועי[ מהם מחילה שום צריך ואין, לעכב המבוגר האחות או לאח

 בכל כי, כתבנו וכבר. עוד והמתין ודחה ובירך, הגדולה את יעקפו לא שעדיין להורים והציע השעה את לדחות ביקש שרבנו עובדה הוי. ה.א(
  .)למעשה הלכה למידים אין - אלו דברים

      
  וסגולות עצות

  
  .יתברך' ה ברצון קדימה מעט ידחפו הם גם שאולי ורעיונות סגולות גם ומחפשים הומה ולב צופיות עיניים

  
 ורבו בפרו מצווה אשה שאין מבואר ]:ה"ס יבמות[' בגמ הרי.חסד? לזיווג יזכו שבזכותה מיוחדת מצוה יעשו מה, מבוגרות בנות תאומות' ב
  .בית לה יתן' ה -  חסד של מדה כנגד מדה כן ואם', לקבורה ומרא לידה חוטרא' טענה לה יש רק
 בכבוד שתשתפר. אומרת כבר היא .יום כל תהילים פרקי 'י שתאמר? מתפללת כבר היא: ש .תפילות' ג תתפלל? לשידוך לזכות תעשה מה

  .)אם בכבוד לחיזוק זקוקה היא אכן כי ק"רוה כעין זה, אמר השואל שהיה אחיה( ׁ ׁ אב ואם
  ?זה למען יעשו מה ושואלים. במהרה הגונים לזיווגים ברכה מבקשים 22 בת ואחותה 25 בת לאה

  .שקל חצי אחת כל? יתנו כמה .צדקה ויתנו יום מידי תהלים פרקי 10 לומר ימשיכו
 החיוב עליו כי פלוני בת ולכן, עליה שרמיא ]'ב א"נ קידושין[ אמרו' ובגמ בתו להשיא חייב האב כי" לפלוני פלוני בת" שאמרו מה, רבנו אמר

, לזיווגם גט הנותנים הללו עם הולד יצירת קודם יום' מ לפלוני פלוני בת של זו הכרזה מתיישבת כיצד: שאל בחדר העומדים אחד(. להשיאה
 אבל, לפלוני פלוני בת כי הוכרז? לך קשה מה? הוכרז לא זה זיווג שעל שהוברר נימא או, פלוני זמן עד רק הוא שהזיווג שהוכרז נימא ואולי
  .)גט יש לכך גם
, ר"פו הלכות ערוך שולחן ללמוד לה אומר הייתי איש הייתה אם? מלהתפלל חוץ שתעשה חיזוק איזה לעשות ניתן מה 24 בת ישראל בת
  .לה יועיל, כן? ר"פו הלכות ילמד שאביה מה יועיל האם! שתתפלל, אשה זו אבל
, טהרות משניות שילמדו? לעשות מה, לזיווג שיזכה לזכותו משהו לעשות רוצים וחברים, מבוגר בישיבה בחור. ט"תשנ כסלו' ח ויצא ק"עש
  .זיווג של -  טהרה של ענין וזה

  )(כל משאלותיך 
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   יוצא זה גליון
 לזכות ידידנו החשוב  

 שליט"א מנחם הבליןהר"ר 
 רבינו שליט"א בית מנאמני

 לרגל שמחת נישואי בתו שתחי' בשעטו"מ

 עלי שי"ח 
 ''לתלמודו יחזור''

  בהיכל, חשון ו"ט ביום הקבוע שיעורו בסוף הזכיר ורבינו. ישראל בארץ המקומיות לרשויות בחירות התקיימו אחרונים בימים, יודעים שכולם כפי
 .א"שליט ישראל גדולי שהורו מה לפי להצביע והמצוה החיוב את, ל"זצוק איש החזון מרן רבו נשמת לעילוי, הכנסת בית
  שצפוי כפי. בא וזה יוצא זה, ציבור ובאישי בעסקנים א"שליט רבינו של ביתו המה האחרונים בימים ובפרט האחרונה התקופה במהלך, והנה

 .אלו בתקופות
  מגיעים בו נושא בכל ומכריע, שנשאל שאלה לכל עונה 'ה בחסדי רבינו. מרה טעות טועה, הציבור בעניני' שקוע' רבינו כי שחשב מי אי היה אם אך

  ג"פב, הידועים ם"הרמב דברי את למעשה הלכה מקיים הוא, להכריע שגומר ברגע בו אך, להתייעץ א"שליט המסורים והעסקנים הציבור אנשי
 .לתלמודו יחזור, אחרים ידי על לעשותה אפשר שאי מצוה לעשות שגומר שאחרי, ה"ה תורה מתלמוד

 :הבא המעשה - גם – כך על יעיד מקום מכל, לכך ראיה שום צריך אין כי ואם
 . הקבוע לימודו בחוק, מציעא בבא מסכת את ללמוד רבינו סיים האחרונים בימים

  ובנוסף, הפרק על שעמדו מהנושאים אחרת הפרעה היה לפעם מפעם. במיוחד עמוס יום היה, המפקיד פרק בלימוד אחז עת לכן קודם ימים כמה
 .ישראל גדולי עם כינוסב ערב באותו להשתתף עליו היה

 :הבאים הדברים את אמר הוא, משהו לטעום בכדי מהלימוד לרגע עצר כשרבינו
)  תורה תלמוד( בחיידר למדתי אני... היום רק לא זה אבל, מציעא בבא שבמסכת מציאות אלו פרק את הצעירים הילדים עם ללמוד רגילים היום
  מה... הפרק את יודע אני ומשם, זה פרק אותנו לימד שהוא זוכר ואני, קורץ זלמן רבי בשם מלמד לנו היה', מציאות אלו' למדנו גם ממש צעיר כילד
 .בענווה הוסיף. זוכר הוא לומר שילד
 :עוד סח מכן לאחר
  ולידו, ראשון ישב, חרוץ הכי והיה טוב הכי שלמד מי. חכמתם סדר לפי בכיתה הילדים את מושיב שהיה, טוב מאוד מלמד לנו היה הכיתות באחת

 .והשקדנות החכמה סדר לפי הלאה וכן, כמוהו כמעט שלמד זה ישב
 הילד. השורה בסוף לשבת אותו והעביר אותו העניש והמלמד, כראוי לא התנהג אחת ופעם, ממש מהראשונים שישב, מאוד מצוין אחד ילד והיה

 .רעה לתרבות יצא כ"ואח ללמוד והפסיק, נעלב מאוד ההוא
 ! בו לעמוד שיוכל עונש שיהיה, ילד כשמענישים להזהר צריך כמה: יםיוס

 ! לתלמודו רבינו וחזר
שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק
 
 

  א"שליט התורה שר רשכבה"ג מרן רבינו של יעורוש 

  ט"תשע חשון ו"טביום רביעי " לדרמן" הכנסת בבית שמסר כפי
 ל"זצוק איש החזון בעל מרן הגדול דודו לפטירת שנים ה"ס במלאת

 "בשמונה עשרה אבות בברכת כונה" :בענין
 לחשוב יכול' שני בברכה התחיל לא עדיין אם עשרה שמונה של ראשונה בברכה כיוון לא שאם א"החזו ממרן שמעתי

  'כו 'דעתי כיוון לא מעיקרא ודילמא ג"ל דף בברכות ע"וצ, בה שכיוון וחשיב ראשונה ברכה של המלות פירוש לבוב
 .שלאחריה מפסוק תיבה התחיל שכבר שם דמיירי ל"וצ, התיבות לחזור דצריך שם ומבואר

 
  שמע שמע לקרות אסור גבי ב"כ ק"ס א"ס בסימן חדא א"החזו על דפליג חזינן מקומות בשני ברורה במשנה ובאמת

  שלא מבואר. אסור בלחש 'אפי מעיקרא כיוון אם אבל, בלחש ויקרא יחזור מעיקרא כיוון לא ואם ב"מ כתב פעמים' ב
 ולהתפלל לחזור צריך באבות כיוון לא דאם דאמרינן אהא דאיירי ד"סק א"ק בסימן וכן, שקרא אחרי שיכוון מהני
 .יחזור למה כן אם יכוון שלא הוא קרוב בחזרה שאף כוונה חסרון בשביל לחזור נוהגין לא האידנאד א"הרמ וכתב

 
 ברוך שאמר קודם כרזנ אם פנים כל על, ולהתפלל לחזור צריך הדין דמצד כיון לי נראה אדם החיי בשם ב"המ וכתב
  לו אסור היה וגם לחזור צריך היה לא א"כהחזו ל"ס הוה ואם, ל"עכ אברהם קילאמ לומר יחזור, ברכה בסוף' ה אתה
  לכתחילה תקנה לו יש אכתי הברכה כל את סיים הוא אם' אפי וגם, המלות פירוש כ"אח לכוין יכול הוא דהא לחזור
 .א"כהחזו ל"ס לא ב"דהמ מזה מבואר, עתה שיכוין דהיינו

 
 :הבחירות בענין
 .לעיריה בבחירות תלויים ויהדות תורה גופי שהרבה אמר כבר א"החזו
 .ל"ז גדולים ושאר שך הרב י"ע שנוסדה" התורה דגל" לרשימת רק להצביע חייבים כולם לכן

.דמיטב מילי ושאר צדיקים בבנים יתברכו זה ובזכות



 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 לע"נ אבי מורי הרב ר' משה בן ר' יוסף יצחק ז"ל למשפחת גרין
 לע"נ אמי מורתי מרת שרה רבקה בת ר' ישראל ישכר ע"ה למשפחת לעוו

נדבת בנם הרה"ח ר' יוסף גרין שליט"א

מעתה יתבאר מה שדרש רשב"י על פסוק זה: 

"וה' ברך את אברהם בכל - אבן טובה היתה תלויה 

בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו 

מצווארו  היוצא  בקול  קורא  שהיה  מתרפא",  מיד 

בתוך  המסתתר  ה'  בשם  להתדבק  דורו  בני  לכל 

הטבע, כמו שכתוב: "ויקרא שם בשם ה' אל עולם", 

ועל ידי זה כל חולה הרואה אותו מיד נתרפא.

ועל כך אומר רשב"י: "בשעה שנפטר אברהם 

כי  חמה",  בגלגל  הקב"ה  תלאה  העולם  מן  אבינו 

מנרתיקה  חמה  להוציא  שזכה  אבינו  אברהם 

את  בכך  סלל  ה',  בהנהגת  הגדולה  באמונתו 

אור  את  לגלות  יזכו  הם  שגם  ישראל  לכל  הדרך 

אנו שרים  זה  ומטעם  ה' המסתתר בתוך הטבע, 

בשמו  קראו  לה'  "הודו  השמש:  עם  יחד  בבוקר 

הודיעו בעמים עלילותיו".  

אור  בבחינת  שהיא  הוי"ה,  השם  הנהגת  את  בעולם 

צאת  בעת  תיקן  לכן  בנרתיקו,  המתלבש  השמש 

השמש להאיר לארץ ולדרים עליה להתפלל לה', כדי 

להראות בכך שאין אנו דבוקים בנרתיק של השמש 

באמונה  מאמינים  אנו  אלא  הטבע,  הנהגת  שהוא 

שלימה בשם הוי"ה המסתתר בתוך הנהגת הטבע.

זקן  "ואברהם  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

בא בימים וה' ברך את אברהם בכל", שזכה להשיג 

וזהו  הוי"ה.  ברכת  הוא  בעולם  שיש  מה  שכל 

"שלשה הטעימן הקב"ה  )ב"ב טז:(:  ששנינו בגמרא 

בעולם הזה מעין העולם הבא, אלו הן אברהם יצחק 

אברהם[  את  ברך  ]וה'  ביה  דכתיב  אברהם  ויעקב, 

הוי"ה  בכל". כי מאחר שזכה להשיג הנהגת השם 

"וה' ברך את אברהם בכל", הרי זה מעין  בבחינת: 

עולם הבא שיוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, ויתגלה 

השם הוי"ה הפנימי המסתתר בתוך הטבע.

אלקותו  את  לגלות  אברהם  שזכה  מבואר  הרי 

יתברך שמו, על ידי שדבק בפנימיות הגלגלים שהוא 

אור ה' המחיה את הטבע, ובזכות זה נתגלה אליו ה' 

בהנהגת למעלה מן הטבע, כמו ששנינו בגמרא )שבת 

עולם  של  "רבונו  הקב"ה:  לפני  אברהם  שאמר  קנו.( 

נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן, אמר 

ליה צא מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראל".

והנה כשזכה אברהם לגלות הנהגת השם הוי"ה 

בעולם,  זו  הנהגה  פרסם  הטבע  בתוך  המסתתר 

שם  ויקרא  שבע  בבאר  אשל  "ויטע  שכתוב:  כמו 

לכל  הדרך  את  בכך  וסלל  עולם".  אל  הוי"ה  בשם 

ישראל בניו, שגם הם יצליחו להתעלות על הנהגת 

הטבע ולהתדבק באור ה' המנהיג את הטבע.

יומתק להבין בזה מה ששנינו בגמרא )ברכות כו:(: 

לפרסם  ברצונו  כי  שחרית".  תפלת  תיקן  "אברהם 
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 תמרת באר  ברת יוא תם בררב
 יאתר  רבו  יבו י ב'שמו ר'תיאל ב'איבי

הנה מה טוב להעלות על שלחן מלכים לאוהבי תורת הרמז, כי על פי האמור יפתח לנו פתח להבין מה שכתב ה"מגלה עמוקות" על ואתחנן )אופן סב( 

כי אותיות שמ"ש בחילוף א"ת ב"ש הן אותיות בי"ב, שהוא שם גדול וקדוש שצריך לכוון בסיום ברכת "אהבה רבה" לפני קריאת שמע באומרו: "הבוחר 

ב'עמו י'שראל ב'אהבה" ראשי תיבות בי"ב, שאז מתגלה ברקיע פני ארי"ה שהוא בגימטריא בוח"ר.

ונראה לפרש כוונתו בדחילו ורחימו, כי אותיות שמ"ש הן בבחינת הנרתיק החיצוני, שבתוכו מסתתר האור הפנימי שהוא השם הקדוש בי"ב שיתגלה 

לעתיד לבוא. והנה למראית עין מאירה השמש את פניה לרשעים בבחינת: "דרך רשעים צלחה". אולם לאמיתו של דבר הצלחת הרשעים בעולם הזה הוא 

רק בבחינת )דברים ז-י(: "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו", ופירש רש"י: "בחייו משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן העולם הבא".

נמצא כי מה שמאיר אור השמש לגוים הוא רק בחיצוניות בעולם הזה כדי לשלם שכרם, אבל לעולם הבא כאשר תתגלה הפנימיות של אור השמש 

יחשך עליהם עולמם, וראיה לדבר ממה ששנינו בגמרא )נדרים ח:(: "אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים 

נידונין בה". הרי מבואר כי פנימיות אור השמש מרפאת את הצדיקים ומענישה את הרשעים.

הנה כי כן זהו ביאור הענין של השם הקדוש בי"ב המסתתר בתוך הנרתיק שמ"ש שהוא בא"ת ב"ש בי"ב, ונרמז בראשי תיבות: "הבוחר ב'עמו י'שראל 

ב'אהבה, לרמז כי אחרי שיוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, יתגלה בפני כל באי עולם שכל העולם לא נברא אלא בשביל ישראל, וגם בגלות שמר הקב"ה 

עליהם בבחינת: "הבוחר בעמו ישראל באהבה", אלא שהיתה זו אהבה נסתרת.

ומה נפלא לבאר בזה סמיכות סיום הברכה: "ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה" לקריאת שמע: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", לפי מה 

שנתבאר כי בפסוק היחוד אנו מביעים את אמונתנו: "ה' אלקינו ה' אחד", כי אף שבעולם הזה השמש מסתתרת בנרתיקה, שהוא השם הוי"ה המתלבש 

בהנהגת הטבע משם אלקים.

אולם למעשה אנו מאמינים "ה' אחד", כי שורש הכל הוא השם הוי"ה המסתתר בתוך הטבע, והרי זה מתקשר להפליא לסיום הברכה: "הבוחר ב'עמו 

י'שראל ב'אהבה", ראשי תיבות שם בי"ב שהוא האור הפנימי של השמש, אשר שם מתגלה אהבתו הגדולה של הקב"ה לישראל, המייחדים את שם ה' 

שהוא האור הפנימי של השמש.
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מאמינים באמונה שלימה בה' אלקי עולם שמנהיג 

המלך  דוד  אצל  רואים  שאנו  כמו  העולם,  את 

הנהגת  על  בהרחבה  שדיבר  קד(,  )תהלים  במזמור 

אש  בהתלהבות  מתפרץ  והוא  הטבע,  בעולם  ה' 

בחכמה  כולם  ה'  מעשיך  רבו  "מה  כד(:  )שם  קודש 

עשית מלאה הארץ קניניך".

הנה כי כן זהו ביאור המאמר: "אין גיהנם לעולם 

צדיקים  מנרתיקה,  חמה  מוציא  הקב"ה  אלא  הבא 

מתרפאין בה ורשעים נידונין בה". כי בעולם הבא 

יגלה הקב"ה את הנהגת השם הוי"ה שלמעלה מן 

בגילוי  ומתעדנים  מתרפאים  צדיקים  לכן  הטבע, 

זה, מדה כנגד מדה שגם בעולם הזה כבר הוציאו 

באמונתם חמה מנרתיקה, על ידי שלא נפלו שבי 

שדבקו  הרשעים  ואילו  הטבע,  של  פנים  בהסתר 

רק בנרתיק של הנהגת הטבע, לא יוכלו לסבול את 

אור השמש של השם הוי"ה בלי נרתיקו.

 בקירא  תמש אנו מברשרם
 א  אמונ נו בי' א ד בלר ני רקו

פי  על  כי  התורה,  נפלאות  וראה  בא  ועתה 

בגמרא,  ששנינו  מה  להבין  לנו  ירווח  האמור 

גומרים את קריאת  שותיקין המדקדקים במצוות 

שהחמה  שעה  באותה  כי  החמה,  הנץ  עם  שמע 

זורחת וכל מלכי מזרח ומעריב משתחווים לשמש, 

כי הם דבוקים בנרתיק של השמש שהוא הנהגת 

הטבע, אנו מכריזים קבל עולם ומלואו )דברים ו-ד(: 

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".

היא  ההנהגה  הזה  שבעולם  אמת  הן  פירוש, 

הוי"ה  "ה' אלקינו", כי ההנהגה של השם  בבחינת 

מוסתרת בתוך השם אלקים שהוא הנהגת הטבע 

אנו  למעשה  אולם  בנרתיקה,  חמה  בבחינת 

ה'  בהנהגת  דבוקים  אנו  כי  אחד"  "ה'  מאמינים 

שלמעלה מן הטבע, ואין אנו נדבקים בנרתיק של 

הנהגת הטבע המכסה על אור ה'.

"ה'  )שם(:  רש"י  שפירש  זהו  כי  לומר  ויש 

אלקינו ה' אחד, ה' שהוא אלקינו עתה ולא אלקי 

העובדי כוכבים, הוא עתיד להיות ה' אחד, שנאמר 

ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  כי  ג-ט(  )צפניה 

ביום  יד-ט(  )זכריה  ונאמר  ה',  בשם  כולם  לקרוא 

המבואר  ולפי  אחד".  ושמו  אחד  ה'  יהיה  ההוא 

הרי זה רמז על מה שעתיד הקב"ה להוציא חמה 

מנרתיקה, שאז גם הגוים יראו את הנהגת השם 

הוי"ה בלי התלבשותו בנרתיקו בשם אלקים.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

יוצאת  כשהשמש  כי  הקדוש,  בזוהר  שמבואר 

ישראל  וגם  שירה  אומרת  היא  בעולם  להאיר 

הודיעו  בשמו  קראו  לה'  "הודו  אליה:  מצטרפים 

מזרח  שמלכי  שעה  באותה  כי  עלילותיו",  בעמים 

ומערב משתחווים לשמש, כי הם נדבקים לנרתיקה 

שהוא הנהגת הטבע בעולם משם אלקים, מעוררת 

אותנו השמש בשירתה ואנו מצטרפים אליה: "הודו 

שלמעלה  ה'  בשם  להתדבק  בשמו",  קראו  להוי"ה 

יטעו  שלא  עלילותיו",  בעמים  "הודיעו  הטבע,  מן 

להתדבק בנרתיקו שהוא הנהגת הטבע.

 אדם תדבוק יק ביניג  יפבש
 משויי  רו דרנרם מתם אלקרם

בדרך המלך נלך לבאר בזה מה שדרש רשב"י: "אבן 

שכל  אבינו,  אברהם  של  בצווארו  תלויה  היתה  טובה 

פי מה שפירש  על  מיד מתרפא",  אותו  הרואה  חולה 

רש"י מה שכתוב )בראשית א-א(: "בראשית ברא אלקים, 

ולא אמר ברא ה', שבתחילה עלה במחשבה לבראותו 

במדת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, והקדים מדת 

ב-ד(  )שם  דכתיב  והיינו  הדין,  למדת  ושתפה  הרחמים 

ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים".

וביאר ב"עקידת יצחק" )פרשת בראשית סוף שער 

משם  ששורשה  הטבע  הנהגת  כי  בזה,  הכוונה  ג( 

כי  הדין,  מדת  היא  הטב"ע  בגימטריא  אלהי"ם 

הטבע עצמו אינו מרחם אלא האש שורפת והמים 

הוי"ה  השם  את  הקב"ה  הקדים  לכן  מטביעים. 

שהוא מדת הרחמים, כי בהנהגה זו משנה הקב"ה 

את הטבע לצרכי ישראל.

ידי השילוב  על  בענין המתקת הדין  זה  יסוד 

של פעולת הטבע עם בטחון בה', מצינו במשנתו 

ב"זרע  זי"ע  מראפשיץ  הרה"ק  של  הטהורה 

קודש" )פרשת חוקת(:

"פעולת המתקת הדינים היא על ידי שלא יאמין 

בדרך הטבע כלל, כי אלהי"ם גימטריא הטב"ע, וצריך 

להאמין בלמעלה מהטבע בחינת )שמות יז-טו( ה' ניסי, 

להאמין בהשגחתו הנפלאה שלא על פי הטבע... אבל 

כשח"ו אינו מאמין כך ונופל בדרך הטבע אל השכל, 

אדם שמשיג רק הטבע אז ח"ו דינים מתגברים עליו 

משם אלהי"ם שגימטריא הטב"ע".

ועתה בא וראה מה שכתב המקובל האלקי רבי 

צבי הירש מזידיטשוב זי"ע בספר "סור מרע ועשה 

טוב" )בסוף הספר ד"ה אמנם יכול להיות(, כי כאשר אדם 

הוא  הטבע,  בדרך  רק  רפואה  בעניני  עוסק  חולה 

הטב"ע,  בגימטריא  אלהי"ם  משם  דינים  מעורר 

והעצה על כך היא שישים את בטחונו בשם הוי"ה 

למעלה מדרך הטבע, ועל ידי זה נמתק הדין משם 

אלקים. והנה לשון קדשו:

הם  בודאי  הטבעיות  בחכמה  כי  לי  "ותאמין 

רבות  פליאות  ראינו  ובעינינו  סומים,  ]הרופאים[ 

השם  מן  שרשו  הטבעית  כי  השם,  מעשה  מן 

עמו,  חלק  וישראל  הטב"ע...  בגימטריא  אלהי"ם 

אם מתרפא מן חיבור תרין שמהן אלין כלל ופרט, 

אזי רפואתו רפואה, אבל אם מתרפא בטבע לבד 

הוי"ה  לשם  מחובר  כשאינו  ח"ו,  אלהי"ם  בשם 

מחמת  גובר  ח"ו  אזי  ממתיקו,  להיות  הוא  ברוך 

הרפואה הדינים האחוזים בשם אלהי"ם".

ישראל  זמירות  נעים  שאמר  זהו  כי  לומר  ויש 

)תהלים לב-י(: "רבים מכאובים לרשע והבוטח בה' חסד 

יש  הטבע,  בהנהגת  שמתדבק  הרשע  כי  יסובבנו". 

לו מכאובים רבים משם אלהי"ם שמספרו הטב"ע, 

אך "הבוטח בה'", בהנהגת השם הוי"ה שלמעלה מן 

הטבע, ממתיק את כל הדינים משם אלקים ועל ידי 

זה חסד יסובבנו. וזהו שאנו מתפללים )תפלת שמונה 

עשרה(: "רפאנו הוי"ה ונרפא", כי שורש הרפואה הוא 

הדביקות בשם ה' שלמעלה מן הטבע.

 אביים אברנו גרלי א 
אוי י' בלר ני רקו

זכה  כי אברהם אבינו  נראה  נתבונן  והנה כאשר 

לגלות בעולם את אור ה' המסתתר בתוך הטבע, כמו 

שתיאר הרמב"ם )הלכות עבודת כוכבים פרק א הלכות ג( איך 

גילה אברהם אבינו את הנהגת הקב"ה בעולם:

"כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא 

היאך  תמיה,  והיה  ובלילה  ביום  לחשוב  והתחיל  קטן, 

אפשר שיהיה הגלגל הזה ]של השמש ושאר המזלות[ 

נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג... עד שהשיג דרך האמת 

והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוק 

אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל".

 רורקיא תם בתם י' אל שולםר
אביים אברנו גרלי בשולם א  יניג  יתם יוררי

 רוי' ביך א  אביים בכלר
גם בכל ימצברם תל יס י טנרם יאי א  אוי י'

 ראבן פובי יר י  לורי בצוואיו תל אביים אברנור
לגלו  בשולם לירדבק באוי י' תב וך יפבש

  כתנטפי אביים אברנו  לאי יקברי בגלגל  מי
תכל א ד מסוגל לגלו  א  אוי י' תב וך יפבש
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עליהם  שמקבלין  שמים  מלכות  דהיינו  עליהם, 

בקריאת שמע. עם שמש, כלומר כשהשמש יוצא, 

היינו עם הנץ החמה".

קריאת  לגמור  ענין  שיש  הטעם  ללמוד  ויש 

שמע עם הנץ החמה, מדברי המהרש"א בחידושי 

שתיקנו  הטעם  שביאר  ייראוך(  ד"ה  )שם  אגדות 

לפתוח ברכות קריאת שמע של שחרית: "יוצר אור 

ובורא חושך", על פי מה ששנינו בגמרא )ברכות ז.(: 

ומערב  מזרח  מלכי  וכל  זורחת,  שהחמה  "בשעה 

לחמה,  ומשתחווים  בראשיהם  כתריהם  מניחים 

מיד כועס הקב"ה".

לכן לפני שהחמה זורחת ומלכי מזרח ומערב 

לפתוח  תיקנו  לה,  משתחווים  זרה  עבודה  עובדי 

את ברכות קריאת שמע בשבח והודאה להקב"ה 

העולם  מלך  אלקינו  ה'  אתה  "ברוך  העולם:  מלך 

את  בכך  להביע  כדי  חושך",  ובורא  אור  יוצר 

אמונתנו הטהורה שהקב"ה הוא זה שברא את אור 

החמה. אלו דבריו.

הנה כי כן הרווחנו להבין הטעם שהמתפללים 

הנץ  עם  שמע  קריאת  לסיים  מדקדקים  כותיקין, 

להכריז  כדי  שמש",  עם  "ייראוך  בבחינת:  החמה 

אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  ה':  אחדות  על  בכך 

זרה  עבודה  עובדי  של  מלבם  להוציא  אחד",  ה' 

המשתחווים לשמש בעת זריחתה, מפאת טעותם 

שגם השמש היא אלהות המאירה בעולם.

ריקברי מוצרא  מי מני רקיר

עמקות,  ביתר  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

לסיים  מקפידים  כותיקין  שהמתפללים  הטעם 

ששנינו  מה  פי  על  החמה,  הנץ  עם  שמע  קריאת 

אלא  הבא,  לעולם  גיהנם  "אין  ח:(:  )נדרים  בגמרא 

מתרפאין  צדיקים  מנרתיקה,  חמה  מוציא  הקב"ה 

וזרחה  ג-כ(  )מלאכי  שנאמר  בה,  נידונין  ורשעים  בה 

לכם יראי שמי שמש ]צדקה ומרפא בכנפיה[ וגו', 

ולא עוד אלא שמתעדנין בה".

]הובא  בזה  הכוונה  הקדוש  הבעש"ט  וביאר 

)פרשת בראשית אות כו( מספר  בספר "בעל שם טוב" 

"כתר שם טוב"[, על פי מה שכתוב )תהלים פד-יב(: "כי 

שמש ומגן ה' אלקים". הביאור בזה, כי השם הוי"ה 

ולדרים  לארץ  המאיר  השמש  אור  בבחינת  הוא 

עליה. אולם אי אפשר לקבל את האור הגדול של 

הטבע,  מן  שלמעלה  ההנהגה  שהוא  הוי"ה,  השם 

כי אם על ידי התלבשותו וצמצומו בנרתיקו שהוא 

פירוש  וזהו  הטב"ע.  בגימטריא  אלהי"ם  השם 

הוי"ה  "כי שמש ומגן ה' אלקים", כי השם  הכתוב: 

הוא בבחינת שמש, והשם אלקים הוא בבחינת מגן 

שהשמש מתלבש בו לצמצם את אורו הגדול.

הנה כי כן זהו ביאור הגמרא: "אין גיהנם לעולם 

צדיקים  מנרתיקה,  חמה  מוציא  הקב"ה  אלא  הבא, 

כל רגע לעסוק בתורה ובמצוות, שהשכר הוא כל 

כך גדול אשר עין לא ראתה עכדה"ק.

 יצדרקרם מ דבקרם באוי י' 
וייתשרם בני רקו תיוא יפבש

של  הביאור  עם  זה  ביאור  לשלב  ונראה 

השמש  שאור  הזה  בעולם  כי  הקדוש,  הבעש"ט 

הטבע,  מן  שלמעלה  הוי"ה  השם  הנהגת  שהוא 

מלובש ומוסתר בנרתיקו שהוא הנהגת הטבע של 

השם  הנהגת  את  לראות  אפשר  אי  אלקי"ם,  שם 

ולהעניש  לצדיקים  שכר  לתת  נאמן  שהוא  הוי"ה 

את הרשעים.

ששאל  הקשה  לשאלה  גורם  זה  פנים  הסתר 

הנביא )ירמיה יב-א(: "צדיק אתה ה' כי אריב אליך, אך 

צלחה,  רשעים  דרך  מדוע  אותך,  אדבר  משפטים 

שלו כל בוגדי בגד". וכבר תמה על כך משה רבינו 

"הודיעני נא את דרכיך",  באומרו לה' )שמות לג-יג(: 

של  רבונו  לפניו  "אמר  ז.(:  )ברכות  בגמרא  ופירשו 

עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, 

יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו".

אולם כך עלה ברצונו של הקב"ה בורא העולם, 

מתוך  פנים  הסתר  של  במצב  אותו  שנעבוד 

נסתרות  בדרכים  פועל  שהקב"ה  פשוטה,  אמונה 

בתוך הטבע, לגלגל את הנהגת העולם לתת שכר 

רואים  כשאנו  ואפילו  לרשעים,  ועונש  לצדיקים 

צדיק ורע לו ורשע וטוב לו אין זה רק למראית עין, 

ועתיד הקב"ה לתת שכר טוב לצדיקים ועונש קשה 

היום  "וידעת  ד-לט(:  )דברים  שכתוב  וזהו  לרשעים. 

בשמים  האלקים  הוא  הוי"ה  כי  לבבך  אל  והשבות 

ועל הארץ מתחת אין עוד". שנזכור תמיד  ממעל 

מסתתרת  אלקי"ם,  משם  הטבע  הנהגת  בתוך  כי 

ההנהגה שלמעלה מן הטבע מהשם הוי"ה.

נמצא לפי זה כי הן אמת שבעולם הזה מסתתר 

אור השמש של השם הוי"ה בנרתיקו שהוא השם 

בגודל  הצדיקים  אולם  הטבע,  הנהגת  של  אלקים 

אמונתם מוציאים חמה מנרתיקה, על ידי שאינם 

הם  אלא  ה',  אור  על  המכסה  לטבע  מתייחסים 

 זויי יקדות: בכל בוקי מצפיטרם רתיאל לתרי  יתמת:
ריודו לי' קיאו בתמו יודרשו בשמרם שלרלו רור

 בשל תם פוב: אוי יתמת יוא יתם יוררי
 ימ לבת בני רקו בתם אלקררם תיוא יניג  יפבש

 לש רד לבוא מוצרא יקברי  מי מני רקי,
תר גלי יתם יוררי בלר י לבתו  ב וך יניג  יפבש

 ו רקרן גומירם קירא  תמש שם ינץ י מי
ליברש א  אמונ נו באוי יטנרמר: רי' א דר

מתרפאין בה ורשעים נידונין בה". לעתיד לבוא יוציא 

הקב"ה את השם הוי"ה מנרתיקו שהוא הצמצום של 

השם אלקי"ם, צדיקים מתרפאים ומתעדנים בגילוי 

הגדול של השם הוי"ה, אך רשעים נידונים בו כי לא 

יוכלו לסבול את האור הגדול הבלתי מצומצם. 

יוצא   מי מני רקי ירא גרלור יאמ 

ויש להרחיב הביאור בזה בדרך השוה לכל נפש, 

)פרשת דברים ד"ה  על פי מה שכתב ב"ערוגת הבשם" 

אלה הדברים הב'( לבאר מאמר הנזכר: "אין גיהנם לעולם 

צדיקים  מנרתיקה,  חמה  מוציא  הקב"ה  אלא  הבא 

מתרפאין בה ורשעים נידונין בה". כי אור השמש הוא 

כינוי לאור האמת שהדברים ברורים כאור השמש, 

על דרך שכתוב )שמות כב-ב(: "אם זרחה השמש עליו". 

ופירש רש"י, אם ברור לך הדבר כשמש.

אור  שהוא  השמש  אור  הזה  בעולם  והנה 

שהקב"ה  השכר  כי  בנרתיק,  וטמון  סגור  האמת 

משלם לצדיקים והעונש שהוא מביא על הרשעים 

הפנים  הסתר  למרות  אך  עולם.  לבאי  גלויים  אינם 

ה',  את  ועובדים  ובתורתו  בה'  הצדיקים  מאמינים 

ואילו הרשעים אשר במחשך מעשיהם לועגים לכל 

דבר שבקדושה ומבזבזים כל חייהם בהבל וריק.

חמה  מוציא  "הקב"ה  לבוא  לעתיד  אולם 

מנרתיקה", שיגלה בעולם את אור האמת בלי שום 

עין  כל הנבראים  כדי שיראו  פנים,  והסתר  נרתיק 

השקר  ואת  ומצוותיה,  התורה  אמיתות  את  בעין 

הגדול של כל הבלי העולם הזה שאין בהם ממש, 

בו  ומתעדנים  מתרפאים  צדיקים  הזה  ובגילוי 

והרשעים נידונים בו.

גופם  את  מסרו  חייהם  כל  אשר  לצדיקים  כי 

ונפשם לעסוק בתורה ובעבודה באמונה פשוטה, 

שיזכו  מכך,  גדול  יותר  ועידון  ריפוי  להם  אין 

לראות בפועל ממש את כל התיקונים שזכו לתקן 

נידונים  הרשעים  ולעומתם  בקודש,  בעבודתם 

לראות  עיניהם  יפקחו  אז  כי  האמת,  אור  בגילוי 

בדברים  ולריק  להבל  חייהם  ימי  כל  את  שבזבזו 

שאין בהם שום ערך, כאשר במקום זה היו יכולים 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת חיי שרה תשע"ט

של  פטירתו  שאחרי  הענין  זהו  כן  כי  הנה 

אברהם אבינו תלאה הקב"ה בגלגל חמה, שנלמד 

ולא  חרפתה  ששמעה  הענוה  מדת  מהשמש 

בפי הבריות:  ביאור המאמר השגור  וזהו  השיבה. 

עלתה השמש, עלתה הקלה לחולה, כי כשהחולה 

הענוה,  מדת  מהשמש  לומד  גאוה  בגלל  שחלה 

הוא זוכה להתרפא מחוליו.

 אנו תירם ר ד שם יתמת: 
ריודו לי' קיאו בתמור

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

רחש לבי דבר טוב לבאר מאמר סתום זה של התנא 

הסוד,  תורת  את  בעולם  שגילה  רשב"י  האלקי 

רשב"י  שדרש  מה  הפליאה  ליישב  כן  גם  ונבאר 

בכל",  אברהם  את  ברך  "וה'  הכתוב:  על  זה  ענין 

כי  ובהשקפה ראשונה אינו מובן, איך למד מכאן 

אבן טובה היתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, 

ואחרי פטירתו תלאה הקב"ה בגלגל חמה.

מה  פי  על  זה  ענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

)פרשת  בזוהר הקדוש  שמצינו בתורתו של רשב"י 

ויקהל קצו.( ביאור הכתוב )תהלים עב-ה(: "ייראוך עם 

שמש", כי בשעה שהשמש יוצאת בבוקר במסלול 

גלגלה להאיר בעולם, היא אומרת שירה )תהלים קה-

הודיעו  לה' קראו בשמו  "הודו  א, דברי הימים א-טז(: 

בעמים עלילותיו, שירו לו זמרו לו" וגו', וגם ישראל 

זו  שירה  השמש  עם  יחד  שעה  באותה  משבחים 

להקב"ה בתפלת שחרית.

בצאתה  השמש  שירת  ענין  לבאר  ונראה 

וגו', על פי מה  "הודו לה' קראו בשמו"  בגבורתה: 

זמן קריאת שמע  )ברכות ט:( בענין  ששנינו בגמרא 

של שחרית:

מצוה  לקיים  המחבבים  ]אנשים  "ותיקין 

כדי  החמה,  הנץ  עם  אותה  גומרין  היו  בזמנה[ 

שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום. אמר 

ופירש  שמש".  עם  ייראוך  קראה,  מאי  זירא  רבי 

מקבלים  כשמוראך  ממך,  מתייראין  "מתי  רש"י: 

ירח  אצבעותיך  מעשה  שמיך  אראה  "כי  ח-ד(: 

 וכוכבים אשר כוננתה... ה' אדונינו מה אדיר שמך

בכל הארץ".

 ר לאי יקברי בגלגל  מיר 
ללמוד מד  ישנוי מיתמת

יט(  )דרוש  החיד"א  להגה"ק  דוד"  "כסא  בספר 

מפרש מאמר זה כמין חומר, על פי מה שנשים לב 

ששנינו  כמו  הוא  המחלות  כל  שורש  כי  להתבונן 

והכבוד  והתאוה  "הקנאה  )אבות פ"ד מכ"א(:  במשנה 

מוציאין את האדם מן העולם". והעצה על כך היא 

ולא  להתלבש במדת הענוה שלא לקנא באחרים 

לרדוף אחר הכבוד.

והנה אברהם אבינו היה עניו גדול כמו שלמדו 

יח-כז(:  )בראשית  שאמר  ממה  פט.(  )חולין  בגמרא 

"ואנכי עפר ואפר". הנה כי כן זהו ביאור המאמר: 

אברהם  של  בצווארו  תלויה  היתה  טובה  "אבן 

היוצאים  פיו  באמרי  החולים  את  שלימד  אבינו", 

"שכל  הענוה,  במדת  להתדבק  שבצווארו  מהקול 

חולה הרואה אותו מיד מתרפא".

אברהם  שנפטר  "בשעה  רשב"י:  אומר  כך  על 

כי  חמה",  בגלגל  הקב"ה  תלאה  העולם  מן  אבינו 

ששנינו  כמו  הענוה,  מדת  ללמוד  אפשר  מהשמש 

שומעין  עולבין  ואינן  "הנעלבין  כג.(:  )יומא  בגמרא 

)שופטים  חרפתן ואינן משיבין... עליהן הכתוב אומר 

וכתבו  בגבורתו".  השמש  כצאת  ואוהביו  ה-לא( 

בעלי תוספות )בראשית א-טז( הכוונה בזה, על פי מה 

ששנינו בגמרא )חולין ס:( כי מתחילה נבראו השמש 

והירח שווים באורם: "אמרה ירח לפני הקב"ה, רבונו 

בכתר  שישתמשו  מלכים  לשני  אפשר  עולם  של 

אחד, אמר לה לכי ומעטי את עצמך". הרי שהשמש 

להמעיט  רצתה  שהירח  איך  חרפתה,  שמעה 

האור  מן  אורה  להגדיל  וזכתה  השיבה,  ולא  אורה 

כצאת  "ואוהביו  שכתוב:  וזהו  מהירח,  שנתמעט 

השמש בגבורתו".

בפרשתנו פרשת חיי שרה דבר בעתו מה טוב 

אבינו  אברהם  את  הקב"ה  שבירך  במה  להתבונן, 

)בראשית כד-א(: "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את 

אברהם בכל". בכתוב לא נתפרש מהי המשמעות 

של ברכת "בכל", אולם בגמרא )ב"ב טז:( מצינו כמה 

התנא  כך  על  שדרש  מה  והנה  כך,  על  פירושים 

האלקי רשב"י:

היתה  טובה  אבן  אומר,  יוחי  בן  שמעון  "רבי 

חולה  שכל  אבינו,  אברהם  של  בצווארו  תלויה 

הרואה אותו מיד מתרפא, ובשעה שנפטר אברהם 

בגלגל  הוא  ברוך  הקדוש  תלאה  העולם  מן  אבינו 

חמה. אמר אביי היינו דאמרי אינשי, אידלי יומא 

הבריות:  בפי  ששגור  זהו  פירוש,  קצירא".  אידלי 

עלתה השמש, עלתה הקלה לחולה.

"אבן  אותה  מהי  להבין  נתייגעו  המפרשים 

אברהם,  של  בצווארו  תלויה  שהיתה  טובה" 

נתרפא,  מיד  אותה  רואה  שהיה  חולה  שכל 

חמה".  בגלגל  הקב"ה  "תלאה  פטירתו  ואחרי 

ומצינו ביאור על כך ב"חידושי חתם סופר" )שם( 

יצחק"  ומקור הדבר ב"עקידת  בשם הראשונים, 

וכן הביא ה"בינה לעתים" ד(,   )פרשת בראשית שער 

)דרוש עה(.

תלויה  שהיתה  טובה  אבן  כי  דבריהם  ותוכן 

בצווארו של אברהם אבינו, היא מפאת היותו פה 

מפיק מרגליות חכמה ששפעו מפיו בקול היוצא 

רפואה  אברהם  ריפא  זו  שבחכמה  מהצוואר, 

בחרן  שעשה  החולות  הנפשות  לכל  רוחנית 

להכניסן תחת כנפי השכינה, כמו שכתוב )בראשית 

בשם  שם  ויקרא  שבע  בבאר  אשל  "ויטע  כא-לג(: 

ה' אל עולם".  

ועל כך אומר רשב"י: "בשעה שנפטר אברהם 

חמה",  בגלגל  הקב"ה  תלאה  העולם  מן  אבינו 

ידי  על  הוא  ברוך  הבורא  להכרת  לבוא  שאפשר 

התבוננות בגלגל השמש שהקב"ה מאיר לעולם, 

עיניכם  מרום  "שאו  מ-כו(:  )ישעיה  שכתוב  כמו 

)תהלים  המלך  דוד  אמר  וכן  אלה".  ברא  מי  וראו 

רוי’ ביך א  אביים בכלר

 יקתי ינטלא ברן יאבן יפובי תיר י  לורי
בצוואיו תל אביים אברנו לגלגל יתמת
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בחורים  וגדלו  צמחו  והשלווה  השקטה  שבעיר 
כמה  מישיבתו  שולח  היה  שנה  ומדי  לתפארת, 
כמה  שאחר  ביותר,  הטובות  הישיבות  אל  בחורים 
דרך  על  עלו  סטון  שבטלז  בישיבתו  שלמדו  שנים 

המלך, בסייעתא דשמיא.
סיפר חבירו הנאמן, אחד מאנשי הצוות המסורים 
ראש  לו  סיפר  הימים  שבאחד  הרמה,  שבישיבתו 
הישיבה הגאון רבי יהודה לייב, שמוצע לו 'שידוך' 
שבאחת  העילויים  מטובי  בתו,  בשביל  והגון  טוב 
כשביררו  הקודש.  בארץ  המפורסמות  הישיבות 
בעיניהם,  חן  מאוד  מצא  ומשפחתו  הבחור  אודות 
וגם בתו נמשכת מאוד לשידוך זה, ולפי התקדמות 
העניינים נראה שהם קרובים מאוד לסגור השידוך.
ברם, דא עקא, שמו של הבחור הוא 'יהודה לייב', 

ע"ה,  החסיד  יהודה  רבי  צוואת  של  הגדולה  הקפידה  וידועה 
בזה עם אדם  הם התייעצו  יהא שם החתן כשם החותן.  שלא 
גדול, וחיפשו עצות להקל בדבר, בדוחק גדול אמר הרב, שיש 
סוברים שכל אותה צוואה נאמרה בעיקר לזרעו ומשפחתו של 
צירפו  וגם  ישראל.  כל  את  מחייבת  ואינה  החסיד,  יהודה  רבי 
מבין  אחד  בשם  כולם  קוראים  שלחותן  בדבר,  נוספת  'קולא' 
יש  ולכן  השני,  בשם  בעיקר  משתמשים  לחתן  ואילו  השניים, 
ואמר:  הישיבה  ראש  הוסיף  אולם,   – כנודע.  בזה  להקל  מקום 
לבי נוקפי מאוד בזה, אני מאוד מפחד ומתיירא משידוך כזה, 

הסותר לצוואתו של רבי יהודה החסיד!
נחגגה  האירוסין  שמחת  טוב,  בכי  השידוך  נגמר  שבוע  כעבור 
בביתו של ראש הישיבה ברוב פאר והדר, בהשתתפות כל בני 
הצלחת  שנשברה  ולאחר  הישיבה,  רבני  חברי הצוות  הישיבה, 

יצאו כולם בשמחה ובריקודין, לכבודה של שמחה. 
ראש  השיב  בבוקר  למחרת  לב,  ולמגינת  הצער  למרבה  אך 

הישיבה את נשמתו ליוצרה, ולא קם משנתו!
מאן  "האי  (ג.):  דמגילה  קמא  בפרק  אמרו  בזה  שכיוצא  ועל 
ויש  עי"ש.  חזי"  מזליה  חזי  לא  דאיהו  גב  על  אף  דמיבעית, 

להיזהר בכל זה, ובמקום הצורך יש לעשות שאלת חכם כדין.
[פרטיות, קובץ 5790]

• ~ • ~ •
בארצנו  משפחות  הרבה  שכמו  הי"ו,  יקר  יהודי  לי  סיפר 
הקדושה נאבק גם הוא קשה על פרנסתו, בקושי הוא מצליח 
כן  הרע  עין  בלי  ילדים  עשר  אחד  ובביתו  החודש,  את  לסיים 

ירבו. 
ריק  הכיס  אך  טוב,  במזל  הראשון  בנו  שידוך  עת  הגיעה  והנה 
האיש  של  זה  פרק  אל  לגשת  אפשרי  בלתי  זה  והרי  בו,  ואין 

מקדש בלא נדן ובלא ממון.
ייצא  פנים,  לו  מאיר  המזל  אין  כאן  שאם  אדם  אותו  החליט 
לנסות את מזלו ממרחק, שמא יוכל לקבץ מאחינו בני ישראל 
ארז  בנו.  את  להשיא  שיסייעוהו  מעות  מעט  לארץ  שבחוץ 
אפוא האיש את מיטלטליו ושאר צרכי הדרך, ויצא לחוץ לארץ 
להתדפק על דלתי הגבירים לבקשם שיהיו לו לעזר ולאחיסמך.

הצליח  ולא  שם,  גם  אחריו  רדף  הביש  מזלו  לב  לדאבון  אבל 
לצבור אפילו כדי כיסוי עלות כרטיס הטיסה...

על  להתדפק  והפסיק  מאוד,  בקרבו  לבו  נשבר  כן  כי  בראותו 
הדלתות כאשר בין כך לא הועילו לו נקישותיו... הוא עזב את 
בלב  אחד  צדדי  כנסת  לבית  ונכנס  היום  באמצע  כך  מלאכתו 
צקון  שופך  והחל  בידו  התהילים  ספר  את  לקח  ודואב,  שבור 
לבו בתפילה לפני ה', כשדמעות רבות ורותחות ניגרות מעיניו. 
כך ישב לו האיש ובכה ולא שת לבו כי מתקרבת שעת מנחה 

ואנשים החלו להתאסף לתפילה.
היהודי  למראה  שנחרד  אחד  איש  הכנסת  לבית  נכנס  והנה 
בצרה.  נתון  שהאיש  והבין  ללבו,  נגע  הדבר  ובוכה,  כך  היושב 
צונן  משקה  כוס  לפניו  הגיש  היהודי,  אל  ניגש  ליבו  בסערת 
'שלום  ברכת  לו  שנתן  ולאחר  מעט,  וללגום  לברך  וביקשו 
עליכם' שאלו בעדינות לסיבת בכיו ומרירותו. – האיש האורח 
נרגע מעט והודה למטיבו על יחסו הטוב אליו וסיפר לו דברים 
כהווייתן, איך שהוא עומד בעירום ובחוסר כל, בביתו ממתינים 
מזור  עמו  שיביא  מאד  ומייחלים  הענפה,  משפחתו  עליו 
מסתובב  הוא  והנה  החתונה.  אל  לגשת  שיוכלו  כדי  ותרופה, 
אחד  ומגביר  לשניה  אחת  מדלת  עצמו  את  משרך  בנכר,  פה 
עומד  הוא  ועדיין  בעמלו,  ברכה  שום  רואה  אין  אבל  למשנהו, 

כמעט באותו מצב כבתחילה, ואינו מוצא שום עצה בנפשו.
והחל  לליבו,  הדברים  נגעו  המדובר  במה  שיחו  איש  בשמוע 

לחשוב כיצד ובמה יכול הוא לעזור מעט לאיש נדכה זה. 
לאחר מחשבה קלה אמר לאיש, ראה נא ידידי, אני עצמי אינני 
אדם אמיד כלל וצר לי שלא אוכל להושיעך, אבל מכיר אני כאן 
וידוע  כך,  כל  מהחרדים  שאינו  גדול  עשיר  אחד  יהודי  בעירנו 
בסביבה כאדם קיצוני הנתון למצבי רוח... אצל עשיר זה – אמר 
לעניינך,  ליבו  שייפתח  או  הפוכות,  קצוות  שני  יתכנו   – האיש 
ואז תקבל אצלו מנה יפה. או שלא תקבל ממנו אף לא פרוטה 

אחת, והוא יגרש אותך מביתו בבושת פנים...
כבר  כאשר  עשיר,  אותו  אצל  מזלו  את  לנסות  האיש  החליט 
ראה שבין כך אין לו הרבה מה להפסיד, ובמקרה הגרוע ביותר 

יגורש מן הבית, והכין את עצמו לכל מצב שיהיה. 
למזלו  בדלת,  והקיש  לפניו  הרשומה  אל הכתובת  האיש  הגיע 

טרקלינו  אל  להיכנס  והזמינו  בביתו  העשיר  היה 
פתיחה  דברי  כמה  לאחר  עניינו.  את  ולהציע 
והחל  הנקודה,  אל  ישר  העשיר  ניגש  ונימוסין 

לתחקר את היהודי בכמה פרטים נחוצים. 
בין הדברים שואל אותו העשיר: כמה ילדים יש 

לך?
אחד עשר ילדים בלי עין הרע! – ענה האיש.

אחת,  בבת  פניו  השתנו  העשיר  זאת  כשמוע 
אינך  "וכי  פניו:  על  ולהוכיחו  עליו  צועק  והחל 
ילדים  הרבה  כך  כל  מביא  אתה  איך  מתבייש?! 
לעולם, בזמן שאין לך מקור לפרנסם ולהשיאם? 
הציבור  גזילת  היא  וזו  וחוצפה!  הפקרות  זו  הרי 
שיצטרכו הם לתמוך בך ולהשיא את בניך!". כך 
המשיך לשפוך קיתונות של רותחין, ורצה לגרשו 

מן הבית.
כשראה היהודי את מצבו, שגם מכאן עומד הוא להישלח בלא 
והשם  טענותיו,  על  לעשיר  חייב  להישאר  שלא  החליט  כלום, 

יתברך נתן בלבו תשובה ניצחת. 
מר,  לי  נא  יסלח  אותו:  ושאל  העשיר  אל  היהודי  אפוא  פנה 

וכמה ילדים יש לך? 
ענה העשיר: ילד אחד בלבד, וברוך השם יש לי פרנסה בשפע 
עבורו, אבל אתה אדם לא אחראי, פרזיט! חי ללא חשבון וגוזל 

מעות הציבור, וזו חוצפה גדולה וכו'. 
המתין לו היהודי עד שיסיים את תוכחתו, ולאחר שסיים אמר 
לו כך: שמע נא היטב, רואה אני שמכאן כבר לא ייצא לי מאומה 
והולך אני לדרכי, אבל דע לך שבדבר אחד עשיר אני יותר ממך! 
כבר  מה  ממני?  יותר  אתה  עשיר  במה  ושאל  העשיר  התפלא 

יש לך שלי אין... 
הסביר לו היהודי: הרי אמרו חכמינו ז"ל (נדה לא.) שלשה שותפים 
באדם הקב"ה אביו ואמו, אני עשיתי אחד עשר פעמים עסקי 
פעם  רק  עמו  השתתפת  ואתה  בעצמו,  הקב"ה  עם  שותפות 
אחת! אני 'שותף' עם השם יתברך באחד עשר עסקאות, ואתה 

לא השתתפת עמו כי אם בעסקה אחת בלבד... 
הוציא  אתר  ועל  היהודי,  של  הקולעת  מתשובתו  הגביר  נדהם 
שנדרש  הסכום  כל  את  ורשם  הצ'קים  פנקס  את  ממגירתו 
לאותו יהודי להשיא את בנו, כדי שגם לו יהיה חלק בשותפות 
הנפלאה הזו... והוסיף וביקשו שבנישואי הילד הבא יבוא אליו 

שוב, כדי לשתפו גם בעסקה השניה! 
לארץ,  לחוץ  היהודי  נוסע  לפרקו  שמגיע  ילד  בכל  ומאז 
גם  להיות  שרוצה  עשיר  אותו  אצל  ובחום  בברכה  ומתקבל 
הסכום  כל  את  לידו  ומשלשל  הקב"ה,  עם  בעסקה  שותף  כן 

הדרוש להוצאות הנישואין.
הבאת  ועל  השידוכים'  'טיב  על  תורה  של  הסתכלות  היא  זו 
הילדים לעולם, יש כאן שותפות עם השם יתברך! כשמגיעים 
מתוך תחושה שכזו, גם היחס לילדים עצמם שונה לגמרי, הרי 
אנו שותפים בהם עם הקב"ה, בזכותם נעשינו שותפים למלך!

['טיב השידוכים' ח"א לבחורים, שער הנישואין פ"ד אות ג]
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טעות שלו השגחה שלי
הורי  מבית  במונית  נסעתי  ליל.  חצות  אחר  שעה  רבע 
לבית  הנוסע  אוטובוס  לתחנת  בירושלים  המתגוררים 
שמש, רציתי להספיק את האוטובוס שהוא קו מהדרין 

מסיבות מובנות...
המונית הוריד אותי בתחנה בזמן אך לנגד עיניי ראיתי את 
האוטובוס שלי עוזב את התחנה בכמה דקות מוקדם... 
כדי  ממון  שהוצאתי  ובפרט  כך  על  מאוד  הצטערתי 

להספיקו והנה הוא הקדים לעזוב ועתה מה אעשה?!
התקרב  כזו,  בעת  לנהוג  כיצד  דרכי  את  מחשב  בעודי   
אוטובוס מהדרין נוסף לתחנה, סימנתי לו לעצור ועליתי 
קו  עבורי  שזימן  לה'  הודיה  ומתוך  רבה  בשמחה  עליו 

נוסף מעבר למה שמופיע בלו''ז...
משהתיישבתי על מקומי שאלתי חבר שישב באוטובוס 
אם הוסיפו קו נוסף בשעה זו, ואז הוא סיפר לי את גודל 
רגיל  "הנהג  סיפר:  וכך  עבורי  במיוחד  שאירע  ההשגחה 
לעשות מסלול אחר והיום קיבל את המסלול הזה, הוא 
התבלבל ופנה שמאלה במקום להמשיך ישר. הנוסעים 
תיכף הסבו את תשומת ליבו לטעות אז הוא עשה סיבוב 
קטן ושב על עקבותיו... כשראה אותך בתחנה עצר שוב 

וכך נאספת לאותה נסיעה בודדת..."
במיוחד  זימן  שה'  התשועה  על  בכפליים  שמחתי  עתה 

עבורי!!!
בתודה לבורא עולם!!!

בעל המעשה:ה.מ.

 • - • - •

טעות שלו השגחה של השני
בערב ראש השנה הזמנתי מראש חלות ממאפיה באזור 
היעודה  בשעה  החלות  את  לאסוף  באתי  כאשר  מגורי, 
עוד  מכין  והוא  אזלו  החלות  כי  ואמר  המוכר  התנצל 

חלות.
לאסוף  הסגירה  בשעת  שאבוא  לו  אמרתי  ברירה  בלית 

רק שלא ישכח לשים עבורי חלות בצד...
האופה  אותי  שאל  כמסוכם  המאוחרת  בשעה  בבואי 
אם יש לי מה לעשות בחלות הרבות שנשארו לו בחנות 
מכיוון שברצונו לסגור את חנותו על מנת להתכונן לחג 

כראוי וישמח אם אחלק את החלות לכל מאן דבעי...
המיוחדות  החלות  את  לרכב  והעמסתי  בחיוב  השבתי    

שלו והמשכתי במספר סידורים אחרונים לפני החג.
מרכולתי  את  להם  להציע  לחברים  התקשרתי  בדרך 
להם  ואין  לחג  חלות  עם  מסודרים  הם  כי  השיבו  וכולם 

מקום לאחסן חלות נוספות..
קרוב  לידיד  טובה  שנה  לאחל  קפצתי  התחנות  באחת 

שהוא גם ראש ישיבה. 
למספר  הוא  זקוק  הוא  אם  אותו  שאלתי  אגב  בדרך 
ברצינות?  מדבר  אני  אם  ושאל  פניו  התרצנו  חלות, 
השבתי בחיוב, וסיפרתי לו כי יש לי מלאי גדול של חלות 

ברכב מהמאפיה... 
חלות  להכין  עמד  בדיוק  הוא  כי  בהתרגשות  השיב  הוא 
חלות  הבחורים  קנו  לא  שבטעות  מכיוון  הישיבה  עבור 
וכל  הקמח  את  לי  והראה  סגורות,  כבר  החנויות  וכל 

החומרים העומדים הכן להכנת עיסה...
השמחה הייתה גדולה והורדתי לו את כל החלות שכבר 
מחושבים  הם  היו  והנה  בגורלם,  יעלה  מה  ידעתי  לא 

בדיוק לאותו צדיק ולישיבה שעומד בראשה...
בעל המעשה:כ.ה.

חטיב

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל |  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים טיביוכים

ראה  כי  שאף  המוסר,  בעלי  מאמר  נודע 
שתיכף  עיניו  במו  אברהם  עבד  אליעזר 
עלו  הבאר,  מן  לשאוב  רבקה  כשהגיעה 
מופת  זה  הרי  כן  ואם  לקראתה.  המים 
רבקה.  של  צדקותה  על  המוכיח  ברור 
מכל מקום לא סמך על 'מופתים', וביקש 
עיקר  כי  מידותיה,  את  היטב  לבדוק 
חיפוש 'טיב השידוכים' צריך להיות בענין 
על  נבנה  בישראל  הבית  שבנין  המידות, 

ידי מידות טובות!
בעשיית  המבחן,  בכור  אברהם  עבד  אליעזר  אותה  העמיד  והנה 
וטעם  אשקה.  לגמליך  וגם  שתה  כשתאמר  הגמלים,  עם  החסד 
עם  רק  חסד  לעשות  לאדם  ומתאים  נאה  לפעמים  כי  הדבר, 
אבל  בידם.  ולסייע  לעזור  לו  הוא  שלכבוד  ממנו,  גדולים  אנשים 
כמו  בעיניו  נראה  כי  ולסייע,  לעזור  לו  מתאים  אין  ממנו  לקטנים 
זלזול בכבודו, וכל שכן עם בעלי חיים. – לפיכך היה אליעזר מנסה 
טבועה  החסד  מידת  אם  לראות  חיים,  בבעלי  דייקא  רבקה  את 
לבו  מתמלא  חסד'  'בעל  שבטבעו  שמי  נפשה,  בעצם  באמת 
על  אפילו  מרחם  הוא  והרי  שבעולם,  נברא  לכל  וחסדים  רחמים 

בעלי חיים. 
גם  עמנו  רב  מספוא  גם  תבן  "גם  כה):  (שם  אליו  רבקה  ובתשובת 
לגמלים  והמספוא  התבן  הקדימה  למה  לדקדק  יש  ללון",  מקום 
את  תחילה  להקדים  הראוי  מן  הלא  ללון,  האנשים  מקום  לפני 
שיש  להוסיף  כך  ואחר  ללון,  בשבילו  מקום  שיש  עצמו,  אליעזר 
גם תבן גם מספוא לגמלים. ובפרט שעל כך היתה שאלתו (פסוק כג): 

"היש בית אביך מקום לנו ללין".
ברם נראה, שגם בזה הוכיחה עומק מידת החסד הטבועה בה, כי 
אדם חשוב בוודאי יימצאו הרבה מאנשי המקום שירצו שיתארח 
הביתה,  גמלים  עשרה  להכניס  אבל  להם.  הוא  שכבוד  בביתם, 
יימצאו  לא  לזה  מספוא,  וגם  תבן  צרכם  די  כולם  לפני  ולתת 
אנשים שיסכימו לכך. – לפיכך הקדימה ואמרה, שבביתנו יימצא 
גם מקום לגמלים עם תבן ומספוא, מה שיותר קשה למצוא כאן, 

ושוב הוסיפה הדבר היותר קל, שיש גם מקום ללון. 
[מתוך שיחה בענין השידוכים, פרשת חיי שרה תשע"ב]

• ~ • ~ •
נישואין  שמחת  הקודש  עיר  בירושלים  התקיימה  לאחרונה 
לה  נמצא  דשמיא  שבסייעתא  תשובה',  'בעלת  נערה  של  גדולה 
בירושלים,  השמחות  החתונות  אחת  זו  היתה  וטוב.  הגון  שידוך 
הזוג  בני  בקירוב  שעזרו  ומכרים  ידידים  הרבה  בהשתתפות 

ובנישואיהם בסיוע שיש בו ממש.
הורי הכלה, שלעת עתה אינם שומרי תורה ומצוות, התרגשו מאוד 
הכלה  בתם  של  הליכותיהם  בנועם  כראותם  החתונה,  בשמחת 
האורחים  התנהגותם.  בכל  שמים  שם  שקידשו  החתן,  ובעלה 

כולם ניגשו לברכם בהדרת כבוד, והרעיפו עליהם ברכות לרוב.
אחת העסקניות, שהיתה קרובה מאוד אל הכלה המהוללה, ועזרה 
בתשובה  החזרתה  למן  שעשתה,  הארוכה  הדרך  בכל  רבות  לה 
טובה,  בשעה  החופה  תחת  להכנסתה  ועד  והישר,  הטוב  בדרך 
התפלאה מאוד כיצד זכתה כלה זו, שהגיעה מבית פשוט ביותר, 
ולא  בדבר,  סיבה  יש  שכנראה  והבינה  כזה.  וחשוב  נעלה  לחתן 

בכדי זכתה לכל זה.
והנה במהלך החתונה התפתחה לה שיחה נעימה עם אם הכלה, 
מעט  וסיפרה  לבה,  סגור  נפתח  והתרגשותה  שמחתה  שברוב 

בפניה על קורות חייה, ועל שנותיה הצעירות של הכלה תחי'.
השתתפה  שנים  כמה  שלפני  תומה,  לפי  סיפרה  הדברים  בין 
'ערב  של  הגדול  ביום  בעירה,  שהתקיימה  גדולה  אחת  בעצרת 
ראש חודש סיון', ועל אף שמעולם לא נהגה להשתתף בכינוסים 
כשקראה  אבל  גמורה.  'חילונית'  בהיותה  אלו,  מעין  ועצרות 

במודעה שפרסמה על אותו כינוס, שהוא 
עוסק בענין 'הצלחה בחינוך ילדים', מצא 

הדבר חן בעיניה, ובאה אל האסיפה.
סיפרה  שם,  שנאמרו  הנאומים  מכל 
אבל  הרבה...  הבנתי  לא  המחותנת, 
הנשים  לכל  שם  חילקו  העצרת  בתום 
נרתיק  זה  היה  מהודר',  'שי  המשתתפות 
משובחת  עור  בכריכת  ובתוכו  נאה 
מודפסת באותיות מאירות עיניים 'תפילה 
ומאז  בעיני,  חן  מאוד  נשאה  תפילה  אותה   – הילדים'.  להצלחת 
הרבה  מבינה  אינני  שלם.  בלב  ביומו  יום  מדי  לאומרה  התחלתי 
באותה תפילה, אבל זו היא התפילה היחידה שאני מתפללת כל 

יום, ומשתדלת שתהיה תפילה בכוונה ומכל הלב!
והראתה  היפה,  העור  נרתיק  את  התיק  מתוך  שלפה  וכדברה 
לאותה עסקנית את התפילה המדוברת. היתה זו 'תפילת השל"ה' 
בערב  בעיקר  ישראל,  בתפוצות  רבות  המחולקת  המפורסמת, 

ראש חודש סיון, יום המסוגל מאוד לתפילה זו!
התפעלה  האם,  של  סיפורה  את  עסקנית  אותה  כששמעה 
להמשיך  ולעודדה  האם  את  לשבח  הפסיקה  ולא  מאוד,  מכך 
עם  הנרגשת,  לאם  הסבירה  מובן!  הכל  עתה   – בתפילותיה. 
תפילות שכאלו הנאמרות מעמקי לב מדי יום ביומו, אין זה פלא 

שתזכו לנחת מופלאה מילדייך!
הן ישבו וחישבו שבד בבד עם תחילת תפילותיה של האם, החלה 
גם הבת להתעלות בדרכי התשובה, ונעשתה לנערה צנועה מלאה 
יראת שמים ומידות טובות וישרות, עד שזכתה להקים את ביתה 

לשם ולתפארת!  
החיזוק המורם מטיב זה המעשה נוקב מאוד, עד היכן מגעת כוחה 
של תפילה, שאף שלא הבינה האמא הרבה מן התפילה שרחשו 
מעמקי  ששפכה  התפילות  אותם  עלו  ביומו.  יום  מדי  שפתותיה 
להצלחתה  בתה  את  להביא  לטובה,  פעולתם  את  ופעלו  לב, 

הגדולה, והצלחת ביתה ברוחניות ובשמיות לטובה.
[פרטיות, קובץ 140902]

• ~ • ~ •
בבקשת  אחד,  בחור  פעם  הגיע  זצוק"ל  איש  החזון  מרן  לפני 
טובות  שנים  כמה  לו  שזה  כך  על  התלונן  הוא  הגון.  לזיווג  ברכה 
שהוא 'תקוע', ומשום מה אינו רואה לא ברכה ולא הצלחה בטיב 

השידוכים!
לפליאתו, החל החזון איש לחקור אותו בענין משפחתו: 

יש לך אבא ואימא?
כן! – ענה הבחור.

והאם אתה מכבד אותם כראוי?
הם  שלו  שההורים  הבחור  הסביר  ומיד  התשובה,  באה   – לא! 

'חילונים', ולכן אין הוא מכבד אותם, וממעט להיפגש עמהם. 
דע לך, אמר החזון איש, שהצלחת השידוך תלויה הרבה בכיבוד 
אב ואם! כאשר אדם מכבד כראוי את הוריו, זוכה להצלחה גדולה 

בענין השידוכים!
הבחור שמע וקיבל, הוא החל לכבד את הוריו בכל לב, נסע יותר 
לביתו, והשתדל בכל הזדמנות לשמחם ולסייע בעדם בכל דבר, 
וטוב,  הגון  זיווג  עבורו  ונמצא  בישועתו,  לראות  זכה  מהרה  ועד 

וזכה להעמיד בית נאמן בישראל, ולדורות ישרים מבורכים.
[שם]

• ~ • ~ •
ראש  היה  וירושלים  יהודה  הרי  שבמבואות  'טלז-סטון'  בעיר 
הוא  זצ"ל,  מנדלקורן  לייב  יהודה  רבי  הרה"ג  ה"ה  חשוב,  ישיבה 
גדול  מומחה  בהיותו  בעייתיים,  לבחורים  מיוחדת  ישיבה  הקים 
ולרומם  לסייע  הצליח  צעירים,  בחורים  של  בקשיים  בטיפול 

והמיוחדת  הנעימה  באווירה  רבים.  בחורים 

ג

ֵאֶליָה  ֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ ֲעָרה  ַהּנַ ְוָהָיה 
ְוָאְמָרה  ה,  ּתֶ ְוֶאׁשְ ְך  ַכּדֵ ָנא  י  ַהּטִ
ֹאָתּה  ֶקה,  ַאׁשְ יָך  ַמּלֶ ּגְ ְוַגם  ֵתה  ׁשְ
ֵאַדע  ּוָבּה  ְלִיְצָחק,  ָך  ְלַעְבּדְ ֹהַכְחּתָ 

יָת ֶחֶסד ִעם ֲאדֹוִני י ָעׂשִ ּכִ
כד, יד

יומעטיב
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ואפילו  תמיד,  נשמעת  הציבור  תפלת  א. 
הוא  ברוך  הקדוש  אין  חוטאים  בהן  היו 
צריך  לפיכך  רבים,  של  בתפילתן  מואס 
אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל 
ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור, 
ולעולם ישכים אדם ויעריב לבית הכנסת, 
שאין תפילתו נשמעת בכל עת אלא בבית 
הכנסת, וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו 
ואינו מתפלל בו עם הציבור נקרא שכן רע 

(רמב"ם הל' תפילה פ"ח ה"א).

ומקובלת  רצויה  היא  ציבור  תפילת  ב. 
לעולם, שנאמר א-ל כביר לא ימאס ואומר 
פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו 
עמדי, לפיכך מי שבא לבית הכנסת ומצא 
לדלג  לו  יש  דזמרה  פסוקי  בסוף  ציבור 
הציבור,  עם  להתפלל  כדי  דזמרה  פסוקי 
אלא  נתקנו  לא  כן  גם  דזמרה  שפסוקי 
בשביל התפילה שתהיה רצויה ומקובלת 
תחילה  מקום  של  שבחו  שמסדר  ידי  על 
להתפלל  מוטב  כן  ואם  יתפלל,  כך  ואחר 
ודאי  מקובלת  תפלתו  שאז  הציבור  עם 

(שו"ע הרב ס"א).

שכשמתפלל  שמרגיש  אחד  שאלה,  ג. 
לשמים  יותר  לבו  את  מכוין  ביחידות 
מבשעה שמתפלל עם הציבור איך יעשה, 
כוונה  ביותר  או  עדיף  בציבור  תפילה  אם 
המוכרחת  כוונה  דאם  תשובה,  עדיף, 
לצאת יש לו גם כשמתפלל בציבור, יותר 
שיחסר  אף  הציבור  עם  שיתפלל  טוב 
ציבור  דתפילת  ביותר,  הרצויה  כוונה  לו 
עד  לילך  וצריך  בזה  להשתדל  חיוב  הוא 
שבציבור  כיון   ... בעשרה  להתפלל  מיל 
של  אף  יחיד  ותפילת  תמיד,  נשמעת 
אדם גדול וצדיק אינו ברור שתתקבל, יש 
מצות  שיקיים  כדי  בציבור  להתפלל  חיוב 
תפילה בציבור ... ובפרט שאין הדבר ברור 
שיכוין יותר, דהא בזמננו ליכא מי שיכול 

לומר שהוא מכוין כראוי (שו"ת אג"מ ח"ג סי' ז').
הכנסת  לבית  לבוא  ראוי  לכתחילה  ד. 
בהשכמה כדי שלא יצטרך לדלג, כי כתבו 
יוסף  הבית  את  הזהיר  שהמגיד  הספרים 
לבוא לבית הכנסת בהשכמה, כדי שיוכל 
להתפלל כסדר ולא בדילוג, כי העושה כן 

מהפך הצינורות (סי' נ"ב מ"ב סק"א).
ה. תקרא כל התפילה מראשה ועד סופה 
דהא  אחת,  תיבה  אפילו  יחסר  לא  כסדר, 
כאותם  ולא  הסוד,  ע"ד  מיוסדת  הכל 
בסיבת  התפילה  שמדלגים  השוטים 
להם  אוי  משכבותם,  על  הרעה  שינתם 
רעות  כמה  וכמה  הצינורות,  שמקלקלים 
מניעת  סיבת  העולם  ולכל  להם  גורמין 
מקדימים  בהיותם  הזה,  לעולם  השפע 
תהיה  לכן  המוקדם,  ומאחרים  המאוחר 
ולהיות  הכנסת  לבית  משכים  תמיד 

מעשרה ראשונים (מגיד מישרים פר' בהר).
נוהגים  מעשה  אנשי  הרבה  ולכן  ו. 
להתפלל כסדר מטעם זה אפילו אם אחרו 
דהיינו  י"א  סק"א),  (מ"ב  הכנסת  לבית  לבוא 
דוקא למי שכל דבריו וענייניו ע"ד הקבלה 
לנו  אין  אנו  אבל  ז"ל,  האר"י  כתבי  עפ"י 
אלא דברי הפוסקים, ובפרט כשיש הרבה 

אף  שפיר  דאתי  דס"ל  ז"ל  מהאחרונים 
לדברי הזוהר (מאמ"ר ס"א). 

שמה  כתב,  צבי  חכם  בתשובת  אבל  ז. 
על  להתפלל  שיש  הזוהר  בספר  שכתב 
הציבור,  עם  מתפלל  כשאינו  היינו  הסדר, 
ובא  הכנסת  לבית  לבוא  איחר  אם  אבל 
שידלג  מודו  כו"ע  מתפללין  כשהציבור 
(מ"ב  הפר"ח  וכ"פ  בציבור  להתפלל  כדי 

סק"א).

עם  להתפלל  רגיל  שאינו  מי  ואפילו  ח. 
כל  משכים  שאינו  לפי  בתמידות  הציבור 
שבא  פעם  איזה  לו  אירע  אם  מ"מ  כך, 
בסוף  הציבור  את  ומצא  הכנסת  לבית 
בשו"ע,  שכתב  כמו  יעשה  דזמרה  פסוקי 
הזאת  בפעם  לזכות  לו  יש  שעכ"פ  כיון 

להתפלל עם הציבור (מ"ב סק"א).
ברכת נטילת ידים וא-להי נשמה

יראה  הכנסת  לבית  לבוא  נתאחר  אם  ט. 
קודם  ידים  נטילת  על  ברכת  לברך  עכ"פ 
שיתחיל להתפלל, לפי שברכת על נטילת 
(מ"ב  התפילה  קודם  רק  נתקנה  לא  ידים 

סק"ב).

קודם  נשמה  א-להי  ברכת  יברך  גם  י. 
אותה  יאמר  שלא  שי"א  לפי  התפילה, 
בברכת  בה  יצא  כבר  כי  התפילה,  אחר 
מחיה המתים (מ"ב סק"ב), אמנם יש חולקים 
וסוברים שלא יצא בברכת מחיה המתים 

(מ"ב סק"ט).

ראשונה  דעה  על  שסומך  מי  וע"כ  יא. 
שירצה  ומי  בידו,  למחות  אין  מברך  ואינו 
לא  ג"כ  שניה  דעה   על  ולסמוך  לברך 
הפסיד. והרוצה לצאת ידי שמים, נראה לי 
שיישן מעט ביום, ואז כשיתעורר משנתו 
יברך א-להי נשמה, די"א דהניעור משנתו 
של שינת היום צריך לברך א-להי נשמה, 
בירך  שלא  כאן  א"כ  כן,  נהגו  שלא  אלא 
קודם התפילה, יש לעשות כן לכו"ע (ביה"ל 

ד"ה ומ"מ).

יב. מ"מ יותר טוב לכתחילה לצאת אליבא 
דכו"ע, דהיינו שאם התחיל כבר להתפלל 
נשמה,  א-להי  ברכת  מקודם  ושכח 
שאינו  אתה  ונאמן  בברכת  בפירוש  יכוין 
נשמה,  א-להי  ברכת  בזה  לפטור  רוצה 
דאף  התפילה,  אחר  יברכנה  לכו"ע  ואז 
מ"מ  לצאת,  כוונה  צריכות  אינם  דברכות 
יוצא  אינו  לצאת  שלא  בפירוש  כשמכוין 

(מ"ב סק"ט).

ברכת התורה ושאר ברכת השחר
יג. המאחר לבוא לבית הכנסת יברך קודם 
ברכת  לגבי  כי  התורה,  ברכת  התפילה 
התורה יש דיעות בזה אם יוצא ידי חובתו 

אם לא למד מיד אחר התפילה (מ"ב סק"ב).
יד. אם שכח לברך ברכת התורה והתחיל 
ברכת קריאת שמע יכוין בפירוש בברכת 
התורה,  ברכת  בזה  לפטור  רבה  אהבה 
ובזה  התפילה,  אחר  תיכף  ללמוד  ויראה 
יוצא אליבא דכו"ע, ובעצה זו יצא ג"כ נקי 
(ביה"ל  צריכה  שאינה  ברכה  מחשש  לגמרי 

ד"ה ומ"מ).

הברכות  כל  התפילה  אחר  ויאמר  טו. 
שמחויב לברך בבוקר (ס"א ומ"ב סק"ט).

■ חנוך לנער ■
אביו  הגיע  בעת  אשר  המלך,  דוד  של  בנו  אדוניה  במעשה  א)  פרק  א  (מלכים  ההפטרה  עוסקת  השבוע 
המלך לשנות זקנה גמר אומר להמליך את עצמו על העם, לצורך זה אף הכין לעצמו רכב ופרשים 
וחמשים איש לרוץ לפניו, הוא קשר קשר עם כמה מאלו שהיו בעברם מקורבים אצל אביו ויחד 
הנביא  נתן  בא  שלבסוף  עד  גדול,  ובפרסום  רעש  בקול  ישראל  כל  לעיני  מלכותו  על  הכריז  עמם 
ובת שבע - אמה של שלמה המלך - למלך דוד, וספרו לו על הקורה עם בנו אדוניה שמלך ללא 

ידיעתו וללא רשותו.
ולא עצבו אביו מימיו

מבאר הכתוב (שם פסוק ו) שהסיבה שבגללה לא חשש אדוניה שאביו המלך ימחה בו על התנהגותו 
הרברבנית והנועזת הזאת, היתה מאחר "ְוא ֲעָצבֹו" - לא הכעיסו "ָאִביו ִמָּיָמיו" בעת עשותו דבר 
בלתי הגון "ֵלאמֹר ַמּדּוַע ָּכָכה ָעִׂשיָת", וזה גרם לו לחשוב שאהבתו של אביו אליו היא אהבה בלתי 
מוגבלת, וכי מחמת זה בודאי לא ימחה בו אביו על התנהגותו הזאת, ולא יעניש אותו אם כתוצאה 
מהתנהגותו ימליכוהו בחייו, ובעקבות כך יצא לתרבות רעה ומרד באביו, [עוד יש לפרש שזה שלא 
נזף בו אביו מעולם גרם לו לחשוב כי סיבת הדבר היא מצד היותו מושלם בכל המעלות והמידות, 

ואם כן פשוט כי לו יאתה המלוכה].
וכן פירש רש"י (שם) "ולא עצבו - לא הכעיסו, למדך שהמונע תוכחה מבנו, מביאו לידי מיתה". וכן 
(קהלת רבה ז, י) על הפסוק במגילת קהלת, "טוב כעס משחוק כי ברוע פנים ייטב לב",  כתב המדרש 
אומר המדרש על כך: "אמר שלמה, אילו כעס אבא על אדוניה קמעא, טוב היה לו משחוק ששחקה 
עצבו  'ולא  אלא  למוטב,  הביאו  פנים  לו  הרע  אלו  לב',  ייטב  פנים  ברוע  'כי  למה,  הדין,  מדת  עליו 

אביו מימיו'".
כדרך זה איתא במדרש תנחומא (שמות פרק א): "וכיוצא בו עשה דוד באדוניה ולא רדהו ביסורין ולא 
גער בו ולפיכך יצא לתרבות רעה, דכתיב (מלכים א א), 'ולא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה עשית 
ומהו  חגית,  בן  [הוא]  ואדניה  מעכה,  בן  [הוא]  אבשלום  והלא  אבשלום',  אחרי  ילדה  ואותה  וגו' 
וכתיב  רעה,  לתרבות  יצא  לאבשלום  אביו  רדהו  שלא  מתוך  אלא  אבשלום',  אחרי  ילדה  'ואותו 
הוי  רעה,  לתרבות  הוא  אף  יצא  לפיכך  עשית',  ככה  מדוע  לאמר  מימיו  אביו  עצבו  'ולא  באדוניה 

אומר 'חושך שבטו שונא בנו''. ע"כ.
והנה אף שבוודאי אין לנו כל השגה בהנהגתו הקדושה של דוד מלכא משיחא, מכל מקום תורה היא 
וללמוד אנו צריכים מכאן עד כמה החובה והאחריות המוטלת על האבות להדריך את צאצאיהם 
ולהוכיח אותם בדברי תוכחה ומוסרים. ואמנם כדי להצליח בזה מוטל על האדם להשקיע ראשו 

ורובו בהבנת דרכי החינוך הנדרשים לשם גידול דור ישרים יבורך כרצון ה'.
חנוך לנער גם כי יזקין לא יסור ממנה

בשל"ה הק' (שער האותיות - אות ד' דרך ארץ) כתב דברים ברורים וקילורין לעיניים בדרכי החינוך, עד כמה 
נצרך הוא להתחיל בגיל הקטנות בכדי שכאשר יגדל יהיה לאילנא רברבא הצומח לתפארת, וזה 

לשונו:
"ויתחיל בו מבן שנתיים או שלוש שנים להדריכו בכל. ויתחיל להדריכו מקטנותו מצד שני טעמים: 
הא' - כי אמרו רבותינו ז"ל (שבת קנב.), 'ינקותא כלילא דוורדא', כל מה שקונה בנפשו בילדותו נשאר כן 
בטבע קיים כל ימיו, וזה הוא שנאמר (משלי כב, ו), 'חנוך לנער על פי דרכו', בעוד נער קטן ינהוג במדות 
טובות, ואז 'כי יזקין לא יוסר ממנו'. הב' - כי כשמתחיל האב בבנו להוכיחו בשבט מוסר ובמורא 
גדול בעוד הנער קטן, שיהיה לו עמו תוכחת מגולה ואהבה מסותרת, אז יהיה לעולם מורגל במורא 

האב ולהיות ירא וחרד, כי ישמע מוסר אביו גם כי יזקין".
"אבל אם בנערותו הראה לו אביו חיבה יתירה ולא עצבו אביו חס ושלום, אז אחר כך כשנתגדל 
מסיר אזנו משמוע לאביו ולאמו בקולם. והמשילו דבר זה לנטיעה, בעוד שהיא ילדה יוכל האדם 
כן  כך,  אחר  לישרו  לו  אפשר  אי  בעקמימות  האילן  נתגדל  אם  אבל  רצונו,  כפי  ולישרה  לנטותה 
בנעוריהם  מגודלים  כנטיעים  בנינו  'אשר  יב),  קמד,  (תהלים  ע"ה  המלך  דוד  אמר  זה  ועל  הנער.  משפט 

וגו'', והוא משל הנטיעה הנ"ל".
בשחרית  יעמוד  לומר  רוצה  כד),  יג,  (משלי  מוסר'  שחרו  ואוהבו  בנו]  שונא  שבטו  '[חושך  כן  "על 
ובהשכמה, רוצה לומר בעודו קטן, כי שחרו מלשון הילדות והשחרות, ועל שחרית זה רמזו חכמי 
המשנה (אבות ג, ט) באזהרת שינה של שחרית, הפשוטו אמת, אבל גם זה אמת שיהיה האב נזהר שלא 
יישן השחרית כלומר הינקות. וכן כל אדם ואדם ירגיל עצמו בילדותו ויתעורר בהתעוררות רב, ואם 

ח"ו ישן השחרית 'וי להאי כלילא דאזלא ולא אתיא' (שבת קנב, א)", עכ"ל.
השתדלו והרבו תחינה

חייבים  כי  לשכוח  אסור  הילדים,  בחינוך  להשקיע  שחייבים  העצומים  הכוחות  עם  יחד  אולם 
מהר"א  הרה"ק  אל  פעם  בא  שמישהו  וידוע,  כך.  על  שיח  ולשפוך  ובתחנונים  בתפלות  להרבות 
מבעלזא זי"ע לבקש ברכה על ילדים טובים, והשיב לו: וכי זאת אתה מבקש ממני? הן כל זמן שלא 

תרטיב את הרצפה בדמעותיך, לא תגיע לזה!
ובפניני הגרי"ז מביא עובדא מה'בריסקער רב' זצ"ל, שבא אליו הרה"ג ר' ועלוועל צ'צ'יק זצ"ל עם 
בנו בן השלש כדי לזכות לברכת הרב. פנה הגרי"ז לאבי הבן ואמר לו: בוודאי תבקש ברכה להצלחת 
הילד בתורה ויראת שמים, אך דע לך כי גדלותו בתורה תיקבע בכמה שתלמד עמו, ומדת יראת 

שמים שלו תלויה בדמעות שתוריד עליו אמו בעת הדלקת הנרות בערב שב"ק! 

לכטיבוחזטיב ליטרבינוביירמרריעבנכ

דין מי ששהה לבוא לבהכ"נ עד ישתבח

ב
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ואם לא תאבה
היה פעם יהודי עשיר גדול שלא היו לו ילדים, 
שהאיש  כמובן  בן,  לו  ונולד  זכה  זקנותו  ולעת 
השקיע את כל כוחו בחינוך בנו יחידו, וכשבגר 
הבן והגיע הזמן לחפש עבורו שידוך, מינה הזקן 
ומיוחד  רגיש  בעניין  לטפל  האישי  עוזרו  את 
חייבת  היתה  האשה  לבנו,  שידוך  לחפש  זה, 
להמשיך  שתתאים  כזו  אחת  מיוחדת,  להיות 
העוזר  החשובה,  המשפחתית  השושלת  את 
לחפש  אזור  מאיזה  מפורטות  הנחיות  קיבל 
בסוף  אך  מרחק,  לשמור  אזור  ומאיזה  שידוך 
במשימתך,  תצליח  לא  ואם  הזקן,  אמר  דבריו 
בגדר  רק  זה  שתעשה  מה  כל  כי  נורא,  לא 
ההשתדלות, ומה שיהיה בסוף זה רצון הבורא.

מפרשתנו,  הסיפור  זהו  זיהיתם,  שכבר  כפי 
לחפש  אליעזר  עבדו  את  שולח  אבינו  אברהם 
אשה ליצחק ומשביע אותו שלא יביא לו שידוך 
מארץ כנען, 'כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך', 
ללכת  האשה  תאבה  לא  'ואם  מקשה  ואליעזר 
תשיב  פן  לך  'השמר  לו  עונה  ואברהם  אחרי'? 
יודע  א"א  מובן,  הכל  כאן  עד  שמה',  בני  את 
עבור  ומחפש  רוצה  הוא  שידוך  איזה  בדיוק 
בנו מחמדו, אבל ההמשך קצת פחות, 'ואם לא 
משבועתי  וניקית  אחריך  ללכת  האשה  תאבה 
הוא  למה  לאליעזר,  אברהם  אומר  כך  זאת' 
לו  אומר  לא  הוא  למה  קלות?  בכזו  מוותר 
לחפש  אולי  או  לשכנע?  ולנסות  להתעקש 

אחרת? למה לוותר?!
הגדול,  אבינו  כאן  אותנו  מלמד  גדול  יסוד 
מתאמצים,  משתדלים,  אנחנו  פעמים  הרבה 
רוצים דבר מסויים ומאמינים שזהו הדבר הנכון 
לעשותו, אך כשמגיע למעשה ולא תמיד הולך 
להיות  יכולים  ומתכננים,  רוצים  שאנחנו  כמו 
את  רציתי  הרי  הקב"ה,  כלפי  ח"ו  טענות  לנו 
השידוך ההוא, או את הדירה ההיא או כל דבר 
ולעתים  שרציתי,  כמו  קרה  לא  ולמה  שרצינו, 
הבטיח  הרב  והרי  בתביעה,  שבאים  כאלה  יש 
לי  תהיה  בציבור  תפילה  על  אקפיד  שאם  לי 

ישועה! אז איפה זה?!
רצון  את  לקבל  אותנו  מלמד  אבינו  אברהם 
ורוצה,  משתדל  שאתה  ויפה  טוב  זה  הבורא, 
אבל בסופו של דבר תזכור שהקב"ה מנהל את 
אלא  רצונך  את  לעשות  צריך  הוא  ואין  העולם 

עליך מוטל לעשות את רצונו
 (עפ"י טיב התורה-חיי שרה)
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מערכטיב

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

ַאַחר  ָעׂשֹור  אֹו  ָיִמים  נּו  ִאּתָ ֲעָר  ַהּנַ ב  ׁשֵ ּתֵ ּה  ְוִאּמָ ָאִחיָה  אֶמר  ַוּיֹ
חּוִני  ּלְ י ׁשַ ְרּכִ ַאֲחרּו ֹאִתי ַוה' ִהְצִליַח ּדַ אֶמר ֲאֵלֶהם ַאל־ּתְ ֵלְך: ַוּיֹ ּתֵ

ְוֵאְלָכה ַלאֹדִני: (כד, נה נו)
וברש"י: ימים. שנה, כמו ימים תהיה גאולתו. שכך נותנים לבתולה זמן י"ב 

חודש לפרנס את עצמה בתכשיטים. 
לא  הם  הגונה,  היתה  רבקה  של  ואמה  אחיה  שבקשת  רש"י  מדברי  היוצא 
בקשו לכאורה לעכב את גמר השידוך, אלא בקשו שיתנו לרבקה את הזמן 
להתבונן  הראוי  מן  כן  ואם  לחופה,  שנכנסת  קודם  בתולה  לכל  שנותנים 
בתשובתו של אליעזר עבד אברהם, 'אל תאחרו אותי'! והנימוק לכך הוא 'וה' 
הצליח דרכי'!  וכי בכך שהשי"ת הצליח דרכו ישנה סיבה לשנות מן הנהוג? 

כמו כן מן הראוי להבין למה היתה עצם ההצלחה סיבה למהר הלאה?
הרה"ק  של  דבריו  את  לצטט  אקדים  הדברים  את  ליישב  וכדי 
מבארדיטשוב, בספרו הק' 'קדושת לוי' שהביא את פירושו של הרמב"ן 
עד  האהבה  את  תעוררו  ומה  תעירו  'מה  ז)  ב,  (שיה"ש  הכתוב  מאמר  על 
שתחפץ', וז"ל: שכאשר מגיעה לאדם איזו התעוררות של יראה ואהבה 
להשי"ת, אזי תיכף ומיד יראה לעשות לה כלי. היינו שיעשה תיכף איזה 
מצוה, כגון: נתינת צדקה או ישב ללמוד וכדו', מפני שידוע שההתעוררות 
מלמעלה,  האדם  על  הנשפע  אור  היא  פתאום,  בפתע  האדם  אל  הבאה 
ונקרא בחינת 'נשמה'. ולכן צריך האדם להלבישה בגוף, בכדי שיהיה לה 
חיזוק ובסיס. וזה פירוש הפסוק: 'מה תעירו ומה תעוררו את האהבה עד 
שבאה  ההיא  ההתעוררות  דהיינו,  'כלי'.  מלשון  הוא  'חפץ'  כי  שתחפץ', 

אל האדם זקוקה מיד ל'כלי'. עד כאן פירושו של הרמב"ן.
שהיה  תורה  מתן  בשעת  הנה  בזה"ל:  הרה"ק  ממשיך  אלו  דבריו  פי  ועל 
מצות  שום  עדיין  להם  היה  ולא  גדולה  התעוררות  אז  לישראל  בוודאי 
לעשות להתעוררות כלי הוכרח לומר שהיו מקיימים מצות הגבלה שהזהיר 
משה רבינו עליו השלום שלא ליגע בהר והם היו נעצרים מליגע וממצוה 

הזו היו עושים כלי להתעוררות ועל שם זה נקרא בשם עצרת עכ"ל. 
הרמב"ן בעצתו יש להקדים ולתנות מה שכל אדם יכול  כדי לבאר כוונת 
עצום  ורצון  חשק  באדם  מתעורר  לפעמים  דהנה  בחוש,  אצלו  לראות 
לעבוד את בוראו, אך למעשה נבצר ממנו בזו השעה לקום ולעשות מעשה, 
אם מפני שאין השעה רצויה לכך, אם מפני שאר עיכובים הנקרים בדרכו, 
ואז בשעת מעשה נראה לו לאדם כי זה האור ישאר עמו לנצח, וגומר בלבו 
כשיוכשר  מיד  אבל  רצונו,  את  לבצע  ביכולתו  אין  עתה  שלעת  אף  שעל 
לדברים  לבו  מפנה  זו  החלטה  ומתוך  בחוזקה,  ה'  את  יעבוד  לפניו  הדרך 
אכן  אז  הקודש,  במלאכת  להתחיל  היה  אמור  שאז  הזמן  ובבוא  אחרים, 
התעוררות  אותה  אין  שוב  אך  שעות,  איזה  לפני  בלבו  שגמר  במה  נזכר 
פועם בקרבו, וגם אם יתור ויחפש אחריה יתכן שלא ימצאנה, והסיבה לכך 
של בחירה  בו קיום למושג  וכדי שתהיה  כי העולם הזה הוא עולם נפרד, 
מסולק הוא מהאור העיקרי, ורק לפעמים זוכים אנו לאור פני השם בתורת 

חנינה, אך מכיון שאין מקומו בזה העולם, אין הוא מחזיק בו מעמד. 
בית  תיכף  לעשות  והוא  לעיל,  הנזכרת  העצה  הרמב"ן  השיא  ולזאת 

ומחסום להחזיק בתוכו את האור לבל ישוט וירחף מעל הארץ, והוא ע"י 
שאין  רוחני  אור  היא  המצוה  גם  כי  ומיד,  תיכף  שהיא  כל  מצווה  עשיית 
מקומה בעולם הזה, אך מאחר ונעשית כאן בעולם יש לה זיקה לזה העולם, 

וכתוצאה מכך יש קיום גם להאור שהביא לידי קיומה. 
עובדא  זצ"ל,  שבדרון  שלום  רבי  הגה"צ  הירושלמי  מהמגיד  שמעתי 
הממחיש את הדברים. היה זה בישיבת וולוז'ין, אחד הבחורים שנמנה היה 
על טובי הלומדים בישיבה, נשאל פעם באמצע סעודתו על תוספות מסוים 
איה מקומו, והבחור הרהר לכמה דקות ורעדה אחזתו כשהוברר לו שאין 
בש"ס  בקי  אינו  הוא שעדיין  דבר  של  כי משמעותו  התוס',  את  זוכר  הוא 
כדבעי. ולבחור כמעלתו היה זה הדבר בגדר חסרון גדול, ונתמרמר מאוד 
חדשים,  לכמה  מרוחק  מדרש  בבית  להסתגר  החליט  ומיד  ותיכף  מאוד, 
כדי ללמוד פעם נוספת את כל הש"ס. ומתוך החלטה נחושה זו קם ועשה 
מעשה. וסיפרו חבריו, שמרוב בהילות הוא אפילו שכח לברך ברכת המזון!
הפטיר:  זו,  עובדא  זצ"ל,  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון  כשסיפר  לימים 
שמבחינת ההלכה אכן היה אסור לו לקום לפני ברכת המזון וזה הדבר הוא 
בגדר עוון, אבל מבחינה מעשית, בטוח הוא, שאילו היה מחכה עד אחרי 
ברכת המזון, שוב לא היה מוציא את רצונו אל הפעל, כי גם שהיה מועטת 

כדי שיעור ברכת המזון כבר מספקת לצנן התעוררות כה עזה!
גם  דהנה  אליעזר,  של  תשובתו  את  לפרש  יכולים  הדברים  אלו  פי  על 
אליעזר בשעה שנתבקש ללכת נתעורר בו הרצון העז להיות עזר ליצחק 
ממקום  אשה  אחר  לתור  אם  כי  נתחייב  שלא  אף  ועל  ביתו,  את  לבנות 
רצונו  היה  עז  זאת  בכל  ליצחק,  להביאה  ולהשתדל  אברהם,  של  מולדתו 
להביא את הדבר לידי גמר. וכמו שרואים מתוכן תפילתו שהתפלל בבואו 
אל ארם נהרים 'הקרא נא לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם' ואילו 
לא היה חפץ כי אם לבצע את הציווי שהוטל עליו, לא היה נושא תפילה זו, 
הוא היה מסתפק בחקירה ודרישה אחר בתולה המעונינת לבוא עמו לבית 
אדונו, ואם היה מוצא מוטב, ואם לא, היה חוזר כלעומת שבא, והיה מודיע 
לאדונו 'הקימותי את דבריך, אך לא מצאתי את שאהבה נפשיך' אך מאחר 
שעז היה רצונו שתהיה לו חלק במצוה זו, על כן לא הסתפק בזה, וחילה פני 
מלכו של עולם שאכן יתרצה אליו וימציא את זיווגו של יצחק על ידו, ואכן 
שמע השי"ת לקול תחינתו והצליח דרכו באופן פלאי כמבואר במקראות. 
והנה, אחר שהסכימו אחיה ואמה של רבקה לגמר השידוך, על אף שבקשו 
זאת  בכל  לחופה,  הנכנסת  כלה  ככל  לרבקה  שימתינו  ורצו  כהוגן,  דברים 
חשש אליעזר שמא יפוג התעוררותו, ואז תכבד עליו הדרך לחזור ולהביאה 
הזמן  בתוך  להם  שיווצרו  מניעות  מכמה  גם  וחשש  העת,  בבוא  יצחק  אל 
כי  להם  ואמר  הסוד,  זה  להם  גילה  כן  על  רבקה,  של  משפחתה  בני  מצד 
לידי  הדבר  את  להביא  רצונו  ועז  הקב"ה  של  באורו  הוא  זוכה  עתה  לעת 
גמר, כי חושש הוא שמא ברבות הימים יפוג זה האור מחמת אפס מעשה, 
והיינו  דרכי'  הצליח  ה'  'כי  והטעם  אותי'  תאחרו  'אל  באמרו  כוונתו  וזהו 
שהקב"ה האיר דרכי ונתעורר לבי להביא את המצוה לידי גמר, אך חוששני 
שאם אתעכב עד ימים או עשור אז כבר יפוג אור מצוה זו, וכתוצאה מכך 

לא תבוא המצוה לידי גמר. 
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   יוצא זה גליון
 לזכות ידידנו החשוב  

 שליט"א מנחם הבליןהר"ר 
 רבינו שליט"א בית מנאמני

 לרגל שמחת נישואי בתו שתחי' בשעטו"מ

 עלי שי"ח 
 ''לתלמודו יחזור''

  בהיכל, חשון ו"ט ביום הקבוע שיעורו בסוף הזכיר ורבינו. ישראל בארץ המקומיות לרשויות בחירות התקיימו אחרונים בימים, יודעים שכולם כפי
 .א"שליט ישראל גדולי שהורו מה לפי להצביע והמצוה החיוב את, ל"זצוק איש החזון מרן רבו נשמת לעילוי, הכנסת בית
  שצפוי כפי. בא וזה יוצא זה, ציבור ובאישי בעסקנים א"שליט רבינו של ביתו המה האחרונים בימים ובפרט האחרונה התקופה במהלך, והנה

 .אלו בתקופות
  מגיעים בו נושא בכל ומכריע, שנשאל שאלה לכל עונה 'ה בחסדי רבינו. מרה טעות טועה, הציבור בעניני' שקוע' רבינו כי שחשב מי אי היה אם אך

  ג"פב, הידועים ם"הרמב דברי את למעשה הלכה מקיים הוא, להכריע שגומר ברגע בו אך, להתייעץ א"שליט המסורים והעסקנים הציבור אנשי
 .לתלמודו יחזור, אחרים ידי על לעשותה אפשר שאי מצוה לעשות שגומר שאחרי, ה"ה תורה מתלמוד

 :הבא המעשה - גם – כך על יעיד מקום מכל, לכך ראיה שום צריך אין כי ואם
 . הקבוע לימודו בחוק, מציעא בבא מסכת את ללמוד רבינו סיים האחרונים בימים

  ובנוסף, הפרק על שעמדו מהנושאים אחרת הפרעה היה לפעם מפעם. במיוחד עמוס יום היה, המפקיד פרק בלימוד אחז עת לכן קודם ימים כמה
 .ישראל גדולי עם כינוסב ערב באותו להשתתף עליו היה

 :הבאים הדברים את אמר הוא, משהו לטעום בכדי מהלימוד לרגע עצר כשרבינו
)  תורה תלמוד( בחיידר למדתי אני... היום רק לא זה אבל, מציעא בבא שבמסכת מציאות אלו פרק את הצעירים הילדים עם ללמוד רגילים היום
  מה... הפרק את יודע אני ומשם, זה פרק אותנו לימד שהוא זוכר ואני, קורץ זלמן רבי בשם מלמד לנו היה', מציאות אלו' למדנו גם ממש צעיר כילד
 .בענווה הוסיף. זוכר הוא לומר שילד
 :עוד סח מכן לאחר
  ולידו, ראשון ישב, חרוץ הכי והיה טוב הכי שלמד מי. חכמתם סדר לפי בכיתה הילדים את מושיב שהיה, טוב מאוד מלמד לנו היה הכיתות באחת

 .והשקדנות החכמה סדר לפי הלאה וכן, כמוהו כמעט שלמד זה ישב
 הילד. השורה בסוף לשבת אותו והעביר אותו העניש והמלמד, כראוי לא התנהג אחת ופעם, ממש מהראשונים שישב, מאוד מצוין אחד ילד והיה

 .רעה לתרבות יצא כ"ואח ללמוד והפסיק, נעלב מאוד ההוא
 ! בו לעמוד שיוכל עונש שיהיה, ילד כשמענישים להזהר צריך כמה: יםיוס

 ! לתלמודו רבינו וחזר
שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק
 
 

  א"שליט התורה שר רשכבה"ג מרן רבינו של יעורוש 

  ט"תשע חשון ו"טביום רביעי " לדרמן" הכנסת בבית שמסר כפי
 ל"זצוק איש החזון בעל מרן הגדול דודו לפטירת שנים ה"ס במלאת

 "בשמונה עשרה אבות בברכת כונה" :בענין
 לחשוב יכול' שני בברכה התחיל לא עדיין אם עשרה שמונה של ראשונה בברכה כיוון לא שאם א"החזו ממרן שמעתי

  'כו 'דעתי כיוון לא מעיקרא ודילמא ג"ל דף בברכות ע"וצ, בה שכיוון וחשיב ראשונה ברכה של המלות פירוש לבוב
 .שלאחריה מפסוק תיבה התחיל שכבר שם דמיירי ל"וצ, התיבות לחזור דצריך שם ומבואר

 
  שמע שמע לקרות אסור גבי ב"כ ק"ס א"ס בסימן חדא א"החזו על דפליג חזינן מקומות בשני ברורה במשנה ובאמת

  שלא מבואר. אסור בלחש 'אפי מעיקרא כיוון אם אבל, בלחש ויקרא יחזור מעיקרא כיוון לא ואם ב"מ כתב פעמים' ב
 ולהתפלל לחזור צריך באבות כיוון לא דאם דאמרינן אהא דאיירי ד"סק א"ק בסימן וכן, שקרא אחרי שיכוון מהני
 .יחזור למה כן אם יכוון שלא הוא קרוב בחזרה שאף כוונה חסרון בשביל לחזור נוהגין לא האידנאד א"הרמ וכתב

 
 ברוך שאמר קודם כרזנ אם פנים כל על, ולהתפלל לחזור צריך הדין דמצד כיון לי נראה אדם החיי בשם ב"המ וכתב
  לו אסור היה וגם לחזור צריך היה לא א"כהחזו ל"ס הוה ואם, ל"עכ אברהם קילאמ לומר יחזור, ברכה בסוף' ה אתה
  לכתחילה תקנה לו יש אכתי הברכה כל את סיים הוא אם' אפי וגם, המלות פירוש כ"אח לכוין יכול הוא דהא לחזור
 .א"כהחזו ל"ס לא ב"דהמ מזה מבואר, עתה שיכוין דהיינו

 
 :הבחירות בענין
 .לעיריה בבחירות תלויים ויהדות תורה גופי שהרבה אמר כבר א"החזו
 .ל"ז גדולים ושאר שך הרב י"ע שנוסדה" התורה דגל" לרשימת רק להצביע חייבים כולם לכן

.דמיטב מילי ושאר צדיקים בבנים יתברכו זה ובזכות

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל
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to sign up for a weekly subscription

ואם לא תאבה
היה פעם יהודי עשיר גדול שלא היו לו ילדים, 
שהאיש  כמובן  בן,  לו  ונולד  זכה  זקנותו  ולעת 
השקיע את כל כוחו בחינוך בנו יחידו, וכשבגר 
הבן והגיע הזמן לחפש עבורו שידוך, מינה הזקן 
ומיוחד  רגיש  בעניין  לטפל  האישי  עוזרו  את 
חייבת  היתה  האשה  לבנו,  שידוך  לחפש  זה, 
להמשיך  שתתאים  כזו  אחת  מיוחדת,  להיות 
העוזר  החשובה,  המשפחתית  השושלת  את 
לחפש  אזור  מאיזה  מפורטות  הנחיות  קיבל 
בסוף  אך  מרחק,  לשמור  אזור  ומאיזה  שידוך 
במשימתך,  תצליח  לא  ואם  הזקן,  אמר  דבריו 
בגדר  רק  זה  שתעשה  מה  כל  כי  נורא,  לא 
ההשתדלות, ומה שיהיה בסוף זה רצון הבורא.

מפרשתנו,  הסיפור  זהו  זיהיתם,  שכבר  כפי 
לחפש  אליעזר  עבדו  את  שולח  אבינו  אברהם 
אשה ליצחק ומשביע אותו שלא יביא לו שידוך 
מארץ כנען, 'כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך', 
ללכת  האשה  תאבה  לא  'ואם  מקשה  ואליעזר 
תשיב  פן  לך  'השמר  לו  עונה  ואברהם  אחרי'? 
יודע  א"א  מובן,  הכל  כאן  עד  שמה',  בני  את 
עבור  ומחפש  רוצה  הוא  שידוך  איזה  בדיוק 
בנו מחמדו, אבל ההמשך קצת פחות, 'ואם לא 
משבועתי  וניקית  אחריך  ללכת  האשה  תאבה 
הוא  למה  לאליעזר,  אברהם  אומר  כך  זאת' 
לו  אומר  לא  הוא  למה  קלות?  בכזו  מוותר 
לחפש  אולי  או  לשכנע?  ולנסות  להתעקש 

אחרת? למה לוותר?!
הגדול,  אבינו  כאן  אותנו  מלמד  גדול  יסוד 
מתאמצים,  משתדלים,  אנחנו  פעמים  הרבה 
רוצים דבר מסויים ומאמינים שזהו הדבר הנכון 
לעשותו, אך כשמגיע למעשה ולא תמיד הולך 
להיות  יכולים  ומתכננים,  רוצים  שאנחנו  כמו 
את  רציתי  הרי  הקב"ה,  כלפי  ח"ו  טענות  לנו 
השידוך ההוא, או את הדירה ההיא או כל דבר 
ולעתים  שרציתי,  כמו  קרה  לא  ולמה  שרצינו, 
הבטיח  הרב  והרי  בתביעה,  שבאים  כאלה  יש 
לי  תהיה  בציבור  תפילה  על  אקפיד  שאם  לי 

ישועה! אז איפה זה?!
רצון  את  לקבל  אותנו  מלמד  אבינו  אברהם 
ורוצה,  משתדל  שאתה  ויפה  טוב  זה  הבורא, 
אבל בסופו של דבר תזכור שהקב"ה מנהל את 
אלא  רצונך  את  לעשות  צריך  הוא  ואין  העולם 

עליך מוטל לעשות את רצונו
 (עפ"י טיב התורה-חיי שרה)
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מערכטיב

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

ַאַחר  ָעׂשֹור  אֹו  ָיִמים  נּו  ִאּתָ ֲעָר  ַהּנַ ב  ׁשֵ ּתֵ ּה  ְוִאּמָ ָאִחיָה  אֶמר  ַוּיֹ
חּוִני  ּלְ י ׁשַ ְרּכִ ַאֲחרּו ֹאִתי ַוה' ִהְצִליַח ּדַ אֶמר ֲאֵלֶהם ַאל־ּתְ ֵלְך: ַוּיֹ ּתֵ

ְוֵאְלָכה ַלאֹדִני: (כד, נה נו)
וברש"י: ימים. שנה, כמו ימים תהיה גאולתו. שכך נותנים לבתולה זמן י"ב 

חודש לפרנס את עצמה בתכשיטים. 
לא  הם  הגונה,  היתה  רבקה  של  ואמה  אחיה  שבקשת  רש"י  מדברי  היוצא 
בקשו לכאורה לעכב את גמר השידוך, אלא בקשו שיתנו לרבקה את הזמן 
להתבונן  הראוי  מן  כן  ואם  לחופה,  שנכנסת  קודם  בתולה  לכל  שנותנים 
בתשובתו של אליעזר עבד אברהם, 'אל תאחרו אותי'! והנימוק לכך הוא 'וה' 
הצליח דרכי'!  וכי בכך שהשי"ת הצליח דרכו ישנה סיבה לשנות מן הנהוג? 

כמו כן מן הראוי להבין למה היתה עצם ההצלחה סיבה למהר הלאה?
הרה"ק  של  דבריו  את  לצטט  אקדים  הדברים  את  ליישב  וכדי 
מבארדיטשוב, בספרו הק' 'קדושת לוי' שהביא את פירושו של הרמב"ן 
עד  האהבה  את  תעוררו  ומה  תעירו  'מה  ז)  ב,  (שיה"ש  הכתוב  מאמר  על 
שתחפץ', וז"ל: שכאשר מגיעה לאדם איזו התעוררות של יראה ואהבה 
להשי"ת, אזי תיכף ומיד יראה לעשות לה כלי. היינו שיעשה תיכף איזה 
מצוה, כגון: נתינת צדקה או ישב ללמוד וכדו', מפני שידוע שההתעוררות 
מלמעלה,  האדם  על  הנשפע  אור  היא  פתאום,  בפתע  האדם  אל  הבאה 
ונקרא בחינת 'נשמה'. ולכן צריך האדם להלבישה בגוף, בכדי שיהיה לה 
חיזוק ובסיס. וזה פירוש הפסוק: 'מה תעירו ומה תעוררו את האהבה עד 
שבאה  ההיא  ההתעוררות  דהיינו,  'כלי'.  מלשון  הוא  'חפץ'  כי  שתחפץ', 

אל האדם זקוקה מיד ל'כלי'. עד כאן פירושו של הרמב"ן.
שהיה  תורה  מתן  בשעת  הנה  בזה"ל:  הרה"ק  ממשיך  אלו  דבריו  פי  ועל 
מצות  שום  עדיין  להם  היה  ולא  גדולה  התעוררות  אז  לישראל  בוודאי 
לעשות להתעוררות כלי הוכרח לומר שהיו מקיימים מצות הגבלה שהזהיר 
משה רבינו עליו השלום שלא ליגע בהר והם היו נעצרים מליגע וממצוה 

הזו היו עושים כלי להתעוררות ועל שם זה נקרא בשם עצרת עכ"ל. 
אדם יכול  הרמב"ן בעצתו יש להקדים ולתנות מה שכל  כדי לבאר כוונת 
עצום  ורצון  חשק  באדם  מתעורר  לפעמים  דהנה  בחוש,  אצלו  לראות 
לעבוד את בוראו, אך למעשה נבצר ממנו בזו השעה לקום ולעשות מעשה, 
אם מפני שאין השעה רצויה לכך, אם מפני שאר עיכובים הנקרים בדרכו, 
ואז בשעת מעשה נראה לו לאדם כי זה האור ישאר עמו לנצח, וגומר בלבו 
כשיוכשר  מיד  אבל  רצונו,  את  לבצע  ביכולתו  אין  עתה  שלעת  אף  שעל 
לדברים  לבו  מפנה  זו  החלטה  ומתוך  בחוזקה,  ה'  את  יעבוד  לפניו  הדרך 
אכן  אז  הקודש,  במלאכת  להתחיל  היה  אמור  שאז  הזמן  ובבוא  אחרים, 
התעוררות  אותה  אין  שוב  אך  שעות,  איזה  לפני  בלבו  שגמר  במה  נזכר 
פועם בקרבו, וגם אם יתור ויחפש אחריה יתכן שלא ימצאנה, והסיבה לכך 
של בחירה  בו קיום למושג  כי העולם הזה הוא עולם נפרד, וכדי שתהיה 
מסולק הוא מהאור העיקרי, ורק לפעמים זוכים אנו לאור פני השם בתורת 

חנינה, אך מכיון שאין מקומו בזה העולם, אין הוא מחזיק בו מעמד. 
בית  תיכף  לעשות  והוא  לעיל,  הנזכרת  העצה  הרמב"ן  השיא  ולזאת 

ומחסום להחזיק בתוכו את האור לבל ישוט וירחף מעל הארץ, והוא ע"י 
שאין  רוחני  אור  היא  המצוה  גם  כי  ומיד,  תיכף  שהיא  כל  מצווה  עשיית 
מקומה בעולם הזה, אך מאחר ונעשית כאן בעולם יש לה זיקה לזה העולם, 

וכתוצאה מכך יש קיום גם להאור שהביא לידי קיומה. 
עובדא  זצ"ל,  שבדרון  שלום  רבי  הגה"צ  הירושלמי  מהמגיד  שמעתי 
הממחיש את הדברים. היה זה בישיבת וולוז'ין, אחד הבחורים שנמנה היה 
על טובי הלומדים בישיבה, נשאל פעם באמצע סעודתו על תוספות מסוים 
איה מקומו, והבחור הרהר לכמה דקות ורעדה אחזתו כשהוברר לו שאין 
בש"ס  בקי  אינו  שעדיין  הוא  דבר  של  כי משמעותו  התוס',  את  זוכר  הוא 
כדבעי. ולבחור כמעלתו היה זה הדבר בגדר חסרון גדול, ונתמרמר מאוד 
חדשים,  לכמה  מרוחק  מדרש  בבית  להסתגר  החליט  ומיד  ותיכף  מאוד, 
כדי ללמוד פעם נוספת את כל הש"ס. ומתוך החלטה נחושה זו קם ועשה 
מעשה. וסיפרו חבריו, שמרוב בהילות הוא אפילו שכח לברך ברכת המזון!
הפטיר:  זו,  עובדא  זצ"ל,  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון  כשסיפר  לימים 
שמבחינת ההלכה אכן היה אסור לו לקום לפני ברכת המזון וזה הדבר הוא 
בגדר עוון, אבל מבחינה מעשית, בטוח הוא, שאילו היה מחכה עד אחרי 
ברכת המזון, שוב לא היה מוציא את רצונו אל הפעל, כי גם שהיה מועטת 

כדי שיעור ברכת המזון כבר מספקת לצנן התעוררות כה עזה!
גם  דהנה  אליעזר,  של  תשובתו  את  לפרש  יכולים  הדברים  אלו  פי  על 
אליעזר בשעה שנתבקש ללכת נתעורר בו הרצון העז להיות עזר ליצחק 
ממקום  אשה  אחר  לתור  אם  כי  נתחייב  שלא  אף  ועל  ביתו,  את  לבנות 
רצונו  היה  עז  זאת  בכל  ליצחק,  להביאה  ולהשתדל  אברהם,  של  מולדתו 
להביא את הדבר לידי גמר. וכמו שרואים מתוכן תפילתו שהתפלל בבואו 
אל ארם נהרים 'הקרא נא לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם' ואילו 
לא היה חפץ כי אם לבצע את הציווי שהוטל עליו, לא היה נושא תפילה זו, 
הוא היה מסתפק בחקירה ודרישה אחר בתולה המעונינת לבוא עמו לבית 
אדונו, ואם היה מוצא מוטב, ואם לא, היה חוזר כלעומת שבא, והיה מודיע 
לאדונו 'הקימותי את דבריך, אך לא מצאתי את שאהבה נפשיך' אך מאחר 
שעז היה רצונו שתהיה לו חלק במצוה זו, על כן לא הסתפק בזה, וחילה פני 
מלכו של עולם שאכן יתרצה אליו וימציא את זיווגו של יצחק על ידו, ואכן 
שמע השי"ת לקול תחינתו והצליח דרכו באופן פלאי כמבואר במקראות. 
והנה, אחר שהסכימו אחיה ואמה של רבקה לגמר השידוך, על אף שבקשו 
זאת  בכל  לחופה,  הנכנסת  כלה  ככל  לרבקה  שימתינו  ורצו  כהוגן,  דברים 
חשש אליעזר שמא יפוג התעוררותו, ואז תכבד עליו הדרך לחזור ולהביאה 
הזמן  בתוך  להם  שיווצרו  מניעות  מכמה  גם  וחשש  העת,  בבוא  יצחק  אל 
כי  להם  ואמר  הסוד,  זה  להם  גילה  כן  על  רבקה,  של  משפחתה  בני  מצד 
לידי  הדבר  את  להביא  רצונו  ועז  הקב"ה  של  באורו  הוא  זוכה  עתה  לעת 
גמר, כי חושש הוא שמא ברבות הימים יפוג זה האור מחמת אפס מעשה, 
והיינו  דרכי'  הצליח  ה'  'כי  והטעם  אותי'  תאחרו  'אל  באמרו  כוונתו  וזהו 
שהקב"ה האיר דרכי ונתעורר לבי להביא את המצוה לידי גמר, אך חוששני 
שאם אתעכב עד ימים או עשור אז כבר יפוג אור מצוה זו, וכתוצאה מכך 

לא תבוא המצוה לידי גמר. 

שתחפץ עד  האהבה  את 

פר' חיי ר‰
כ"‰ חון ע"ט
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טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

טית   רר תיי  תשרפ | א

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

של  פטירתו  שאחרי  הענין  זהו  כן  כי  הנה 

אברהם אבינו תלאה הקב"ה בגלגל חמה, שנלמד 

ולא  חרפתה  ששמעה  הענוה  מדת  מהשמש 

בפי הבריות:  ביאור המאמר השגור  וזהו  השיבה. 

עלתה השמש, עלתה הקלה לחולה, כי כשהחולה 

הענוה,  מדת  מהשמש  לומד  גאוה  בגלל  שחלה 

הוא זוכה להתרפא מחוליו.

 אנו תירם ר ד שם יתמת: 
ריודו לי' קיאו בתמור

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

רחש לבי דבר טוב לבאר מאמר סתום זה של התנא 

הסוד,  תורת  את  בעולם  שגילה  רשב"י  האלקי 

רשב"י  שדרש  מה  הפליאה  ליישב  כן  גם  ונבאר 

בכל",  אברהם  את  ברך  "וה'  הכתוב:  על  זה  ענין 

כי  ובהשקפה ראשונה אינו מובן, איך למד מכאן 

אבן טובה היתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, 

ואחרי פטירתו תלאה הקב"ה בגלגל חמה.

מה  פי  על  זה  ענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

)פרשת  בזוהר הקדוש  שמצינו בתורתו של רשב"י 

ויקהל קצו.( ביאור הכתוב )תהלים עב-ה(: "ייראוך עם 

שמש", כי בשעה שהשמש יוצאת בבוקר במסלול 

גלגלה להאיר בעולם, היא אומרת שירה )תהלים קה-

הודיעו  לה' קראו בשמו  "הודו  א, דברי הימים א-טז(: 

בעמים עלילותיו, שירו לו זמרו לו" וגו', וגם ישראל 

זו  שירה  השמש  עם  יחד  שעה  באותה  משבחים 

להקב"ה בתפלת שחרית.

בצאתה  השמש  שירת  ענין  לבאר  ונראה 

וגו', על פי מה  "הודו לה' קראו בשמו"  בגבורתה: 

זמן קריאת שמע  )ברכות ט:( בענין  ששנינו בגמרא 

של שחרית:

מצוה  לקיים  המחבבים  ]אנשים  "ותיקין 

כדי  החמה,  הנץ  עם  אותה  גומרין  היו  בזמנה[ 

שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום. אמר 

ופירש  שמש".  עם  ייראוך  קראה,  מאי  זירא  רבי 

מקבלים  כשמוראך  ממך,  מתייראין  "מתי  רש"י: 

ירח  אצבעותיך  מעשה  שמיך  אראה  "כי  ח-ד(: 

 וכוכבים אשר כוננתה... ה' אדונינו מה אדיר שמך

בכל הארץ".

 ר לאי יקברי בגלגל  מיר 
ללמוד מד  ישנוי מיתמת

יט(  )דרוש  החיד"א  להגה"ק  דוד"  "כסא  בספר 

מפרש מאמר זה כמין חומר, על פי מה שנשים לב 

ששנינו  כמו  הוא  המחלות  כל  שורש  כי  להתבונן 

והכבוד  והתאוה  "הקנאה  )אבות פ"ד מכ"א(:  במשנה 

מוציאין את האדם מן העולם". והעצה על כך היא 

ולא  להתלבש במדת הענוה שלא לקנא באחרים 

לרדוף אחר הכבוד.

והנה אברהם אבינו היה עניו גדול כמו שלמדו 

יח-כז(:  )בראשית  שאמר  ממה  פט.(  )חולין  בגמרא 

"ואנכי עפר ואפר". הנה כי כן זהו ביאור המאמר: 

אברהם  של  בצווארו  תלויה  היתה  טובה  "אבן 

היוצאים  פיו  באמרי  החולים  את  שלימד  אבינו", 

"שכל  הענוה,  במדת  להתדבק  שבצווארו  מהקול 

חולה הרואה אותו מיד מתרפא".

אברהם  שנפטר  "בשעה  רשב"י:  אומר  כך  על 

כי  חמה",  בגלגל  הקב"ה  תלאה  העולם  מן  אבינו 

ששנינו  כמו  הענוה,  מדת  ללמוד  אפשר  מהשמש 

שומעין  עולבין  ואינן  "הנעלבין  כג.(:  )יומא  בגמרא 

)שופטים  חרפתן ואינן משיבין... עליהן הכתוב אומר 

וכתבו  בגבורתו".  השמש  כצאת  ואוהביו  ה-לא( 

בעלי תוספות )בראשית א-טז( הכוונה בזה, על פי מה 

ששנינו בגמרא )חולין ס:( כי מתחילה נבראו השמש 

והירח שווים באורם: "אמרה ירח לפני הקב"ה, רבונו 

בכתר  שישתמשו  מלכים  לשני  אפשר  עולם  של 

אחד, אמר לה לכי ומעטי את עצמך". הרי שהשמש 

להמעיט  רצתה  שהירח  איך  חרפתה,  שמעה 

האור  מן  אורה  להגדיל  וזכתה  השיבה,  ולא  אורה 

כצאת  "ואוהביו  שכתוב:  וזהו  מהירח,  שנתמעט 

השמש בגבורתו".

בפרשתנו פרשת חיי שרה דבר בעתו מה טוב 

אבינו  אברהם  את  הקב"ה  שבירך  במה  להתבונן, 

)בראשית כד-א(: "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את 

אברהם בכל". בכתוב לא נתפרש מהי המשמעות 

של ברכת "בכל", אולם בגמרא )ב"ב טז:( מצינו כמה 

התנא  כך  על  שדרש  מה  והנה  כך,  על  פירושים 

האלקי רשב"י:

היתה  טובה  אבן  אומר,  יוחי  בן  שמעון  "רבי 

חולה  שכל  אבינו,  אברהם  של  בצווארו  תלויה 

הרואה אותו מיד מתרפא, ובשעה שנפטר אברהם 

בגלגל  הוא  ברוך  הקדוש  תלאה  העולם  מן  אבינו 

חמה. אמר אביי היינו דאמרי אינשי, אידלי יומא 

הבריות:  בפי  ששגור  זהו  פירוש,  קצירא".  אידלי 

עלתה השמש, עלתה הקלה לחולה.

"אבן  אותה  מהי  להבין  נתייגעו  המפרשים 

אברהם,  של  בצווארו  תלויה  שהיתה  טובה" 

נתרפא,  מיד  אותה  רואה  שהיה  חולה  שכל 

חמה".  בגלגל  הקב"ה  "תלאה  פטירתו  ואחרי 

ומצינו ביאור על כך ב"חידושי חתם סופר" )שם( 

יצחק"  ומקור הדבר ב"עקידת  בשם הראשונים, 

וכן הביא ה"בינה לעתים" ד(,   )פרשת בראשית שער 

)דרוש עה(.

תלויה  שהיתה  טובה  אבן  כי  דבריהם  ותוכן 

בצווארו של אברהם אבינו, היא מפאת היותו פה 

מפיק מרגליות חכמה ששפעו מפיו בקול היוצא 

רפואה  אברהם  ריפא  זו  שבחכמה  מהצוואר, 

בחרן  שעשה  החולות  הנפשות  לכל  רוחנית 

להכניסן תחת כנפי השכינה, כמו שכתוב )בראשית 

בשם  שם  ויקרא  שבע  בבאר  אשל  "ויטע  כא-לג(: 

ה' אל עולם".  

ועל כך אומר רשב"י: "בשעה שנפטר אברהם 

חמה",  בגלגל  הקב"ה  תלאה  העולם  מן  אבינו 

ידי  על  הוא  ברוך  הבורא  להכרת  לבוא  שאפשר 

התבוננות בגלגל השמש שהקב"ה מאיר לעולם, 

עיניכם  מרום  "שאו  מ-כו(:  )ישעיה  שכתוב  כמו 

)תהלים  המלך  דוד  אמר  וכן  אלה".  ברא  מי  וראו 

רוי’ ביך א  אביים בכלר

 יקתי ינטלא ברן יאבן יפובי תיר י  לורי
בצוואיו תל אביים אברנו לגלגל יתמת

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 
(אנגלית ועברית)
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לזכות רפואה שלמה
 מלכה בת רחל, חיה רייזל בת פייגא

ומאשא מרים בת מיינדל אלקא

סט וֹו דברי תורה מודפסים ומופצים על ידי ראָמפּפ

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)
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התאמה  לא  הוא  הזוגיות  של  הבסיס 
אלא עבודה. אם יש נכונות לעבוד תהיה 
אין  לעבוד,  נכונות  אין  ואם  הצלחה, 
ביניכם  תהיה  אם  גם  סיכוי,  הזה  לבית 

ההתאמה המושלמת.

כשהולכים נכון מתקדמים תמיד
התאמה  בחיפוש  זמן  לבזבז  חבל  לכן 
בה'.  תאמין  בתמימות.  לך  ושלימות. 
גם  לפגישה.  ֵלך  הצעה,  לך  כשמציעים 
אם זה לא הזיווג שלך, זה חלק מתהליך 
המידות  בספר  כמובא  הזיווג  מציאת 
אף  שדוברים  "השידוך  ז(:  ח"ב  )חיתון 
על פי שאינו נגמר השידוך בעצמו, גם זה 
רושם  עושה  לחוד  והשידוך  השמים,  מן 

בו ובה".
הצניעות  כללי  על  לשמור  הוא  העיקר 
את  מקרבת  פגישה  כל  ואז  ארץ,  והדרך 
בשמיים,  שנקבע  הזיווג  זה  אם  הזיווג. 
לאו,  ואם  הלאה,  אתכם  ויכוונו  יוליכו 
בכל זאת זה מקדם ועוזר לשני הצדדים 

לקרב את הזיווג האמתי שלהם.
הזיווג  את  דוחים  שאנשים  היא  הבעיה 
את  רק  מחפשים  הם  בידיים.  שלהם 
לפגישות.  הולכים  לא  הם  המושלמת. 
בלי  מעולות  להצעות  מסרבים  הם 
כך  בוכים.  הם  כך  ואחר  אמתית.  סיבה 
מבוגר  רווק  לבחור  הסטייפלר  אמר 
לו  ענה  שלי?  פלוני'  ה'בת  איפה  ששאל 
לפני  כבר  אותה  פגש  שהוא  הסטייפלר 
בגלל  ההצעה  את  דחה  הוא  אבל  שנים, 

סיבה טיפשית...

מחפש שלימות? טעית בכתובת
למצוא חסרונות בבן או בת הזוג זו שטות 
וטיפשות שאין גדולה ממנה. וכי חשבת 
שהיא מושלמת? כולנו באנו לעולם הזה 
לתיקון כי אנחנו לא מושלמים. גם אתה 
לא מושלם. העבודה של הנישואים היא 
כמו  הזוג  בת  של  החסרונות  את  לקבל 
לקבל  צריכה  שהיא  כמו  בדיוק  שהיא, 

את החסרונות שלך כמו שאתה.
הם  כללי,  באופן  מסתכלים  התמימים 

צריך  שאדם  הוא  למעשה  מכאן  היוצא 
הזיווג  למצוא את  יכול  לא  לדעת שהוא 
הוא  מה  עליו".  "גדול  זה  בעצמו.  שלו 
הכוחות  בכל  להתחזק  לעשות?  יכול  כן 
"הולך  בה'.  לבטוח  ובתמימות.  באמונה 
צריכים  כך  ומתוך  בטח".  ילך  בתום 
לי  "אין  להרבות בתפילה. תגיד לקב"ה: 
שום כלים לדעת מי הזיווג שלי. אני לא 
יודע לבחור זיווג. אני סומך עליך ובוטח 
אין  שלי."  הזיווג  עם  אותי  תפגיש  בך. 
לפי  לך  לבד.  להחליט  דרך  שום  לאדם 
ההדרכות של רבותינו בהלכה ובהשקפה 

ותרבה בתפילה ואז בוודאי תצליח.

להתפלל בתמימות
ונעלם  נסתר  דבר  שאין  כותב  נתן  רבי 
מה  אין  ולכן  זיווגים,  כמו  האדם  מעיני 
הוא  אם  גם  שידוך,  ביטול  על  להצטער 
אומרת  כן  כמו  ביותר.  המוצלח  השידוך 
הגמרא שאסור לבקש מה' להתחתן עם 
שהיא  החלטת  למה  מסוימת.  בחורה 
הזיווג שלך? תתפלל בתמימות שאם היא 
ביניכם,  ויקרבו  משמיים  שיעזרו  שלך, 

ואם לאו שירחיקו ביניכם.
דרישות  מראש  לקבוע  נכון  לא  לכן 
אולי  הלכתיים.  לא  חיצוניים  לנתונים 
הנשמה שהיא הזיווג שלך צריכה להיות 
גבוהה או נמוכה, מעדה כזאת או אחרת. 
מראש?  לפסול  למה  יודע?  אתה  מהיכן 
אתה עלול להפסיד את הזיווג שלך בגלל 

שטויות.
מדובר  בתיאוריות.  רק  כאן  מדובר  לא 
ההורים  החסידים  אצל  במציאות.  כאן 
הנצרכים,  הבירורים  כל  את  מבררים 
שהבחורה נורמלית והמשפחה נורמלית, 
ומתחתנים  דקות,  לכמה  נפגשים  והזוג 
אותה  מכיר  הוא  וכי  בחיים.  ומצליחים 
או היא מכירה אותו? איך הם מתחתנים 

ככה?
אבל באמת אף אחד לא מכיר את בן או 
בת הזוג לפני החתונה. רק אחרי החתונה 
מתחילים להכיר. ותמיד יש צורך לעבוד. 

הדור.  של  מהבעיות  אחת  ספק  ללא  זו 
היא  הזיווג  שמציאת  נרֶאה  לפעמים 
לחלק   – בלוטו  זכייה  כמו  משהו 
מהאנשים יש מזל ולחלק פשוט אין מזל. 

האומנם?
האם יש עוד מה לחדש בנושא הזיווגים? 
מסתבר שלתורה הקדושה יש תמיד מה 
מכירים  שכולנו  ב"סיפורים"  גם  לחדש. 
כבר מהגן – כאשר מתבוננים בהם מתוך 
לראות  אפשר  ה',  ְדַבר  את  לראות  רצון 
הדרכה מדויקת ומענה ישיר לכל בעיות 
הדור שלנו, כי התורה היא אמת מוחלטת 
למצוא  יכולים  ורווקה  רווק  כל  ונצחית. 
בפרשת השבוע את המפתחות המרכזיים 

ביותר למציאת הזיווג במהירות.

המודל לזיווג מהיר
בסקירה קצרה מאוד אנו רואים שנקודת 
היא  בפרשה  הזיווג  מציאת  של  המוצא 
נוגעת  גם  הפרשה  ותמימות.  אמונה 
מחפשים  איך  של  המרכזיות  בנקודות 
אמונה  הייתה  לאליעזר  מחפשים.  ומה 
גדולה, אמונת חכמים, כוח תפילה, הבנה 
מיקד  והוא  משמיים,  זה  שזיווג  עמוקה 
של  וַבמוכנות  ִמידות  ּבַ רק  החיפוש  את 
שום  קדושה.  של  בית  לבנות  האישה 
דבר אחר לא רלוונטי. כאשר משתמשים 
במודל המנצח – קפיצת הדרך והסייעתא 

דשמיא מתבקשות מאליהן, הכול "רץ".
למעשה  הלכה  הדברים  את  נתרגם  כעת 
לרווקים  הן  נכונים  והדברים  לרווקים, 

והן לרווקות:

מה אתה יודע?
קודם  יום  שארבעים  אומרת  הגמרא 
יצירת הוולד מכריזים בשמיים ואומרים 
לומר  רוצה  הגמרא  לפלוני'.  פלוני  'בת 
ונסתר  גבוה  דבר  זה  הזיווג  שמציאת 
של  השורש  של  לשורש  שנוגע  מאוד 
הנשמות. זה סוד גדול. הרבה יותר עמוק 
שיכול  מי  אין  לכן  לחשוב.  שניתן  ממה 
בעצמו,  יתברך  ה'  רק  זיווגים  להתאים 
בריאת  שמאז  המדרש  שאומר  כמו 

העולם הקב"ה יושב ומזווג זיווגים.

הדרך המהירה לזיווג הגון

בס"ד
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רואים שהשידוך מתאים באופן כללי ולא 
ואחרים.  כאלה  מחסרונות  עניין  עושים 
מאוד  מהר  הזיווג  את  מוצאים  הם  וכך 
בעיניהם  החכמים  ואילו  ומתקדמים. 
חיסרון  ומוצאים  ומחפשים  מחפשים 
בכולם. אז אני אומר להם: אם חיסרון זה 
סיבה לבטל שידוך, אז אל תתחתן בכלל, 
כי אני כבר מראש מודיע לך שאין בחורה 

בלי חסרונות.

מתחכמים עם חכמים
עם  מתחכמים  משמיים  ולפעמים 
שהם  בחורה  להם  מביאים  החכמים, 
להם  מראים  מושלמת,  שהיא  חושבים 
ואחרי  לראות,  רוצים  שהם  מה  את  רק 
החסרונות  את  מגלים  הם  החתונה 
ובאים לבכות ואומרים 'לא ידעתי שהיא 
כך וכך'. כי באמת משמיים ראו שהוא לא 
תמים ולכן העלימו ממנו את החסרונות 
האלה כדי שיתחתן איתה. עכשיו אין לך 
מה לחשוב 'טעיתי', 'עבדו עלי' וכדומה. 
את  לך  זימן  ה'  עליך,  עבד  לא  אחד  אף 

הזיווג שלך.
לחשוב שטעית בבחירת הזיווג זה לא רק 
אמונה.  חוסר  ממש  זה  תמימות,  חוסר 
לאיש".  אישה  "מה'  אומרת  הגמרא 
האריז"ל אומר שמי שעומדת איתך תחת 
בזה  סיכוי  ואין  שלך  הזיווג  היא  החופה 
זה לא הזיווג, יש בשמיים  לטעויות. אם 
ועכשיו  הכול.  ולבטל  לעצור  דרכים 
אשתך  שזו  בה'  תאמין  שהתחתנת, 
צא  שלך.  העבודה  וזו  שלך  התיקון  וזה 

לעבודה ותצליח.

איך מוצאים חן?
אנשים אומרים לי: "כל הפרטים מצוינים 
חושב,  אתה  מה  חן..."  מציאת  אין  אבל 
זו  חן  מציאת  לבד?  באה  חן  שמציאת 
כל  עבודה.  זו  אהבה  יומימית!  עבודה 
אחד מבני הזוג צריך ללמוד את העבודה 
וספר  לגברים  הדרכה  ספר  כתבתי  שלו. 
את  ועושה  לומד  אחד  כשכל  לנשים, 
התפקיד שלו – אז מוצאים חן ויש אהבה 

ת  י ב ה ו

בקרוב!
מקורי תוכן
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