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ויחי יעקב בארץ מצרים “ 47:28

שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני 
חייו שבע שנים וארבעים ומאת 
 ”שנה

“Yaakov lived in the land of Mitzrayim for 
seventeen years, and Yaakov’s days, the years 
of his life, were one hundred and forty-seven 
years.” If the Torah wants to let us know how 
many years Yaakov lived, it could have just 
said, that Yaakov lived for one hundred and 
forty-seven years.  Why does the Torah need to 
tell us that Yaakov lived in Mitzrayim for 
seventeen years?  Why do we care about his 
years in Mitzrayim?   
 Why is this Parshah closed?  
(Parshas Vayechi is different than the other 
Parshiyos of the Torah.  Generally, a Parsha 
begins on a new line, or is separated from the 
previous Parsha by at least a nine-letter space.  
Parshas Vayechi begins immediately after the 
previous Parsha, Parshas Vayigash.  
Therefore, Parshas Vayechi is called “closed”).  
This is because once Yaakov Avinu died, the 
eyes and hearts of Klal Yisroel were “closed” 
due to the misery of the bondage from the 
Mitzriyim.  Another P’shat – Yaakov sought to 
reveal the end, the final Geulah, to his sons, 
but it was closed off from him. (רש"י) 
 The Torah tells us that Yaakov was 
not actually in Mitzrayim proper, rather he 
was in Goshen.  From the fact that Tosfos tells 
us that the seventeen years that Yaakov was 
in Mitzrayim was a Nachas Ruach, it is a proof 
that the Goshen that Yaakov resided in was 
the Goshen mentioned in Sefer Yehoshua, and 
was a part of Eretz Yisroel, in the Nachalah of 
Yehuda.  The Kuzari as well says that when it 
says in 2:14 that Yaakov resided in Goshen, it 
was a part of Eretz Yisroel.  That is why the 
Posuk says, “ויעל יוסף לקראת ישראל אביו גשנה” – 
 went up” to greet“ – ”ויעל“ Yosef was – ”ויעל“
Yaakov – for going to Eretz Yisroel is always 
“going up” as it is the holiest and most 
spiritually elevated Land of the world.  Those 
seventeen years that Yaakov Avinu dwelled in 
“Mitzrayim” were years of dwelling in the holy 
Land of Eretz Yisroel, and Yaakov lived those 
years with great Nachas Ruach, and served 
Hakodosh Boruch Hu in a state of tranquility.  
 (חתם סופר)
  We need to understand why this 
Parshah is closed; there is no break in the 
Torah between the previous Parsha and this 
Parsha.  Rashi explains it, and I will give a 
P’shat based on Remez and Drush.  It says in 
the Pirkei D’rebbe Eliezer, Perek 26 – that 
when Paroah took Sarah, he intended to take 
her as his wife and he gave her a Kesubah.  
The Kesubah stated that she was entitled to 
the land of Goshen.  Being that the land of 
Goshen was given to Sarah Imeinu, the Ruach 
Hatumah of that land was removed, and it 
became a place where a Ruach of Kedusha 
rested upon it.  That was why Yosef Hatzaddik 

said to his father, Yaakov Avinu, 45:10 “ וישבת
 Yosef was letting his – ”בארץ גושן והיית קרוב אלי
father know that he was not going to come 
down to Mitzrayim proper, rather he was 
going to reside in Goshen, and therefore he 
need not worry about the Klipos and Tumah of 
Mitzrayim, for Goshen was devoid of them.  
Yaakov did so, he resided in Goshen for the 
remaining seventeen years of his life, with his 
children, and the intense Tumah of the land of 
Mitzrayim had no effect upon him, for he 
remained in Goshen.   

This seems to be difficult to 
understand, because Paroah wrote the 
Kesubah to Sarah, and gave her the land of 
Goshen, with the understanding that he was 
going to marry her.  However, Sarah was 
saved from the evil Paroah, and she never 
married him.  This should mean that her 
receiving Goshen was in error, and therefore 
Goshen should have reverted to its previous 
status of being part of Mitzrayim, causing the 
Tumah of Mitzrayim to return to Goshen.  
Although Avrohom Avinu took Sarah Imeinu 
out of the house of Paroah, Paroah still 
remained obligated to the husband of Sarah, 
Avrohom Avinu, for the value of the 
embarrassment and the Tza’ar that he caused 
Sarah – for he caused her pain and stress 
when he took her away from husband.  Paroah 
also needed to give Avrohom a large gift to 
dispel the rumors that he had caused.  Paroah 
needed to do this the same way Avimelech did, 
for after he took Sarah, he sent sheep and 
cattle, along with a superior piece of his land, 
when he returned Sarah to her husband, 
Avrohom, to dispel any negative rumors about 
Avrohom and Sarah.  It says in Bereishis 
ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות, ויתן “ 20:14-16
 Targum – ”לאברהם... וישב לו את שרה אשתו...
Onkelos explains that Avimelech needed to 
give Avrohom money as a penalty for what he 
did, due to the rumors.  Rashi says that 
Avimelech told Sarah that he gave all of these 
gifts to honor her and to appease her.  
Avimelech explains why he gave her the gifts, 
for had he returned her emptyhanded, they 
could have said that after he abused her, he 
gave her back.  Now that he needed to spend 
great wealth to appease her, they will know 
that it was against his will that he returned 
her, and it was through a miracle.  This was 
the proof that he had in fact not done anything 
to her, and was forced to return her.  
Avimelech also gave Sarah / Avrohom a choice 
portion of his land.  Paroah needed to do the 
same, for he too took Sarah, and had he not, 
people could have said that he abused Sarah, 
and then returned her.  What we see from this 
is that the land of Goshen remained Sarah’s 
even after she left Paroah.  The Tumah of the 
land of Goshen was removed when it became 
owned by Avrohom and Sarah, and a Ruach 
Kedusha replaced it.  This land was passed 

down to their children through inheritance, 
and when Yaakov was there, it was a land 
devoid of Tumah, and a land filled with 
Kedusha.   

There is a Remez to this in the 
letters of the name אברהם, for the letters after 
the letters in his name are the letters, “בגושן,” 
which alludes to us that Avrohom had control 
over the land of Goshen – for he owned it due 
to his wife Sarah.  Thereby, his grandson, 
Yaakov had a Kinyan in it through 
inheritance, and it remained a place of 
Kedusha and not Tumah.  It was there that 
they were Zoche through miracles to be 
fruitful and have many children – completely 
against the standard of nature (Chazal tell us 
that they were giving birth regularly to 6 
children at a time, all healthy strong children), 
and Yaakov was Zoche to reside there for 
seventeen years – years of חיים. He lived there 
17 years, which is the Gematria of טוב, for they 
were good years for Yaakov Avinu, without 
any Tza’ar intertwined.  The Parsha is “closed” 
so that “ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד” is connected to 
 for it was in the merit of Avrohom – ”ויחי יעקב“
Avinu having that connection in Goshen, that 
gave Yaakov a connection to it – as a place of 
Kedusha, and that was what caused Klal 
Yisroel to be Matzliach there and to have 
miracles performed for them – despite their 
being enslaved. (עוד יוסף חי) 
 Now we can understand why the 
Torah tells us that Yaakov lived in Mitzrayim 
for seventeen years.  Yaakov did not live in the 
Tumah of Eretz Mitzrayim, but lived in a place 
that was known as “Mitzrayim,” but was not 
really Mitzrayim.  The land that Yaakov 
resided in was actually Goshen, and to many 
was considered as part of Mitzrayim, but 
essentially was not a part of Mitzrayim at all.  
Goshen was given away by the king of 
Mitzrayim many years earlier, to Avrohom 
and Sarah.  Avrohom and Sarah infused the 
land with much Kedusha, so that when 
Yaakov dwelled there, he was dwelling in a 
land of holiness.  Not only did the land not 
hinder his Avodas Hashem, but it enhanced it 
immeasurably.  Yaakov had many years of 
great service to Hashem, but these seventeen 
years that he dwelled in “Mitzrayim” are 
counted amongst the elite years of his life.  The 
Torah stresses that these seventeen years in 
Mitzrayim were a part and parcel of his life, 
they enhanced his life, a 147-year life full of 
Avodas Hashem.  Yaakov had a great love for 
Eretz Yisroel, and was therefore Zoche to 
dwell in the holy Land, even when he had to go 
down to “Mitzrayim” which would be a prelude 
to the long exile Klal Yisroel would need to 
endure.  We must yearn to have a true 
connection to the holy Land of Eretz Yisroel, 
and we must yearn to be Zoche for it be rebuilt 
with all of its glory, as will happen with the 
coming of Moshiach, במהרה בימינו אמן! 
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In this week’s parsha, parshas Vayechi, we learn of Yaakov’s 
parting words to his twelve sons, the heads of the holy tribes, 
before he passed away (Bereishis 49, 1):  ,ויקרא יעקב אל בניו ויאמר" 

את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, הקבצו ושמעו בני יעקב  האספו ואגידה לכם 

אביכם" ישראל  אל   Then Yaakov called for his sons and—ושמעו 
said, “Gather together and I will tell you what will happen to 
you at the end of days; assemble and listen, sons of Yaakov, 
and heed Yisrael your father.”  In Rashi’s commentary, he pres-
ents a fascinating insight from Chazal regarding this momentous 
gathering of Yaakov Avinu and his holy sons.  They expound in 
the Gemara (Pesachim 56a):  

קץ  לבניו  לגלות  יעקב  ביקש  לכם.  ואגידה  האספו  ויאמר  בניו  אל  יעקב  "ויקרא 

הימין ונסתלקה ממנו שכינה, אמר שמא חס ושלום יש במיטתי פסול, כאברהם שיצא 

אלקינו ה'  אמרו לו בניו, שמע ישראל ה'  ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו. 

אחד, אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד, באותה שעה פתח יעקב 

אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

Yaakov wished to reveal to his sons secrets pertaining to the 
final geulah; however, the Shechinah abandoned him, and he was 
deprived of divine inspiration.  This led  him to suspect that one of 
his sons might be unworthy; they reassured him with the response  
 communicating the fact that just as he—”שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד“
worshipped but one master, so, too, did they. To this, Yaakov Avinu 
replied “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.” 

Elsewhere, our blessed sages teach us that at that very same 
encounter, Yaakov Avinu instituted the mitzvah of Krias Shema to 
be recited by all future generations.  Here is the passage from the 
Midrash (B.R. 98, 3):

יעקב  שהיה  בשעה  שמע.  לקריאת  ישראל  זכו  מכאן  יעקב.  בני  ושמעו  "הקבצו 

אל ישראל שבשמים  אמר להם, שמעו  אבינו נפטר מן העולם, קרא לשנים עשר בניו, 

אביכם, שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקב"ה. אמרו לו, שמע ישראל אבינו, כשם שאין 

הוא  אף  אחד.  ה'  אלקינו  ה'  אלא  אין בלבנו מחלוקת,  כך  על הקב"ה,  בלבך מחלוקת 

פירש בשפתיו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד... הדא הוא שישראל משכימים 

ומעריבים בכל יום ואומרים, שמע ישראל אבינו ממערת המכפלה, אותו דבר שציויתנו 

עדיין הוא נוהג בנו, ה' אלקינו ה אחד".

He asked his sons if any of them had a personal quarrel with 
HKB”H.  They replied in unison, “Hear O Yisrael, our father, just 
as you have no quarrel with HKB”H, neither do we; Hashem is 
our one and only G-d!”  At that point, Yaakov Avinu proclaimed, 
“Blessed is the name of His glorious Sovereignty forevermore.”  . . . 
Commemorating this event, Jews proclaim, every morning and ev-
ery night, “Hear O Yisrael, our father, from the Cave of Machpeilah, 
that which you commanded us, we still observe:  Hashem is our 
G-d, Hashem is the only One.”  

Proclaiming “Shema Yisrael” with Sincere 
Devotion Is the Key to Yisrael’s 

Survival throughout All of the Galuyos

If we combine these two ideas, in keeping with the dictum of 
אלקים חיים" ואלו דברי  -both represent divine truth—it will be—"אלו 
come evident to us that at this historic gathering, when Yaakov was 
deprived of the Shechinah—he instituted for Yisrael the mitzvah 
of Krias Shema that would enable them to withstand the travails 
of galus.  This will become even more evident in light of an insight 
from the Chatam Sofer.  He asserts that the reason the Shechinah 
abandoned Yaakov, preventing him from revealing the end of days 
to his sons, was so that they would not become despondent and 
lose hope upon realizing the length and difficulty of the galuyos.  
Recognizing that it was heavenly ordained that he not reveal the 
end of days to his children, he instituted the mitzvah of Krias Sh-
ema for them, to enable them to endure the difficulties of galus.  

To substantiate this notion—that Krias Shema was designed to 
help Yisrael remain steadfast during galus—let us refer to Rashi’s 

The Connection between Yaakov Avinu Who Instituted Krias Shema 
and Rabbi Akiva His Nitzotz Whose Neshamah Departed on “Echad”

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

Shvilei Pinchas
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Stories in hashgacha – חהסיפורים בהשג  
Moreinu HaRav shlit”a relates: I merited to spend Shabbos in Meron, 
and for seudah shlishis I joined the Admor of Pinsk Karlin shlit”a. The 
Admor told me in the name of Rebbe Yochanan of Karlin, that the 
custom of Karlin is to shout out with a loud voice during Tefillah and 
this dates back to the days of the Bais HaMikdash. The proof of this is 
that the Teimanim also daven in a loud voice and it is known that the 
Teimanim have kept the tradition from the days of the Bais 
HaMikdash. This is a proof that the custom of Karlin to shout in Tefillah 
has a true source. 
I heard the story, and I tried to think of the purpose that Heaven 
wanted me to hear the story. I knew beforehand that every story that I 
hear I will need to help someone or to encourage someone, but I still 
had not found a use for this story. 
A week passed, and a man came to me and asked me to give an 
inspirational sichah to a group of people. I replied, gladly, but I wanted 
to know which group of people and the theme of the gathering so that 
I could properly prepare myself with something appropriate for the 
people and the occasion. 
It was then he said that it was a group of Teimanim and the theme of 
the gathering was to encourage the group to keep the traditions of the 
fathers, and not to succumb to the disruptions here in Israel that 
changes the traditions of the fathers that they have handed down 
from the days of the Bais HaMikdash. 
I then understood why I heard the story the week before and of course 
I told the story to the gathering and I pointed out how a group of 
Chassidim relied on the customs of Teiman for their custom and the 
obligation to keep the traditions of the fathers and to continue them 
without changing anything… and the words made an impression!!! 
I will also mention another essence of hashgacha from that visit to 
Meron. I met a young man, broken and depressed, and I spoke with 
him until a good feeling rested on him and he began to smile a little 
and to change his attitude that he previously had. 
Later in the day, I went to get a cup of coffee from the famous guest 
room in Meron. When I got the coffee, the window separating the 
kitchen from the guests opened and who should be there? That 
broken young man who opened the window to bring in some light 
refreshments and drinks. He saw me opposite him and he was pleased 
to see me again. I told him: “See how HaKadosh Baruch Hu supervises 
everything, just when I get coffee you open the window!!!” 
This encouraged him especially after our talk in the morning, and it 
emphasized that everything is under the hashgacha of HaKadosh 
Baruch Hu Who does not forget anyone.  

- Moreinu HaRav shlit”a  
 

  ושמעו אל ישראל אביכם
And listen to Israel your father 

Moreinu HaRav shlit”a relates: Once, a young boy came to him 
and he was filled with complaints about his father. He started 
listing all his father’s deficiencies and all the complaints that he 
had against him. He concluded by saying: He never saw 
anything good by his father, and he had not learned one good 
thing from him. He did not want to follow his ways and he was 
certainly not obligated to show him respect. These were his 
words. Before we continue, we must explain. Of course, that 
boy was mistaken, and this is not the Torah approach. Moreinu 
HaRav shlit”a answered the boy: “According to your words you 
learned from your father what not to do… this is surely a very 
great thing. 
Before his passing, Yaakov Avinu called his sons and said to 
them (49:2): 'הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם' – 
‘Gather yourselves and listen, O sons of Yaakov, and listen to 
Israel your father.’ Yaakov Avinu was teaching his sons that 
everyone must hear rebuke [mussar] from his father, as it 
states (Mishlei 1:8) 'שמע בני מוסר אביך' – ‘Hear, my child, the 
discipline of your father’. The yetzer hara ‘works hard’ to 
confound the person and it does not let him do even one 
mitzvah calmly. It also does not let him receive rebuke from 
anybody, especially not his father. Sometimes it tells him: ‘Your 
father is such a great man and he cannot understand you, and 
so, you do not have to listen to him and receive rebuke from 
him.’ And sometimes it tells him: ‘Your father is the plainest 
individual, and you are greater and much more prominent than 
him, surely, he is not important enough to give you mussar…’ 
It is told regarding Rebbe Yechezkel of Shinava ztvk”l, the son of 
Rebbe Chaim of Sanz ztvk”l, that whenever he went to visit his 
father there would always be a difference of opinion in halacha 
and the discussion became very heated and harsh. Once a topic 
came on their table, and the Sanzer Rebbe asked his son to 
clarify the sugya and the next time he came, they would discuss 
it. The next time the Shinava Rav came to Sanz he did not 
immediately go to his father’s house, rather, he went to the 
Bais HaMidrash and after studying for several hours he went to 
his father. Afterwards, his father asked him why he had done 
this? He replied that he knew that when he went to his father 
they would do battle in Torah, and so, he wanted to learn the 
laws of honoring one’s father very well, so he would be sure to 
remember what and how he was allowed to say to his father. 

- Tiv HaTorah – Vayechi 
With much gratitude to Hashem, 

the first volume of Tiv Hakehila in English has been 
published 

Tiv HaSichos 
 Rav Gamliel on the Parsha – Sefer Shemos 

B’ezras Hashem, it should be in stores in time for 

Vayechi 
5779 

Tiv Hakehila
R’ Gamliel Rabinowitz
(English & Hebrew)
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In the Torah, as well as in the English language, 
the word "to see" has three distinct meanings. 
Some people have mastered the first, others 

the second, and a few deserving ones, the third. 
Whether people master one or all of these forms, 
it is important for them to know that these three 
forms of sight exist.  Awareness of this will increase 
their respect for those who can see, and therefore, 
give better advice than they can.
 
The first meaning is the literal translation, and that 
is to visually “see” what is taking place. The second 
meaning is to understand what is taking place, even 
when it can not be seen in the literal sense. For 
example, Yaakov tells his wives, Roeh Onochi Es Pnei 
Avichem, I “see” your father's face, and it is not the 
same as in the past. People can’t see emotions, or 
attitudes, but they can sense them.

The third meaning is found in this week’s Parsha. 
When Yoseph brought his two sons to get a Brocho 
from Yaakov Avinu, it says Vayar Yisroel Es B’nei 
Yoseph, Vayomer Mi Aileh, Yaakov saw Yoseph’s 
children and asked, “Who are they?” Yaakov knew 
who they were, but through Ruach Hakodesh, divine 
spirit, he questioned whether they were worthy of 
receiving a Brocho.
 
People should appreciate that others can have all 
three forms of sight, even if they can’t. Appreciating 
this will allow people to ask for, and accept, advice 
from others. 
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PPaarraasshhaass  VVaayyeecchhii  
GGoooodd  MMeerrcchhaannddiissee  
““LLast call to board flight 001 to New 

York.” 
The announcement brings a flurry of ac-
tivity to the boarding area. The last re-
maining passengers gather up their posses-
sions. Betzalel waits patiently in line. Be-
hind him is a friendly looking man. He 
smiles. 
“It looks like we’ll be traveling together 
for the next ten hours.” 
“May we all arrive safely.” 
“Amen. What is your name, young man?” 
“Betzalel. And yours sir?” 
“Kalman. Pleased to meet you, Betzalel.” 
And so, the two strike up a conversation. 
“What do you do with your time during 
the day, Betzalel?” 
“I learn in yeshiva.” 
“Wonderful! Do you have an opportu-
nity to teach?” 
“In a manner of speaking.” 
“How?” 
“I just wrote a sefer (book) of chidushei 
Torah (original Torah thoughts).” 
“That is fascinating! May I see it?” 
“Umm. I’m sorry. I don’t have a copy 
with me. I put them all in my suitcase.” 
“Betzalel, what kind of a businessman are 
you? A good businessman always carries 
his merchandise with him.” 
Betzalel thinks for a moment, smiles, and 
begins to speak. 

““II will answer you with a Devar Torah 

from the Keli Yakar on this week’s 
parasha. Yaakov Avinu blesses his 
sons at the end of his life. To 
Yissacher he gives the following 
blessing: ‘Yissacher is a strong 
donkey; he rests between the 
boundaries’ (Bereshis 49:14). 
Yissacher was a great Torah 
scholar. Rashi explains 
that he bore the yoke 
of Torah as a donkey 
bears a heavy load. 
The Keli Yakar 
elaborates. Just as the donkey and his 
load are inseparable, so too the scholar 
and his learning are inseparable. The To-
rah that he has acquired through diligent 
learning is always with him. It is not like 
other merchandise, that can be separated 
from its’ owner. Quite the opposite! He 
and his Torah never part.” 
“Betzalel, that is fascinating.” 
“Would you like to hear more?” 
“Yes, please.” 
“The Keli Yakar continues to darshen the 
verse, ‘He rests between the boundaries.’ 
(Bereshis 49:14). Which boundaries do 
Yissacher and his cargo rest between? The 
verse in Mishei (3:16) elaborates: Long life 
are on its (Torah's) right side, on its left 
are wealth and honor. One who carries 

his Torah knowledge with him is always 
accompanied by the blessings of health, 
wealth, and honor.” 
“Wonderful! Betzalel, Please forgive me. I 
must apologize. I see that you are a very 
good businessman. Your merchandise is 
Torah, and your Torah is always with you, 
on your fingertips. May you grow to be a 
big talmid chochom, and may health, 
wealth, and honor always be yours.” 
“Amen.” 
 
Kinderlach . . . 
What is the best business to work at? Learn-
ing Torah. If you work hard, pray to 
Hashem and are zoche (deserving), you 
will acquire a lot of Torah. Those are your 
earnings. Now you can invest them in mer-
chandise. What is the best merchandise? 
Torah! It is always with you. Its blessings of 
long life, prosperity, and respect accom-
pany you wherever you go.  It is also the 
only merchandise that you can take along 
with you after 120 years into Olam Habbo. 
Everything else stays behind. When you get 
there, you will find that your goods are 
worth far more than gold, silver, and dia-
monds. So work hard learning and earning 
Torah, kinderlach. It is an acquisition that 
gives you benefits now, and stays with you 
always and forever. 
 

CChhoooossee  YYoouurr  WWeeaappoonn  
““TThe news these days is very frighten-

ing.” 
“What are you concerned about?” 
“One of our neighboring countries is 

working on 
developing very 
powerful weapons. 
They could be a major 
threat to our security.” 
“I’m not worried.” 
“Why not?” 
“We have a mighty 
arsenal at our 
disposal. We have a 

variety of extremely 
powerful weapons that will 

put our enemy to shame.” 
“Really? I wasn’t aware of that. The en-
emy claims to have nuclear weapons. 
They are the most powerful on earth.” 
“They are mere child’s play. Our arsenal can 
dispose of his nuclear bombs in seconds.” 
“You have my curiosity really going. 
What weapons are you talking about? 
What can stand up against the atomic 
bomb?” 
“The sword and the bow.” 
“What?!?! The sword and the bow?!?! Are 
you joking? They are thousands of years 
old. They are so primitive that they can-
not defend against even the simplest gun 
or cannon. Please be serious.” 
“I am serious. Very serious. Our ancestor 
Yaakov Avinu used them very effectively 

against his enemies. Since then, they have 
been the traditional weapons of the Jew-
ish people against their foes.” 

““TThat is a pretty startling statement. 

Do you have a proof to back it up?” 
“Yes, it is actually a verse in this week’s 
parasha. ‘As for me, I have given you She-
chem – one portion more than your broth-
ers, which I took from the hand of the 
Emorie with my sword and with my bow’ 
(Bereshis 48:22). The Targum Unkelos re-
veals the secret of the strength of the sword 
and bow. He translates sword as prayer and 
bow as request. This is actually based upon 
the Gemora (Bava Basra 123a). ‘Did Yaakov 
Avinu truly take the land of the Emorie with 
a sword and bow? Of course not! He took 
them with prayers and appeals to Hashem.’ 
The Maharsha elaborates that Yaakov’s 
enemies were blessed by Hashem with mili-
tary prowess. ‘By the sword you shall live’ 
(Bereshis 27:40) was Eisav’s blessing. ‘And 
Hashem was with the lad . . . and he be-
came an archer’ (Bereshis 21:20) was Yish-
mael’s fortune. To battle these forces, 
Hashem gave Yaakov prayer (described as a 
sword) and appeals (described as a bow).” 
“That is fascinating.” 
“There is more. Rav Nosson Meir 
Wachtfogel states that tefillah is the true 
sword! It has the power to overturn the 
entire world! Atomic bombs pale against 
the might of tefillah! Therefore, the Yetzer 
Hora works very hard to distract us during 
tefillah. It takes a gibbor (strong person) to 
overcome the yetzer, and concentrate on 
the tefillah. One who does this has the 
awesome power in his hand.” 
“May Hashem help us all in this area.” 
“Amen. Rashi and the Sforno have a dif-
ferent interpretation of Yaakov’s weap-
onry. The sword is chochma (wisdom). 
The Sifsei Chacomim elaborates that just 
as the sword has the capability of saving 
its bearer (from danger), so too chochma 
saves the wise person from danger.” 
“Now I see why you are not nervous 
about the news of the day. The puny 
weapons of our enemies do not stand a 
chance against our prayers, requests, and 
wisdom.” 
“That’s right. Just choose your weapon 
and be victorious.” 
 
Kinderlach . . . 
Hashem gave us the world’s most power-
ful arsenal. Our enemy’s weapons don’t 
stand a chance against our tefillos, baka-
shos (requests), and chochma (Torah wis-
dom). Why? Because we are speaking 
directly to Hashem, asking Him to fight 
for us. He is more powerful than any nu-
clear bomb. When we learn His Torah, 
we absorb His chochma. That is better 
than the best anti-missile defense system. 
Choose your weapons, kinderlach. Tefil-
los, requests, chochma. They will win the 
battle. 

 
 

   Parashas Vayechi  ט"עתש ויחי  פרשת        
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Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Penimim  

 ועשית עמדי חסד ואמת
And do kindness and truth with me. (47:29) 

 
 Rashi explains that the kindness performed towards the 

dead is the kindness of truth, altruistic kindness. Every act of loving 
kindness carries with it the possibility of reciprocity or of some form 
of recompense. When one performs kindness for the deceased he 
has no hope for any return. This is pure altruism, i.e., truth. Rashi 
seems to be describing the acts of chesed as consisting of two levels: 
plain chesed; and chesed infused with emes. Yaakov Avinu was 
asking Yosef to commit to an act of kindness which reflected truth, 
an extraordinary act of kindness, unlike any other: kindness 
characterised by truth. This implies that the chesed act remains 
static, unchanged, which is probably true from the position of the 
beneficiary. Kindness is kindness. From the perspective of the 
benefactor, the one carrying out the act of kindness, however, 
chesed which has the added component of emes, is a chesed of a 
different genre. It is not the same act of chesed as “plain” chesed. 
How can we understand this?  

 When Yosef HaTzaddik saw that his end was near, he asked 
his brothers to see to it that his remains would be removed from 
Egypt for burial in Eretz Yisrael. He followed in the path of his father, 
who had previously made the same request of his sons. A difference 
existed, however, with regard to the nature of their requests: Yaakov 
asked his sons to execute the deed, while Yosef requested this of his 
brothers. He did not address his sons. Indeed, at the time of geulas 
Mitzrayim, the Egyptian redemption, when the Jews departed from 
the land that had been their surrogate home for 210 years, it was 
Moshe Rabbeinu, a descendant of Levi, who removed Yosef’s bones 
from Egypt. Why did Yosef ask his brothers – not his own sons – to 
take his bones out of Egypt? Furthermore, why was Moshe, the 
leader of the nation (who probably had other things to do), selected 
to carry out the promise to Yosef? 

 Horav Levi Dicker, zl, explains that an additional component 
is intrinsic chesed, kindness, of which we are unaware. Complete 
kindness is kindness that has come full-circle, with the receiver 
reciprocating kindness to the benefactor. Yosef had done so much 
for his brothers, from finding them a place to live, to sustaining them 
in Egypt. He had forgiven them for selling him into slavery. He had 
done everything to alleviate their feelings of melancholy concerning 
what they did and their fear over what he might do in revenge. 
Nonetheless, despite all of this, Yosef’s expression of kindness to his 
brothers remained incomplete. 

 What is the definition of complete kindness? Horav 
Yeruchem Levovitz, zl, explains that complete kindness is the process 
by which the beneficiary is able to reciprocate the kindness to his 
benefactor. The Zohar HaKadosh writes that by performing mitzvos, 
we complete Hashem’s kindness to us. He is benevolent; we “pay 
back” via the agency of mitzvah performance. When a person acts 
kindly to another person, but does not allow the beneficiary to do 
anything in return, his act of kindness is deficient; it is lacking, 
because the beneficiary is pained by his inability to reciprocate. He 
feels that he is in debt until that time in which he is given the 
opportunity to repay that kindness with a kindness of his own. 
Hashem certainly does not need anything from us. Nonetheless, in 

His infinite kindness, He grants us the opportunity to reciprocate, 
thereby “relieving” us of our obligation to Him. 

 Yosef also wanted to avail his brothers the opportunity to 
return the favour, but since he was the viceroy of Egypt, they could 
do very little for him. Yosef obviously could not personally negotiate 
taking his own bones out of Egypt. Thus, he asked his brothers to do 
for him what he would be unable to do for himself. Thus, he was 
setting the scene for his act of chesed to achieve completion. This is 
why he did not ask his sons. Moshe Rabbeinu, too, was in a unique 
position. As Klal Yisrael’s leader, he was the people’s surrogate; in 
this manner, he was uniquely suited to act on behalf of the entire 
Jewish nation. He had the ability to grant all of the Shevatim the 
closure they required, thus completing Yosef’s acts of kindness.  

 Returning now to our original questions: Are there two 
forms of chesed? And what is the meaning of chesed v’emes? As we 
explained, in order for chesed to be complete it must go full circle, 
allowing for the beneficiary to reciprocate. Anything less deprives 
the benefactor of the complete mitzvah. When one performs chesed 
for the dead, reciprocity is impossible. In such an act of chesed 
v’emes, the benefactor must come to terms with the notion that he 
is performing chesed that is supported by truth. He can expect 
nothing in return – not even a thank you. This is absolute chesed.  

 Chesed Shel Emes is an area shrouded in obscurity. The 
misaskim, volunteers, who engage in their holy work of preparing 
the deceased for burial, are involved in an endeavour that can best 
be described as otherworldly. Dealing with the deceased requires 
reverence, being aware that the body is the physical container which 
houses the neshamah, soul, the spiritual life force of the human 
being as the soul’s earthly repository; the body maintains a degree 
of holiness and must be treated accordingly. Anyone who is involved 
in the holy work of Chevra Kaddisha, sacred burial society, attests to 
the verity that the members are engaged in an esoterically holy 
endeavour.  

 Stories concerning Hashgachah Pratis, Divine Providence, 
provide glimpses into another world which members of the chevra 
occasionally witness. To the first- time reader, these stories might 
represent a stretch of the imagination, but having had the privilege 
to be a member of the chevra for the past forty years, I can state 
unequivocally that these stories may be taken at face value. Since I 
am limited by the parameter of space, I will pick one sample of the 
many incidents that have taken place.  

 A tragic accident occurred in Bay Ridge, Brooklyn. A car lost 
control and was driven wildly onto the sidewalk, knocking down two 
people at a nearby bus stop and a woman who happened to be 
standing in front of a store window. The woman was a religious 
Jewess, a Russian immigrant. She died instantly.  

 One of the area rabbanim contacted Chesed Shel Emes, an 
organisation in Brooklyn consisting of hundreds of volunteers, who 
address all tzarchei ha’meis, the needs involving the deceased – 
literally from illness to beyond. They are devoted 24/7 to this chesed 
which they perform with emes. Chesed Shel Emes immediately 
dispatched a volunteer to the medical examiner’s office to ensure 
that no autopsy would be performed, that the nifteres, deceased, be 
treated with kavod ha’meis, full and proper respect, and that the 
body be released in a timely manner. Several volunteers went to the 
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Hamalach Hagoe’l-The Daily Occurrence for All of Us 
In Parshas Vayechi, Yaakov Avinu, on his deathbed, blesses his grandchildren, Efraim and Menashe. The blessing is very unusual. 

Hamalach Hago’el is the blessing that parents sing to their children every night. 

What do malachim, names and fish have in common? We will focus here on malachim.  

Chazal tell us that malachim are formed with every mitzvah we perform. In fact, the gematriah of the word mitzvah - the letters Mem 

(40), Tzadi (90), Vov (6) and Hey (5) - is 141, which equals the gematriah of the word malachim.  

In Tehillim (31:8), Dovid Hamelech writes, “Choneh malach Hashem soviv lirei’ov,” meaning that the angel - in singular form, not 

plural - encamps around the fearing ones.  

In Tehillim 91 (91 just happens to be the gematriah of the word malach), Dovid Hamelech shows the clear connection between 

malachim and mitzvos. In Posuk Yud Alef, he says, “Ki malachav yetzaveh loch,” meaning that Hashem will command (yetzaveh) his 

malachov, written in the plural form.  

We see here that a person who does more than one mitzvah creates multiple malachim. The Gemara in Chagigah (16a) discusses this 

particular posuk in Tehillim 91 and states that Rabbi Zerika said that there are two ministering angels that accompany a person.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l starts his analysis with a discussion of what geulah means by relating it to the words of the Yalkut 

Shimoni that parnassah and geulah come from the Hashgacha protis of Hashem. A man requires constant geulah just to eat. He relates 

geulah to the word gachel, a piece of still burning coal withdrawn before it has been completely overcome by the fire.  

Geulah is complete salvation, unlike gachel, which has traces of the burn still on it, and is completely free and unscathed - like Avrohom 

and Daniel, who were thrown in burning pits but survived.  

Hashem saves us daily and hourly from all sorts of dangers, and that is the rah from which the same malach which delivered Yaakov 

Avinu should deliver his grandsons – in order to share his life mission of not being like Eisav, and being dependent on his own strength. 

Rav Hirsch explains that a Jew should strive to see himself as a malach, a messenger carrying out Hashem’s plans. He says that the 

word malach is possibly derived from the word melech, a powerful acting force, which does not act out of its own force, but has the 

additional letter Alef as the sign of another personality guiding it. 

Let’s briefly review what we all know about malachim, but might not always keep in mind as pertaining to our everyday lives. Then, 

we might take on Rav Hirsch’s directive, and understand the deeper meaning of Yaakov’s bracha. 

Chazal tell us that a baby learns the entire Torah in its mother’s womb, taught by a malach.  

Each of our seven Ushpizin of Sukkos had experiences with malachim.  

Avrohom Avinu received a visit from three malachim, Rashi tells us. At the Akeidah, a malach of Hashem called out from Shomayim 

to Avrohom regarding Yitzchak.  
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Stories in hashgacha – חהסיפורים בהשג  
Moreinu HaRav shlit”a relates: I merited to spend Shabbos in Meron, 
and for seudah shlishis I joined the Admor of Pinsk Karlin shlit”a. The 
Admor told me in the name of Rebbe Yochanan of Karlin, that the 
custom of Karlin is to shout out with a loud voice during Tefillah and 
this dates back to the days of the Bais HaMikdash. The proof of this is 
that the Teimanim also daven in a loud voice and it is known that the 
Teimanim have kept the tradition from the days of the Bais 
HaMikdash. This is a proof that the custom of Karlin to shout in Tefillah 
has a true source. 
I heard the story, and I tried to think of the purpose that Heaven 
wanted me to hear the story. I knew beforehand that every story that I 
hear I will need to help someone or to encourage someone, but I still 
had not found a use for this story. 
A week passed, and a man came to me and asked me to give an 
inspirational sichah to a group of people. I replied, gladly, but I wanted 
to know which group of people and the theme of the gathering so that 
I could properly prepare myself with something appropriate for the 
people and the occasion. 
It was then he said that it was a group of Teimanim and the theme of 
the gathering was to encourage the group to keep the traditions of the 
fathers, and not to succumb to the disruptions here in Israel that 
changes the traditions of the fathers that they have handed down 
from the days of the Bais HaMikdash. 
I then understood why I heard the story the week before and of course 
I told the story to the gathering and I pointed out how a group of 
Chassidim relied on the customs of Teiman for their custom and the 
obligation to keep the traditions of the fathers and to continue them 
without changing anything… and the words made an impression!!! 
I will also mention another essence of hashgacha from that visit to 
Meron. I met a young man, broken and depressed, and I spoke with 
him until a good feeling rested on him and he began to smile a little 
and to change his attitude that he previously had. 
Later in the day, I went to get a cup of coffee from the famous guest 
room in Meron. When I got the coffee, the window separating the 
kitchen from the guests opened and who should be there? That 
broken young man who opened the window to bring in some light 
refreshments and drinks. He saw me opposite him and he was pleased 
to see me again. I told him: “See how HaKadosh Baruch Hu supervises 
everything, just when I get coffee you open the window!!!” 
This encouraged him especially after our talk in the morning, and it 
emphasized that everything is under the hashgacha of HaKadosh 
Baruch Hu Who does not forget anyone.  

- Moreinu HaRav shlit”a  
 

  ושמעו אל ישראל אביכם
And listen to Israel your father 

Moreinu HaRav shlit”a relates: Once, a young boy came to him 
and he was filled with complaints about his father. He started 
listing all his father’s deficiencies and all the complaints that he 
had against him. He concluded by saying: He never saw 
anything good by his father, and he had not learned one good 
thing from him. He did not want to follow his ways and he was 
certainly not obligated to show him respect. These were his 
words. Before we continue, we must explain. Of course, that 
boy was mistaken, and this is not the Torah approach. Moreinu 
HaRav shlit”a answered the boy: “According to your words you 
learned from your father what not to do… this is surely a very 
great thing. 
Before his passing, Yaakov Avinu called his sons and said to 
them (49:2): 'הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם' – 
‘Gather yourselves and listen, O sons of Yaakov, and listen to 
Israel your father.’ Yaakov Avinu was teaching his sons that 
everyone must hear rebuke [mussar] from his father, as it 
states (Mishlei 1:8) 'שמע בני מוסר אביך' – ‘Hear, my child, the 
discipline of your father’. The yetzer hara ‘works hard’ to 
confound the person and it does not let him do even one 
mitzvah calmly. It also does not let him receive rebuke from 
anybody, especially not his father. Sometimes it tells him: ‘Your 
father is such a great man and he cannot understand you, and 
so, you do not have to listen to him and receive rebuke from 
him.’ And sometimes it tells him: ‘Your father is the plainest 
individual, and you are greater and much more prominent than 
him, surely, he is not important enough to give you mussar…’ 
It is told regarding Rebbe Yechezkel of Shinava ztvk”l, the son of 
Rebbe Chaim of Sanz ztvk”l, that whenever he went to visit his 
father there would always be a difference of opinion in halacha 
and the discussion became very heated and harsh. Once a topic 
came on their table, and the Sanzer Rebbe asked his son to 
clarify the sugya and the next time he came, they would discuss 
it. The next time the Shinava Rav came to Sanz he did not 
immediately go to his father’s house, rather, he went to the 
Bais HaMidrash and after studying for several hours he went to 
his father. Afterwards, his father asked him why he had done 
this? He replied that he knew that when he went to his father 
they would do battle in Torah, and so, he wanted to learn the 
laws of honoring one’s father very well, so he would be sure to 
remember what and how he was allowed to say to his father. 

- Tiv HaTorah – Vayechi 
With much gratitude to Hashem, 

the first volume of Tiv Hakehila in English has been 
published 

Tiv HaSichos 
 Rav Gamliel on the Parsha – Sefer Shemos 

B’ezras Hashem, it should be in stores in time for 

Vayechi 
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Nevertheless, we see from all this that this is the nature of the goy, 
that his intent with everything that he does is for his own benefit. 
The service that is incumbent on the Jewish Nation that separates 
them from the others is to increase doing things for the sake of their 
Creator. This is why they were created, and in the merit of this 
service they merited to be elevated and to be called ‘Israel’ and to 
become the chosen nation of the King of the World. This is why 
Israel was given the Torah and mitzvos in order to sanctify all their 
time to the service of their Creator, to bring satisfaction before Him. 
However, we must know that even though the pure souls of Israel 
are prepared for this, still, this is not an easy service at all, (8:21)  כי'

'וע מנעורייצר לב האדם ר  – ‘since the design of man’s heart is evil 
from his youth’. Were it not that the inclination blurs their 
intelligence and thoughts, it would have been relatively easy to 
intend their deeds for Heaven, but since it is found among them it 
causes a great confusion and blurring and its way is to arouse 
negative desires, whether to transgress that which is prohibited or 
whether to fulfill that which is obligatory with personal motives. We 
demand a tremendous amount of effort from the person to remove 
all personal motives from him and to sanctify all his desires towards 
Heaven. The Chazon Ish would often write in his letters: ‘The main 
thing is that the person knows Who he is serving’. The main thing is 
that a Jewish person should prepare himself to sanctify all his time 
for Heaven and this is indicated by his actions. For if he did not want 
to do this, he would not have sanctified his time for Torah and 
mitzvos. If he did not want, on his own, to serve his Creator, he 
would not have freed himself from the obligations of this world to 
busy himself in the service of his Creator. Rather, it shows that he 
very much desires the mitzvos of his Creator, however, the yetzer 
does not let him have this added advantage of nullifying all his 
desires for the sake of his Creator. Therefore, it is at this moment 
when the Jewish person intends to serve his Creator, it suddenly 
interjects a personal motive in him, and by doing this it steals the 
merit of doing things for his Creator from him. The service that is 
incumbent on the person at that moment is to not forget the 
purpose at hand. He has set aside so much time for his Creator, why 
should he lose this time from both worlds? Therefore, he must 
remove the yetzer and its arguments and sanctify his actions only for 
Hashem Yisbarach. 
Even if it seems to the person that he is not able to overcome his 
yetzer and its contamination, it is incumbent on him to at least 
minimize its contamination and intend his actions more for Heaven. 
There are many levels in matter of for the right sake, and even if he 
does something for the right sake in a small way, he earns merit in 
Heaven. Chazal have said about this (Nazir 23b) ‘because from doing 
mitzvos for ulterior motives he will eventually come to do mitzvos 
for their own sake’. Since, even when he is surrounded by influential 
contaminations and he is able to keep his intentions for Heaven, this 
service elevates him to have the right intent on most days. Every 
elevation indicates that there are still higher levels in lishma. As 
HaRav HaKadosh Rebbe Moshe of Kavrin said before his passing, 
that he was sure if he ever had the right intent towards Heaven by 
even answering one ‘amein’ his entire life. Though this Tzaddik 
elevated so much, he still did not merit lishma with truth and 
completeness. However, without a doubt, all his actions were for 
the sake of Heaven, and this is the service of every person no matter 
his status, each according to his level, must intend to serve his 
Creator for the right sake. Then he will merit to elevate from the 
contamination of the yetzer who attempts to distract him and lose 
merits.     
 

 

Service for its sake –  לשמהעבודה  
מי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו י 

)נ:ג(יום:   
And forty days were completed for him, for thus are the days of 
embalming completed, and Egypt bewailed him for seventy days. 
(50:3) 
Rashi explains: The Egyptians bewailed Yaakov’s death because 
blessing came to them in his wake, for the famine ended, and the 
waters of the Nile increased. 
Rashi’s intent with his statement is to remove the passage from its 
simple meaning, that the reader should not make the mistake that 
the Egyptians were crying ‘for him’, that is for Yaakov. The truth of 
the matter is that they were not upset that G-d took Yaakov at all. 
They were only upset about their loss of wealth and livelihood since 
they knew that this came to them through the merit of his blessing. 
They no longer had the benefit of that blessing, and for this they 
were very upset. This comes to teach us that there is no goy in the 
world who intends his actions for the sake of Heaven. If you see 
them shed tears for an upright person, it must be that this only 
because of their pain and their loss. This is the difference between a 
Jew and a goy, a goy does not do anything for the sake of Heaven, 
and if he does do a good deed, it is a sign that his intent is for his 
own benefit. You will not find anyone who does an action for a 
superior purpose other than a Jew, for the power to nullify one’s will 
for that of Hashem Yisbarach is not found by the goy at all. 
You find a similar thing by Pharaoh in the previous parsha. When 
Pharaoh is informed about the arrival of Yosef’s brothers, he 
immediately instructs Yosef (45:17-18)  אמר אל אחיך זאת עשו... ובאו'
 Say to your“ – אלי ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ואכלו את חלב הארץ'
brothers: ‘Do this… and come to me, and I will give you the best of 
the land of Egypt and you will eat the choicest of the land’”. These 
passages seemingly demonstrate the good heart of Pharaoh, he 
wants to do right by the family of Yosef getting nothing in exchange. 
But, the truth of the matter is that the preceding posuk shows that 
this was not from his good nature as it states (45:16) ' והקול נשמע
 The‘ – בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו'
news was heard in the house of Pharaoh saying, “The brothers of 
Yosef have come!” And it was pleasing in the eyes of Pharaoh and in 
the eyes of his servants.’ The Torah informs us that it was not for 
nothing that Pharaoh and his servants wanted Yosef’s brothers to 
dwell among them, it was only because the matter was pleasing in 
their eyes since they saw in this a great benefit for the kingdom of 
Egypt, that is why they wanted them. Even if outwardly they did not 
reveal their yearning, still, Yosef understood quite well their 
purpose, that they wanted to appoint his brothers as officers to rule 
the kingdom with their abundance of understanding. Since he knew 
this, he took the weaker of the brothers and brought them before 
Pharaoh and they informed Pharaoh that they were shepherds to 
thwart his desire to appoint them as officers. Then Pharaoh revealed 
his intentions that his purpose was to appoint them as officers, even 
though they gave him no opening for this. This is why he told Yosef 
 and‘ – 'ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי' (47:6)
if you know that there are capable men among them, appoint them 
as managers of the livestock over that which is mine’. He concluded 
for himself that even though their profession was with the sheep, 
they could have done it for him and he would have seen blessing 
from their handiwork. 
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In this week’s parsha, parshas Vayechi, we learn of Yaakov’s 
parting words to his twelve sons, the heads of the holy tribes, 
before he passed away (Bereishis 49, 1):  ,ויקרא יעקב אל בניו ויאמר" 

אשר יקרא אתכם באחרית הימים, הקבצו ושמעו בני יעקב את   האספו ואגידה לכם 

אביכם" ישראל  אל   Then Yaakov called for his sons and—ושמעו 
said, “Gather together and I will tell you what will happen to 
you at the end of days; assemble and listen, sons of Yaakov, 
and heed Yisrael your father.”  In Rashi’s commentary, he pres-
ents a fascinating insight from Chazal regarding this momentous 
gathering of Yaakov Avinu and his holy sons.  They expound in 
the Gemara (Pesachim 56a):  

קץ  לבניו  לגלות  יעקב  ביקש  לכם.  ואגידה  האספו  ויאמר  בניו  אל  יעקב  "ויקרא 

הימין ונסתלקה ממנו שכינה, אמר שמא חס ושלום יש במיטתי פסול, כאברהם שיצא 

אלקינו ה'  אמרו לו בניו, שמע ישראל ה'  ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו. 

אחד, אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד, באותה שעה פתח יעקב 

אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

Yaakov wished to reveal to his sons secrets pertaining to the 
final geulah; however, the Shechinah abandoned him, and he was 
deprived of divine inspiration.  This led  him to suspect that one of 
his sons might be unworthy; they reassured him with the response  
 communicating the fact that just as he—”שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד“
worshipped but one master, so, too, did they. To this, Yaakov Avinu 
replied “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.” 

Elsewhere, our blessed sages teach us that at that very same 
encounter, Yaakov Avinu instituted the mitzvah of Krias Shema to 
be recited by all future generations.  Here is the passage from the 
Midrash (B.R. 98, 3):

יעקב  שהיה  בשעה  שמע.  לקריאת  ישראל  זכו  מכאן  יעקב.  בני  ושמעו  "הקבצו 

אל ישראל שבשמים  אמר להם, שמעו  אבינו נפטר מן העולם, קרא לשנים עשר בניו, 

אביכם, שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקב"ה. אמרו לו, שמע ישראל אבינו, כשם שאין 

הוא  אף  אחד.  ה'  אלקינו  ה'  אלא  אין בלבנו מחלוקת,  כך  על הקב"ה,  בלבך מחלוקת 

פירש בשפתיו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד... הדא הוא שישראל משכימים 

ומעריבים בכל יום ואומרים, שמע ישראל אבינו ממערת המכפלה, אותו דבר שציויתנו 

עדיין הוא נוהג בנו, ה' אלקינו ה אחד".

He asked his sons if any of them had a personal quarrel with 
HKB”H.  They replied in unison, “Hear O Yisrael, our father, just 
as you have no quarrel with HKB”H, neither do we; Hashem is 
our one and only G-d!”  At that point, Yaakov Avinu proclaimed, 
“Blessed is the name of His glorious Sovereignty forevermore.”  . . . 
Commemorating this event, Jews proclaim, every morning and ev-
ery night, “Hear O Yisrael, our father, from the Cave of Machpeilah, 
that which you commanded us, we still observe:  Hashem is our 
G-d, Hashem is the only One.”  

Proclaiming “Shema Yisrael” with Sincere 
Devotion Is the Key to Yisrael’s 

Survival throughout All of the Galuyos

If we combine these two ideas, in keeping with the dictum of 
אלקים חיים" ואלו דברי  -both represent divine truth—it will be—"אלו 
come evident to us that at this historic gathering, when Yaakov was 
deprived of the Shechinah—he instituted for Yisrael the mitzvah 
of Krias Shema that would enable them to withstand the travails 
of galus.  This will become even more evident in light of an insight 
from the Chatam Sofer.  He asserts that the reason the Shechinah 
abandoned Yaakov, preventing him from revealing the end of days 
to his sons, was so that they would not become despondent and 
lose hope upon realizing the length and difficulty of the galuyos.  
Recognizing that it was heavenly ordained that he not reveal the 
end of days to his children, he instituted the mitzvah of Krias Sh-
ema for them, to enable them to endure the difficulties of galus.  

To substantiate this notion—that Krias Shema was designed to 
help Yisrael remain steadfast during galus—let us refer to Rashi’s 

The Connection between Yaakov Avinu Who Instituted Krias Shema 
and Rabbi Akiva His Nitzotz Whose Neshamah Departed on “Echad”

Rabbi Pinches Friedman
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Translation by Dr. Baruch Fox
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comment (Devarim 6, 4): אלקינו אחד, ה' שהוא  ה'  אלקינו  ה'   "שמע ישראל 

 עתה ולא אלקי האומות, הוא עתיד להיות ה' אחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה

 ,Hashem  ברורה לקרוא כולם בשם ה', ונאמר ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".
Who is “our G-d” now, but not the G-d of the other nations, 
He is destined to be the “one G-d,” as it says (Tzepahniah 3, 9): 
“For then I shall change the nations to speak a 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.”  Thus, we have explicit proof that the passuk שמע" 

 is designed to provide incredible “chizuk”—encouragement ישראל"
and moral support—in anticipation of the future geulah.  For, then 
all the other nations will recognize and acknowledge that HKB”H 
is the One and Only.  

Based on what has been said, we can comprehend the teaching 
from our sacred sefarim derived from the Tikunei Zohar (Intro-
duction 10b) that when reciting the first passuk of Krias Shema-
אחד"- אלקינו ה'   must be pronounced "אחד" the word—"שמע ישראל ה' 
with special intent and focus.  One must have in mind a willingness 
to sacrifice one’s life for the sake of “kedushas Hashem.”  In Sha’ar 
HaKavanot, our master, the Arizal, explains that this means that 
one must be willing to accept upon oneself the four types of death 
decreed by Beis Din, when pronouncing the letter “dalet” (which 
has a numerical value of four) of אח"ד.   

With this understanding, we can suggest that when Yaakov 
Avinu saw that the Shechinah had abandoned him—so that he 
would not reveal the end of days, so that Yisrael would not lose 
hope during the lengthy, arduous galuyos—he instituted the 
mitzvah of Krias Shema.  Thus, they would accept upon them-
selves the firm belief in the oneness of Hashem, with the ultimate 
devotion.  For, only through the willingness to make the ultimate 
sacrifice on behalf of Hashem is it possible for Yisrael to survive 
the galuyos.  

The Sacred Name תכ"ה

I was struck by a wonderful idea that I would like to present 
to our royal audience regarding Yaakov Avinu’s decision to insti-
tute the mitzvah of Krias Shema, in order to help us endure even 
in galus.  Let us refer to a passuk in parshas Vayishlach.  When 
Yaakov initiated a strategy to appease Eisav, it is written (Bere-
ishis 32, 7): וישובו המלאכים אל יעקב לאמר, באנו אל אחיך אל עשו וגם הולך" 

 ,the malachim returned to Yaakov—לקראתך וארבע מאות איש עמו"
saying, “We came to your brother, to Eisav; moreover, he is 
heading toward you, and four hundred men are with him.”  
Similarly, later on in the parsha, it states (ibid. 33, 1): וישא יעקב" 

איש" ארבע מאות   Yaakov raised his eyes—עיניו וירא והנה עשו בא ועמו 

and saw—and behold, Eisav was approaching, and with him 
were four hundred men.  

Our sacred sefarim teach us that Eisav’s legion of four-hundred 
men represent the four-hundred forces of tumah.  For instance, 
the Megaleh Amukos uses this principle to explain Moshe Ra-
beinu’s reaction to the Hebrew man he witnessed striking his 
brother (Shemos 2, 13): "ויאמר לרשע למה תכה רעך"—he said to the 
“rasha,” “Why would you strike your fellow?”  In Pri Eitz Chaim, 
the Arizal teaches us that Moshe Rabeinu killed the Egyptian with 
the name תכ"ה, derived from the first letters of the passuk (Te-
hillim 150, 6): "כ'ל ה'נשמה ת'הלל"—let every neshamah praise G-d.  
(Alternatively: “Praise G-d with every breath.”)  Therefore, when 
Moshe says: "למה תכה רעך"—chastising the Hebrew for striking his 
fellow Hebrew and employs the name תכ"ה, the “rasha” responds: 
 do you also intend to kill me—"הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי"
with the name תכ"ה like you killed the Egyptian?  

Elsewhere, the Pri Eitz Chaim teaches us: 'כי לא עזב'ת דורשי'ך ה" 

את המצרי ]כדכתיב ויאמר לרשע[ אשר הרג משה בו  תכ"ה, והוא השם  תיבות   סופי 

 When we utter the  למה תכ"ה רעך... וכל המכוין בו ניצול מאדם רע כל היום".
words ה'״ דורשי'ך  עזב'ת  לא   in “U’Va L’Tziyon, we should have in "כי 
mind that the last letters (of those last three words) spell תכ"ה—
the name Moshe used to kill the Egyptian.  Furthermore, any-
one who utters these words with proper intent—“kavanah”—is 
spared from evil people throughout the day.  Thus, the Megaleh 
Amukos explains that the name תכ"ה is an acronym for: ת'יו כ'וחות 

 the four hundred forces of tumah—alluding to the fact—ה'טומאה
that this sacred name annuls the force of Eisav HaRasha’s four-
hundred men.  Therefore, whoever utters these words with this 
intent is spared from evil people throughout the day—since they 
are agents of the yetzer hara, Eisav’s guardian angel, who opposes 
a Jew with his 400 forces of tumah.  

I would like to propose that this was also implied by Yaakov’s 
instructions to the malachim he dispatched to Eisav (Bereishis 32, 
אותו" :(20 במוצאכם  עשו  אל  תדברון  הזה   in this manner shall—"כדבר 
you address Eisav when you find him.  Note that the first letters 
of the words כ'דבר ה'זה ת'דברון are the letters of the name תכ"ה.  He 
was alluding to Eisav that if he persisted in fighting him with his 
400 forces of tumah that he would counter with the name תכ"ה that 
subdues the 400 forces of tumah with its kedushah.  In fact, Yaa-
kov’s malachim did attack Eisav’s 400 men with the name תכ«ה.  As 
Rashi explains regarding Eisav’s inquiry (ibid. 33, 8): “Who is all 
this camp that I met to you?”  In other words, why do you need 
this force of malachim of yours to attack me?  
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The 'ת Forces of Tumah Derive 
 Their Power from the Extreme  

Concealment of the Letter ›ת

As a loyal servant in the presence of his master, I would like 
to expand on the notion of the 400 forces of tumah discussed by 
the Megaleh Amukos.  Let us introduce a precious insight brought 
down by the Toldos Yaakov Yosef (Bereishis) in the name of his 
distinguished teacher and Rav, the holy Ba’al Shem Tov, zy”a.  As 
explained in general terms in the Midrashim and in more specific 
terms in the Sefer Yetzirah, HKB”H, HKB”H created the world with 
the 22 letters of the Torah, which are encompassed by the ten ut-
terances.  As a result, all of creation is merely combinations and 
permutations of the ten utterances with which the world was cre-
ated.  In Olam HaZeh, however, they are cloaked in all sorts of ma-
terial, physical, earthly forms.  

Thus, the letter “aleph,” the first of the 22 letters of the aleph-
Beis, represents the greatest degree of revelation in creation.  Af-
ter all, the letter “aleph” alludes to the revelation of HKB”H, the 
foremost power in the world—“Alupho shel Olam.”  The letter 
“Beis,” on the other hand, indicates that the primary force in the 
world is concealed by two layers of disguise; the letter “gimel” 
represents three layers of concealment.  The further away a letter 
is from the letter “aleph,” the greater the degree of concealment it 
represents.  Hence, the letter “tav,” the last letter of the aleph-Beis, 
the farthest away from the letter “aleph,” represents the greatest 
degree of concealment in all of creation.   

Accordingly, the holy Ba’al Shem Tov teaches us that in the ser-
vice of Hashem, even when confronted with the greatest level of 
divine concealment—“hester panim”—associated with the letter 
“tav,” even then, one must believe wholeheartedly that the Alupho 
shel Olam—represented by the letter “aleph”—is present there, 
alBeis heavily concealed.  For, the letter “Beis” is two “alephs”; 
the letter “gimel” is three “alephs”; and so on and so forth until 
the letter “tav,” which is 400 “alephs.”  Yet, even in the height of 
concealment of the letter “tav,” the Alupho shel Olam is present; 
however, He is cloaked in 400 layers of concealment, equivalent to 
the numerical value of the letter “tav.”  

So, when a person begins to ascend step-by-step in his emu-
nah, he must go up from the letter “tav” to the letter “shin,” and 
from the letter “shin” to the letter “reish,” and from the letter 
“reish” to the letter “kuf.”  In this manner, he ascends from let-
ter to letter until he reaches the greatest degree of revelation in 
all of creation, the revelation of HKB”H associated with the letter 

“aleph”—the recognition that the Alupho she Olam is present in 
all situations.  

Let us add an important point.  The Megaleh Amukos on Vae-
schanan (162) writes that the shape of the letter “aleph”--'א —al-
ludes to the name Havaya, since it is composed of the three let-
ters “yud,” “vav” and “yud.”  There is a “yud” at the upper right; a 
“vav” at an angle in the middle; and another “yud” at the bottom 
left.  The gematria of these three letters equals 26, the numerical 
value of the name Havaya.  Thus, when a person ascends spiri-
tually in his emunah from the greatest degree of concealment—
“hester panim”—signified by the letter “tav”—to the ultimate 
revelation and absence of concealment of the letter “aleph”—to 
adhere to the Alupho shel Olam, in essence, he is mitigating the 
force of “din” with the midah of “rachamim” associated with the 
name Havaya—alluded to by the shape of the letter “aleph.”  

Based on this concept, I would like to explain Rabbi Akiva’s 
contention (Pesachim 22b) that throughout the Torah "את לרבות"—
the term א"ת comes to add something.  For, the term א«ת signifies 
the incredible union of the letter “aleph” with the letter “tav.”  
Even in the situations of the greatest “hester panim”—repre-
sented by the letter “tav”—a person should believe and recognize 
that even there the “aleph”—the Alupho shel Olam—is present, 
alBeis concealed.  Thus, the א«ת truly does add and augment; for, 
it enhances the light of Hashem even in the apparent darkness of 
concealment.  

Let us add one more point based on what our master, the 
Arizal, teaches us in Likutei Torah (Vayechi), that Rabbi Akiva was 
a nitzotz (a spark from the neshamah) of Yaakov Avinu.  This is 
alluded to in the words (Bereishis 49, 24): "מידי אביר יעקב"—from 
the hands of “Avir Yaakov” (the mighty power of Yaakov).  Note 
that the words אבי"ר יעק"ב are an anagram for רב"י עקיב"א.  Now, we 
have seen that Yaakov Avinu battled Eisav’s 400 forces of tumah 
by ascending from the letter 'ת to the letter 'א.  Therefore, Rabbi 
Akiva, a nitzotz of Yaakov Avinu elucidates: את לרבות"—  א«ת" comes 
to add and augment.  

 on the Foreheads of Tzaddikim ת'
Signifies Life ›ת on the Foreheads 

 of Reshaim Signifies Death

This grand idea is presented in the Maor Einayim (Chayei Sar-
ah) with a fantastic addition.  He utilizes it to interpret a teaching 
in the Gemara (Shabbas 55a).  We are taught that when judgment 
is being passed, HKB”H instructs the malach Gavriel: לך ורשום על" 

 מצחן של צדיקים תי"ו של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים
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-Go and inscribe on the fore  תי"ו של דם, כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה".
heads of tzaddikim a “tav” of ink, so that the malachim of de-
struction will not prevail over them; and on the foreheads of 
reshaim a “tav” of blood, so that the malachim of destruction 
will prevail over them.  The Gemara explains that for the tzad-
dikim, the letter “tav” stands for ת'חיה—you will live; whereas, for 
the reshaim, the “tav” stands for ת'מות—you will die.  

Based on what we have discussed, the Maor Einayim explains 
the meaning of the Gemara.  There is judgment and a high degree 
of “hester panim” in the world associated with the last letter of the 
aleph-Beis, “tav.”  A human being must choose whether or not to 
fall into despair and detach himself from HKB”H, chas v’shalom, 
or to believe wholeheartedly that HKB”H is present even within 
the extreme concealment.  In the former case, the letter “tav” is 
inscribed on the person’s forehead signifying ת'מות—a pronounce-
ment of death.  Whereas, in the latter case, the letter “tav” that is 
inscribed on his forehead signifies ת'חיה—a pronouncement of life.  
For, by recognizing the concealed presence of the “aleph” of the 
world—Alupho shel Olam—he has ascended from the depths of 
divine concealment, represented by the letter “tav,” to the heights 
of the letter “aleph,” to attach himself to the source of life.  

This enlightens us with regards to the insight of the Megaleh 
Amukos concerning Eisav’s “tav”—400—forces of tumah.  As we 
know, Eisav’s guardian angel is none other than the yetzer hara; 
it employs the extreme “hester panim” of the letter “tav”—which 
equals 400—to trap human beings.  Consequently, they forget 
HKB”H, the Alupho shel Olam, and become detached and dis-
tanced from Him.  Hence, it is advisable to fortify one’s emunah in 
Hashem and ascend step-by-step, from the bottom to the top, until 
reaching the letter “aleph.”   

This explains very nicely what the Arvei Nachal (Beshalach 3) 
writes in the name of the kabbalists: כי כל שיעור קומה דקדושה הוא כ"ב" 

 אתוון מאל"ף עד תי"ו, וראש הקדושה הוא האל"ף והסוף הוא התי"ו, ורגל התי"ו עקום

 לחוץ ויוצא מכלל הקומה, והוא בסוד )משלי ה-ה( רגליה יורדות מות, שיורד רגל זה

 ,The structure of kedushah consists of 22 letters  של התי"ו לחיצונים".
ranging from “aleph” to “tav.”  The head of kedushah is the letter 
“aleph”; the bottom is the letter “tav.”  The foot of the “tav” is bent 
outwards, extending away from the structure.  This is alluded to by 
the passuk (Mishlei 5, 5): “Her feet descend to death”—indicat-
ing that the foot of the “tav” descends to the forces of evil.  

We can provide an explanation based on our current discus-
sion.  The letter “tav” represents the greatest degree of “hester 
panim.”  That is the domain of the forces of evil, where they are 
able to trap a human being and influence him to forget Hashem, 
chas v’shalom.  As explained, that is the significance of the 400 

men that accompanied Eisav to combat Yaakov Avinu.  To over-
come them, one must ascend in one’s emunah from the nadir of 
the letter “tav” to the peak of the letter “aleph,” to attach oneself 
to HKB”H, the Alupho shel Olam.  

“Come hear” the Revealed Aspects of the Torah 
“Come see” the Hidden Aspects of the Torah

Following this line of reasoning, we will proceed to explain 
how Yaakov Avinu, with his kedushah, overcame Eisav, who op-
posed him with 400 men, representing the 400 forces of tumah.  
We learn in the Zohar hakadosh (Acharei Mos 73a): תלת דרגין אינון" 

-three levels (spiritual enti—מתקשרן דא בדא, קוב"ה אורייתא וישראל"
ties) are bound to one another: HKB”H, the Torah and Yisrael.  
Hence, one who studies Torah merits seeing HKB”H, the Alupho 
shel Olam, in all situations, because HKB”H is intimately connect-
ed with the Torah.  

We can suggest that this is the implication of the Gemara’s 
elucidation (Shabbas 104a): "בינה אלף   - בי"ת   ”Aleph-Beis“--"אל"ף 
stands for “aleph binah.”  Rashi explains that “aleph binah” 
means:  Learn Torah.  Based on our current discussion, we can 
assert that they are implying that by studying Torah, one is able to 
reveal the letter “aleph”—the Alupho shel Olam that is present in 
all things.  Now, the Zohar hakadosh (Vayeitzei 146b) teaches us 
that Yaakov Avinu is the pillar of Torah.  Hence, it is ever so clear 
that Yaakov overcame Eisav’s 'ת forces of tumah with the power of 
the Torah, in keeping with the notion of "אלף בינה".  

It is with great pleasure that we can employ this idea to explain 
what is written in the Agra D’Pirka (325).  The Zohar hakadosh 
frequently employs the saying: "תא חזי"—come and see.  Whereas, 
the Gemara always employs the saying: "תא שמע"—come and hear.  
Because, in the Torah of mysticism, all the secrets and hidden 
meanings are revealed for us to see; hence, the phrase: “Come and 
see.”  The Talmud Bavli, however, representing the revealed Torah, 
addresses all the cryptic issues of the Torah.  Therefore, studying 
it requires listening to a Rav, in order to comprehend the esoteric 
issues at hand; hence, “come and hear.”  

Per our current discussion, this is why both utilize the term 
-combining the letter “tav” with the letter “aleph.”  This indi ,"תא"
cates that when a Jew studies Torah, he is able to transcend the ex-
treme “hester panim” of the letter “tav” and attain the incredible 
revelation of the letter “aleph.”  Except that when dealing with 
the revealed aspects of the Torah, the ascension is from “tav” to 
“aleph” via listening and hearing--"תא שמע"; whereas, when deal-
ing with the mystical aspects of the Torah, the ascension is via 
seeing--"תא חזי".  
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This enlightens us with regards to the reason Yaakov Avinu in-
stituted the mitzvah of Krias Shema, Shacharis and Arvis, for Yis-
rael.  As explained, he realized that the Shechinah had abandoned 
him, preventing him from revealing the end of days, so that Yisrael 
would not despair and lose hope due to the difficulty and length of 
the galus.  So, let us introduce what the Beis Yosef (O.C. 61) pres-
ents in the name of the SeMaK (Sefer Mitzvos Katan 2) concerning 
the utterance of the word “echad”: צריך לכוין באל"ף שהוא אחד, ובחי"ת" 

 שהוא יחיד בשבעה רקיעים ובארץ הרי ח', והדל"ת רמז לארבע רוחות, ולעתיד יאמרו

אחד".  One must have in mind when uttering the  כל העולם שהוא 
“aleph” that He is One; with the “chet” that He is the only One 
in the seven firmaments and on earth—hence, “chet” (8); and 
the “dalet” alludes to the four directions and that in the fu-
ture, the entire world will proclaim His Oneness.  

Accordingly, we can suggest that Yaakov Avinu instituted Krias 
Shema, morning and night, to provide us with moral support 
throughout the galuyos, even in remote places, where the greatest 
“hester panim” of the letter “tav” prevails.  This is accomplished by 
accepting upon ourselves the emunah in the Oneness of Hashem 
by proclaiming out loud: "ה' אלקינו ה' אחד".  By proclaiming that the 
Alupho shel Olam, the “aleph,” is "אחד", in all four corners of the 
universe, above and below, we ascend from the letter “tav” to the 
letter “aleph”—the Alupho shel Olam—thereby, overcoming the 'ת 
400)) forces of tumah of Eisav HaRasha.  

Thus, we can appreciate Yaakov Avinu’s rationale for institut-
ing the recitation of Krias Shema with sincere devotion and self-
sacrifice.  He wished to teach us that even in the harshest of galuy-
os, when the reshaim impose upon Yisrael various, cruel deaths, 
and the “hester panim” is great, in the sense of the “tav” of ת'מות; 
even under those circumstances, Jews must rise above their immi-
nent deaths to express their emunah: "ה' אלקינו ה' אחד".  Thus, they 
ascend from the letter “tav” of ת'מות to the letter “aleph,” signify-
ing the Alupho shel Olam.  

Rabbi Akiva the Nitzotz of Yaakov 
 Yearned to Sacrifice His Life 

 for the Sake of Kedushas Hashem

It is with great pleasure that we can now address Rabbi Akiva’s 
willingness to sacrifice his life for the sake of kedushas Hashem as 
described by Chazal in the Gemara (Berachos 61b): 

אמרו  בתורה...  ישראל  יעסקו  שלא  הרשעה  מלכות  גזרה  אחת  פעם  רבנן  "תנו 

בשעה  האסורים...  בבית  וחבשוהו  עקיבא  לרבי  שתפסוהו  עד  מועטים  ימים  היו  לא 

או את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרר ישהוצ

קות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים.

אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן, אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל 

נפשך, אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא 

אשריך  אקיימנו. היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד, יצתה בת קול ואמרה, 

רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד".

The Rabbis taught in a Baraisa: Once, the wicked regime 
(Rome) decreed that the Jewish people should not engage in 
Torah-study.  Pappus ben Yehudah came and found Rabbi 
Akiva as he was convening public assemblies and engaging in 
Torah-study . . . They reported that it was not very long until 
they apprehended Rabbi Akiva and imprisoned him . . . When 
they took Rabbi Akiva out to be executed, it was the time to 
recite “Krias Shema.”  They were combing his flesh with iron 
combs, yet he was accepting upon himself the yoke of heav-
enly sovereignty.  

His students said to him, “Our teacher, even to this extent?”  
He said to them, “All my days, I was troubled by this passuk 
(Devarim 6, 5)—‘with all your soul’—even if He takes your 
soul.  I said to myself:  When will I have the opportunity to 
fulfill this verse?  Now, that I have the opportunity, should I 
not fulfill it?!”  He lingered on the word “echad” until his soul 
departed with “echad.”  A heavenly voice called out and pro-
claimed: “Fortunate are you, Rabbi Akiva, that your soul de-
parted as you said ‘echad.’” 

It appears that we can explain the reason Rabbi Akiva yearned 
throughout his life to sacrifice his life for the sake of kedushas 
Hashem based on what we presented above in the name of the 
Arizal.  Rabbi Akiva was a nitzotz of Yaakov Avinu; this is alluded 
to by the words of the passuk: אבי"ר יעק"ב, which is an anagram for 
 Seeing as Yaakov Avinu instituted the mitzvah of Krias  .רב"י עקיב"א
Shema on behalf of Yisrael, having in mind the willingness to sac-
rifice one’s life for the Oneness of Hashem; therefore, Rabbi Akiva, 
a nitzotz of Yaakov, yearned all of his life to actually sacrifice his 
life.  Thus, he paved the way for Yisrael to remain steadfast in their 
emunah in Hashem throughout all of the galuyos with a willing-
ness to sacrifice their lives.  

Based on what has been said, we can suggest with the utmost 
reverence and love an explanation for why the reshaim combed 
Rabbi Akiva’s flesh with iron combs.  The gematria of the word 
  ”.equals 400—the numerical equivalence of the letter “tav מסר"ק
Eisav’s 400 forces of tumah gathered together to bring about 
the downfall of Rabbi Akiva via the extreme “hester panim” of 
the letter “tav”, meaning ת'מות.  This spiritual battle was akin to 
combing his flesh with iron combs.  Yet, our blessed sages at-
test to the fact that at that precise moment: He lingered on the 
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word “echad” until his soul departed with “echad.”  Due to 
his immense kedushah, he ascended from the letter “tav” to the 
letter “aleph” of "אחד".  In acknowledgement, a heavenly voice 
proclaimed: “Fortunate are you, Rabbi Akiva, that your soul 
departed as you said ‘echad.’” 

Rabbi Akiva Was Unwilling to Kill 
 the Reshaim with the Name כה"ת

Let us now luxuriate in the wonders of the Torah!  Based on 
what we have learned, we can begin to comprehend a wonderful 
insight brought down by the great Gaon Chida in Petach Einayim 
(Berachos 61b) in the name of the divine kabbalist, the Ramaz—
Rabbi Moshe Zacuto, ztz”l, in his commentary on the Zohar (end of 
Mishpatim).  A similar explanation is found in the Kisei Melech on 
the Tikunei Zohar (Introduction 10b).  They address the question 
the students asked Rabbi Akiva: "?רבנו עד כאן"

Now, we learned from our master, the Arizal, that Moshe Ra-
beinu slayed the Egyptian with the name תכ"ה.  The name תכ«ה is 
alluded to by the final letters of the words: "ואהבת א'ת 'ה' אלקי'ך".  Had 
Rabbi Akiva focused on this name, he could have killed the reshaim 
who intended to kill him.  Therefore, when his students saw that 
he lingered on the word “echad” and did not continue with the 
utterance: "ואהבת את ה' אלקיך", they inquired: "?רבנו עד כאן"  In other 
words, they wanted to know why he lingered on the word “echad” 
and did not continue on.  For, they knew that had he continued 
on and uttered the passuk “v’ahavta,” that alludes to the power-
ful name תכ"ה, he could have saved himself and slain his oppres-
sors.  To which Rabbi Akiva answered them: “All my days, I was 
troubled by this passuk . . . When will I have the opportunity 

to fulfill this verse?  Now, that I have the opportunity, should 
I not fulfill it?!”  In other words, it is true; I can kill them with the 
name תכ"ה; nevertheless, I have no desire or intention of doing so; 
because I have always longed to sanctify the name of Heaven.  This 
concludes his sacred remarks.  

This interpretation coincides magnificently with what we have 
discussed.  After all, Rabbi Akiva’s students saw that the Romans 
were combing his flesh with iron combs.  They had gathered the 
400 forces of tumah—the gematria of מסר"ק—to torture Rabbi 
Akiva.  They wanted him to fall into the depths of despair due to 
the “hester panim” of the letter “tav.”  Therefore, they inquired ap-
propriately, "עד כאן"?  Why are you not continuing on and reciting 
the words: "אלקי'ך א'ת ה'   You can eliminate them with the  ?"ואהבת 
name תכ"ה, which is an abbreviation for ת' כ'וחות ה'טומאה—the 400 
forces of tumah.  

To which Rabbi Akiva responded that, indeed, he is capable of 
slaying them with that sacred name, but he had no desire to do so.  
Then, he explained his rationale.  He had always been troubled by 
the passuk: “With all your soul.”  He wondered if he would ever 
have the opportunity to sacrifice his life for the sake of “kedushas 
Hashem”—to withstand the extreme “hester panim” of ת' ת'מות.  He 
yearned to sanctify the name of Heaven by ascending from the let-
ter “tav” to the letter “aleph”—to the Alupho shel Olam—with the 
utterance of the word “echad.”  At last, he was afforded the op-
portunity and he did not intend to pass it up:  He lingered on the 
word “echad” until his soul departed with “echad.”  A heavenly 
voice called out and proclaimed: “Fortunate are you, Rabbi 
Akiva, that your soul departed as you said ‘echad.’”

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



4 1

To sponsor or dedicate 
this publication, please 
call the Areivim office: 
845-371-2760 or email

info@areivim.com

EMERGENCY HOTLINE
Dial: 845-371-2760 
or Text: 914-490-8129 

and type the word 
“EMERGENCY”

8 4 5 - 3 7 1 - 2 7 6 0     |     I N F O @ A R E I V I M . C O M     |     W W W . A R E I V I M . C O M

MonseyCandles  8:14       Motzai Shabbos    9:45

BaltimoreCandles   8:18      Motzai Shabbos     9:49

TorontoCandles   8:45       Motzai Shabbos  10;16

To subscribe to the 
Weekly Email, please 

email info@areivim.com 
and enter “Subscribe” 

in the subject line. 
design

printingconsulting
journals 

postcards
invitations

campaigns

brochures

 Bar/Bat Mitzvahs & Weddings

catalogs
mailings

ad blanks

marketing

Ramapost.  
Your one-stop address for all your marketing,  

graphic design, printing and mailing needs.
Once we have your job in-house, your worries are over.

david@ramapost.com   (845) 369-9600   www.ramapost.comSHRAGIE DAVID LIEBER

FA S T  .  P R O F E S S I O N A L  .  D E P E N D A B L E

MARKE TING |  GR APHIC DESIGN |  PRINTING |  MAIL  SER VICES

. . .The alternative to disappointment!

m
ar

ke
ting graphic design

printing mailing

382 Route 59, Suite 264, Airmont, NY 10952    T: (845) 369-9600    F: (845) 369-9601
info@ramapost.com www.ramapost.com

By Rabbi Shmuel Gluck

úåøð ú÷ìãä - 4 : 1 0
÷¢ùéöåî - 5 : 1 5

he Posuk says, Vayichalkeil Yoseph Es Oviv, 
V’es Echov, V’eis Kol Bais Oviv, Lechem 
L’fi Hataf. Yoseph supported his father, 

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

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

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

In the Torah, as well as in the English language, the word “to see” 
has three distinct meanings. Some people have mastered the first, 
others the second, and a few deserving ones, the third. Whether 

people master one or all of these forms, it is important for them 
to know that these three forms of sight exist.  Awareness of this 
will increase their respect for those who can see, and therefore, give 
better advice than they can.
 
The first meaning is the literal translation, and that is to visually “see” 
what is taking place. The second meaning is to understand what is 
taking place, even when it can not be seen in the literal sense. For 
example, Yaakov tells his wives, Roeh Onochi Es Pnei Avichem, I “see” 
your father’s face, and it is not the same as in the past. People can’t 
see emotions, or attitudes, but they can sense them.

The third meaning is found in this week’s Parsha. When Yoseph 
brought his two sons to get a Brocho from Yaakov Avinu, it says 
Vayar Yisroel Es B’nei Yoseph, Vayomer Mi Aileh, Yaakov saw Yoseph’s 
children and asked, “Who are they?” Yaakov knew who they were, but 
through Ruach Hakodesh, divine spirit, he questioned whether they 
were worthy of receiving a Brocho.
 
People should appreciate that others can have all three forms of sight, 
even if they can’t. Appreciating this will allow people to ask for, and 
accept, advice from others. 

I
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any people feel that their lives are overwhelming them and that they will never be 

able to succeed on their own. Therefore, in order to succeed, they make the sensible 

decision to ask others for help. Many people are unaware that there is a “fine line” 

between responsibly, and realistically, asking others for assistance, and doing it in a 

manner that would be damaging. In this two-part article, I will discuss some of the 

dangers of asking others for help.

 

This message is important for people of all ages and categories. It is most important for those in 

the 18-24 year old group, who have had difficult teenage experiences. Many of the people in this 

group are maturing at a delayed, and then, at an accelerated, pace. They are only beginning to see the 

world in a realistic manner, and this view is compacted into a shorter period of time than would be 

best for a healthy upbringing. They finally realize their challenges, 

not incrementally, but all at once.

 

Similarly, many young businessmen don’t realize the challenges of 

starting a business. However, a few weeks later, they realize what 

other start-ups have realized, that their business is not financially 

stable and may implode at any moment. They become overwhelmed, realizing that they need funds, 

business mentors, and more time than they believed necessary to dedicate to the business, in 

order to succeed.

 

This article’s message is also applicable to those people who left their homes to live on their own. 

They thought they had the emotional resilience, the savvy, and the practical knowledge to live 

independently. One morning, they wake up and acknowledge that they don’t have enough resources 

to succeed, unless they can obtain assistance from other people.

 

Since their awareness came suddenly, they realized, at one moment, that they have multiple gaps. 

They may need money, an apartment, a car, and friends. They realize that what they really need is 

for someone to adopt them. 

 

I am going to divide this article into two parts: 1) The first offers thoughts for the typical individuals 

who realize that they need more support than just a few small favors from a few friends.  2) The 

second focuses on those individuals who are trying to make up for lost time, but lack support, such 

as finances, business advice, and basic life skills, that those with healthy families take for granted. 

Those who lack these skills will require the support that is usually given by families.

 

1) a. The most effective way to ask others for help is for people to present themselves 
to others in a manner which conveys the unspoken message that, “I’ll lead, but I’m 
asking you to join me in my journey”. People who are asked for help, do not want to think 

that they will have to adopt the requester. Most people will give favors with the same thoughts 

that they would have before they invest money. They want to be 

comfortable enough to decide how much they are willing to invest 

in order to achieve a successful act of Chesed. They want to 
reasonably believe that after investing an amount, they 
will “end up” with a successful investment.
 

If, on the other hand, they become convinced, based on how the request is presented to them, 

that they are walking into a “bottomless pit” relationship, they will “step back” before investing. A 

bottomless pit relationship is a request for help, followed by another request, and then another. 

People asking for such favors should realize that although the others may want to help, their 

request is not enough of a reason to help, since they have become an unmanageable problem.

 

“A bottomless pit” may ask for a favor with clear parameters (a loan for a month), only to “force” 

people to do more than they were willing to do (extend the loan, and perhaps even lend them 

more money to protect the initial loan). To avoid appearing as bottomless pits, their requests must 

convey that they have control of their lives, and that the favor is needed to support an already 

focused lifestyle. Without being dishonest, they should convey the message that they are still able 

to “lead” their lives.

When, and How, to Lean on Others for Support

M

“They became more than just physically 
poor people. They also became poor people 

mentally.”
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1) b. What if the person’s life really is not in order? What if there is no responsible plan to return 

the loan at the agreed upon time? What should they do? This question has a practical aspect (they 

really need the loan), and a moral one (are they allowed to be dishonest in order to get the very 

much-needed loan). I’ll address the moral question first. However, it’s important for readers 
to exchange the word “loan” for their specific situation, such as Chavrusos, mentors, 
friends, emotional support, anything and anyone that is desperately needed to the 
point that they would mislead others to get it.
 

What I am describing is something that I have seen in many people who were experiencing very 

difficult financial situations. They would constantly borrow from one person in order to pay back 

another. Nevertheless, after a few months of living in such a desperate financial state, they became 
more than just physically poor people. They also became poor people mentally. They 

started to think like poor people, became self-absorbed, and saw others as potential personal 

bankers. This realization is unnerving, although natural, for people who find themselves without the 

necessary resources month after month.

 

My moral message is that people should always see others as people, and not as objects. For 

example, people should not ask others for money for a month, if they know that the lender will 

need the money in two months, and the borrower has no concrete plan to pay the loan back. The 

borrowers should not bring up conversations that involve money with the intent of getting them 

to acknowledge that the lenders have money in the bank.

 

While honesty may result in multiple rejections, the character of those in need of assistance 

will eventually be recognized. This will motivate others to invest “in them”. Even if they still find 

themselves without people willing to help them, they should not mislead others, regardless of their 

personal situation. The money given will not bring any Brocho with it.

 

1) c. It is natural for people who are desperate to ask for favors from people who either can not, 

or will not, follow through once they are committed. Although it is possible that they may follow 

through, if they do, they will demand more from the recipients than they expected. Since they are 

desperate for assistance, they figure that they will worry about tomorrow’s problem tomorrow.

 

This may make sense in many circumstances, but not when it is used to solve a small problem, with 

a bigger problem expected to emerge from the solution. It takes discipline to allow the smaller 

problem to “play out”, instead of solving it, and then having the bigger problem “play out” over the 

long term.

 

1) d. Being in difficult situations does not change the rules of effectiveness. It only changes the 

price people are willing to pay for not following those rules. For example, I advise people not 

to make requests at their earliest opportunities. Instead, they should wait for the most effective 

opportunities. Urgency doesn’t create feasibility. It may be enticing to forget this advice when 

people are desperate, however, the advice will make sense in many circumstances, especially in 

difficult ones.

To be continued
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through, if they do, they will demand more from the recipients than they expected. Since they are 

desperate for assistance, they figure that they will worry about tomorrow’s problem tomorrow.

 

This may make sense in many circumstances, but not when it is used to solve a small problem, with 

a bigger problem expected to emerge from the solution. It takes discipline to allow the smaller 

problem to “play out”, instead of solving it, and then having the bigger problem “play out” over the 

long term.

 

1) d. Being in difficult situations does not change the rules of effectiveness. It only changes the 

price people are willing to pay for not following those rules. For example, I advise people not 

to make requests at their earliest opportunities. Instead, they should wait for the most effective 

opportunities. Urgency doesn’t create feasibility. It may be enticing to forget this advice when 

people are desperate, however, the advice will make sense in many circumstances, especially in 

difficult ones.

 

To be continued....

he end of a short life filled with so much accomplishment, came as a 
surprise to the students, and even the family, of the beloved Rav of Lublin, 
R’ Meir Shapiro ZT”L. He was only 46 years young, when he developed 
a throat ailment which caused him to become weak and debilitated 

amazingly quick. However, the doctors who checked him assured him that it would 
pass and thus, no one was prepared on that fateful Thursday night. They barely had 
time to say tehillim.
    But R’ Meir knew. In his weakened state, he asked to be shown all the prescriptions 
which the doctors had written for his throat. He leafed through them and selected 
the one for cleansing his throat and the respiratory organs. Every few minutes he 
kept washing his hands, while his mind was obviously immersed in distant thoughts. 
He was having terrible trouble breathing; whatever was in his throat was blocking 
his passageway. One could feel the frightful racking agony that he underwent to 
get a bit of air into his lungs; try as he would, he kept failing because the channels 
were blocked.
     On a piece of paper he scrawled a request to be carried into another chamber 
by his alarmed talmidim. Needless to say, his wishes were carried out. But then his 
rebbetzin noticed a change in his countenance, and she began weeping emotionally. 
R’ Meir did his best to calm her, as he wrote her a message: “Now ... the true simcha 
begins!”
    In a broken, barely legible scrawl he wrote: “Trinkt aleh a L’Chaim” (All of you, drink 
L’Chaim!) Some liquor was poured out into tiny glasses, and all those present drank 
and wished him a long life. Then he shook hands with each talmid, holding each 
one’s hand in his for a very long time. Then, came his final instruction: “Macht a rikud” 
(Make a little dance) to the words, “ - “In You our fathers trusted; they trusted, and You 
rescued them.” (Tehillim 22:5). His wishes were obeyed: the talmidim put their hands 
on each other’s shoulders and lifted their feet in rhythm as they sang the holy words 
to the melody they knew so well, the melody which he himself had composed. How 
many times they had sung it in the past, when the lively, inspired niggun could 

bring cheer to their hearts. Now they glanced at their leader, their guide, as they 
danced past his seat, joined in their circle, and they saw how extinguished his eyes 
looked, the light gone out of them. How sallow his complexion had become; how 
the tears kept falling without a stop. And yet they had to dance. Their Rebbe had 
ordered them. Where are the words to describe the infinite tragedy in that scene .... 
the rhythmic motions of life and death .... the last chassidic dance that the tzaddik, 
the holy Lubliner Rav would witness on this earth?
    The bochurim of Yeshivas Chachmei Lublin were awakened from their sleep, the 
great body of students who had gone to bed without any thought of a possible 
catastrophe looming. The verdict of the doctors had been so reassuring ... now the 
shouts in the air hurtled them from their beds and sent them rushing through the 
corridors, unable yet to realize just how fateful the present moments were. In the 
great hall, there was stormy agitation; a heartrending tempest aimed at tearing 
through the heavens and bringing down Divine mercy. Young bochurim were 
beating their heads against the wall in anguish. One individual after another began 
crying out a donation of years to be deducted from his allotted lifespan so that the 
Rav could go on living. “I give five years,” one voice called out, “I give ten,” exclaimed 
another, and so on. And a short while later, one mighty declaration sounded and 
echoed in the Beis Medrash: “We give away all our remaining years to the Rav!”
     An atmosphere of impending tragedy for the Jewish people filled the great 
hall. A sense of terrible devastation saturated the air. And the frightful wailing and 
lamentation reached his ears. But R’ Meir didn’t want sadness. Clearly and distinctly, 
the Rosh Yeshivah pronounced his final two words: “Nur b’simcha!” (Only with joy) 
Then he lowered his head and expired. He passed over and away from his body. He 
was gone - from his students, from the yeshivah, from the world.
     “The righteous are called alive even after their death.” R’ Meir Shapiro, founder of 
the Daf Yomi, is undoubtedly still alive! 

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

Parshas Vayechi 

Hamalach Hagoe’l-The Daily Occurrence for All of Us 
In Parshas Vayechi, Yaakov Avinu, on his deathbed, blesses his grandchildren, Efraim and Menashe. The blessing is very unusual. 

Hamalach Hago’el is the blessing that parents sing to their children every night. 

What do malachim, names and fish have in common? We will focus here on malachim.  

Chazal tell us that malachim are formed with every mitzvah we perform. In fact, the gematriah of the word mitzvah - the letters Mem 

(40), Tzadi (90), Vov (6) and Hey (5) - is 141, which equals the gematriah of the word malachim.  

In Tehillim (31:8), Dovid Hamelech writes, “Choneh malach Hashem soviv lirei’ov,” meaning that the angel - in singular form, not 

plural - encamps around the fearing ones.  

In Tehillim 91 (91 just happens to be the gematriah of the word malach), Dovid Hamelech shows the clear connection between 

malachim and mitzvos. In Posuk Yud Alef, he says, “Ki malachav yetzaveh loch,” meaning that Hashem will command (yetzaveh) his 

malachov, written in the plural form.  

We see here that a person who does more than one mitzvah creates multiple malachim. The Gemara in Chagigah (16a) discusses this 

particular posuk in Tehillim 91 and states that Rabbi Zerika said that there are two ministering angels that accompany a person.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l starts his analysis with a discussion of what geulah means by relating it to the words of the Yalkut 

Shimoni that parnassah and geulah come from the Hashgacha protis of Hashem. A man requires constant geulah just to eat. He relates 

geulah to the word gachel, a piece of still burning coal withdrawn before it has been completely overcome by the fire.  

Geulah is complete salvation, unlike gachel, which has traces of the burn still on it, and is completely free and unscathed - like Avrohom 

and Daniel, who were thrown in burning pits but survived.  

Hashem saves us daily and hourly from all sorts of dangers, and that is the rah from which the same malach which delivered Yaakov 

Avinu should deliver his grandsons – in order to share his life mission of not being like Eisav, and being dependent on his own strength. 

Rav Hirsch explains that a Jew should strive to see himself as a malach, a messenger carrying out Hashem’s plans. He says that the 

word malach is possibly derived from the word melech, a powerful acting force, which does not act out of its own force, but has the 

additional letter Alef as the sign of another personality guiding it. 

Let’s briefly review what we all know about malachim, but might not always keep in mind as pertaining to our everyday lives. Then, 

we might take on Rav Hirsch’s directive, and understand the deeper meaning of Yaakov’s bracha. 

Chazal tell us that a baby learns the entire Torah in its mother’s womb, taught by a malach.  

Each of our seven Ushpizin of Sukkos had experiences with malachim.  

Avrohom Avinu received a visit from three malachim, Rashi tells us. At the Akeidah, a malach of Hashem called out from Shomayim 

to Avrohom regarding Yitzchak.  
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In Parshas Vayeitzei, Yaakov’s dream showed malachim going up and down a ladder to Shomayim, and malachim led him from Lavan’s 

house and to Eretz Yisroel. In fact, the name Yisroel was given to Yaakov by a malach, the saro shel Eisav, after they fought. Rashi 

tells us that Eisav’s four hundred men were attacked by malachim during their encounter with Yaakov and his entourage.  

Moshe Rebbeinu, the fourth of the Ushpizin, went up to Shomayim for 120 days, and the Gemara in Maseches Shabbos (88b) tells us 

what Moshe answered the malachim, who resisted his bringing the Torah to this world.  

According to the Medrash, as a young child in the court of Paroh, the obviously brilliant Moshe was tested regarding the difference 

between a burning coal and a diamond. A malach moved his hand to the burning coal, which saved him, but caused him to touch the 

coal and put his finger in his mouth, resulting in a speech impediment.  

Aaron, the fifth of the Ushpizin, dealt with the effects of Moshe going up to Shomayim in order to receive the Torah. The Soton 

portrayed to the waiting Bnei Yisroel that Moshe had died. This led to the chet ha’Eigel.  

Yosef, the sixth of the Ushpizin, encountered a man when he went to look for his brothers. That man was a malach, Rashi tells us. 

Yosef also had to learn, overnight, the language of Egypt when he was taken from prison to speak to Paroh. Chazal tell us that the 

malach who taught him was Eliyahu Hanovi.  

Finally, Dovid Hamelech, the last of the Ushpizin, wrote extensively about malachim in Tehillim, as we noted. We celebrate a melava 

malka on Motzoei Shabbos because Dovid survived attacks from the malach hamoves – angel of death - on Shabbos.  

In Kiddush on Shabbos morning, we say, “Sheishes yomim ta’avod ve’asisa kol melachtecha,” which literally means, “For six days shall 

you labor and do work.” According to the brilliance of the Sefas Emes, this also means, “On the six workdays, we can make all of your 

malachim.”  

Chazal tell us that every page of Gemara we learn is aided, on all four sides, by the malachim Gavriel, Michoel, Refoel and Uriel, whose 

first letters spell the word Gemara. It is interesting that in At-Bash, the word Gemara, the Oral Torah, is taryag, referencing the written 

Torah of 613 mitzvos. 

Perhaps now we can see what malachim, names and fish have in common, and we can understand Yaakov’s bracha.  

They all share the idea of teshukah - desire, willpower, zerizus, and doing more.  

They also teach us to recognize that in zerizus, we have protection. Yaakov wanted us to have strong malachim to protect us, like he 

had.  

He wanted us to remember that our name Yisroel came from a fight with a malach. 

He wanted us to seek Torah and be like fish who always seek more water, even - especially - when they are forced out of their 

environment and when they would be, like Efraim and Menashe, living in a strange environment. 

The Torah actually uses the name Yisroel, rather than Yaakov, when this bracha is given, to signify the added koach of battle. 

Malachim have no free choice in what they are sent to do. They come in two ways. Some are created by Hashem and others are 

created, so to speak, by our actions. The ones that we create have their strength directly related to the strength we put into the 

performance of a mitzvah. 

It is well worth remembering that mitzvah and malachim have the same value. Let’s create really strong malachim with each mitzvah 

that we perform. 
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 ועשית עמדי חסד ואמת
And do kindness and truth with me. (47:29) 

 
 Rashi explains that the kindness performed towards the 

dead is the kindness of truth, altruistic kindness. Every act of loving 
kindness carries with it the possibility of reciprocity or of some form 
of recompense. When one performs kindness for the deceased he 
has no hope for any return. This is pure altruism, i.e., truth. Rashi 
seems to be describing the acts of chesed as consisting of two levels: 
plain chesed; and chesed infused with emes. Yaakov Avinu was 
asking Yosef to commit to an act of kindness which reflected truth, 
an extraordinary act of kindness, unlike any other: kindness 
characterised by truth. This implies that the chesed act remains 
static, unchanged, which is probably true from the position of the 
beneficiary. Kindness is kindness. From the perspective of the 
benefactor, the one carrying out the act of kindness, however, 
chesed which has the added component of emes, is a chesed of a 
different genre. It is not the same act of chesed as “plain” chesed. 
How can we understand this?  

 When Yosef HaTzaddik saw that his end was near, he asked 
his brothers to see to it that his remains would be removed from 
Egypt for burial in Eretz Yisrael. He followed in the path of his father, 
who had previously made the same request of his sons. A difference 
existed, however, with regard to the nature of their requests: Yaakov 
asked his sons to execute the deed, while Yosef requested this of his 
brothers. He did not address his sons. Indeed, at the time of geulas 
Mitzrayim, the Egyptian redemption, when the Jews departed from 
the land that had been their surrogate home for 210 years, it was 
Moshe Rabbeinu, a descendant of Levi, who removed Yosef’s bones 
from Egypt. Why did Yosef ask his brothers – not his own sons – to 
take his bones out of Egypt? Furthermore, why was Moshe, the 
leader of the nation (who probably had other things to do), selected 
to carry out the promise to Yosef? 

 Horav Levi Dicker, zl, explains that an additional component 
is intrinsic chesed, kindness, of which we are unaware. Complete 
kindness is kindness that has come full-circle, with the receiver 
reciprocating kindness to the benefactor. Yosef had done so much 
for his brothers, from finding them a place to live, to sustaining them 
in Egypt. He had forgiven them for selling him into slavery. He had 
done everything to alleviate their feelings of melancholy concerning 
what they did and their fear over what he might do in revenge. 
Nonetheless, despite all of this, Yosef’s expression of kindness to his 
brothers remained incomplete. 

 What is the definition of complete kindness? Horav 
Yeruchem Levovitz, zl, explains that complete kindness is the process 
by which the beneficiary is able to reciprocate the kindness to his 
benefactor. The Zohar HaKadosh writes that by performing mitzvos, 
we complete Hashem’s kindness to us. He is benevolent; we “pay 
back” via the agency of mitzvah performance. When a person acts 
kindly to another person, but does not allow the beneficiary to do 
anything in return, his act of kindness is deficient; it is lacking, 
because the beneficiary is pained by his inability to reciprocate. He 
feels that he is in debt until that time in which he is given the 
opportunity to repay that kindness with a kindness of his own. 
Hashem certainly does not need anything from us. Nonetheless, in 

His infinite kindness, He grants us the opportunity to reciprocate, 
thereby “relieving” us of our obligation to Him. 

 Yosef also wanted to avail his brothers the opportunity to 
return the favour, but since he was the viceroy of Egypt, they could 
do very little for him. Yosef obviously could not personally negotiate 
taking his own bones out of Egypt. Thus, he asked his brothers to do 
for him what he would be unable to do for himself. Thus, he was 
setting the scene for his act of chesed to achieve completion. This is 
why he did not ask his sons. Moshe Rabbeinu, too, was in a unique 
position. As Klal Yisrael’s leader, he was the people’s surrogate; in 
this manner, he was uniquely suited to act on behalf of the entire 
Jewish nation. He had the ability to grant all of the Shevatim the 
closure they required, thus completing Yosef’s acts of kindness.  

 Returning now to our original questions: Are there two 
forms of chesed? And what is the meaning of chesed v’emes? As we 
explained, in order for chesed to be complete it must go full circle, 
allowing for the beneficiary to reciprocate. Anything less deprives 
the benefactor of the complete mitzvah. When one performs chesed 
for the dead, reciprocity is impossible. In such an act of chesed 
v’emes, the benefactor must come to terms with the notion that he 
is performing chesed that is supported by truth. He can expect 
nothing in return – not even a thank you. This is absolute chesed.  

 Chesed Shel Emes is an area shrouded in obscurity. The 
misaskim, volunteers, who engage in their holy work of preparing 
the deceased for burial, are involved in an endeavour that can best 
be described as otherworldly. Dealing with the deceased requires 
reverence, being aware that the body is the physical container which 
houses the neshamah, soul, the spiritual life force of the human 
being as the soul’s earthly repository; the body maintains a degree 
of holiness and must be treated accordingly. Anyone who is involved 
in the holy work of Chevra Kaddisha, sacred burial society, attests to 
the verity that the members are engaged in an esoterically holy 
endeavour.  

 Stories concerning Hashgachah Pratis, Divine Providence, 
provide glimpses into another world which members of the chevra 
occasionally witness. To the first- time reader, these stories might 
represent a stretch of the imagination, but having had the privilege 
to be a member of the chevra for the past forty years, I can state 
unequivocally that these stories may be taken at face value. Since I 
am limited by the parameter of space, I will pick one sample of the 
many incidents that have taken place.  

 A tragic accident occurred in Bay Ridge, Brooklyn. A car lost 
control and was driven wildly onto the sidewalk, knocking down two 
people at a nearby bus stop and a woman who happened to be 
standing in front of a store window. The woman was a religious 
Jewess, a Russian immigrant. She died instantly.  

 One of the area rabbanim contacted Chesed Shel Emes, an 
organisation in Brooklyn consisting of hundreds of volunteers, who 
address all tzarchei ha’meis, the needs involving the deceased – 
literally from illness to beyond. They are devoted 24/7 to this chesed 
which they perform with emes. Chesed Shel Emes immediately 
dispatched a volunteer to the medical examiner’s office to ensure 
that no autopsy would be performed, that the nifteres, deceased, be 
treated with kavod ha’meis, full and proper respect, and that the 
body be released in a timely manner. Several volunteers went to the 
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scene of the accident to collect all human remains that were 
required to be buried.  

 Chesed Shel Emes maintains its own chelka, section, of the 
Jewish cemetery in Long Island. It is used for those who have no 
designated burial site, most frequently due to a lack of funds. 
Following the burial, the misaskim noticed that the grave right next 
to the new grave had the same last name as the present nifteres. 
After a little research, they discovered that this other grave 
belonged to none other than the present nifteres’ grandmother, who 
had been brought to Kever Yisrael, Jewish burial, by Chesed Shel 
Emes several years earlier. Unquestionably, Hashem had 
manipulated the events, so that these two neshamos, ha’neehavim 
v’ha’neimim b’chayeihem u’bmosam lo nifradu, “the beloved in life 
were not separated in death.”  

 
 ראובן בכורי אתה... פחז כמים אל תותר

Reuven, you are my firstborn… water-like impetuosity – you cannot 
be foremost. (49:3,4) 

 
 The Midrash (Yalkut Shemoni Mishlei 15, remez 953) 

teaches, “Because Reuven, Shimon and Levi accepted the rebuke of 
their father, Yaakov Avinu, they merited to have their lineage 
enumerated together with that of Moshe and Aharon” (Shemos 
6:14). The first three sons of Yaakov achieved an enviable pinnacle of 
spiritual merit by accepting their father’s rebuke. The fact that 
Hashem rewarded them indicates that accepting rebuke is a 
challenging feat, a battle which they won, and one that apparently 
from which others not as strong as they might not have successfully 
emerged.  

 There is no question that no one looks forward (but 
should) to being rebuked, to being told that he has done something 
wrong, but is it this acceptance worthy of reward? Horav A. Henach 
Leibowitz, zl, vividly presents the scenario that must have taken 
place as the Shevatim, Tribes/brothers, stood around their father’s 
deathbed. Certainly, the Torah giants (as they looked lovingly at 
Yaakov Avinu) thought about the Torah that he had taught them, his 
love and devotion to them, his infusing them with the middos tovos, 
refined character traits, in order to bring them to the point where 
they became the Shivtei Kah. They certainly wanted to continue 
learning, to derive more and greater Torah lessons. As he was about 
to depart this world, his final words would be based upon his 
observations of them, constructive words of criticism that would 
make them even better leaders. Is there any question concerning 
their attitude at this unique time? Would there be any possibility of 
resentment on their part that would somehow impede their 
acceptance of rebuke? Yet, Chazal imply that Reuven, Shimon and 
Levi had to overcome the challenge of listening to Yaakov’s critique. 
Why?   

 Apparently (explains the Rosh Yeshivah), accepting criticism 
properly is a difficult task – even for such spiritual giants. Despite 
their unparalleled love for Yaakov and the reciprocal love which they 
were certain he had for them, and despite the awe and reverence in 
which they viewed him, they would still maintain a tinge – a small 
vestige – of resistance to his mussar, words of rebuke. This 
resistance would have impeded their acceptance of the final 
message of Yaakov Avinu. To their credit, explain Chazal, they 
triumphed over the hurdle, overcame their resistance, by accepting 
his rebuke wholeheartedly. For this, they were justly rewarded.  

 What is the key to accepting criticism? The Rosh Yeshivah 
cites the Midrash Socher Tov (Tehillim 53), which relates that David 
Hamelech had difficulty accepting rebuke from Avigayil. She 
contended that it was wrong to spill Naval’s blood. She concluded, 
“Do not say ‘I am the king,’ so that no one may rebuke me. 
Hocheach atah atzmecha, Rebuke yourself!” From the fact that she 
summed up her rebuke with these closing words, we may glean that 

she suspected in her heart that David would not accept her rebuke. 
As king, he could come up with a number of excuses to permit his 
actions – even if it involved shedding blood. The mere fact that she 
felt compelled to say what she did, teaches us that even kedoshei 
elyon, the spiritually high, the sanctified leaders, find it difficult to 
accept rebuke. What should we say?  

 Nonetheless, we derive a powerful lesson and guide for 
accepting rebuke from Avigayil’s rebuke. “Rebuke yourself!” When 
we hear rebuke from someone, be it a friend or otherwise, it is good 
to introspect and think cogently, asking oneself: Is it possible that 
what he says is true? Could I be guilty of this infraction? Between 
“myself and the lamppost” is an ideal venue for self-scrutinisation 
and soul-searching. Are we prepared to admit to ourselves what we 
shy away from conceding to others?  

 What is the usual reaction to rebuke? “Who are you to 
criticise me?” “What makes you so perfect?” When we are criticised, 
the reaction will invariably be to call to mind our critic’s flaws. This is 
our way of defraying the pressure from us. All of the while, we lose 
out on the benefits of rebuke. The finest writers are those who seek 
out good editors. They do not fear critique. On the contrary, it 
improves their work.  

 Furthermore, we all know that ohaiv es ha’tochachos, love 
criticism, is one of the forty-eight paths to wisdom. Sadly, most 
people view criticism as a personal attack, which triggers all sorts of 
defence mechanisms. Indeed, the smaller the individual or the 
greater his guilt, the louder and less subtle are his defences. Anyone 
who wants to achieve true distinction will appreciate and actually 
love criticism, because having his errors pointed out to him prevents 
him from repeating them.  

 Horav Noach Weinberg, zl, explains that one of the reasons 
that we have difficulty accepting criticism is that it comes at times 
when we are not emotionally prepared. We are caught off guard. On 
the other hand, if one is a person who invites criticism, who does 
not hide from it, but actually welcomes constructive criticism, he is 
in a position to deal with it calmly, sensibly and seriously. Indeed, 
such a person does not wait for a crisis to erupt before he seeks 
advice. He wants to pre-empt and prevent a crisis.  

 The Rosh Yeshivah points out that people think that the 
word criticism is painful and negative. They feel that a critique 
means that they are “no good.” Absolutely not. Criticism means 
“you are good, but I believe that you can be even better.” Veritably, it 
is painful to discover our mistakes, but going through life repeating 
them is even more painful.  

 Rav Weinberg underscores the value of giving others (our 
friends and those about whom we really care) criticism. Someone 
who is suffering spiritually or emotionally is in as dire need of help 
as one who is suffering physically. We resist giving criticism because 
we want to be loved, and we think that people will resent us for 
criticising them. The greater our love for someone, the greater 
should be our feelings of obligation to help by pointing out his error. 
If we were to see someone driving the wrong way on a highway, we 
would surely scream, “Stop!” Why do we allow our friends to drive 
the wrong way in life?  

 Rav Weinberg advises to “criticise wisely.” If the critique 
will create animosity and discord, apply common sense and say 
nothing. It is better not to speak than create disharmony.  Always 
ask yourself, “How would I react if I were on the receiving end? How 
would I want to be told of my problem?” For every one criticism, 
couch it with ten portions of love. Reassuring the person that you 
are on their side, that you really care and that everything you say 
emanates from a heart filled with love and care – goes a long way in 
restoring the person’s confidence and mitigating whatever ill 
feelings he might develop in response.  

 Last, the most effective rebuke is demonstrating – through 
action and deed – how one should act. Children who do not 
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appreciate the beauty and value of honesty probably come from 
homes in which parents do not place a premium upon their own 
sense of integrity to one another. Otherwise, the truth would be 
obvious to everyone. There would be no conflicts or discord at 
home. Moshe Rabbeinu was able to instruct Klal Yisrael because he 
represented the perfect person, one whose character was exemplary 
and whose Torah scholarship and mitzvah observance were 
exemplary.  

 The Hebrew word for rebuke is tochachah, a derivative of 
the word hocheach, which means to show or to prove. The 
mochiach, one who rebukes, must himself be a paragon of good. He 
must show that he is not personally deficient in whatever area he is 
rebuking the person about. Second, he must prove to the person 
whom he is rebuking that he has a problem. He cannot simply tell 
him; he must show and prove to him that a problem exists.  

 In conclusion, I add the words of Shlomo Hamelech, 
Hochach l’chacham v’yeehavecha, “Reprove a wise man – and he 
will love you” (Mishlei 9:8). Rebuke a person who possesses wisdom 
and common sense. Such a person will appreciate your concern and 
thank you for it. One who is deficient in the areas of wisdom and 
common sense will be suspicious of your motives and never forgive 
you. It is best to stay away and bite your tongue.  

 
קברו אתי אל אבתי אל המערה אשר בשדה עפרון... שמה קברו 

את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק  ואת רבקה 
 אשתו ושמה קברתי את לאה

Bury me among my fathers, in the cave that is in the field of 
Ephron… there they buried Avraham and his wife, Sarah; there they 

buried Yitzchak and his wife Rivkah; and there I buried Leah. 
(49:29,31) 

 
 The Meoras HaMachpeilah (as explained by Rashi, Ibid 

23:9) was called machpeilah, which means double. Chazal gave it 
this name either because it contained upper and lower chambers or 
due to the fact that zuggos, couples, that were buried there. It was 
the burial site of the Patriarchs and Matriarchs, couples united in life 
and death. Thus, Yaakov Avinu concluded his request to be buried 
there next to his “wife,” Leah. If Yaakov’s only reason for burial in 
the cave was to be buried next to his wife, he could have been 
buried next to Rachel Imeinu on the road to Bais Lechem. After all, 
she was the one whom he had originally preferred to marry. If he 
cared so much for her in life, he must have similarly cared for her in 
death. Why did he not insist on being buried next to Rachel? As a 
result of Rachel’s indiscretion concerning the tzaddik’s (Yaakov’s) 
bed, Heaven decreed that she could not be buried near Yaakov. The 
Patriarch himself had no problem being buried next to her. He did 
not feel that his honour had been impugned. He had forgiven 
Rachel.  

 Horav Bentzion Firer, zl, explains that Yaakov decided in 
favour of being buried near Leah because he wanted to be close to 
his father and grandfather. He wanted burial in the family plot. The 
fact that Leah, his wife, was buried there was a factor in favour of 
Meoras HaMachpeilah. On the other hand, once we acknowledge 
why Rachel was buried on the road to Bais Lechem, we wonder why 
this exact same reason did not apply to him. Chazal say that Rachel 
was buried on the road so that she would serve as a source of 
comfort, to console the exiles who were being driven out by 
Nevuzaraden. Rachel would rise from her grave and pray that they 
be able to return to their home one day. If Rachel did this, why did 
Yaakov not want to do the same? Let crying for the Jewish People 
about to be driven from their homeland become a family affair. 
Imagine the effect if both Yaakov and Rachel would have risen from 
their graves to petition on behalf of the Jewish People. We might say 
that Yaakov, like Avraham Avinu and Yitzchak Avinu, did not advocate 
on behalf of the Jews. When Hashem said to them, “Your children 

have sinned!” they replied, “Let them be punished for Your Name.” 
This is true only insofar that when Yaakov heard Hashem’s 
accusation, he was only supporting Hashem’s claim, “Banecha 
chatu.” Although he explained that Hashem had instructed him to 
bury Rachel on the road so that she would be an advocate for her 
children, he should have countered, “I will also weep for them.”  

 Rav Firer explains that, indeed, Yaakov’s burial in kever 
avosav, the “family” plot, was to encourage his descendants to 
return to the Holy Land. For Jews to return to Eretz Yisrael after their 
exile, two criteria had to be satisfied. First, the return must conform 
with Hashem’s Will; He must want them back in Eretz Yisrael. 
Second, Klal Yisrael must want to return. The first condition, to have 
Hashem agree that they return, was resolved via Rachel’s tears. Her 
outpouring of emotions penetrated the Heavenly Gates and 
catalysed a positive Heavenly response to end the exile and allow 
the Jewish People to return to the Land.  

The second condition that required Klal Yisrael to desire to 
return would be facilitated by Yaakov Avinu via his burial in Meoras 
HaMachpeilah. When the people would ruminate over return, 
versus remaining in Bavel or other countries of exile, the first query 
would be, “Is it our home?” If they were to return it was critical for 
them to feel that Eretz Yisrael was their homeland. Secure in the 
knowledge that therein lay their ancestors, the Patriarchs and 
Matriarchs who established their nation and from whom they (the 
exiles) descend, the people will have second thoughts about 
remaining in Bavel. No decision is easy. Was Yaakov to be buried 
next to Rachel or Leah? The answer was dependent upon what was 
ultimately (in the Patriarch’s mind) the best catalyst for Jewish 
return to the land. What would engender their greatest longing for 
“home”? 

 Rav Firer observes that apparently Rachel’s pleas achieved 
full realisation, as Hashem granted reprieve to the Jewish People, 
ending their exile so that return to the Land was possible. The 
second criteria, which required the people to have a desire to 
return, was not as operative, since many Jews opted to remain in 
Bavel. Nonetheless, Yaakov’s plan was not only focused on the Jews 
who were banished during the Churban Bais Hamikdash, but for all 
future generations, to the exiles driven out of the land by Titus and 
others. His plea continues to reverberate: “Come home to the Land 
where your forefathers are buried.”  
 

Va’ani Tefillah 
 

  ושים חלקנו עמהם לעולם
V’sim chelkeinu imahem l’olam.  

And put our lot together with them forever.  
 
 The only way our lot can be joined together with that of 

the previously mentioned five righteous, scholarly and virtuous 
classes of Jews is by making every attempt to connect with them at 
every possible opportunity. Indeed, Chazal teach that by clinging to 
the talmid chacham, Torah scholar, we are, in effect, clinging to 
Hashem. Furthermore, by supporting the Torah scholar, we are able 
to have a share in his Torah study. It is well-known that he who 
supports a Torah scholar will merit to sit next to him in Olam Habba, 
The World to Come. This is true even if one is himself seriously 
deficient in Torah erudition. How do we reconcile this? What benefit 
is gained by sitting next to the Torah scholar if one is illiterate?  

Horav Yaakov Kamenetzky, zl, explains that every Jewish 
child studies and masters the entire Torah while yet in his mother’s 
womb. Prior to leaving, the Angel strikes the infant’s lips, causing the 
Torah knowledge he has gained to recede into his subconscious 
when he enters the world. The scholar toils in Torah and accesses 
this knowledge during his life. The Torah supporter who deserves to 
sit next to the scholar in the World to Come will then retrieve the 
knowledge that he had accumulated prior to his birth.  
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PPaarraasshhaass  VVaayyeecchhii  
GGoooodd  MMeerrcchhaannddiissee  
““LLast call to board flight 001 to New 

York.” 
The announcement brings a flurry of ac-
tivity to the boarding area. The last re-
maining passengers gather up their posses-
sions. Betzalel waits patiently in line. Be-
hind him is a friendly looking man. He 
smiles. 
“It looks like we’ll be traveling together 
for the next ten hours.” 
“May we all arrive safely.” 
“Amen. What is your name, young man?” 
“Betzalel. And yours sir?” 
“Kalman. Pleased to meet you, Betzalel.” 
And so, the two strike up a conversation. 
“What do you do with your time during 
the day, Betzalel?” 
“I learn in yeshiva.” 
“Wonderful! Do you have an opportu-
nity to teach?” 
“In a manner of speaking.” 
“How?” 
“I just wrote a sefer (book) of chidushei 
Torah (original Torah thoughts).” 
“That is fascinating! May I see it?” 
“Umm. I’m sorry. I don’t have a copy 
with me. I put them all in my suitcase.” 
“Betzalel, what kind of a businessman are 
you? A good businessman always carries 
his merchandise with him.” 
Betzalel thinks for a moment, smiles, and 
begins to speak. 

““II will answer you with a Devar Torah 

from the Keli Yakar on this week’s 
parasha. Yaakov Avinu blesses his 
sons at the end of his life. To 
Yissacher he gives the following 
blessing: ‘Yissacher is a strong 
donkey; he rests between the 
boundaries’ (Bereshis 49:14). 
Yissacher was a great Torah 
scholar. Rashi explains 
that he bore the yoke 
of Torah as a donkey 
bears a heavy load. 
The Keli Yakar 
elaborates. Just as the donkey and his 
load are inseparable, so too the scholar 
and his learning are inseparable. The To-
rah that he has acquired through diligent 
learning is always with him. It is not like 
other merchandise, that can be separated 
from its’ owner. Quite the opposite! He 
and his Torah never part.” 
“Betzalel, that is fascinating.” 
“Would you like to hear more?” 
“Yes, please.” 
“The Keli Yakar continues to darshen the 
verse, ‘He rests between the boundaries.’ 
(Bereshis 49:14). Which boundaries do 
Yissacher and his cargo rest between? The 
verse in Mishei (3:16) elaborates: Long life 
are on its (Torah's) right side, on its left 
are wealth and honor. One who carries 

his Torah knowledge with him is always 
accompanied by the blessings of health, 
wealth, and honor.” 
“Wonderful! Betzalel, Please forgive me. I 
must apologize. I see that you are a very 
good businessman. Your merchandise is 
Torah, and your Torah is always with you, 
on your fingertips. May you grow to be a 
big talmid chochom, and may health, 
wealth, and honor always be yours.” 
“Amen.” 
 
Kinderlach . . . 
What is the best business to work at? Learn-
ing Torah. If you work hard, pray to 
Hashem and are zoche (deserving), you 
will acquire a lot of Torah. Those are your 
earnings. Now you can invest them in mer-
chandise. What is the best merchandise? 
Torah! It is always with you. Its blessings of 
long life, prosperity, and respect accom-
pany you wherever you go.  It is also the 
only merchandise that you can take along 
with you after 120 years into Olam Habbo. 
Everything else stays behind. When you get 
there, you will find that your goods are 
worth far more than gold, silver, and dia-
monds. So work hard learning and earning 
Torah, kinderlach. It is an acquisition that 
gives you benefits now, and stays with you 
always and forever. 
 

CChhoooossee  YYoouurr  WWeeaappoonn  
““TThe news these days is very frighten-

ing.” 
“What are you concerned about?” 
“One of our neighboring countries is 

working on 
developing very 
powerful weapons. 
They could be a major 
threat to our security.” 
“I’m not worried.” 
“Why not?” 
“We have a mighty 
arsenal at our 
disposal. We have a 

variety of extremely 
powerful weapons that will 

put our enemy to shame.” 
“Really? I wasn’t aware of that. The en-
emy claims to have nuclear weapons. 
They are the most powerful on earth.” 
“They are mere child’s play. Our arsenal can 
dispose of his nuclear bombs in seconds.” 
“You have my curiosity really going. 
What weapons are you talking about? 
What can stand up against the atomic 
bomb?” 
“The sword and the bow.” 
“What?!?! The sword and the bow?!?! Are 
you joking? They are thousands of years 
old. They are so primitive that they can-
not defend against even the simplest gun 
or cannon. Please be serious.” 
“I am serious. Very serious. Our ancestor 
Yaakov Avinu used them very effectively 

against his enemies. Since then, they have 
been the traditional weapons of the Jew-
ish people against their foes.” 

““TThat is a pretty startling statement. 

Do you have a proof to back it up?” 
“Yes, it is actually a verse in this week’s 
parasha. ‘As for me, I have given you She-
chem – one portion more than your broth-
ers, which I took from the hand of the 
Emorie with my sword and with my bow’ 
(Bereshis 48:22). The Targum Unkelos re-
veals the secret of the strength of the sword 
and bow. He translates sword as prayer and 
bow as request. This is actually based upon 
the Gemora (Bava Basra 123a). ‘Did Yaakov 
Avinu truly take the land of the Emorie with 
a sword and bow? Of course not! He took 
them with prayers and appeals to Hashem.’ 
The Maharsha elaborates that Yaakov’s 
enemies were blessed by Hashem with mili-
tary prowess. ‘By the sword you shall live’ 
(Bereshis 27:40) was Eisav’s blessing. ‘And 
Hashem was with the lad . . . and he be-
came an archer’ (Bereshis 21:20) was Yish-
mael’s fortune. To battle these forces, 
Hashem gave Yaakov prayer (described as a 
sword) and appeals (described as a bow).” 
“That is fascinating.” 
“There is more. Rav Nosson Meir 
Wachtfogel states that tefillah is the true 
sword! It has the power to overturn the 
entire world! Atomic bombs pale against 
the might of tefillah! Therefore, the Yetzer 
Hora works very hard to distract us during 
tefillah. It takes a gibbor (strong person) to 
overcome the yetzer, and concentrate on 
the tefillah. One who does this has the 
awesome power in his hand.” 
“May Hashem help us all in this area.” 
“Amen. Rashi and the Sforno have a dif-
ferent interpretation of Yaakov’s weap-
onry. The sword is chochma (wisdom). 
The Sifsei Chacomim elaborates that just 
as the sword has the capability of saving 
its bearer (from danger), so too chochma 
saves the wise person from danger.” 
“Now I see why you are not nervous 
about the news of the day. The puny 
weapons of our enemies do not stand a 
chance against our prayers, requests, and 
wisdom.” 
“That’s right. Just choose your weapon 
and be victorious.” 
 
Kinderlach . . . 
Hashem gave us the world’s most power-
ful arsenal. Our enemy’s weapons don’t 
stand a chance against our tefillos, baka-
shos (requests), and chochma (Torah wis-
dom). Why? Because we are speaking 
directly to Hashem, asking Him to fight 
for us. He is more powerful than any nu-
clear bomb. When we learn His Torah, 
we absorb His chochma. That is better 
than the best anti-missile defense system. 
Choose your weapons, kinderlach. Tefil-
los, requests, chochma. They will win the 
battle. 
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Prime Real Estate - Goshen 
ויחי יעקב בארץ מצרים “ 47:28

שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני 
חייו שבע שנים וארבעים ומאת 
 ”שנה

“Yaakov lived in the land of Mitzrayim for 
seventeen years, and Yaakov’s days, the years 
of his life, were one hundred and forty-seven 
years.” If the Torah wants to let us know how 
many years Yaakov lived, it could have just 
said, that Yaakov lived for one hundred and 
forty-seven years.  Why does the Torah need to 
tell us that Yaakov lived in Mitzrayim for 
seventeen years?  Why do we care about his 
years in Mitzrayim?   
 Why is this Parshah closed?  
(Parshas Vayechi is different than the other 
Parshiyos of the Torah.  Generally, a Parsha 
begins on a new line, or is separated from the 
previous Parsha by at least a nine-letter space.  
Parshas Vayechi begins immediately after the 
previous Parsha, Parshas Vayigash.  
Therefore, Parshas Vayechi is called “closed”).  
This is because once Yaakov Avinu died, the 
eyes and hearts of Klal Yisroel were “closed” 
due to the misery of the bondage from the 
Mitzriyim.  Another P’shat – Yaakov sought to 
reveal the end, the final Geulah, to his sons, 
but it was closed off from him. (רש"י) 
 The Torah tells us that Yaakov was 
not actually in Mitzrayim proper, rather he 
was in Goshen.  From the fact that Tosfos tells 
us that the seventeen years that Yaakov was 
in Mitzrayim was a Nachas Ruach, it is a proof 
that the Goshen that Yaakov resided in was 
the Goshen mentioned in Sefer Yehoshua, and 
was a part of Eretz Yisroel, in the Nachalah of 
Yehuda.  The Kuzari as well says that when it 
says in 2:14 that Yaakov resided in Goshen, it 
was a part of Eretz Yisroel.  That is why the 
Posuk says, “ויעל יוסף לקראת ישראל אביו גשנה” – 
 went up” to greet“ – ”ויעל“ Yosef was – ”ויעל“
Yaakov – for going to Eretz Yisroel is always 
“going up” as it is the holiest and most 
spiritually elevated Land of the world.  Those 
seventeen years that Yaakov Avinu dwelled in 
“Mitzrayim” were years of dwelling in the holy 
Land of Eretz Yisroel, and Yaakov lived those 
years with great Nachas Ruach, and served 
Hakodosh Boruch Hu in a state of tranquility.  
 (חתם סופר)
  We need to understand why this 
Parshah is closed; there is no break in the 
Torah between the previous Parsha and this 
Parsha.  Rashi explains it, and I will give a 
P’shat based on Remez and Drush.  It says in 
the Pirkei D’rebbe Eliezer, Perek 26 – that 
when Paroah took Sarah, he intended to take 
her as his wife and he gave her a Kesubah.  
The Kesubah stated that she was entitled to 
the land of Goshen.  Being that the land of 
Goshen was given to Sarah Imeinu, the Ruach 
Hatumah of that land was removed, and it 
became a place where a Ruach of Kedusha 
rested upon it.  That was why Yosef Hatzaddik 

said to his father, Yaakov Avinu, 45:10 “ וישבת
 Yosef was letting his – ”בארץ גושן והיית קרוב אלי
father know that he was not going to come 
down to Mitzrayim proper, rather he was 
going to reside in Goshen, and therefore he 
need not worry about the Klipos and Tumah of 
Mitzrayim, for Goshen was devoid of them.  
Yaakov did so, he resided in Goshen for the 
remaining seventeen years of his life, with his 
children, and the intense Tumah of the land of 
Mitzrayim had no effect upon him, for he 
remained in Goshen.   

This seems to be difficult to 
understand, because Paroah wrote the 
Kesubah to Sarah, and gave her the land of 
Goshen, with the understanding that he was 
going to marry her.  However, Sarah was 
saved from the evil Paroah, and she never 
married him.  This should mean that her 
receiving Goshen was in error, and therefore 
Goshen should have reverted to its previous 
status of being part of Mitzrayim, causing the 
Tumah of Mitzrayim to return to Goshen.  
Although Avrohom Avinu took Sarah Imeinu 
out of the house of Paroah, Paroah still 
remained obligated to the husband of Sarah, 
Avrohom Avinu, for the value of the 
embarrassment and the Tza’ar that he caused 
Sarah – for he caused her pain and stress 
when he took her away from husband.  Paroah 
also needed to give Avrohom a large gift to 
dispel the rumors that he had caused.  Paroah 
needed to do this the same way Avimelech did, 
for after he took Sarah, he sent sheep and 
cattle, along with a superior piece of his land, 
when he returned Sarah to her husband, 
Avrohom, to dispel any negative rumors about 
Avrohom and Sarah.  It says in Bereishis 
ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות, ויתן “ 20:14-16
 Targum – ”לאברהם... וישב לו את שרה אשתו...
Onkelos explains that Avimelech needed to 
give Avrohom money as a penalty for what he 
did, due to the rumors.  Rashi says that 
Avimelech told Sarah that he gave all of these 
gifts to honor her and to appease her.  
Avimelech explains why he gave her the gifts, 
for had he returned her emptyhanded, they 
could have said that after he abused her, he 
gave her back.  Now that he needed to spend 
great wealth to appease her, they will know 
that it was against his will that he returned 
her, and it was through a miracle.  This was 
the proof that he had in fact not done anything 
to her, and was forced to return her.  
Avimelech also gave Sarah / Avrohom a choice 
portion of his land.  Paroah needed to do the 
same, for he too took Sarah, and had he not, 
people could have said that he abused Sarah, 
and then returned her.  What we see from this 
is that the land of Goshen remained Sarah’s 
even after she left Paroah.  The Tumah of the 
land of Goshen was removed when it became 
owned by Avrohom and Sarah, and a Ruach 
Kedusha replaced it.  This land was passed 

down to their children through inheritance, 
and when Yaakov was there, it was a land 
devoid of Tumah, and a land filled with 
Kedusha.   

There is a Remez to this in the 
letters of the name אברהם, for the letters after 
the letters in his name are the letters, “בגושן,” 
which alludes to us that Avrohom had control 
over the land of Goshen – for he owned it due 
to his wife Sarah.  Thereby, his grandson, 
Yaakov had a Kinyan in it through 
inheritance, and it remained a place of 
Kedusha and not Tumah.  It was there that 
they were Zoche through miracles to be 
fruitful and have many children – completely 
against the standard of nature (Chazal tell us 
that they were giving birth regularly to 6 
children at a time, all healthy strong children), 
and Yaakov was Zoche to reside there for 
seventeen years – years of חיים. He lived there 
17 years, which is the Gematria of טוב, for they 
were good years for Yaakov Avinu, without 
any Tza’ar intertwined.  The Parsha is “closed” 
so that “ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד” is connected to 
 for it was in the merit of Avrohom – ”ויחי יעקב“
Avinu having that connection in Goshen, that 
gave Yaakov a connection to it – as a place of 
Kedusha, and that was what caused Klal 
Yisroel to be Matzliach there and to have 
miracles performed for them – despite their 
being enslaved. (עוד יוסף חי) 
 Now we can understand why the 
Torah tells us that Yaakov lived in Mitzrayim 
for seventeen years.  Yaakov did not live in the 
Tumah of Eretz Mitzrayim, but lived in a place 
that was known as “Mitzrayim,” but was not 
really Mitzrayim.  The land that Yaakov 
resided in was actually Goshen, and to many 
was considered as part of Mitzrayim, but 
essentially was not a part of Mitzrayim at all.  
Goshen was given away by the king of 
Mitzrayim many years earlier, to Avrohom 
and Sarah.  Avrohom and Sarah infused the 
land with much Kedusha, so that when 
Yaakov dwelled there, he was dwelling in a 
land of holiness.  Not only did the land not 
hinder his Avodas Hashem, but it enhanced it 
immeasurably.  Yaakov had many years of 
great service to Hashem, but these seventeen 
years that he dwelled in “Mitzrayim” are 
counted amongst the elite years of his life.  The 
Torah stresses that these seventeen years in 
Mitzrayim were a part and parcel of his life, 
they enhanced his life, a 147-year life full of 
Avodas Hashem.  Yaakov had a great love for 
Eretz Yisroel, and was therefore Zoche to 
dwell in the holy Land, even when he had to go 
down to “Mitzrayim” which would be a prelude 
to the long exile Klal Yisroel would need to 
endure.  We must yearn to have a true 
connection to the holy Land of Eretz Yisroel, 
and we must yearn to be Zoche for it be rebuilt 
with all of its glory, as will happen with the 
coming of Moshiach, במהרה בימינו אמן! 
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השיחה כפתרון בעיות פרק ג'
"רינה, תעשי לי טובה, תספרי לי בערב, אני ממש 
מותשת"  "אבל אמא, את חייבת לשמוע מה קרה 
בכיתה"  "רינה! אמרתי לך, אין לי כוח עכשיו לשמוע 

את הסיפורים שלך..."

הילד".  עם  "בשיחה  שוב  בע"ה  נעסוק  השבוע 
בשלבים המקדימים, אנו עובדים עם עצמנו מידי יום, 
ללא כל קשר למצב הנתון של העבודה עם הילדים.  
מטרת העבודה היא: ליצור מצב אידיאלי ובית בריא 

לגידול ילדים.

שיחה בשדה הקרב
שהוא  והרגשתם  מישהו  עם  לשוחח  לכם  יצא 
שהצד  חשתם  פעמים  כמה  מקשיב?!  באמת  לא 
השני מחכה שתסיימו את השיחה?!  כמה פעמים 
קרב  לשדה  הופכת  הנחמדה  שהשיחה  הרגשתם, 
וכל אחד מעלה את הטונים בלי גבול?! אם "נקשיב" 
ששיחות  בוודאי  נבחין  הילדים  עם  שלנו  לשיחות 
כאלו,  שיחות  קודם.  שהזכרנו  מהסגנון  הם  רבות 

בוודאי אינן נעימות ולא תורמות לאווירה החינוכית 
שאנחנו מנסים להשרות בבית. נזכור תמיד, שמטרת 
וככזו  בעיות,  ופתרון  לבבות  קירוב  היא:  השיחה 
ונעימה. שיחות המבוססות על  עליה להיות עדינה 
ביקורת, שיפוטיות או הנערכות במצב רוח לא נעים, 

אינן משרתות את המטרה.

הכול בגלל משחת שיניים
זוג  הגיעו  מפורסם,  לרב  אמיתי:  סיפור  תשמעו 
שעמדו בפני גירושין. הבעל טען: "אני כבר לא יכול 
יותר עם אשתי, היא כל הזמן עושה לי דווקא. אני 
לפעמים יכול ממש להתפוצץ מרוב תסכול" האישה 
בסדר  לא  מה  הבינה  ולא  מופתעת  מאוד  הייתה 
בהתנהגותה. לאחר בירור של הרב הוא עלה על כך 
שהבעיה נעוצה ב-"משחת השיניים". כאשר האישה 
מצחצחת שינים בבוקר, היא לוחצת על השפופרת, 
פתוח.   הפקק  את  ושוכחת  ובנוסף,  אותה  מועכת 
את  וראה  אחריה  שהתעורר  הפדנט  לבעלה 
"הנזקים" שהשאירה אשתו באמבטיה, זה צבט בלב: 
"למה היא עושה את זה, היא לא יכולה להוציא את 

המשחה יותר בנחת? היא חייבת למעוך ולא לסגור 
את הפקק? איזה אישה התחתנתי?!" במשך הזמן, 
ליום  ומיום  באשתו  נוספים  "פגמים"  הפדנט  מצא 
גבר תסכולו עד שלאחר שלוש שנות נשואים החליט 
שזו אינה הבחירה הנכונה, ובא להיוועץ ברב אולי... 

יש דרך אחרת
תענו בכנות, כמה פעמים התנהגות אצל בן הזוג 
התלוננתם,  נפגעתם,  פעמים:  כמה  לכם?  הפריעה 
עלינו  נגזר  האם  ולפעמים...  צעקתם  התווכחתם, 
לחיות כך ולפתור את הבעיות  בוויכוחים ומריבות?! 
בע"ה  נלמד  הבאים  בפרקים  "לא"  היא:  האמת 

לפתור בעיות בעזרת שיחה.

ַהֶּמְרֶצֶדס ִנְצְּבָעה ְּבָׁשחֹור
ְוָהָיה  ְּתׁשּוָבה,  ַּבַעל  "ֲאִני  ַאְבֵרְך:  ֶׁשָּכַתב  ִּסּפּור 
ֲחָדָׁשה.  ֲאֻדָּמה  ְסּפֹוְרט  ֶמְרֶצֶדס  ֶרֶכב  ִּבְרׁשּוִתי 
ָהֶרֶכב,  ַעל  'ִלְמִכיָרה'  ֶׁשֶלט  ַׂשְמִּתי  ִאְׁשִּתי  ְלַבָּקַׁשת 
ַעל ְמָנת ִלְמּכֹר אֹותֹו ְוִלְקנֹות ֶרֶכב ִחּלּוִפי. ִהִּגיַע קֹוֶנה, 
ִמְכֵסה  ֶאת  ָּפַתְחִּתי  ָלֶרֶכב,  ְּבִדיָקה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָרָצה 
ַהָּמנֹוַע, הּוא ָלַקח ַּבד ָלָבן, ְוָהַלְך ָלֶאְגזֹוז ּוִבֵּקׁש ֶׁשֶאֵּתן 
ַאֲחִליף  ְּבֵסֶדר, ּבֹוא  "ֶזה ֹלא  ִלי:  ָאַמר  ַּפַעם  ּוְבָכל  ָּגז. 
ְוָנַתן  ָלֶרֶכב  ִנְכַנס  ַהַנָּהג,  ֶׁשל  ַלִּכֵּסא  ָרץ  הּוא  אֹוְתָך", 
"ַּגָּנב,  ָצַעְקִּתי  ִּבְרחֹובֹות.  ַאֲחָריו  ָרַדְפִּתי  ִּכְפׁשּוטֹו.  ָּגז 
ְוהּוא  ָמִהיר  ְסּפֹוְרט  ֶרֶכב  ֶזה  אֹותֹו!".  ַּתַעְצרּו  ַּגָּנב! 
ַהּשֹׁוֵטר  ַלֲחקֹר.  ְוִהְתִחילּו  ִמְׁשָטָרה,  ִהְזַעְקִּתי  ֶנְעַלם. 
ֹלא ָיַדע ָמה ַלֲעׂשֹות. ָרִאיִתי ֶׁשֵאין ִעם ִמי ְלַדֵּבר ְוַהּכֹל 
)ַהִּבּטּוַח  ַּמִּקיף  ִּבּטּוַח  ָהָיה  ֹלא  ַּגם  ִיְתָּבַרְך.  ֵמִאּתֹו 

ָרַקְדִּתי  ּוָפׁשּוט  ה',  ֵמֵאת  ֶׁשֶּזה  ָרִאיִתי  ְמאֹד(.  ָּגבֹוַּה 
ְוָׂשַמְחִּתי. ֲאָנִׁשים ֹלא ֵהִבינּו. "ִהְׁשַתֵּּגַע". ָאַמְרִּתי ָלֶהם, 
ֲאִני ַמֲאִמין ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשה' עֹוֶׂשה, ְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה. 
ֶזה   – ִיְרֶצה  ֹלא  ַיְחִזיר,   – ִיְרֶצה  ָהֶרֶכב,  ֶאת  ָלַקח  ה' 
ְּתלּוָנה  ְוִהַּגְׁשִּתי  ִהְׁשַּתְּדלּות  ֶׁשָעִׂשיִתי  מּוָבן  טֹוב.  ֲהִכי 
רּו  ִהְתַקּׁשְ ְּתקּוָפה  ַּכֲעבֹר  ִנְׁשַּכח!  ְוַהּנֹוֵׂשא  ַּבִּמְׁשָטָרה, 
ֵמַהִּמְׁשָטָרה ְוהֹוִדיעּו ִלי ֶׁשָהֶרֶכב ִנְמָצא. "ֵיׁש ָמנֹוַע ְוִגיר, 
ָּתבֹוא ְוִתְרֶאה". ָּבאִתי ִעם ִצִּפּיֹות ְנמּוכֹות, ְוָקָרה ֵנס: 
ֹלא ַרק ֶׁשֶהְחִזירּו ֶאת ָהֶרֶכב ֶׁשָהָיה ָאדֹם, ַּגם ָצְבעּו ִלי 
אֹותֹו ְּבֶצַבע ָׁשחֹר, ָחָדׁש ּוְמֻיָחד )ַהׁשִֹּוי ֶׁשִהְשִׁקיעּו הּוא 
יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ִנְרֶאה  ַאֲחֵרי  ָהֶרֶכב  ְלָפחֹות(.   ₪  6,000

ַמְרִׁשים, ְמֻכָּבד ּוֻמְׁשָקע".

הרב שלום ארוש:
ִּבְרפּוָאה,  ְּבָעיֹות,  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ִזּוּוג,  לֹו  ֶׁשָחֵסר  ִמי 

ְּבַפְרָנָסה, ּוְבֶעֶצם ָּכל ֶאָחד – ָצִריְך ְלַפּנֹות ְלַעְצמֹו ֲחִצי 
ָׁשָעה ְלָפחֹות ָּכל יֹום לֹוַמר ּתֹוָדה ַעל ָמה ֶׁשָחֵסר לֹו, 
ִלְרׁשֹם ּתֹודֹות  ַמְחָּברֹות,  ְוָלַקַחת  ַהֵּלב!  ִמָּכל  ְלהֹודֹות 
ְוִנְפָלאֹות. ָּכל ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ִנָּסיֹון  ְוָלבֹוא ְלַסֵּפר ִנִּסים 
אֹו  ְזַמן,  ַהְרֵּבה  ַהִּזּוּוג  לֹו  ֶׁשִּמְתַעֵּכב  ִמי  ְּכמֹו  ָקֶׁשה. 
ֶׁשחֹוֶלה ְּבַמֲחָלה ֲאנּוָׁשה ל"ע, אֹו זּוג ֶׁשֵאין ָלֶהם ְיָלִדים 
ְוַהָּצָרה  ַרב  ְזַמן  ִמְתַעֶּכֶבת  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהְיּׁשּוָעה  ָּדָבר  ְוָכל 
ְּגדֹוָלה ָלָאָדם, ֶׁשַרק יֹאַמר ּתֹוָדה ְוֹלא ְיַבֵּקׁש ְּכלּום! ִּכי 
ִאם ְיַבֵּקׁש - ִיּפֹל ְלַבְכָינּות, ְוָאז ִיְהֶיה ָעָליו ִקְטרּוג יֹוֵתר 

ָּגדֹול, ָחִליָלה.
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הנהגות קדושות
נחמן  רבי  הקדוש  רבנו  של  ממסעותיו  באחת 
מברסלב התלוו אליו שניים מבכירי תלמידיו הקרובים 
ביותר, הלא הם רבי נתן ורבי נפתלי, עליהם התבטא 
יודע ממני, אלא  רבנו הקדוש רבי נחמן: "איש אינו 
רק ר' נתן ור' נפתלי מעט"! הנסיעה הייתה ארוכה, 

קשים  היו  הדרך  טלטולי 
הימים  כדרך  ומייגעים, 
סוס  עם  נסיעה  של  ההם 
משובשות  בדרכים  ועגלה, 
ערב  לעת  סלולות,  ובלתי 
אפשר  בו  מקום  חיפשו 
לעצור ולחלץ את העצמות.

להם  נקרתה  זו  הזדמנות 
עברו  כאשר  השמים  מן 
ביתו של אחד מחסידי  ליד 
ברסלב, שם ביקש רבי נחמן 

לעצור למנוחה.

נקל לשער את התרגשותו 
בסתם  כאשר  החסיד  של 
רבו  את  ראה  חול  של  יום 
להתארח  בא  עיניו  לנגד 
במשכנו. זכות עצומה נפלה 
הצדיק  את  לארח  בחלקו, 
החסיד  התמלא  בביתו. 
וביקש  קץ  אין  שמחה 
לעשות כל מה שבידו למען 
ערך  הוא  הנעלים.  אורחיו 
שולחן וכיסאות ומיהר להכין 
כיד  חלב  מאכלי  עבורם 
כוח  שיחליפו  בכדי  המלך, 

להמשך דרכם.

לקח  לא  אחד  דבר  אך 
מזה  המאכלים:  הכנת  בעת  בחשבון  חסיד  אותו 
במחלת  חלה  הקדוש  שרבינו  ניכרת  תקופה 
מדי  אותו  תוקפים  עמוקים  שיעולים  השחפת, 
פעם, ולפי כללי הרפואה אסור עליו לאכול מאכלי 
השיעול.אך  את  מעוררת  שגבינה  מאחר  גבינה, 
מעבר לכך לא ידע האורח, שלא רק רבנו חלה אז 
אליו  שהתלווה  תלמידו  נפתלי  רבי  גם  זו,  במחלה 
אף  הבריאותי  ומצבו  במחלה השחפת,  חולה  היה 
היה חמור ממצבו של רבנו הקדוש. רבי נתן שלא 
ידע זאת בירך 'שהכל' והתחיל לאכול מהגבינה, אך 
שאוכל.  מהשלשה  היחיד  שהוא  הבחין  מהרה  עד 
וכי מי יהרהר  על רבנו עצמו הרי אין קושיות כלל, 
נתן,  רבי  התפלא  נפתלי  רבי  על  אבל  הרבי,  אחר 
שהתמסר  המארח  של  לכבודו  חושש  אינו  מדוע 
כל כך עבורם, ואינו טועם מהגבינה ולו רק בשביל 
רבי  הטורח.הפציר  הבית  הבעל  את  לבייש  שלא 
נתן בחברו שיאכל גם הוא, אך רבי נפתלי לא רצה 
להסתכן וענה: "אתה אומר לי לאכול, וכי אינך יודע 
כי מאכל זה עלול להזיק לבריאותי?! אך אם רבנו 
יאמר לי לאכול – רק אז אוכל!" כאומר: הגבינה הרי 
אמורה להזיק לבריאותי, אך אם רבנו יורה לי לאכול 

אז אסכים  ורק  לי,  יזיק  לא  בכוחו שזה  בטוח  אני 
לשיחה  והאזין  רבנו  ישב  עת  אותה  כל  לאכול. 
ביניהם, ומששמע את תשובתו של רבי נפתלי, נענה: 

"נו, הייס איך דיר עסן" )ובכן אני מורה לך לאכול(.

באמונתו העזה ברבו הקדוש לא היסס רבי נפתלי 
יותר, כחסיד נאמן ידע שאם רבי נחמן מצווה עליו 
במפורש לאכול אזי אין שום 
בירך  ותיכף  בנידון,  פקפוק 
מהגבינה.  ואכל  הוא  גם 
מועטת,  שעה  עברה  לא 
תקף  שיעולים  של  ופרץ 
השיעולים  נפתלי,  רבי  את 
והתלמידים  והלכו,  גברו 
הפנו מבט אל רבינו הקדוש. 
מאירות,  רבינו  פני  והנה 
ואומר:  בראשו  מנענע  והוא 
"עס איז שוין גאר אן אנדער 
הוסט") זה כבר שיעול אחר 
הנוכחים  להפתעת  לגמרי(. 
יותר  לקל  הפך  השיעול 
ועמוק,  כבד  היה  לא  ושוב 
ניכר היה כי מדובר בשיעול 
כאלו  לא  לגמרי,  אחר 
הקודמים אשר היה רגיל בו 
זה שיעול  . היה  נפתלי  רבי 
שיעול  ומבריא,  מרפא 
הרפואה  את  שמקרב  כזה 
השלימה. לאחר מכן הסביר 
רבנו: "עד עכשיו חשבתי כי 
עוד  מהעולם  יסתלק  הוא 
אני שלא  רואה  כעת  לפניי, 
רק יסתלק אחריי, אלא אף 
יאריך ימים" ואכן רבי נפתלי 
האריך ימים כדברי הרבי עד 

כשמונים וחמש שנים.

* * *

ישבו שני התלמידים, רבי  בהזדמנות אחרת שוב 
נתן ורבי נפתלי, וסעדו סעודה אחת ביום חול רגיל. 
באמצע הסעודה הבחין רבי נפתלי כי רבי נתן אוכל 
"הרי  טען:  והוא  בעיניו  לפלא  היה  הדבר  חי.  בצל 
מקובל מהבעל שם טוב הקדוש שאין לאכול בצל 
חי בימות החול, כי אם בשבת קודש, שכן הוא דבר 
ישיר  באופן  נשמע  לא  עדיין  עת  באותה  מזיק!" 
מרבנו על שמועה זו מפי זקנו הבעל שם טוב, ולכן 
ענה רבי נתן לרבי נפתלי, שהיות ולא שמע מרבנו 
עתה.  עד  שנהג  ממנהגו  משנה  הוא  אין  זה,  עניין 
לחדרו  השנים  נכנסו  השווה,  לעמק  הגיעו  משלא 
של רבנו ושאלו את פיו בנושא זה תוך כדי אמירה 
שמאכל בצל וביצים נהוג לאכול לכבוד שבת קודש.
לאכול  מותר  בשבת  "וכי  בשאלה:  רבנו  להם  ענה 
אין  החול  בימות  רק  לא  לאמור,  המזיק?!"  דבר 
לאכול בצל חי, אלא גם בשבת אין לאכול ירק זה 
שאר  וכן  מוהרנ"ת,  הקפיד  מאז  מבושל.  כשאינו 

חסידי ברסלב, שלא לאכול כלל בצל חי.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

האיש מאוד תמיד בכל עת שבאו עליו בלבולים 
הנ"ל".

שהוא  כמה  לי  שסיפר  בעל  אלי  הגיע  השבוע 
לו  מפריעה  שאשתו  וכמה  ה'  את  לעבוד  רוצה 
רב  כל  ַלַּבִית.  ָשלֹום  אומרים  כמעט  הם  וכמובן 
שהיה שומע אותו, היה מצדיק אותו וחושב: 'הוא 
צודק. איזה צדיק... מסכן, איזו אישה רעה יש לו... 
היא באמת לא בסדר..." וגם הוא בעצמו משוכנע, 
שאם הייתה לו אישה קצת יותר "רגועה" שתקבל 
את כל מה שהוא עושה בשתיקה ותסלחו לי על 
הביטוי, "תסתום את הפה" – אז הוא יוכל לעבוד 

את ה' בנחת...

אבל האמת היא שאותו אברך בכלל לא מבין מה 
ה' רוצה ממנו בעולם הזה. הוא חושב שה' רוצה 
יבקש  עדיף שפשוט  אולי  עולם הבא.  תורה של 
מבוקשו.  את  ימצא  ושם  הבא  לעולם  'העברה' 
לעולם  אותו  שלח  וה'  ח"ו,  טועה  לא  ה'  אבל 
הזה כי הוא רוצה את התורה שלו מתוך הבית 
ויחזק  אשתו  את  ישמח  שהוא  זה  ומתוך  שלו, 
יברח  זה  כל  ומתוך   – צריכה  אותה כמה שהיא 
ותפילה  לתורה  ובכיסופין  ברצונות  ויתחזק  לה' 
ויחטוף לעצמו כמה שהוא רק יכול בכל רגע פנוי, 
ואז   – ובאהבה  בנועם  הכול  את  לעשות  וישכיל 
התורה שלו באמת תהיה רצויה ואהובה בשמים. 
ואני בטוח שאז התורה שלו תהיה יותר באיכות 
גדולה  ברכה  לו  תהיה  כי  בכמות,  יותר  ואפילו 

בלימודו שבא מתוך כבוד אשתו.

רבי נתן היה יכול ללכת לישון אחרי ערבית ולקום 
בחצות "כמו מלך", רגוע, צלול, ֵעָרני. אבל היו לו 
לכן  אחריות.  עליו  מוטלת  והייתה  קטנים  ילדים 
הוא היה מחכה להם, אוכל איתם ארוחת ערב, 
מדבר איתם דיבורי מוסר ואמונה באהבה, מברך 
שמע  קריאת  איתם  קורא  המזון,  ברכת  איתם 
שעל המיטה, מחנך אותם בעשר אצבעותיו, והיה 
בחצות  קם  וכמובן  מאוחרת  בשעה  לישון  הולך 
והרבה  יותר בעייפות  והרבה  יותר בקושי  הרבה 
פחות ביישוב הדעת. אבל הוא הבין שזה מה שה' 
רוצה ממנו, זו הקימת חצות שבאמת עושה נחת 

רוח לה'.

אתה לא יכול לבחור לך "עבודת ה'" כרצונך, ולבטל 
את כל התורה כולה. כל התורה כולה זו האמונה. 
והאמונה היא שאתה במצב המדויק לעבודת ה', 
שלך  את  ולעשות  בחלקך  לשמוח  צריך  ואתה 
ולברוח לה'  זה להתאמץ  כל  ועם  בתנאים שלך, 
ה'.  את  ולעבוד  תורה  ללמוד  כל מאמץ  ולעשות 
והניסיונות,  מהקשיים  להישבר  מה  לך  אין  לכן 
לעבוד  איך  ותחפש  באמונה  אותם  תקבל  אלא 
ה' בתנאים המדויקים שלך. אל תרדוף את  את 
עצמך על זה שיש לך בלבולים ומניעות. אדרבא, 
תשמח! כי אלה התנאים המדוקים שלך לעשות 

את התפקיד שלך במיטבו.

בברכת שבת שלום ומבורך
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שאיפתו  זו  טובים,  חיים  לחיות  מחפש  אחד  כל 
שהחיים  שנראה  אלא  נברא.  כל  של  הבסיסית 
טובים  חיים  חי  שכן  ומי  לכל.  מושגים  לא  הטובים 
טועם את הטוב הזה רק לפרקים. ולרוב בני האדם 
יש רק זכרונות של שעות וימים של אושר, אך רוב 
הכתוב  כמאמר  ובעמל,  בקושי  כרוכות  עתותיהם 
רֶֹגז היינו שמצד  ּוְׂשַבע  ָיִמים  ְקַצר  ה,  ִאּׁשָ ְילּוד  ָאָדם 
היותו קרוץ מחומר גס, רעותיו רבו מטובותיו! ובכל 
זאת, כמיהתו הפנימית התמידית של כל אדם היא 
בשביל  רב  בעמל  לטרוח  הוא  ומוכן  האושר,  אל 

רגעים ספורים של טוב. 

דבר  נגלה  התופעה  על  מעמיקה  ובהתבוננות 
מרתק, רגעי האושר של רוב ככל בני האדם תלויים 
חווה  שאדם  רגעים  אותן  הן  אחדות,  של  בחוויה 
בהווה, הן אותן רגעים שהוא משחזר מעברו, מימי 
ילדותו, אם יבחן את כל אותן רגעים יראה שכולם 
קשורים לחוויה אחדותית, רגעי אחדות משפחתיים, 
כל  או  סוכה  בנו  לטיול,  יצאו  או  חד,  שרו  שכולם 

פעילות אחדותית אחרת. 

תלויים  הטובים  שהחיים  לאדם  ואחרי שהתברר 
זו  לעבר  פניו  מגמת  לשים  עליו  באחדותיות, 
ורק  שם  כי  אותו,  ולרדוף  שלום  לבקש  התכלית, 
שם ימצא אושר ונחת, באחד, כי האחד הוא תמיד 
טוב, באחד אין מחלוקת, וזו התכלית הגדולה שבכל 
"לעתיד  התכליות, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב 
יהיה אחדות גמור, שיהיה כולו הטוב והמטיב" היינו 
שלעתיד לבוא שהוא זמן שכל אדם יכול להתחבר 

אליו גם בהווה כפי הגדלת דעתו, לא יחיו עוד את 
אשכנזים  שחורים  לבנים  ימין  שמאל  של  הפיצול 
ספרדים עניים עשירים וכדומה, אלא כל הפעולות 
המשתנות יתברר מוצאם האחדותי בכזאת בהירות 
ויהיו נכללין כולן באחד, שעל זה נאמר "ביום ההוא 

יהיה ה' אחד ושמו אחד".

בשביל לקרב תכלית זו, היינו בשביל להגדיל את 
בתרעומת  להפחית  צריכים  בהווה,  כבר  הדעת 
להגדלת  העיקרי  המתכון  המציאות,  על  ותלונות 
ויותר  יותר  ומאושרים  טובים  חיים  ולחיות  הדעת 
בצורה  המציאות  קבלת  של  חיים  הם  רגעים 
יתברך,  לרצונו  המציאות  כל  את  לחבר  אחדותית, 
נראית  פניו  שעל  אפילו  רצה",  ה'  "ככה  לאחד, 
המציאות אחרת, כי כשאדם מתלונן על המציאות, 
מסתלקת  שכינה  מוצדקות,  תלונותיו  עם  אפילו 

ממנו, היינו שחייו נעשים קשים וכבדים.

וזה מה שקרה לבחיר אבותינו, שמציאות חייו אכן 
עשיו  לחיות עם  רק  וכלל,  כלל  הייתה פשוטה  לא 
בבית זה כבר טראומה שמלווה את האדם כל חייו, 
ואחרי זה העושק שעשק אותו לבן, והמלחמות בין 
ילדיו, ויותר מכל צערו על יוסף אהוב לבו, שכל אלו 
הדברים גרמו לכך שימיו היו שבעי רוגז, כמו שהוא 
ּוְמַאת  ְׁשלִׁשים  ְמגּוַרי  ְׁשֵני  ְיֵמי  לפרעה  אומר  עצמו 

ָׁשָנה ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו. 

בארץ  דווקא  ולשמחה  להשלמה  הגיע  והוא 
מצרים, כי זה היה הזמן היחיד שהיה לו שלום בבית, 
שלום בין האחים, שזה כאמור הדבר שהכי הרבה 

מביא לאדם אושר, לראות את משפחתו מאוחדת, 
כשאדם  גם  כי  אחרת,  אחדותית  חוויה  לחוות  או 
חוויה  היא  זו  חוויה  לבד,  כשהוא  אושר  רגעי  חווה 
בהתבודדות,  לחוות  יכול  שאדם  כמו  אחדותית, 
עם  מתמזג  שהוא  זה  הוא  שלו  האושר  שמקור 

הבריאה והבורא כאחד.

מצוות עונג שבת והכנת צרכי שבת

עונג  מצוות  שמקיים  אדם  זוכה  מה 
שבת?

בגמרא מסכת שבת )דף קי"ח( מצאנו כמה מעלות 
במי שמענג את השבת:

את  המענג  כל  יוסי,  ר'  משום  יוחנן  ר'  "אמר  א. 
שזוכה  )כלומר  מצרים  בלי  נחלה  לו  נותנים  השבת 

לעושר(. 

ניצול  השבת,  את  המענג  כל  נחמן  רב  "אמר  ב. 
משיעבוד מלכויות".

ג. "רב יהודה אמר רב כל המענג שבת, נותנין לו 
משאלות ליבו".

ד. "אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כל המשמר 
את השבת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור 
אנוש מוחלין לו".והטעם כתב הבית יוסף מפני שבזה 
זרה,  בעבודה  מאמין  שאינו  מוכיח  שבת  ששומר 

אלא בבורא בלבד, ולכן מתכפר לו. 

מהי מצוות עונג שבת, והאם היא חיוב 
מן התורה?

לשבת  "וקראת  בנביא  נאמר  שבת  עונג  מצוות 
מן  היא  שבת  עונג  שמצוות  הרמב"ן  ודעת  עונג", 

התורה, וכך פסק מרן הרב עובדיה )בחזון עובדיה שבת 
א' עמ' ב'( שחיוב מצוה זו היא מן התורה.

במאכלים  השבת  את  ולענג  לכבד  צריך  ולכן 
ערבים ובמגדנות, כל מקום כפי מנהגו. 

גדר "עונג שבת" הוא להוסיף מהרגילות שלו ביום 
חול, ולכן אם רגיל ביום חול לאכול תבשיל אחד, יכין 
לשבת שני תבשילים, ואם רגיל בשני תבשילים יכין 
ג' תבשילים, כלומר יוסיף תבשיל אחד שיהיה ניכר 

כבוד שבת. )מגן אברהם סימן רמב בשם הזוהר(.

מה המקור למנהג שכולם מתאמצים 
כדי להכין צרכי שבת?

שגדולי  מבואר  מ"א(  )דף  קידושין  במסכת  בגמרא 
האמוראים היו מתאמצים לכבוד שבת קודש, משום 
הזוהר  בדברי  ומבואר  מבשלוחו,  יותר  בו  שמצוה 
)בשלח מ"ז( והפוסקים )רמב"ם פרק ל' מהלכות שבת הלכה 

הכלה  כאדם המקבל  גדול  בעסק  זאת  שיעשה  ו'( 
לביתו ברוב פאר והדר, ויאמר בפיו שעושה כן לכבוד 
שבת קודש, ואפי' אם הוא אדם נכבד מאד יעשה 

כן. 

וכתב החיד"א במחזיק ברכה )סימן ר"נ אות א( בשם 
בצרכי  מזיע  שאדם  שהזיעה  הישן,  הכוונות  ספר 
שבת, בה מוחק הקב"ה כל העוונות כמו הדמעות, 

ולכן צריך לטרוח הרבה בשביל כבוד השבת. והביאו 
בספר בן איש חי )פרשת לך לך אות ד'(.

במפה  עליו,  שאוכלים  השולחן  את  לכסות  נהגו 
השולחן  את  לכסות  גם  חיוב  יש  האם  מיוחדת, 

במטבח?

את  לפאר  שצריך  מובא  ער"ב(  דף  ג'  )חלק  בזוהר 
כמו  וכדו',  רקומים  וכסתות  כרים  מיני  בכל  הבית 
המקובלים  נזהרים  לכן  לכלה,  חופה  שמתקינים 
הכסא  ואת  שבביתם,  השולחנות  כל  את  לכסות 

שיושב עליו לכבוד שבת קודש. )שיבת ציון עמ' ו'(.

בשלחן  לחורבן"  "זכר  דין  יש  האם 
שבת?

סעודת  אפילו  סעודה  שבכל  ישראל  שנהגו  אף 
מצוה מחסרים איזה מין מאכל אחד הראוי להיות 
על השולחן, או להניח מקום פנוי בשלחן בלי קערה 
ומביאים  שם,  לתת  הראויות  הקערות  מן  אחת 
כפי  לחורבן,  זכר  הסעודה,  תחילת  לאחר  אותם 
המובא בשלחן ערוך )סימן תק"ס(. מכל מקום בסעודת 
שבת ויום טוב אין צריך לחסר את השולחן, ואף יש 
בזה איסור אם ניכר שמקומו פנוי משום כך, משום 
שאין אבילות בשבת. ספר נזר  ישראל )סי' לד אות טז(. 

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ְּבָהִקיץ  ֶׁשֵּתיֶכף  נ"ד  ְּבתֹוָרה  ַהּמּוָבא  ָּבֶזה 
ְדָאֵתי  ְּבַעְלָמא  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְיַדֵּבק  ָנתֹו  ִמּׁשְ ָהָאָדם 
ְוכּו' ַעֵּין ָׁשם, ָאְמרּו ַאַנ"ׁש, ֶׁשִעְנָין ֶזה ָּתלּוי ְועֹוֵמד 
ְּבֵאיֶזה ַמֲחָׁשָבה ָהַלְך ָהָאָדם ִליׁשֹן, ִּכי ַּגם ְּבֶלְכּתֹו 
ְדָאֵתי  ְּבַעְלָמא  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְלַדֵּבק  ַרק  ָצִריְך  ִליׁשֹן 
יָנה  ֶׁשַהּׁשֵ ָראְּבַר"נ  ְּבִדְבֵרי  ּוְמבָֹאר  ֶׁשִּיָרֵדם,  ַעד 
ָּכְך  ְוַאַחר  ְדָאֵתי,  ַעְלָמא  ְּבִחיַנת  ִהיא  ְּבַעְצָמּה 
ֵמַעְלָמא  ַלֲחׁשֹוב  ָצִריְך  ַהּיֹום  ְׁשָאר  ְוָכל  ַּבֲהִקיצֹו 
ִּבְבִחיַנת  הּוא  ָיָמיו  ֶׁשָּכל  ִנְמָצא  ּוָבֶזה  ְדָאֵתי, 

"ַעְלָמא ְדָאֵתי". )שיש"ק ד-מב(

א. ב. של החיים
ַּתְכִליתֹו ֶׁשל ָאָדם ִהיא ְלַהִּגיַע ְלַאֲהַבת ה'.

ָהַאֲהָבה ְמַגֶּדֶלת ֶאת ַהֶּנֶפׁש.

ָּבֶזה  ֶזה  ֶׁשִּנְכָלִלין  ִיְׂשָרֵאל,  ַאֲהַבת  ְיֵדי  ַעל 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ַמְמִׁשיִכים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְּבַאֲהָבה, 

ָלעֹוָלם.

ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו: ְלַהִּגיַע ַלַּדְרָּגה ֶׁשל "ְּכִאיׁש 
ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד".

פנינים
חסידות ברסלב
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מה ה' רוצה ממך
ליעקב אבינו היו בנים גדולי עולם: יהודה היה ראש 
הישיבה. אותו שלח יעקב להקים ישיבה בארץ גושן. 
יששכר היה מתמיד עצום ומבין את התורה לעומקה 
ובהשתדלות  בגשמיות  עיסוק  מכל  פרש  ולכן 
בפרנסה והקדיש חייו ללימוד התורה בלבד. ֵלִוי היה 
החברותא האישית של יעקב אבינו וראש הישיבה 
הבא, ולו מסר יעקב את כל התורה כמובא ברמב"ם 
והעברתה  התורה  שמירת  על  אחראי  אותו  ומינה 
מדור לדור, ואכן גם שבט לוי היו פרושים מכל עיסוק 

ואפילו בשעבוד מצרים לא השתעבדו.

והנה, לפני פטירתו, מחפש יעקב אבינו מודל וסמל 
לדורות, שכל יהודי בכל מקום שהוא יוכל לברך את 
בנו ולומר לו: "יהי רצון שתהיה כמו הצדיקים, וכמו 
צדיק פלוני" – אז בוחר יעקב דווקא באפרים ומנשה: 
כאפרים  אלוקים  'ישימך  לאמר  ישראל  יברך  "בך 

וכמנשה'".

ומנשה  אפרים  מאוד.  תמוהה  זו  בחירה  ולכאורה 
ובנתק  הארץ  בערוות  ביותר  הטמא  במקום  גדלו 
גמור מיעקב וממשפחתו. הם גם לא היו "אברכים" 
הפנויים לעסוק בתורה. מנשה היה ממונה על ביתו 
משרד  למנכ"ל  לפחות  שמקביל  תפקיד  יוסף,  של 
לו  היה  ִמִמי   – ואפרים  בימינו.  הממשלה  ראש 
ללמוד? הרי אביו יוסף היה טרוד בניהול ארץ מצרים 
שהייתה המעצמה הגדולה ביותר באותם ימים. ומן 
הסתם, גם אפרים היה צריך לעזור לאביו במשימות 
הרבות. ובכל זאת, אפרים הספיק להיות "רגיל לפני 
יעקב בתלמוד" )רש"י(, שלמרות הטרדות הגדולות, 
היה עושה מלאכתו עראי ותורתו קבע והיה רץ בכל 

הזדמנות ללמוד אצל יעקב.

מה רוצה יעקב לומר לנו בזה? יש בזה מסר עמוק 
וההתחזקות בשמירת  מאוד: ה' אוהב את התורה 
הטרדות  מתוך  באה  כשהיא   – והקדושה  המצוות 
מאוד  קל  החושך.  מתוך  אֹור  הזה.  העולם  של 
כשאתה  או  ומופרש,  פרוש  כשאתה  תורה  ללמוד 

של  החשיבות  אבל   – טרדה  מכל  ופנוי  "מסודר" 
התורה הזאת היא ברמה פחּותה בהרבה. זו תורה 
שלא שייכת לעולם הזה, היא שייכת לעולם הבא. 
התורה והעבודה של העולם הזה, שעושות באמת 
נחת רוח לקב"ה, הן תורה ועבודת ה' הבאות מתוך 
המניעות הטרדות והקשיים, כפי שכתבנו בשבועות 

האחרונים.

אנשים  הרבה  כי  זה?  את  להדגיש  חשוב  ולמה 
בטרדות,  עמוסים  שהם  מכך  ונופלים  מתבלבלים 
או מכך שיש להם קשיים מכל סוג שהוא או מכך 
שיש להם יצרים רעים ותאוות חזקות. אבל האמת 
היא, שדווקא בגלל זה כל תנועה שלהם וכל עבודת 
ה' שלהם וכל התורה שלהם כל כך חשובה ויקרה 
מה  עצוב?  אתה  מה  שבור?  אתה  מה  בשמיים. 
ה'  לעשות?  יכול  כן  שאתה  ממה  מתייאש  אתה 

אוהב אותך כשאתה בורח אליו מתוך העולם הזה.

וזה הצד השני של הטעות של רבים שחושבים שאם 
תורה  ללמוד  יכול  היה  הוא  אז   – וכך  כך  לו  היה 
ולעבוד את ה' כראוי. דוגמאות: אם היו לו מאה מיליון 
שקל בצד... אם היו לו כמה דירות מושכרות... אם 
"משחררת"  והייתה  חיל  אשת  יותר  הייתה  אשתו 
'אם  חושב  נשוי  בריא...  יותר  היה  הוא  אם  אותו... 
הוא היה רווק...' ורווק חושב 'אם הוא היה נשוי...' כל 
אחד חושב שאילו המצב שלו היה אחרת – אז הוא 

היה עובד את ה'. וזו טעות עצומה מאוד, שבגללה 
אנשים מפסידים את החיים שלהם.

התנאים  ועם  שאתה  כמו  אותו  שתעבוד  רוצה  ה' 
או  כסף  יותר  לך  היה  ִאילּו   – לך  שיש  המדויקים 
קשיים  לך  היו  לא  אילו  או  טובים  יותר  תנאים 
מה  הזה?  בעולם  אותך  צריכים  מה   – ומניעות 
אתה שווה? כל הערך שלך ושל העבודה שלך נובע 

מהתנאים המדויקים שיש לך.

זה בדיוק מה שאומרים חז"ל: "אל תאמר לכשאפנה 
אשנה". יש כל מיני סוגים של "לכשאפנה" – כשיהיה 
יהיו  או כשלא  טובים,  ילדים  בריאות,  כסף,  זמן,  לי 
וחז"ל  תאוות.  בלבולים,  נפש,  בעיות  צרות,  חובות, 
מחכה  שה'  תדע  זה,  את  תאמר  'אל  לך  אומרים 
מחכה  ה'  שלך.  המדויק  במצב  שלך  לעבודה 
כמובא  הזה'.  מהמקום  דווקא  שלך  לדיבורים 
להם  שאין  כשרים  אנשים  "יש  )יג(:  הר"ן  בשיחות 
פרנסה ויש להם דוחק ובלבולים גדולים מזה והוא 
טובה להעולם. ודע שיש דיבורים יקרים שיוצאים על 

ידי בלבולים דייקא".

אבל  בה'  להאמין  שרוצה  אחד  יש  נוספת:  דוגמה 
יש לו הרהורי כפירה וכל מיני בלבולי אמונה, והוא 
חושב שבגלל זה הוא לא יכול להאמין בה' והוא לא 
שווה כלום, אבל האמת היא בדיוק להיפך:  בגלל 
בכל  ואתה  בלבולים באמונה  שאתה מתמודד עם 
שלך,  האמונה  זה  בגלל   – בה'  להאמין  רוצה  זאת 
כך  כל  היא   – בינתיים  מאוד  חלשה  שהיא  אפילו 

חשובה בשמים.

וגם זה מובא בשיחות הר"ן )רכב(: "שמעתי בשמו 
אמונה,  ִבלבולי  לו  שהיה  אחד  איש  עם  שדיבר 
וחיזק אותו רבנו ז"ל ואמר לו שכל התהוות מעשה 
יתברך  ה'  שצפה  מה  בשביל  רק  היה  בראשית 
האמונה  בענין  ייסורים  להם  שיהיה  אנשים  שיהיו 
על  העולים  והכפירות  הבלבולים  מחמת  הקדושה 
המחשבות  אלו  כנגד  יתגברו  והם  ר"ל,  מחשבתם 
ויתחזקו באמונה, ורק בשביל זה ברא ה' יתברך את 
כל מעשה בראשית. ועל ידי דיבורים אלו נתחזק זה 

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

ר"תיציאהכניסה

16:0417:1917:56ירושלים

16:1917:2017:53תל אביב

16:1017:1817:53חיפה

16:2317:2217:57באר שבע

פרשת ויחי
גליון 600 | ז' טבת תשע"ט

מאמר

ראש הישיבה

הכנסים של הרב שלום ארוש שליט"א לשבוע הקרוב

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום א', ט"ו טבת
)23/12/18(

בי"כ "הבן יקיר לי"
הנביאים 50,
בשעה 20:30

יום ג', י"ז טבת
)25/12/18(

בי"כ "יוסף תהילות"
השייטים 6 )השכונה הירוקה( 

בשעה 20:00

יום ד', י"ח טבת
)26/12/18(

ישיבת "חוט של חסד" 
שמואל הנביא 13,

בשעה 20:30

יום ה', י"ט טבת
)27/12/18(

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

בשעה 21:30

חולוןירושליםיבנהבת ים

ה' רוצה שתעבוד 
אותו כמו שאתה
ועם התנאים 
המדויקים שיש לך

בס"ד בר"ה

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

העלון מופץ ב- 30,000 עותקים
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הדף היומי    
  "חרס כלי אויר בענין"

 מגבו ולא מאוירו טמא ח"כ למה טעם ל"י. חרש בכלי טמא הכלים בכל טהור הכלים בכל טמא חרש בכלי טהור' מתני' ב ד"כ חולין
 ב"רפי' ועי( כלים בשאר כן מצינו ולא' א ה"קכ בשבת ש"כמ תנור כגון טמא לקרקע מחובר גם ח"שבכ מצינו וגם, להיפך הכלים ובשאר
 עם כשמשמש אבל טמא הכלי ולכן שלהן החומר מצד חשיבות להם יש כלים דשאר והענין. במקוה טהרה לו אין ח"כ גם) דאהלות
 שום לו אין ח"כ אבל, ראוי אין לבד שהוא טהור הכלי גם ולכן עולם קרקע דהוא לטמאות א"א וקרקע מהכלי חלק הקרקע גם אז הקרקע
 ש"ל ולכך חשיבותו הוא התוך שרק טהור גבו אבל טמא תוכו רק ולכן משמש שהוא שלו התוך מצד ורק עפר שהוא עצמו מצד חשיבות
 מטהרתו התוך שמבטל נתיצה ורק תוכו להטביל א"וא יד כמו הוא מגבו טומאה שמוציא ומה תוכו אלא טמא אין שהרי במקוה טהרה
)שמיני פ"ס דקרא טעמא(                                             .ק"ודו לקרקע מחובר אצלו ש"ל לבד התוך שהרי טמא לקרקע מחובר גם ולכן

  

  ומהותם הצדיקים וברכות לבניו אב ברכות בענין
  "אותם ברך כברכתו אותם איש ויברך אביהם להם דיבר אשר"
 מרבנו בקשתי. ח"תשס סיון ח"כ חקת' ג יום

: לי אמר, לברכה מידידי אחד עם שאכנס
, שתרצה מי עם שתרצה מתי תוכל לבוא

 לברכה שבאים בי מצאו מה יודע איני אבל
  .אצלי

 אבא אחת פעם, רבנו לי אמר בהזדמנות
שהעולם  למי לו אוי" ל"החז היכן שאלני
 הבנתי כי לו לומר רציתי ולא" בו טועין
אחד  של בהקדמה זאת לכתוב רוצה שהוא
 הסטיפלער מרן כתב כך ואכן ה.א. מספריו
קריינא ' ועי יעקב לקהילות בהקדמה
 ל"והחז זה בענין ד"תרל' סי ב"ח דאגרתא
 שם "חכמה ראשית"ב שמובא במדרש מובא
 וזה, וכתב שליקט קטנים מדרשים כמה יש
  .רב דבי מרגניתא במדרש שם
 וברכות רבנו של בברכותיו מרכזי כלל

הבטחון הוא  - הברכה עיקר: דור כל צדיקי
  של המבקש שה' יעזור לו בזכות הברכה.                

פלוני סיפר שהיה פעם אצל הקהילות יעקב 
 ובסוף אמר אנשים לכמה ברכותוביקש 
 לו אמר, שיברכהו אחד עוד ששכח

 תגובת ...הרבה כך כל לי אין הסטייפלר
 של ואמונה בטחון הוא הברכה עיקר: רבנו

 אם ולכן, בזכות הברכה יעזור' שה המבקש
  .עוזר לא זה כלל בדרך בברכה מאמין אינו
 ברכה מבקש אני. ז"תשנ חשון' ז לך לך' א

 שלה הפרנסה לעסק ממשפחתי לפלונית

 ז"מהגרש ברכה שקיבלה לרבנו והיא כותבת
מחלוקת  יש: רבנו אמר. אויערבאך ל"זצ

 צדיק ברכת האם ח"ל ו"ס עקב ו"פ בספרי
   .מותו לאחר שכן כל או בחייו רק

  ,מברכים כיצד
  ישראל גדולי מברכת והוראות מעשיות

 ביקש אברך. ד"תשס תמוז' ו חקת ק"עש' ו
 שיצא ואחר, בכה ומאד מרבנו ברכה

 אחר מעמד מחזיק רבנו איך :שאלתי
 כי שמעתי ואכן, צרות הרבה כך כל שמיעת

 תרופה יום כל לקחת הרבנית מוכרחת
  .להרגעה

 גדליה רבי עם ויכוח פעם באמת לי היה
באים  שכולם דרך זה אין כי אמר הוא ל"זצ

 להיכנס צריך ברכה, ברכה ומקבלים
 ברכה ולתת המבקש של למצב ולהרגיש

 הרי, לו אמרתי, מקבלים שכאן באופן אחר
שהפלוני  רק כלום עוזר לא ה"בלא ברכתי
 מספר כך ומחמת משהו בזה שיש חושב
 זה עצמו כן אם, מרגיעו וזה, דבריו את לפני
  .בשבילו וטובה רפואה קצת

  
 מאד מיוחד היה א)"(שליט יהודה מיכל רבי

 ברכה הוא מבקשים היו וכאשר הזה בענין
 במלה מלה ובירך ראש וכובד מאמץ השקיע

 סגל יודל' הצדיק ר אצל וכשהייתי, במתינות
 שבעת הבחנתי לברכה ל"זצ סטר'ממנצ
 סדר יש א"בחיד .אדום נהיה ברכה שנותן

, השם ברוך קודם לומר, לברך כיצד שלם
  .השחר ובעמוד
 ספרה ה"ע אמא: רבנו לי אמר מעמד באותו

 אנשים באים כי איש לחזון פעם שאמרה לי
 ובזה ברכה שקיבלו וחושבים לברכות אליו
 החזון וענה לה הגיב. הכל את כבר להם יש
  .כך לא שזה יודעת את ומהיכן -  איש

                        כיצד מברכין? 
 מפורסם נגיד עם נכנסנו כיאמרתי לרבינו 

 עם קויטל ברכה ביקש והנגיד ל"הגראי למרן
 גם וביקש. ש"ויר בתורה הצלחה בו וכתב
 ל: הכל"הגראי לו אמר, ובריאות פרנסה
 קודם, תורה כ"ואח שמים יראת קודם הפוך

 דכי' ב 'ח תענית' עי( בריאות כ"ואח פרנסה
. כ"ע. )דיהיב הוא לחיי שובעא רחמנא יהיב

 ויראת תורה ?קודם מה רבנו את ושאלו
' ר: א"ל שבת בגמרא מחלוקת זה שמים
 שם נראה ?כמי והלכה .אלעזר' ור סימון
, קודם שמים שיראת אלעזר' כר שהלכה
 שם' פ שבגמ"אע'. וכו תסתיים שאמרו
 סבירא הוא א"שר לגבי רק תסתיים נאמר
 יוחנן' ר כיון שזה אבל, קודם ש"יר ליה

  .הלכה כך מסתמא א"ר משום
? קודם מה ובריאות פרנסה לגבי ומה

 פרנסה אין שאם פעמים יש .קודם בריאות
 כן אם: ת. בריאות יהיה שלא זה סיבה
  (כל משאלותיך) .הבריאות בכלל נכללת הפרנסה

                                                            
    

 

 

יש נדון רחב בפוסקי ההלכה האם וכיצד מותר לישראל  
לברך את ישראל חבירו כשהוא נותן שני ידיו על הראש  

  הלכה בביאור עיין(כמו שעושים הכהנים בשעת הברכה,
  לברך שנוהגים העולם מנהג על שתמה) דזר ה"ד א"ס ח"קכ' סי(

  עובר זר הלא' וגו יברכך בלשון זר או כהן שהוא בין לחברו אחד
  עובר ידים בפריסת דדוקא ח"כהב ל"דס זכות ללמד' וכ בעשה
  לברך שלא להקפיד יש זה ולטעם ש"עי בזה האריך ועוד בעשה
  ויש, כך על מקפידים שהיו ותלמידיו א"להגר מצינו וכן ידיו' בב
 במנין שלא ידיו' בב לברך לכהן אף האוסרים הפוסקים מן

 שיש' כ) שבת ליל סדר( ץ"יעב בסידור ומאידך, ץ"הש ובחזרת
  צבי החכם אביו מנהג' הי וכן כשמברך הידים' ב את להניח
  בספרי כמובא בישראל והן בכהן הן בזה להקל נתפשט והמנהג

רבינו שליט"א שמעיקר הדין אין בזה  דעת וכן ,)הפוסקים
איסור, אבל מכל מקום לא נהוג לשים כלל ידים על  

 ראש המתברך.

 

 

יפה מראה

 בתמונה:
(הגאון רבי שמואל כהן מאלעד)  רבינו שליט"א מבקש מכהן תלמיד חכם 

שיברכו בברכה, היות והוא כהן. והכהן נוהג כמנהג אבותיו ושם שני  
 על זה כלום ואף הודה לו לאחר מכן.ידיו על ראשו, ורבינו לא העיר 

  ַהָּצִעיר ְוהּוא ֶאְפַרִים ֹראׁש ַעל ַוָּיֶׁשת ְיִמינוֹ  ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשַלח
 .ַהְּבכֹור ְמַנֶּׁשה ִּכי ָיָדיו ֶאת ִׂשֵּכל ֹראׁש ְמַנֶּׁשה ַעל ְׂשֹמאלוֹ  ְוֶאת

 )ד"י ח"מ בראשית(  
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 דודי זקני נשמת לעילוי זה גליון
 מאש מוצל אוד

דרמר ד"הי מרדכי ר"בהר ז"ל ציון בן ר"הר
 ט"תשע טבת' ח ע"נלב

 ה"תנצב

   ויחיפרשת  312' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 עלי שי"ח 
 ''המהפכה''

 . ואגדה הלכה, גמרא, משניות של הביאור ספרי בכל עצום שינוי אירע האחרונות השנים וחצי בעשור
  וכן, וסוכה יבמות, חולין, עירובין גמרא כמו, לכך שצריכים ס"הש גמרות את היטיב המבארים ותמונות איורים של רבים ספרים

 שונים הלכה ספרי וכן'. ה ויראי חכמים תלמידי ציירים ידי על אומן ביד מאוירות סדרים מששה רבות מסכתות על משניות
, וטריפות שחיטה הלכות, החודש קידוש סוגיות כדוגמת, בהם ממשמשת הכל ויד למבוארים נהפכו, ונעול חתום כספר שהיו

 .ועוד ועוד, וקרבנות קדשים
'  חדש' משום בכך אין אם ששאל מהם לאחד, זו במלאכתם הספרים מחברי את פעמים וכמה כמה עודד, א"שליט רבינו

 עירובין לגמרא והראה, ציורים שיש מקומות וכמה כמה יש ס"הש בגליונות הלא לו ואמר רבינו התפלא, התורה מן האסור
 '.וכו לו היו לבנות צורות דמות ')א ד"כ ה"ר( אמרו גמליאל רבן על וכבר ')ב ג"כ( מציעא ובבא) קמא פרק(

 תמונות בצירוף בהלכה א"שליט מרן רבינו מנהגי כל הכולל )הלכה של אמות' ד - אלא(' אלא' ספר הופיע אף שנתיים לפני
 .מהדורות בכמה כבר והודפס, הציבור גווני בכל נלהבות לתגובות זכה הספר, דבר בכל נוהג כיצד לראות קודש ומראות

* * * 
 ?זה לכל נדרשנו ולמה

 מנהלי כמה. וחול קודש, שונים במעמדות והחסידות התורה מגדולי תמונות של רבים עיתונים התרבו האחרונה בתקופה
ע"י ציבור גדול מאד   הנקרא הגליון של זו במה לנצל הוא מוכרח דבר כי, עיננו את האירו ישראל בארץ חשובים מוסדות

. מזה תועלת שיותר כמה להביא ולנסות, ומרוממים נעלים לדברים תמונות של הענין את להחדיר כדי, שבוע בכל, י"כבלעה"ר 
 .)בכתב לפרט נוכל שלא תועלתיות עוד ויש(

  יפה מראה, כשמו והוא -' מראה יפה' חדש במדור, ה"בעז מהשבוע מתחילים אנו, א"שליט חכמים תלמידי עם אחת בעיצה
  השבוע בפרשת וענין, מחד ההלכה ודקדוק תורה אהבת המחדיר, א"שליט רבינו ואורחות מהלכות השבוע לפרשת המתאים

 .זה לנושא מתאימה בתמונה שימוש תוך, מאידך
 .והארה הערה בכל נשמח. ידינו תחת ומכשול תקלה תצא ושלא, התועלת מקסימום את להביא נזכה כי מקוים אנו

 
שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק

 פשט על הפרשה
 )ו ,(מח "'וגו אחריהם הולדת אשר ומולדתך"

  ומנשה אפרים היו ה"דאל כן להתנות הוצרך כ"דע ל"וי. זה לכתוב הוצרך למה אחריהם הוליד לא שבאמת כיון קשה' לכאו
  לו שאין עכשיו חלקו יורשים היו בנים לו היו שאילו כיון יוסף של חלקו גם ויורשין שבטים' ב עצמן שהם חלקים' ג נוטלין
. ואפרים מנשה בכלל יהיו בנים שאר לו יהיו ואם כלל חלק לו אין עצמו שליוסף להתנות הוכרח ולכך במקומו הם עומדים

  יוסף נקרא נחלה מלבד דברים דלשאר משום ל"וי) ש"עיי בקש דחאם ואולי( שבטים ד"י דקחשיב ד"י אות ראה תנחומא' ועי[
 .זצ"ל א)"(שליט ר"מאאמו]. שבט בדין
  אביהם אפרים ויתאבל' ז' א א"בדה דכתיב לדבריו' ראי ונראה, הזכירם לא והכתוב בנים עוד ליוסף שהיו כתב ן"הרמב אבל
  המשפחה דלפעמים מוכרח זה שאין פ"ואע[ )רבים' ל( אחיו רק )יחיד' ל( אחיו כתיב ולא לנחמו אחיו ויבואו רבים ימים

  ונתנו אחיו לבניו קרא למה ל"חז שאלו אבנים לקטו לאחיו יעקב ויאמר דכתיב אבינו יעקב אצל חזינן אבל אחיו נקראין
 ].ר"בב ש"ע לזה טעם

 )טז ,ח(מ "הנערים את יברך"
  בא ויעקב הישר' בס' כדאי ד"ל בן' הי וכשילדם מצרים ארץ על כשיצא שלושים בן היה יוסף שהרי ב"כ בני היו החשבון לפי
  שנה ז"י במצרים' והי'] ב ה"מ לעיל בפסוק כמפורש הרעב משני שנים' ב ועוד השובע משנות שנה' ג דהיינו[ שנה' ה אחר
  להו קרי דכאן ונראה. נער אדם נקרא' כ בן עד דרק' ד' סי א"פ משלי במדרש ישמעאל' לר מכאן וקשה ב"כ בני היו כ"א

 .ג"כ' ו ביהושע י"רש ש"כמ זריזותם ש"ע נערים
 )(טעמא דקרא
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עקיבה  ר'  נזכר  ירושלמי  שבתלמוד  אמת  הן  כי 

ר'  תמיד  נזכר  בבלי  בתלמוד  הרי  אולם  ה',  באות 

בדברי  שהרי  לתמוה  יש  עוד  א'.  באות  עקיבא 

האריז"ל עצמו ב"לקוטי תורה" )פרשת ויחי( מבואר 

רב"י עקיב"א דהיינו  אבי"ר יעק"ב הוא אותיות  כי 

בא' ולא בה'.

אחרי העיון מצאתי פתרון לתעלומה זו בשו"ת 

"חתם סופר" )אה"ע ח"ב סימן כה(, שכתב שם כי הן 

אמת ששמו הוא "עקיבה" באות ה', כפי שנתגלה 

בחלום לבעל "אור זרוע", אבל אחרי שמסר נפשו 

הוסיפו  "באחד",  ויצאה נשמתו  על קדושת השם 

לו אות א' במקום האות ה', הנה לשון קדשו:

בסוף  בה"א  עקיבה  לכתוב  דיש  רמ"א  "ומודה 

ולא באל"ף, אף על גב דכל רבי עקיבא בש"ס באל"ף 

בסוף, מכל מקום מפני שסרקו בשרו במסרקות של 

ברזל, וזה נרמז באל"ף שיצאה נשמתו באחד, על כן 

כותבין ]עקיבה[ ה"א בסוף שמרמז על שמחה, הנרמז 

בסופי תיבות אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, כמו 

שגילה בחלום לרבנו יצחק אור זרוע".

לדברי  המקור  כי  דעתי  עניות  לפי  ונראה 

ה"חתם סופר" הוא מדברי ה"מגלה עמוקות" על 

על  רמז  הביא  דבריו  שבתחילת  עג(,  )אופן  ואתחנן 

רבי עקיבה בה': "הראה הקב"ה למשה אל"ף זעיר"א 

בגימטריא רב"י עקיב"ה". ואחר כך כתב: "וזה סוד 

שרבי עקיבא פעמים מסיים באל"ף ופעמים בה"ה, 

לנו  הרי  א'".  לאות  זכה  באחד  נשמתו  כשיצאה 

בשמו של רבי עקיבא  א'  דברים ברורים כי האות 

דברינו  ולפי  "באחד",  נשמתו  שיצאה  ממה  הוא 

פנים  ההסתר  את  שהעלה  ידי  על  כי  בזה  הכוונה 

של האות ת' ת'מות עד לאות א' של "אחד", זכה 

שנקרא בשמו "רבי עקיבא" באות א'.

פי מה שכתב  נפלא על  בזה רמז  ויש להוסיף 

בקודש  דרכו  פי  על  טו(  )ליום  משה"  "דרך  בספר 

רב"י עקיב"ה באות ה' בגימטריא  חידוש גדול, כי 

אות  לו  הוסיפו  וכאשר  מת',  פחות  אחד  שצ"ט 

את  משלימה  זו  א'  אז  כי  עקיב"א  רב"י  בשמו  א' 

ידי  על  כי  בזה  הביאור  דרכנו  ולפי  ת'.  הגימטריא 

שיצאה נפשו באחד בעלותו מן ההסתר של האות 

ת' ת'חיה עד לאות א' של "אחד", הוסיפו לו אות 

א' כדי להשלים המספר ת', לרמז על מה שהעלה 

את האות ת' לאות א' להתדבק באלופו של עולם 

כשיצאה נשמתו באחד. 

פנים של האות ת', לכן יפה שאלו אותו "עד כאן", 

ה'  א'ת  "ואהבת  לומר:  ממשיך  אינך  למה  כלומר 

נוטריקון  שהוא  תכ"ה  אלקי'ך", כדי לבטלם בשם 

ת' כ'וחות ה'טומאה.

על כך השיב להם רבי עקיבא, אמנם יש בכוחי 

להרגם בשם קדוש זה אבל אינני רוצה בכך, ופירש 

בכל  זה  פסוק  על  מצטער  הייתי  ימי  "כל  טעמו: 

יבוא  נפשך, אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי 

אקיימנו".  לא  לידי  שבא  ועכשיו  ואקיימנו,  לידי 

כלומר כל ימי הייתי מצטער שאזכה למסור נפשי 

ת'  של  הפנים  הסתר  בבחינת  השם  קדושת  על 

ת'מות, ואזכה לקדש שם שמים בהעלאה מן האות 

"אחד",  בתיבת  עולם  של  אלופו  א'  לאות  עד  ת' 

ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, "היה מאריך באחד 

עד שיצתה נשמתו באחד".

 "בי שקיבא בא   א' 
אח"י תיצאה נתמ   באחד

ברורה,  ראיה  מלכים  שלחן  על  להעלות  והנני 

רבי  של  נשמתו  שיצאה  מה  בין  נפלא  קשר  שיש 

פי  על  אחד,  שהיא  א'  האות  ובין  באחד  עקיבא 

עקיבא,  רבי  של  שמו  בענין  תעלומה  שמצינו  מה 

אם הוא נכתב באות ה' בסוף "עקיבה" כמו שנזכר 

כפי  בסוף  א'  באות  או  ירושלמי  בתלמוד  תמיד 

זרוע"  "אור  בספר  כי  בבלי,  בתלמוד  תמיד  שנזכר 

כותב  מווינא  יצחק  רבינו  הראשונים  מן  לאחד 

בהקדמה הטעם שקרא את שם ספרו "אור זרוע", 

בלשון קדשו:

יצחק  המחבר  אני  החיבור  זה  בשם  "קראתי 

מפני חיבה  ]נפשו בצרור החיים[,  נב"ה  ברבי משה 

יתירה שמצאתי בזה המקרא )תהלים צז-יא( או'ר זרו'ע 

לצדי'ק ולישר'י ל'ב שמח'ה, סופי תיבות ר' עקיבה... 

עיני  את  הקב"ה  שהאיר  גדולה  החיבה  ומפני 

שמצאתי את שמו נכתב בזה המקרא, קראתי לספרי 

זה בלשון זה המקרא אור זרוע, ולמדתי מכאן שיש 

באל"ף.  ולא  התיבה  בסוף  בה"א  עקיבה  ר'  לכתוב 

אשריך ר' עקיבה שכתבך דוד המלך בנבואה בספרו, 

ואשריך שהראה הקב"ה תורתך למשה רבינו".

ב"לקוטי  שכתב  למה  המקור  זהו  כי  ונראה 

זרוע  "אור  שם(:  )תהלים  האריז"ל  לרבינו  תורה" 

עקיבה,  תיבות  סופי  שמחה,  לב  ולישרי  לצדיק 

הרמז שצריך לכתוב עקיבה בה'". אמנם יש לתמוה 

ועל כך יצאה בת קול: "אשריך רבי עקיבא שיצאה 

זהו שהשיב הקב"ה  כי  לומר  ויש  נשמתך באחד". 

פירוש,  לפני",  במחשבה  עלה  כך  "שתוק  למשה: 

כך עלה רבי עקיבא במחשבה מהסתר הפנים של 

האות ת' עד "לפני", עד להקב"ה אות אל"ף אלופו 

של עולם.

 "בי שקיבא לא "צה להת מת
 בתם כהר  לה" ג א  ה"תשים

פי  על  כי  התורה  נפלאות  וראה  בא  ועתה 

לנו פתח להבין מה שהביא הגה"ק  יפתח  האמור 

נפלא  דבר  סא:(  )ברכות  עינים"  ב"פתח  החיד"א 

זכותא  משה  רבי   - הרמ"ז  האלקי  המקובל  בשם 

וכן  משפטים(  פרשת  )סוף  הזוהר  על  בפירושו  זצ"ל 

י:(,  )הקדמה  הזוהר  תיקוני  על  מלך"  ב"כסא  פירש 

לבאר מה ששאלו תלמידיו את רבי עקיבא "רבינו 

עד כאן", על פי מה שהבאנו בשם רבינו האריז"ל 

שמשה רבינו הרג את מצרי בשם תכ"ה.

"ואהבת  תיבות:  בסופי  רמוז  תכ"ה  שם  והנה 

מכוון  עקיבא  רבי  היה  ואילו  אלקי'ך",  הוי'ה  א'ת 

שהוציאו  הרשעים  את  להרוג  יכול  היה  זה  בשם 

אותו להורג. לכן כאשר ראו תלמידיו שהיה מאריך 

באחד, ולא המשיך לומר: "ואהבת את ה' אלקיך", 

אתה  למה  כלומר  כאן",  עד  "רבנו  אותו:  שאלו 

אומר רק עד כאן כי אתה מאריך באחד, הלא אם 

תמשיך לומר פסוק ואהבת שמרומז בו שם תכ"ה 

תוכל להרגם ולהינצל מהם.

הייתי  ימי  "כל  עקיבא:  רבי  להם  ענה  כך  על 

את  נוטל  אפילו  נפשך,  בכל  זה  פסוק  על  מצטער 

ועכשיו  ואקיימנו,  לידי  יבא  מתי  אמרתי  נשמתך, 

שבא לידי לא אקיימנו".  כלומר הן אמת שיש בידי 

להרגם בשם תכ"ה מכל מקום אין ברצוני להינצל 

מהם על ידי שימוש בשם, כי כל ימי הייתי מצטער 

לקדש שם שמים עכדה"ק. ]ראה ב"דברי יחזקאל" 

)אגדות ברכות שם( שהביא פירוש זה בשם חמיו זקינו 

שאמר  נראה  המבואר  ולפי  משה",  "ישמח  בעל 

פירוש זה בשם הרמ"ז וה"כסא מלך"[.

לפי האמור הרי זה משתלב להפליא עם כל מה 

שהרומאים  התלמידים  ראו  כאשר  כי  שנתבאר, 

רבי עקיבא במסרקות של  סורקים את בשרו של 

ברזל, שנתקבצו להם ת' כוחות הטומאה כמספר 

מסר"ק לצער את רבי עקיבא, כדי שיפול בהסתר 
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בסוד )משלי ה-ה( רגליה יורדות מות, שיורד רגל זה 

של התי"ו לחיצונים".

באות  כי  בזה,  הביאור  לומר  יש  האמור  לפי 

יניקת  יש  שם  ביותר,  הגדול  ההסתר  שהיא  ת' 

החיצונים להפיל את האדם ברשתם שישכח ח"ו 

את ה', אשר כאמור זהו ביאור עשו וארבע מאות 

איש שבאו להילחם עם יעקב אבינו, והעצה על כך 

ת',  האות  בבחינת  מלמטה  באמונתו  לעלות  היא 

בהקב"ה  להתדבק  א'  האות  בבחינת  למעלה  עד 

אלופו של עולם. 

 ר א תמשר בנגל   ה  "ה
 ר א חזיר ב  "  הנס "

התגבר  איך  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

יעקב אבינו בקדושתו על עשו שבא לקראתו עם 

ת' כוחות הטומאה, על פי המבואר בזוהר הקדוש 

דא  מתקשרן  אינון  דרגין  "תלת  עג.(:  אחרי  )פרשת 

זה  לפי  נמצא  וישראל".  אורייתא  קוב"ה  בדא, 

אלופו  הקב"ה  את  לראות  זוכה  בתורה  שהעוסק 

בקשר  קשור  הקב"ה  שהרי  מצב,  בכל  עולם  של 

אמיץ עם התורה. 

קד.(:  )שבת  בגמרא  שדרשו  זהו  כי  לומר  ויש 

"אל"ף בי"ת - אלף בינה". ופירש רש"י: "אלף בינה 

- למוד תורה". לפי האמור יש לומר שרמזו בזה כי 

אל"ף  על ידי עסק התורה זוכים לגלות את האות 

מבואר  והנה  דבר.  בכל  שנמצא  עולם  של  אלופו 

בזוהר הקדוש )פרשת ויצא קמו:( כי יעקב אבינו הוא 

שיעקב  היטב  מבואר  כן  כי  הנה  התורה,  עמוד 

בכח  עשו  של  הטומאה  כוחות  ת'  על  התגבר 

התורה שהיא בבחינת "אלף בינה".

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שכתב 

שבזוהר  הטעם  שכה(  )אות  דפרקא"  ב"אגרא 

בוא וראה, ואילו  "תא חזי" -  הקדוש נאמר תמיד 

כי  ושמע,  בוא   - שמע"  "תא  תמיד  נאמר  בגמרא 

לעינים  גלויים  הם  הסודות  כל  הנסתר  בתורת 

בבחינת "תא חזי", אבל בתלמוד בבלי שהוא תורת 

רק  הוא  הלימוד  בה,  גנוזים  הסודות  שכל  הנגלה 

בבחינת שמיעה "תא שמע", כי צריך לשמוע מפי 

רב להשיג הסודות הגנוזים בו.

הזכירו  זה  מטעם  כי  להוסיף  יש  האמור  לפי 

שהוא  שמע",  "תא  חזי"  "תא   - "תא"  בשניהם 

לרמז  כדי  א',  האות  עם  ת'  האות  של  השילוב 

הרי  בתורה,  עוסק  ישראל  שאיש  ידי  על  כי  בכך 

שהוא  ביותר  הגדול  מההסתר  לעלות  זוכה  הוא 

א'.  האות  של  הגדול  לגילוי  עד  ת'  אות  בבחינת 

אות  עד  ת'  מאות  העליה  התורה  שבנגלות  אלא 

א' הוא בבחינת שמיעה "תא שמע", ואילו בתורת 

הנסתר העליה היא בבחינת ראיה "תא חזי".

יעקב  שעשה  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

אבינו, כשראה שנסתלקה ממנו שכינה שלא יגלה 

היאוש  ברשת  ישראל  יפלו  שלא  כדי  הקץ,  את 

מפאת הכובד ואריכות הגלות, תיקן לישראל מצות 

שהביא  מה  פי  על  וערבית,  שחרית  שמע  קריאת 

ב(:  )סימן  הסמ"ק  בשם  סא(  סימן  )או"ח  יוסף"  ה"בית 

"צריך לכוין באל"ף שהוא אחד, ובחי"ת שהוא יחיד 

בשבעה רקיעים ובארץ הרי ח', והדל"ת רמז לארבע 

רוחות, ולעתיד יאמרו כל העולם שהוא אחד".

לפי האמור יש לומר שיעקב אבינו תיקן קריאת 

בכל  להתחזק  שנוכל  כדי  וערבית,  שחרית  שמע 

הגלויות אפילו במקומות שיש שם ההסתר הגדול 

של האות ת', על ידי שנקבל על עצמנו את האמונה 

באחדות ה': "ה' אלקינו ה' אחד", בבחינת אות אל"ף 

העולם  רוחות  בד'  "אחד"  שהוא  עולם,  של  אלופו 

ובכל קצווי תבל מעלה ומטה, ועל ידי זה אנו עולים 

ונתגבר  אלופו של עולם,  א'  עד לאות  ת'  מן האות 

בכך על ת' כוחות הטומאה של עשו הרשע.

יעקב  שתיקן  מה  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

כי  נפש,  במסירות  שמע  קריאת  לקרוא  אבינו 

הקשות  בגלויות  שאפילו  בכך  ללמדנו  ביקש 

וההסתר  ישראל,  על  מיתות  יגזרו  שהרשעים 

פנים יהיה גדול מאד בבחינת ת' ת'מות, יתעלו גם 

ה'  אלקינו  "ה'  אמונתם:  להביע  המיתה  מתוך  אז 

עד לאות  ת' ת'מות  אחד", ולעלות בכך מן האות 

אל"ף אלופו של עולם.

"בי שקיבא ניצ ץ ישקב הת  קק 
למס " נטת  של קד ת  התם

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

להתבונן לפי כל האמור במה שגילו לנו חכמינו ז"ל 

על מסירות נפשו של רבי עקיבא על קדושת השם, 

כמו ששנינו בגמרא )ברכות סא:(:

הרשעה  מלכות  גזרה  אחת  פעם  רבנן  "תנו 

ימים  היו  לא  אמרו  בתורה...  ישראל  יעסקו  שלא 

וחבשוהו  עקיבא  לרבי  שתפסוהו  עד  מועטים 

בבית האסורים... בשעה שהוציאו את רבי עקיבא 

את  סורקים  והיו  היה,  שמע  קריאת  זמן  להריגה 

עול  עליו  מקבל  והיה  ברזל  של  במסרקות  בשרו 

מלכות שמים.

אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן, אמר להם כל ימי 

הייתי מצטער על פסוק זה )דברים ו-ה( בכל נפשך, אפילו 

ואקיימנו,  לידי  יבוא  מתי  אמרתי  נשמתך,  את  נוטל 

ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו. היה מאריך באחד עד 

שיצתה נשמתו באחד, יצתה בת קול ואמרה, אשריך 

רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד".

השתוקק  עקיבא  שרבי  הטעם  לבאר  ונראה 

כל ימיו למסור נפשו על קדושת השם, על פי מה 

היה  עקיבא  רבי  כי  האריז"ל  רבינו  בשם  שהבאנו 

הניצוץ של יעקב אבינו, ונרמז בפסוק אבי"ר יעק"ב 

הוא אותיות רב"י עקיב"א. הנה כי כן מאחר שיעקב 

שצריך  שמע,  קריאת  מצות  לישראל  תיקן  אבינו 

ה', לכן השתוקק  יחוד  נפשו על  לכוון בה למסור 

רבי עקיבא הניצוץ של יעקב כל ימיו למסור נפשו 

בפועל, ולסלול בכך את הדרך בכל הגלויות שיוכלו 

ישראל להתחזק באמונתם בה' במסירות נפש.

מה  ורחימו  בדחילו  לבאר  נראה  האמור  פי  על 

שסרקו הרשעים את בשרו של רבי עקיבא במסרקות 

ת',  בגימטריא  מסר"ק  כי  בזה  הכוונה  ברזל,  של 

שנתקבצו להם ת' כוחות הטומאה של עשו, להפיל 

את רבי עקיבא בהסתר הפנים הגדול ביותר של ת' 

סורקים  בבחינת  היתה  זו  רוחנית  ומלחמה  ת'מות, 

את בשרו במסרקות של ברזל.

היה  בשרו  את  שסרקו  שעה  באותה  ובאמת 

)ברכות  בגמרא  כמבואר  ונורא,  איום  פנים  הסתר 

"אמרו  עקיבא:  רבי  של  נשמתו  כשיצאה  כי  סא:( 

שכרה".  וזו  תורה  זו  הקב"ה,  לפני  השרת  מלאכי 

הקב"ה  כשהראה  כי  מבואר  כט:(  )מנחות  ובגמרא 

למשה מיתתו של רבי עקיבא, שאל את הקב"ה: 

"זו תורה וזו שכרה", והשיב לו הקב"ה: "שתוק כך 

עלה במחשבה לפני".

שעה  באותה  כי  מעידים  ז"ל  חכמינו  אולם 

ת'מות:  של  ת'  האות  בבחינת  בשרו  את  שסרקו 

"היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד", כי 

עלה בקדושתו מהאות ת' עד לאות א' של "אחד", 

 "בי שקיבא תה א ניצ ץ ישקב אבינ  ת יקן ק"יא  תמש
מס" נטת  של קד ת  התם כתה א מא"יך באחד

 "בי שקיבא תס"ק  א  בת"  במס"ק   תל ב"זל
מס"רק בגימפ"יא  ' כ ח   הפ מאה תנלחמ  כנגד 

 "בי שקיבא היה מא"יך באחד להשל   הס " הטנים
תל הא    '  'מ   שד לא   אלרף רה' אחדר

 מגלה שמ ק  : אח"י תיצאה נתמ   תל "בי שקיבא רבאחדר
נת נה תמ  מ"בי שקיבה בה' ל"בי שקיבא בא'
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  ' כ ח   הפ מאה יניק ם
 מההס " הגד ל תל הא    '

דברי  לבאר  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

על  הטומאה,  כוחות  ת'  בענין  עמוקות"  ה"מגלה 

יוסף"  יעקב  ב"תולדות  שהביא  יקרה  הקדמה  פי 

הקדוש  הבעש"ט  ורבו  מורו  בשם  בראשית(  )פרשת 

ובספר  בכלל  במדרשים  שמבואר  מה  בענין  זי"ע, 

בכ"ב  העולם  את  ברא  שהקב"ה  בפרט,  יצירה 

אותיות התורה הכלולות בעשרה מאמרות, באופן 

אותיות  צירופי  אלא  איננה  כולה  הבריאה  שכל 

אלא  העולם,  נברא  שבהם  המאמרות  מעשרה 

שיש  וחומריים  גשמיים  ענינים  בכל  שנתלבשו 

בעולם הזה.

כ"ב  מכל  הראשונה  שהיא  אל"ף  האות  והנה 

שיש  גדול  היותר  הגילוי  על  רומזת  האותיות, 

"אלופו"  אל"ף היא רמז על הקב"ה  בבריאה, שכן 

ב'  אות  אבל  בעולם,  מתגלה  כשהוא  עולם  של 

לבושים,  בב'  מסתתר  עולם  של  אלופו  כי  רומזת 

וככל  לבושים,  בג'  מסתתרת  כשהיא  ג'  ואות 

כך מתגבר  אל"ף  שהאותיות מתרחקות מן האות 

ת'  ויותר, עד האות האחרונה  יותר  פנים  ההסתר 

שהיא הרחוקה ביותר מן האות אל"ף, שהיא רמז 

על ההסתרה הגדולה ביותר שיש בכל הבריאה.

תכלית  כי  הקדוש,  הבעש"ט  מגלה  זה  לפי 

של  ביותר  הגדול  בהסתר  שאפילו  היא  העבודה 

האות ת', גם שם יאמין באמונה שלימה כי האות 

אל"ף - אלופו של עולם מסתתר ונמצא שם, שהרי 

אות ב' היא ב' אלפין, אות ג' - ג' אלפין, וכן הלאה 

גם  אולם  אלפין,  מאות  ארבע  שהיא  ת'  אות  עד 

אלופו  מסתתר  ת'  גדול של האות  בהסתר היותר 

של עולם, אלא שהוא מלובש בד' מאות לבושים 

כמספר ת'.

זו  באמונה  לעלות  מתחיל  האדם  וכאשר 

ממדרגה למדרגה, הרי הוא צריך לעלות מהאות ת' 

לאות ש', ומהאות ש' לאות ר', מהאות ר' לאות ק', 

וכך יעלה מאות לאות עד שיגיע לגילוי היותר גדול 

שיש בכל הבריאה, שהוא הגילוי של הקב"ה באות 

אל"ף שהוא אלופו של עולם שנמצא בכל מצב.

ה"מגלה  שכתב  מה  פי  על  להוסיף  ויש 

)פרשת  כתב  וכן  קסב(  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות" 

ויצא ד"ה נחזור(, כי צורת האות א' היא רמז על השם 

אותיות  מג'  מורכבת  א'  אות  כי  הוא,  ברוך  הוי"ה 

יו"י, י' למעלה מצד ימין, ו' בקו האמצעי באלכסון, 

כמספר  כ"ו  בגימטריא  יו"י  שמאל,  בצד  למטה  י' 

השם הוי"ה. ומקור הדבר בתיקוני זוהר )הקדמה ז.(: 

"והכי סליק א' יקו"ק יו"י". הנה כי כן כאשר אדם 

עולה באמונתו מן ההסתר פנים הגדול של האות 

ת' עד למעלה לאות א' להתדבק באלופו של עולם, 

מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים תי"ו של דם, 

בגמרא  ומפרש  חבלה".  מלאכי  בהן  שישלטו  כדי 

כי אצל צדיקים האות ת' פירושה ת' ת'חיה ואילו 

אצל הרשעים פירושה ת' ת'מות.

לפי האמור מבאר ה"מאור עינים" הכוונה בזה, 

בבחינת  בעולם  גדול  פנים  והסתר  דין  כשיש  כי 

אם  בחירה  לאדם  יש  שם  ת',  האחרונה  האות 

להתנתק  פנים  ההסתר  של  היאוש  ברשת  ליפול 

ת'  אות  מצחו  על  רושמים  שאז  מהקב"ה,  ח"ו 

שגם  שלימה  באמונה  להאמין  או  ת'מות,  שהיא 

ת',  האות  של  ביותר  הגדול  פנים  ההסתר  בתוך 

של  אלופו   - אל"ף  אות  בבחינת  הקב"ה  מסתתר 

של  פנים  ההסתר  מן  עולה  שהוא  ידי  ועל  עולם, 

האות ת' עד לאות א' כדי להתדבק בשורש החיים 

אלופו של עולם, הרי הוא זוכה להמשיך מהקב"ה 

חיות ושפע לכל העולמות, ועל ידי זה רושמים על 

מצחו אות ת' שהיא ת'חיה.

ישראל  זמירות  נעים  דברי  בזה  לבאר  יומתק 

צלמות  בגיא  אלך  כי  "גם  כג-פד(:  )תהלים  המלך  דוד 

לא אירא רע כי אתה עמדי". אפילו בסכנה הגדולה 

ת'  בבחינת  צל-מות"  "בגיא  הולך  כשאני  ביותר 

"לא אירא רע", ומפרש הסיבה  ת'מות עם כל זאת 

כי  מאמין  אני  צעד  בכל   - עמדי"  אתה  "כי  לכך, 

"אתה" אלופו של עולם ]שרמוז באות א' של אתה[ 

עמדי, לכן מובטחני שלא יקרה לי שום דבר רע.

הנה כי כן יאירו עינינו להבין את דברי ה"מגלה 

עמוקות" בענין ת' כוחות הטומאה של עשו, כי שרו 

של עשו שהוא היצר הרע מפיל את האדם ברשתו 

שמספרה  ת'  האות  של  ביותר  הגדול  בהסתר 

ארבע מאות, כדי שישכח ח"ו מהקב"ה אלופו של 

בה'  באמונתו  היא להתחזק  כך  על  והעצה  עולם, 

לעלות מלמטה למעלה עד האות א'.

נחל"  ה"ערבי  שהביא  מה  בזה  לבאר  יומתק 

)פרשת בשלח דרוש ג( בשם המקובלים: "כי כל שיעור 

תי"ו,  עד  מאל"ף  אתוון  כ"ב  הוא  דקדושה  קומה 

התי"ו,  הוא  והסוף  האל"ף  הוא  הקדושה  וראש 

ורגל התי"ו עקום לחוץ ויוצא מכלל הקומה, והוא 

 בשל תם פ ב: הא   אלרף היא "מז של הקברה
ראל ט  תל ש לםר תמס  "  מ לבת בכל תא" הא  י  

  ' כ ח   הפ מאה תל שת  מטילים א  האדם
בהס " הטנים תל הא    ' תגם בה מס  " אל ט  תל ש לם

 מא " שינים: בהס " טנים תל הא    ' ה א המק ם
תל בחי"ה בבחינ   '  מ   א  בבחינ   '  'חיה

 ישקב אבינ   יקן ק"יא  תמש במסי"   נטת
כדי לשל   מ '  'מ   שד רה' אחדר אל ט  תל ש לם

הרחמים  מדת  ידי  על  הדין  את  ממתיק  הוא  הרי 

של השם הוי"ה הרמוז בצורה של האות א'.

ליעקב  הקב"ה  שהראה  מה  בזה  להבין  יומתק 

מבית  לברוח  צריך  כשהיה  הגדול,  בהסתר  אבינו 

כל  את  ממנו  ולקח  אחריו  רדף  ואליפז  ואמו  אביו 

מוצב  סולם  והנה  "ויחלום  כח-יב(:  )בראשית  רכושו 

עליו".  נצב  ה'  והנה  השמימה...  מגיע  וראשו  ארצה 

בבחינת  הוא  העולם  שכל  הקב"ה  לו  הראה  בכך 

בבחינת  ארצה"  "מוצב  הוא  אחד  שמצד  סולם, 

ומצד  ביותר,  הגדול  הפנים  הסתר  שהיא  ת'  האות 

אל"ף  האות  בבחינת  השמימה",  מגיע  "וראשו  שני 

אלופו של עולם העומד בראש הסולם, "והנה ה' נצב 

עליו", ופירש רש"י: "לשמרו", כי האות א' צורתה יו"י 

שעולה כמספר השם הוי"ה השומר על האדם.

חשבתי דרכי לבאר בזה מה שדרש רבי עקיבא 

כי  לרבות".  "את  כולה  התורה  בכל  כב:(  )פסחים 

א'  א"ת רומזת על היחוד הנפלא של האות  תיבת 

עם האות ת', שאפילו בהסתר הגדול של האות ת' 

יאמין שגם שם מסתתר א' שהוא אלופו של עולם, 

ועל ידי זה באמת "את לרבות" שמרבה את אור ה' 

אפילו בתוך ההסתר.

תורה"  ב"לקוטי  המבואר  פי  על  להוסיף  ויש 

לרבינו האריז"ל )פרשת ויחי ד"ה ויפוזו זרועי ידיו( כי רבי 

עקיבא היה הניצוץ של יעקב אבינו, ונרמז בפסוק 

)בראשית מט-כד(: "מידי אביר יעקב" - אבי"ר יעק"ב 

הוא אותיות רב"י עקיב"א. לכן היות שיעקב אבינו 

ידי  על  עשו  של  הטומאה  כוחות  ת'  עם  נלחם 

שעלה מן האות ת' עד לאות א', לכן בא רבי עקיבא 

ניצוצו של יעקב אבינו ודרש "את לרבות". 

  '  'חיה של מצחם תל צדיקים
  '  'מ   של מצחם תל "תשים 

)פרשת  עינים"  ב"מאור  מבואר  זה  נשגב  רעיון 

לבאר  נפלאה,  הוספה  עם  זקן(  ואברהם  ד"ה  שרה  חיי 

הדין  בשעת  כי  נה.(  )שבת  בגמרא  ששנינו  מה  בזה 

על  ורשום  "לך  גבריאל:  למלאך  הקב"ה  אומר 

מצחן של צדיקים תי"ו של דיו, שלא ישלטו בהם 
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ט"ת   יחי  תשרפ | א

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

לב-ז(:  )בראשית  עשו  עם  להתפייס  יעקב  כשהלך 

"וישובו המלאכים אל יעקב לאמר, באנו אל אחיך 

איש  מאות  וארבע  לקראתך  הולך  וגם  עשו  אל 

עיניו  יעקב  "וישא  לג-א(:  )שם  עוד  כתוב  וכן  עמו". 

וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש".

וביאר ה"מגלה עמוקות" )פרשת שמות ד"ה רשע( 

ענין ארבע מאות איש של עשו הרשע, שהם רמז 

כוחות הטומאה שלקח עמו עשו להילחם  ת'  על 

כנגד יעקב. על פי האמור הוא מבאר מה שמבואר 

את  הרג  רבינו  משה  כי  האריז"ל,  רבינו  בכתבי 

מצרי בשם תכ"ה. לכן כשאמר משה לדתן ואבירם 

)שמות ב-יג(: "ויאמר לרשע למה תכה רעך" - הזכיר 

הרשע:  לו  ענה  המצרי,  את  הרג  שבו  תכ"ה  שם 

המצרי",  את  הרגת  כאשר  אומר  אתה  "הלהרגני 

באמירה  להרוג  רוצה  אתה  אותי  גם  האם  פירוש 

בשם תכ"ה כאשר הרגת את המצרי בשם זה.

מקור הדבר ב"פרי עץ חיים" )שער קריאת התורה 

פ"ה( שצריך לכוון באומרו )ובא לציון(: "כי לא עזב'ת 

אשר  השם  והוא  תכ"ה,  תיבות  סופי  ה'  דורשי'ך 

הרג משה בו את המצרי ]כדכתיב ויאמר לרשע[ 

למה תכ"ה רעך... וכל המכוין בו ניצול מאדם רע 

בזה  הכוונה  עמוקות"  ה"מגלה  מבאר  היום".  כל 

כי שם תכ"ה נוטריקון ת' כ'וחות ה'טומאה, לרמז 

זה  מי שמכוון שם  לכן  זה מבטלם,  ששם קדוש 

עשו  של  משרו  היינו  היום,  כל  רע  מאדם  ניצול 

ת'  עם  ישראל  איש  כנגד  שבא  הרע  היצר  הוא 

כוחות הטומאה.

חשבתי דרכי לרמז בזה מה ששלח יעקב את 

הזה  "כדבר  לב-כ(:  )בראשית  לעשו  לומר  המלאכים 

תדברון אל עשו במוצאכם אותו", רמז לו בתיבות: 

אם  תכ"ה,  שם  תיבות  ראשי  ת'דברון  ה'זה  כ'דבר 

כוחות  מאות  ארבע  עם  כנגדי  להילחם  בא  אתה 

הטומאה, כי אז אלחם כנגדך בשם תכ"ה שמכניע 

ואמנם המלאכים  ה'טומאה.  כ'וחות  ת'  בקדושתו 

של יעקב הכו את ארבע מאות איש של עשו בשם 

תכ"ה, כמו שפירש רש"י על מה ששאל עשו )שם 

לג-ח(: "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי", שהם 

המלאכים שהכו בהם.

ד"ה בקש( הטעם שנסתלקה השכינה מיעקב שלא 

יגלה לבניו את הקץ, כדי שלא יפלו ישראל ברשת 

היאוש מפאת אריכות וכובד הגלויות.

כובד  את  אבינו  יעקב  כשראה  כן  כי  הנה 

כדי  שמע  קריאת  להם  תיקן  הגלות,  ואריכות 

שיוכלו להתחזק בגלויות.  ונראה להביא סימוכין 

לכך ממה שמפרש רש"י )דברים ו-ד(: "שמע ישראל 

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

)צפניה  האומות, הוא עתיד להיות ה' אחד, שנאמר 

לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  כי  ג-ט( 

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

אחד ושמו אחד". הרי לנו דברים ברורים שהכוונה 

בפסוק "שמע ישראל" היא חיזוק לגאולה העתידה 

שגם הגוים יכירו שהקב"ה הוא אחד.

שמבואר  מה  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

בספרים הקדושים, כי בפסוק הראשון של קריאת 

צריך  אחד",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  שמע: 

קדושת  על  נפשו  למסור  "אחד"  במילת  לכוון 

השם. ומקור הדבר בתיקוני זוהר )הקדמה י:(: "והאי 

באחד  נפשיה  דמסר  מאן  דמאריה,  רחימוי  איהו 

פירוש, זהו אוהבו של הקב"ה,  ברחימו דמאריה". 

מי שמוסר נפשו באחד בגלל אהבת בוראו. וביאר 

רבינו האריז"ל ב"שער הכונות" )ק"ש דרוש ו( הכוונה 

דין  בית  מיתות  ד'  על  נפשו  למסור  שצריך  בזה, 

באות ד' של אח"ד.

אבינו  יעקב  כשראה  כי  לומר  יש  האמור  לפי 

כדי  הקץ,  את  יגלה  שלא  שכינה  ממנו  שנסתלקה 

וכובד  אריכות  מפאת  בייאוש  ישראל  יפלו  שלא 

הגלויות, תיקן להם קריאת שמע שיקבלו עליהם את 

האמונה ביחוד ה' במסירות נפש, כי רק במסירות 

נפש יוכלו ישראל להתקיים בכל הגלויות. 

  כלי  ק"יא  תמש לגל  
 אל ט  תל ש לם ב  ך ההס "

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

רעיון חדש, לבאר מה שתיקן יעקב אבינו לישראל 

נפש כדי שנוכל להתחזק  קריאת שמע במסירות 

וישלח  בפרשת  שכתוב  מה  פי  על  בגלות,  גם 

דברי  על  למדים  אנו  ויחי  פרשת  בפרשתנו 

בניו  עשר  לשנים  אבינו  יעקב  שהשמיע  הפרידה 

"ויקרא  מט-א(:  )בראשית  פטירתו  לפני  הקדושים 

יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגידה לכם את אשר 

בני  ושמעו  הקבצו  הימים,  באחרית  אתכם  יקרא 

בפירושו  רש"י  אביכם".  ישראל  אל  ושמעו  יעקב 

ז"ל  חכמינו  כך  על  שדרשו  מה  בקיצור  מביא 

בגמרא )פסחים נו.(:

"ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם. 

ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו 

פסול,  במיטתי  יש  ושלום  חס  שמא  אמר  שכינה, 

שיצא  יצחק  ואבי  ישמעאל  ממנו  שיצא  כאברהם 

ממנו עשו. אמרו לו בניו, שמע ישראל ה' אלקינו ה' 

אחד, אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו 

ואמר,  אבינו  יעקב  פתח  שעה  באותה  אחד,  אלא 

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

ז"ל כי באותו  במקום אחר מגלים לנו חכמינו 

יעקב אבינו מצות קריאת שמע לכל  מעמד תיקן 

הדורות, והנה הדברים במדרש )ב"ר צח-ג(:

ישראל  זכו  מכאן  יעקב.  בני  ושמעו  "הקבצו 

מן  נפטר  יעקב אבינו  לקריאת שמע. בשעה שהיה 

העולם, קרא לשנים עשר בניו, אמר להם שמעו אל 

ישראל שבשמים אביכם, שמא יש בלבבכם מחלוקת 

על הקב"ה. אמרו לו שמע ישראל אבינו, כשם שאין 

מחלוקת,  בלבנו  אין  כך  הקב"ה  על  מחלוקת  בלבך 

שישראל  הוא  הדא  אחד...  ה'  אלקינו  ה'  אלא 

משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים, שמע ישראל 

אבינו ממערת המכפלה, אותו דבר שציוויתנו עדיין 

הוא נוהג בנו, ה' אלקינו ה' אחד".

 רתמש ית"אלר במסי"   נטת
קי ם ית"אל בכל הגל י  

כאשר נצרף את שני המאמרים בבחינת: "אלו 

ואלו דברי אלקים חיים" יתבאר לנו, כי במעמד זה 

יגלה  שלא  כדי  אבינו  מיעקב  שכינה  שנסתלקה 

כדי  שמע  קריאת  מצות  לישראל  תיקן  הקץ,  את 

ביתר  יתבאר  זה  ענין  בגלות.  להתחזק  שיוכלו 

רמ:  )דף  סופר"  ה"חתם  שביאר  מה  פי  על  שאת 

 הקת" הנטלא בין ישקב אבינ  ת יקן ק"יא  תמש
ל"בי שקיבא תס"ק  א  בת"  שד תיצאה נתמ   באחד
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על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון
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ד

וחלקה, פסק הרבי: זו שאלה קשה מעט, מוכרחים 
דרך  שהיא  איזו  מחודש',  'רעיון  כאן  להמציא 
פשוטה שתביא את המוות לבטח! תן נא לי מעט 
'בוער'  הדבר  אין  הרי  בדבר,  ולהרהר  לחשוב  זמן 
שבועיים,  כשבוע  בעוד  הנה  נא  חזור  ממש,  עתה 

ונעלה עצה בדבר.
השיחה  לכל  והקשיב  הצד,  מן  שעמד  הגבאי 
של  תשובותיו  נוכח  נדהם  עמד  הזו,  המוזרה 
הרבי.... ויותר התפלא כשהבחין בצאתו של האיש 
מן הבית, שהוא נראה רגוע יותר ונינוח, אחר שכבר 
פרק את ספקותיו ומבוכותיו מעל לבו, והשאירם 

על שולחנו של הרבי!....
שבועות,  שלשה  וגם  שבועיים  וגם  שבוע  חלף 

חודש וגם חודשיים, והאיש לא חזר כלל...
הגבאי הנאמן לא עצר ברוחו, הוא סיפר לרבי שהאזין לתוכן 
את  להבין  וביקש  המסכן,  האיש  עם  משונה  שיחה  אותה 
עמו  שנכנס  ועל  לאיש,  הרבי  שהשיב  המוזרות  התשובות 

לדיון מפורט על דרכי התאבדות, רחמנא ליצלן!
ואמר: בשביל כך צריך  פתח הרבי הקדוש את פיו בחכמה, 
לרדת ולהבין את נפש האדם, כשראיתי ושמעתי את שיחו 
ושיגו של האיש, הבנתי שהוויכוח על עצם החלטתו באופן 
החלטתו  על  סיפר  כבר  הרי  הוא  מאומה.  יועיל  לא  ישיר 
שרק  אמרו  אחרים  לו,  לעגו  בוודאי  חלקם  מחבריו,  לכמה 
הפחידוהו  שגם  כאלה  כנראה  והיו  מתאבדים....  'משוגעים' 
שהמאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא, ועוד כיוצא 

בזה, אבל אף אחד לא ירד לסוף דעתו ולהבין לעומק צערו.
אך כשנכנס אצלי, חשתי עמו את עומק צערו ומרירותו, לא 
דחיתי אותו בקש, ולא זלזלתי בו, השתדלתי לנטוע בו את 
התחושה שהנני אוהב אותו ומבין לרוחו, לא הטחתי בו שזו 
עבירה גדולה ושטות שאין כמוה, רק הלכתי עמו לפי רוחו 
ונפשו. ומתוך כך הבין שאינני דוחה אותו ולא מתנגד לו, רק 
שישנה 'שאלה' כיצד בדיוק יש לבצע את החלטתו, ושצריך 
למצוא איזה רעיון טוב בדבר. וממילא שבה רוחו אליו והוא 
כבר נרגע ויצא מכל אותו הרעיון, ובטוחני בו שכבר התחרט 

מכל אותה שטות שעלתה אז בלבו. 
של  רוחו  לפי  להלך  שיודעים  צדיקים,  של  מידתם  היא  כך 
כל אחד ואחד לפי מה שהוא אדם, ולפי מצבו באותה שעה. 
ובדרך זו של 'זהירות בעניינים שבין אדם לחבירו' ממציאים 
מזור ותרופה לנפשות ישראל הדוויים והכאובים, להעלותם 

מייאוש עמוק לפתח תקווה.
]פרטיות, קובץ 130654[
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כהן  דוד  שמואל  הר"ר  התגורר  דשופריא  קרתא  בירושלים 
ז"ל, מתחילה היה גר בשכונה העתיקה הנקראת 'שטעטלאך', 
אך  ובעושר.  ברחבות  שם  מתנהג  היה  גדול  עשיר  ובהיותו 
לימים התהפך עליו הגלגל, ולא נותר בידו כמעט כלום מכל 
ועבר  הגדול,  ביתו  את  למכור  הוכרח  והוא  הגדול,  רכושו 

לדירה קטנה בשכונת 'משכנות' הסמוכה.
ידו  יותר לשלוח  יכול  ולא היה  וכל עסקיו התמוטטו  מאחר 
במסחר, החליט לצאת לעבודה הקשה ונעשה 'פועל בנין', כך 

החל להרוויח כדי קיומו, להחזיק ולכלכל את ביתו.
מוקדמת,  ערב  בשעת  לביתו  כשחזר  ביומו  יום  מדי  והנה 
עליו  ממתינה  אשתו  היתה  ומפרך,  קשה  עבודה  יום  לאחר 
ומסודר  יפה  הבית  את  מכינה  ומשובחים,  נאים  בבגדים 

לקראתו, ומקבלת אותו בסבר פנים יפות ומאירות.
הירושלמי  הצדיק  התגורר  כהן,  משפחת  של  בשכנותם 
בקודש,  מחברתו  וזוגתו  זצ"ל,  לוין  אריה  רבי  המפורסם, 
שכנתה  את  פעם  שאלה  צדקנית,  אשה  היא  גם  שהיתה 
חוזר  כשבעלה  ערב  בכל  חגיגי  כך  כל  היא  מתלבשת  מדוע 

מעבודתו.
הסבירה לה הגברת כהן, הנה בעלי היה לשעבר עשיר גדול, 
ובזויה,  משפילה  מעבודה  ומתפרנס  עני  שנעשה  ועתה 
אינני  וכבר  בעיני,  ירד  שערכו  יחשוב  שמא  אני  חוששת 
חפצה  לפיכך  הרם.  מעמדו  בזמן  שהיה  כפי  אותו  מעריכה 
ממשיכה  ואני  כלום,  בעיני  ערכו  נפל  שלא  לו  להראות  אני 

להעריכו ולכבדו כבתחילה.
והיתה הרבנית לוין מפליאה מאוד את אותה הנהגה, ותדיר 

אמרה שמקנאת היא בצדקותה של הגברת כהן. 
בנם של ר' אריה לוין, ה"ה הרה"ג ר' שלמה לוין זצ"ל, שסיפר 
כך  כל  מאימו  ששמע  שלאחר  ואמר,  הוסיף  זו,  עובדא  לי 
יעלה  מה  לראות  אחריהם  עקב  כהן,  הגברת  של  בשבחה 
לבנים  שזכו  מצא  ואכן  נפלאה.  משפחה  מאותה  ייצא  ומה 

מופלגים בתורה ויראת שמים.
כמה מן הזהירות צריכים אנו ללמוד מכאן בעניינים 
שבין אדם לחבירו, ובין איש לאשתו, בדברים עדינים 
חלילה  יחוש  שלא  אדם  כל  ולהעריך  לכבד  מאוד, 

שמזלזלים בו, כי אם לקרב תמיד באהבה ורעות.
]פרטיות, קובץ 2467[
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לפני יותר מחמישים שנה היו שני אחים באחת הערים 
הון  גדולה,  ירושה  לפניהם  שנפלה  הקודש,  שבארץ 
רב שהניח להם אביהם העשיר, אך התעורר ביניהם 
מהרה  עד  הרכוש.  חלוקת  אופן  אודות  קשה  וויכוח 
נעשתה  מחלוקת  של  וכדרכה  יצאה,  ללהב  הבערה 

שם מריבה ומלחמה גדולה. 
לאחר כמה התקוטטויות ומריבות בראותם שאינם מצליחים 
תורה.  לדין  לגשת  החליטו  הסבך,  מן  מוצא  שום  להעלות 
הם באו לפני אחד מן הבתי דינין החשובים בארץ הקודש, 
דיונים, שבמהלכם התווכחו האחים  וכמה  ונערכו שם כמה 

ביניהם רבות.
אחד  אל  האחים  אבי  הנפטר  הופיע  הלילות  באחד  והנה 
מאוד  וביקשו  וצדיק,  רבנן  כרב  ידוע  שהיה  דיינים  מאותם 
כי  מהרה,  הזה  תורה  הדין  את  ולסיים  בניו,  שני  בין  לפשר 
פעם  שבכל  ואמר  בשמים.  למעלה  גדול  צער  מזה  לו  יש 
המחלוקת,  בענין  שמו  את  הדין  בבית  בדיונים  שמזכירים 
ולכן  מנוחה,  שם  לו  ואין  לנשמתו,  ומציק  הדבר  לו  כואב 

מבקש מאוד לסיים הדבר בכי טוב.
ויהי בבוקר ותפעם רוחו של הרב, ועל אתר חישב מחשבות 
כיצד ניתן להוציא אותה מחלוקת מן הסבך, ולהמציא מנוחה 
נכונה לנפש האב. ואכן בסייעתא דשמיא מרובה עלתה בידו 
בתוך כמה ימים להשקיט כל אותה מריבה, ולהמציא פשרה 
טובה ומקובלת שהניחה את דעת שני הצדדים. ולא הניחם 
זה  בפניו  מחילה  שביקשו  עד  ממנו,  להיפטר  הצדיק  הרב 

מזה, ועשו שלום ביניהם,  
בגנות  האריך  מכן,  לאחר  הרב  שמסר  השיחות  מן  באחת 
ובפרט  לחבירו,  אדם  שבין  בעניינים  והזהירות  המחלוקת, 
בכך צער  ובני משפחה, שגורמים  בין אחים  ניצתת  כשהיא 
מנוחתם.  את  וטורדים  שלמעלה,  הוריהם  לנשמת  גדול 
המריבה  היא  הנשמות  את  ביותר  המצער  שהדבר  משום 
להתרחק  מאוד  להשתדל  יש  ולכן  בניהם,  שבין  והפירוד 
ואחווה,  ולהביא תמיד שלום ושלוה באהבה  מן המחלוקת, 

שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למו מכשול.
 ]פרטיות, קובץ 130114[
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סיפורים בהשגחה 
בשבת  לשבות  זכיתי  שליט"א:  הרב  מורנו  סיפר 
לשולחנו  הצטרפתי  שלישית  לסעודה  במירון, 
לי  סיפר  שליט"א,  קרלין  מפינסק  האדמו"ר  של 
קרלין  שמנהג  מקרלין  יוחנן  רבי  בשם  האדמו"ר 
בית  מימי  עוד  מקורה  רם  בקול  בתפילה  לצעוק 
המקדש, והראיה לדבר שגם התימנים מתפללים 
המסורת  על  שמרו  שהתימנים  וידוע  רם,  בקול 
עוד מימי בית המקדש, ומכאן ראיה שהמנהג של 

קרלין לצעוק בתפילה יש לה מקור נאמן...
שמעתי את הסיפור וניסיתי לחשוב לאיזו מטרה 
השמיעו לי משמים את הסיפור שהלוא כל סיפור 
מעט  עוד  שהנה  מראש  יודע  אני  לי  שמספרים 
אצטרך את הסיפור כדי לעזור למישהו או לחזק 
מאן דהו אבל את הסיפור הזה עדיין לא מצאתי 

לה שימוש...
בחלוף שבוע ימים פנה אלי יהודי וביקש שאבוא 
נעניתי  יהודים,  של  לקבוצה  חיזוק  שיחת  לתת 
ומה  קבוצה  איזו  לשמוע  בקשתי  אך  בשמחה 
המטרה כדי שאכין עצמי כראוי עם תוכן מתאים 

לאנשים  ולארוע...
או אז הוא אמר כי מדובר ביהודים תימנים ומטרת 
מסורת  לשמור  הקבוצה  את  לחזק  היא  הכינוס 
אבות ולא להכנע לשיבושים כאן בארץ שמשנה 

את מסורת האבות עוד מימי בית המקדש...
תיכף הבנתי מדוע קבלתי את הסיפור שבוע קודם 
לכן וכמובן סיפרתי את הסיפור בכינוס והדגשתי 
אסמכתא  לוקחת  אחרת  חסידות  איך  בפניהם 
ועד כמה שזה  למנהגים שלהם דרך מנהגי תימן 
ללא  בה  ולהמשיך  אבות  מסורת  לשמור  מחייב 

שינוי קוצו של יוד... והדברים עשו רושם!!!
אם במירון אסקינן אזכיר עוד טיב השגחה שהיה 
באותו ביקור כאשר פגשתי בחור שבור ומדוכדך 
עליו  נחה  טובה  שרוח  עד  איתו  ושוחחתי  נפשי 
והחל מעט לחייך ולשנות גישה מגישתו הקודמת.
מהחדר  קפה  כוס  לקחת  ניגשתי  היום  בהמשך 
בהגיעי  כידוע,  אורחים  להכנסת  במירון  המיוחד 
לקפה נפתח החלון שמפריד בין המטבח לאורחים 
בחור שבור שבדיוק פתח  אותו  הגיח משם,  ומי 
את החלון כדי להכניס דרכו מיני כיבוד ומתיקה, 
אותי,  לראות  שוב  ושמח  מולו  אותי  ראה  הוא 
תיכף אמרתי לו: "תראה איך הקב"ה משגיח על 
את  פותח  ואתה  לקפה  בא  אני  בדיוק  צעד,  כל 

החלון!!!"
הדבר חיזק אותו במיוחד שהשיחה בבוקר נסבה 
שוכח  לא  והקב"ה  מושגח  שהכל  הנקודה  סביב 

אף אחד...
בעל המעשה:מורנו הרב שליט"א

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

זהירות בעניינים שבין אדם לחבירו
דברים  לבם.  על  "וידבר  רש"י:  פירש 
ירדתם  שלא  עד  הלב,  על  המתקבלים 
ועל  עבד,  שאני  עלי  מרננים  היו  לכאן 
אני  ואם  חורין.  בן  שאני  נודע  ידיכם 
הורג אתכם מה הבריות אומרות, כת של 
בחורים ראה ונשתבח בהן, ואמר אחי הם, 
ולבסוף הרג אותם, יש לך אח שהורג את 

אחיו" ע"כ.
הזהירות  מגעת  היכן  עד  כאן  למדנו 
בעניינים שבין אדם לחבירו, לא רק שאין 

תחבולות  ממציא  אלא  חלילה,  לאחיו  שנאה  נוטר  הצדיק  יוסף 
לעצם  מתייחס  מתחילה  לבם.  על  ולדבר  אותם  לנחם  שונות 
אלקים  לרעה,  חשבתם  אתם  כי  שאף  אותו,  שמכרו  המכירה 
לכלכל אתם  ושוב מבטיח להם  רב.  חשבה לטובה, להחיות עם 
לחדש  הוסיף  ממנו,  הם  חוששים  שעדיין  וכראותו  טפם.  ואת 
עד  מתחילה  כי  גדולה,  טובה  עמו  שעשו  הם  שבעצם  להם 
ומבית  נחות,  עבד  שהוא  אחריו  מרננים  היו  למצרים  ירדו  שלא 
האסורים יצא למלוך עליהם. ועתה על ידם נודע במצרים שהוא 
יהרוג  והרי אם  ומיוחסת,  חורין, המתייחס למשפחה חשובה  בן 
אותם יאמרו הבריות שאין הם אחיו כלל, רק שראה כת בחורים 
יוסף הצדיק כדי לנחם אותם  וכל זאת המציא   – ונשתבח בהם. 

ולדבר על לבם.
עוד נוכל ללמוד מפרשתנו על היכן מגעת הזהירות בעניינים שבין 
אדם לחבירו. ממה שנאמר גבי מנשה ואפרים )מח, טו-כ(: "ַוְיָבֶרְך 
ֶאת יֹוֵסף ַוֹּיאַמר וגו', יָבֵרְך ֶאת ַהְּנָעִרים וגו', ְּבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר, 
ה".  ְמַנּׁשֶ ִלְפֵני  ֶאְפַרִים  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ה,  ְוִכְמַנּׁשֶ ְּכֶאְפַרִים  ֱאֹלִקים  ְיִׂשְמָך 
דמשמע  יוסף"  את  "ויברך  פותח  שהכתוב  מפורסם,  והדקדוק 
שנתכוון לברך ליוסף בעצמו, ולבסוף לא בירך כי אם את הנערים, 

והיכן היא הברכה שרצה לברך ליוסף עצמו.
אולם את זה בא הכתוב לפרש בשלהי הברכה: "וישם את אפרים 
לפני מנשה", ואף על פי כן מנשה עצמו שותק ואינו פוצה פיו, 
בלא שום טענה ושום תלונה. – זו הברכה היא ליוסף שחינך כך 
"בך  וע"כ   – לחבירו  אדם  שבין  בעניינים  מאוד  להיזהר  בניו  את 
יברך ישראל, ישימך אלקים כאפרים וכמנשה", שכל אב יתברך 

ביוסף, לחנך אף הוא את ביתו להשכין שלום בין האחים תמיד.
]מתוך השיעור לבני החבורה דפינסק קרלין בספה"ק בית אהרן, טבת תשס"ב[ 

• ~ • ~ •
בבית הגדול והקדוש של הצדיק המפורסם הרה"ק רבי ישעיהל'י 
הנאמן  הגבאי  משמרתו  על  עמד  זי"ע,  זצוק"ל  קרעסטירער 
הנכנסים  סדר  על  פקד  פתקאות,  כתב  הקודש,  במשמרת 
והיוצאים, כדרכו בקודש מימים ימימה, ובלבו היה תדיר מהרהר 
וחושב, כיצד קורה הפלא הנהדר הזה, שכל מי שנכנס כאן בקודש 
על  כשנהרה  יוצא  ותוגה,  כאב  מלא  ובלב  נפולות  בפנים  פנימה 
פניו, מלא שמחה ותקווה. תקופה ארוכה ניקרה שאלה נוקבת זו 

במוחו, אך הוא לא מצא לה מענה טוב.
קרועים  בגדיו  ומסכן,  עני  אדם  הבית  אל  נכנס  אחד  יום  והנה 
ואנחה,  יגון  מלא  דיבורו  ומרירות,  צער  מלא  וכולו  ובלואים, 

ומבקש לראות את פני המלך. 
למראה פני האיש גברה מאוד סקרנותו של הגבאי, כיצד יצליח 
עתה הרבי לחולל את המהפכה גם באיש מסכן שכזה, שצרותיו 

עולים למעלה ראש, והוא כולו נראה שבור ורצוץ ולאחר ייאוש?
את  סגר  לא  פנימה,  בקודש  דבר שם  יפול  כיצד  לראות  ברצונו 

דלת החדר עד הסוף כדרכו, אלא השאיר 
לעצמו כדי חרך צר, פתח כלשהו, שדרכו 
את  ולשמוע  לראות  פנימה  להציץ  ניתן 
המפתן  על  עומד  ונשאר  הנעשה,  כל 

ומתבונן.
החדר  אל  האיש  משנכנס  תיכף  והנה 
הוא  קדשו,  פני  קרנו  הצדיק  וראהו 
ובחום,  באהבה  וקיבלו  לקראתו  חייך 
חשוב  לאורח  מאוד  והמתין  שישב  כמי 
כמוהו... ולאחר מכן ביקשו לשבת לפניו 

ולומר את כל אשר עם לבבו.
האיש שהיה למוד סבל זה שנים רבות, לא האריך בהקדמות אלא 
הנה  ואמר:  פתח  הוא  הנה,  הגיע  שעליו  הענין  אל  היישר  ניגש 
לאחרונה גברו צרותי וייסורי עד מאוד, ואינני מסוגל יותר לשאת 
את סאת היגון הקשה על לבי. מזה עידן שכבר גמלה ההחלטה 
בלבי לשלוח יד בנפשי, רחמנא ליצלן, ובכך לתת קץ וסוף לכל 
באתי  הזו  ההחלטה  עצם  על  לדון  לא   – האלה.  הקשות  הצרות 
הנה, רבים וטובים מחברי כבר ניסו להניא אותו מהחלטתי זו ולא 
לי שום ספק  אין  וגמור עמדי,  מנוי  כי עצם הדבר  בידם,  עלתה 
בכך שטוב מותי מחיי, החיים הללו המלאים מרורות כלענה אינם 

חיים בשבילי!
ואיך היא הדרך היותר  רק באתי הנה כדי להתייעץ בדבר, כיצד 
פשוטה להתאבדות, חשבתי על כך רבות, ולא מצאתי שום דרך 

פשוטה וקלה להתפטר מן החיים המרים הללו... 
קשב,  ברוב  האיש  לדברי  האזין  ישעיהל'י,  ר'  הקדוש,  הרבי 
באהבה  יחדיו,  עמו  לדון  החל  שאלתו,  את  להציע  ומשסיים 
כל הצדדים שבזה,  בכובד ראש את  ולערוך  מיוחד,  לב  ובקירוב 

ולחשב את כל החשבונות. 
הנה, פתח הרבי, ישנם כמה דרכים ואופנים להתאבדות, הבה נא 

נחזי אנן אחת לאחת, מה היא הדרך הטובה והנוחה ביותר.
לכאורה  הפעולה  עצם  לכאן,  הסמוך  בנהר  היא  האחת  הדרך 

פשוטה, נכנסים פנימה אל תוך המים ולא יוצאים והכל נגמר!
אך, זו היא דרך קצרה שהיא ארוכה, ואין נראה שזו עצה טובה, 
לך קשה להטביע  יהיה  ובוודאי  שכן מימי הנהר קפואים מאוד, 
את עצמך במים קרים וקפואים כל כך... הלא ידוע שמיתת החנק 
קשה וארוכה, ועד צאת הנשמה סובלים הרבה, ומי יודע אם תוכל 

לעמוד בכך, לפיכך אין זו דרך טובה.
הבה ננסה אם כן דרך נוספת, המשיך הרבי, כשלאורך כל השיחה 
ולא הפסיק  ודיבר עם האיש בנינוחות,  ורגוע,  נשאר הרבי שליו 
לקרבו מאוד, ולדבר עמו באהבה גלויה ושופעת, ובקירוב לב יוצא 

מן הכלל.
לטפס  בקלות  שניתן  גבוה,  די  בנין  העיירה  במרכז  כאן  יש  הנה 

עליו ולהגיע עד הגג, ומשם פשוט לקפוץ למטה לארץ! 
תלוי  הדבר  שכן  בטוח,  המוות  אין  זו  בדרך  גם  עקא,  דא  אולם 
מאוד בצורת הקפיצה והנפילה, פעמים רבות כשנופלים מגובה 
להסתיים  הקפיצה  יכולה  ואז  באוויר,  לפתע  מסתובבים  רב 
מוסיפים  רק  בזה  ונמצינו  בלבד,  וכואבת  קשה  חמורה  בפציעה 

שבר על יגון, ולא נגאלנו מן הייסורים כלום!
כך ישב הרבי עם האיש בניחותא, וכדבר איש אל רעהו שח עמו 
על אופנים שונים ומשונים של התאבדות, ובכולם מצא ספקות 

וחששות שלא תצלח המזימה כראוי....
ברורה  דרך  מצאו  שלא  לאחר  ולבסוף 

ג

ָאֹנִכי  יָראּו,  ּתִ ַאל  ה  ְוַעּתָ
ֶכם,  ל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטּפְ ֲאַכְלּכֵ
ַעל  ר  ַוְיַדּבֵ אֹוָתם  ַוְיַנֵחם 

ם:  ִלּבָ
)נ, כא(
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

קודם  טלית  לו  היה  שלא  מי  א.  
התפילה, והתחיל להתפלל, ונזדמנה לו 
הטלית באמצע פסוקי דזמרה, יתעטף 
בטלית ויברך עליה בין הפרקים, וכ"ש 
עליהן  לברך  דמותר  תפילין  לענין 
ברבים  הוא  אם  ובפרט  הפרקים,  בין 
)סי'  ותפילין  ומתבייש לישב בלי טלית 

נ"ג מ"ב סק"ה(.

ב.   וי"א דלא יברך על עטיפת ציצית 
בין פסוקי דזמרה לישתבח, ואין צריך 
מפני  דזמרה,  פסוקי  באמצע  לומר 
שאסור להפסיק מברוך שאמר עד סוף 
ישתבח אפילו לצורך מצוה, אלא יברך 
בין ישתבח ליוצר שאז מותר להפסיק 
בכה"ח  הןא  וכן  ס"ג,  הרב  )שו"ע  מצוה  לצורך 

סק"ז(.

ג.   ולפי זה פשוט דכ"ש דמותר לברך 
ד"ה  )ביה"ל  בין הפרקים  יצר  ברכת אשר 

אין לברך(.

באמצע  לנקביו  שהוצרך  מי  ע"כ  ד.   
והוריד  דזמרה,  פסוקי  של  הפרק 
ועשה  והלך  מעליו,  ותפילין  הטלית 
של  הפרק  ויגמור  ידיו,  נוטל  צרכיו, 
ויברך אשר  פסוקי דזמרה שאוחז בה, 
יצר, ואחר כך יתעטף בטלית ולא יברך 
ויברך  התפילין  יניח  כך  ואחר  עליו, 
התפילין  על  שמברך  והטעם  עליהם, 
בבית  לילך  רשאי  שאינו  דכיון  הוא, 
הברכה  לו  נדחה  ע"כ  בתפילין,  הכסא 

ראשונה )ביה"ל ד"ה אין לברך(.
בין  הטלית  לו  נזדמן  אם  אבל  ה.   
לברך  אין  לישתבח,  דזמרה  פסוקי 
הטלית,  עטיפת  על  שעה  באותה 
וה"ה לענין תפילין, ואף שאותו מקום 
בין  שבין פסוקי דזמרה לישתבח הוא 
ישתבח  שברכת  כיון  מ"מ  הפרקים, 
הוא על פסוקי דזמרה, אין ראוי שיהא 
לבין  דזמרה  בין אמירת פסוקי  הפסק 
ראויה  דהברכה  שלו,  אחרונה  ברכה 

להיות סמוך להמצוה )ס"ג ומ"ב סק"ה ו'(.
ו.   וכיצד יעשה, יברך בין ישתבח ליוצר 
מותר  וע"כ  מצוה,  צורך  דהוא  )ס"ג(, 
ישתבח  ברכת  שגמר  לאחר  להפסיק 

)מ"ב סי' נ"ד סקי"א(.

לו  היה  לא  דוקא אם  הוא  זה  וכל  ז.   
טלית  לו  היה  אבל  מקודם,  טלית 
בין  בברכה  להפסיק  אסור  מקודם 
שהוא  ונראה  סק"ז(,  )מ"ב  ליוצר  ישתבח 
כקנס על מה שנתכוין להפסיק בחנם 

)אג"מ או"ח ח"ד סי' ז'(.

ח.   אבל אם הש"צ לא היה לו טלית 
תחילה, יתעטף בציצית קודם שיתחיל 
ישתבח, כדי שיאמר הקדיש מיד אחר 
דגנאי  ביניהם,  יפסיק  ולא  ישתבח, 

ישתבח  בין  עליו  להמתין  לציבור  הוא 
ישתבח  על  הוא  הקדיש  וגם  לקדיש, 
יתעטף  ע"כ  ביניהם,  להפסיק  ואין 
ויברך  בתפילין,  וה"ה  בטלית,  תיכף 
צריך  אין  ובזה  סק"ח(,  ומ"ב  )ס"ג  עליהם 
מפסוקי  פסוקים  ולומר  לחזור  הש"ץ 
סי'  )מ"ב  היא  מועטת  דשהייה  דזמרה, 

נ"ד סקי"ב(.

הטלית  לש"ץ  הביאו  לא  אם  אך  ט.   
עד לאחר שגמר ישתבח קודם שאמר 
זמן  יכול להתעטף בה באותו  הקדיש, 
וא"א  הואיל  ימתינו,  והקהל  ולברך 

בלא"ה )מ"ב סק"ח(.
ימתין  הכנסת,  בבית  מנין  אין  אם  י.   
הש"צ מלומר ישתבח, וישתוק ]פירוש, 
מנין,  שיבא  עד  בדיבור[  יפסיק  שלא 
שיהיה  כדי  וקדיש,  ישתבח  יאמר  ואז 
יוכל להסמיך לו אח"כ הקדיש מיד )ס"ג 
קודם  ימתין  וי"א שהש"ץ  י'(,  ומ"ב סק"ט 

הפסוק של 'והיה ה' למלך וכו' של אז 
ואף  ישתבח,  עם  יאמרו  ואח"כ  ישיר, 
ויאמר  יחזור  זה,  פסוק  אמר  כבר  אם 

אותו קודם ישתבח )יפה ללב סק"ה(.
יא.   ויוכל להמתין עם אמירת ישתבח 
אונס  מחמת  שהה  ואפילו  שעה,  חצי 
צריך  אין  כולה,  לגמור את  כדי  שיעור 

לחזור לראש )מ"ב סק"י(.
שזהו  מפני  הוא,  שעה  חצי  מש"כ 
שיעור כדי לגמור את כל פסוקי דזמרה 
)שו"ע  ישתבח  סוף  עד  שאמר  מברוך 
חצי  עד  רק  הוא  שהזמן  י"א  ס"ג(,  הרב 

שעה )לבושי שרד(, וי"א ימתין חצי שעה 
ויותר )אליהו רבה בשם מהרי"ל(, וי"א שיכולין 
להמתין עד קרוב לחצי שעה )קיצור שו"ע 

סי' ט"ו ס"א(.

גם את  גמר הש"ץ  ובדיעבד אם  יב.   
ברכת ישתבח ואח"כ באו מנין, יאמרו 
עכ"פ שלשה פסוקים מפסוקי דזמרה, 
לבד  החזן  רק  אמר  לא  אם  ]ואפילו 
נ"ד  סי'  )מ"ב  קדיש  לומר  יכול  הפסוקים, 
יוכל הש"ץ לומר קדיש, כי  ואז  סק"ז([, 

שלא  כיון  קדיש,  לומר  אין  הכי  בלאו 
קצת  אמירת  בעת  אנשים  עשרה  היו 

פסוקי דזמרה או ישתבח )מ"ב סקי"א(.
יאמר  היחיד  אבל  בש"ץ,  זה  וכל  יג.   
ישתבח מיד אחר שגמר פסוקי דזמרה, 
דזמרה  פסוקי  גמר  אם  בשבת  וכן 
קודם הש"ץ, והש"ץ מאריך בנשמת או 
בשוכן עד, יאמר ישתבח מיד )מ"ב סק"ט(, 
דודאי לכתחילה  יפסיק בשתיקה  ולא 
הש"ץ  דאם  ונראה  כלל,  להפסיק  אין 
ברכת  סיים  והיחיד  בנגונים  מאריך 
עד  וללמוד  בספר  לעיין  יכול  ישתבח, 

שיגיע הש"ץ לקדיש )ערוה"ש ס"ד(.

■ האספו ■
ביקש לגלות את הקץ והתחיל אומר דברים אחרים

"למה פרשה זו סתומה"? שואל רש"י בתחילת פרשתנו )מז, כח(, ועונה: "לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו 
נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם"!

גלות  זמן של  עבר  אל  ושררה  לעבור מתקופה של מלכות  זה, כאשר הם מתעתדים  גורלי  בזמן  בעמדם 
ושעבוד, צער ומצוק, מכנס יעקב אבינו את כל בניו – י"ב שבטי י-ה – ואומר להם כדברים האלה: "האספו 
יעקב ושמעו אל ישראל אביכם"  בני  יקרא אתכם באחרית הימים, הקבצו ושמעו  ואגידה לכם את אשר 

)מט, א(.
יעקב אבינו מבקש לגלות לבניו רזין דרזין דברים מכבשונו של עולם אבל נטרפה השעה ולא יצא הדבר 
אל הפועל, וכפי שרש"י אומר )שם(: "ואגידה לכם - ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, והתחיל 

אומר דברים אחרים".
אמרו בספרים הקדושים, כי אכן בקש יעקב אבינו להקל מעל בניו את עול הגלות על ידי שידעו את חשבון 
קץ הפלאות ואת השעה שבו עתידים הם להיגאל מעול הגלות המר הזה שממשמש עליהם ובא, אבל למרות 
שלבסוף לא אסתייעא מילתא ולא הייתה השעה כשרה לזה, אבל בכל זאת, הוא נותן להם עצה טובה שבכח 
עצה זו יוקל עליהם לעבור את הגלויות העתידים לבא עליהם ועל זרעם, ולהתגבר על כל הצרות הנוראות 

והשמדיות שבמשך הגלות.
ומהו העצה? "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים"! דהיינו שיעקב אבינו אומר להם: 
זאת כן אוכל להגיד לכם, "האספו" והתאספו לכם יחד בדיבוק חברים מקשיבים באחדות ובאהבה ואחווה 
ורעות, ואיחוד זה יתן לכם הכח והעוז לעמוד כנגד כל "אשר יקרא אתכם" וכנגד כל מה שיעבור על ראשיכם 

במשך כל שנות הגלות האיומות, ובכח עצה זו תוכלו להגיע מוכנים לקראת הגאולה העתידה וקץ הימין.
גודל כח החבורה לעמוד כנגד הנסיונות

לא בכדי החשיבו הצדיקים את העניין של דיבוק חברים ואסיפת מרעים, כי דבר זה נוסך אכן את הכוחות 
חברים  אסיפת  כמו  האדם  את  המחזיק  דבר  לך  ואין  נסיונותיה,  שלל  על  הזמן  פגעי  כנגד  איתן  לעמוד 
מקשיבים, זאת למרות שעיקר מעלת האדם הוא הנשמה שבו, אך מכל מקום הרי היא מלובשת בגוף חומרי, 
והגוף כידוע מושך לדברים חומריים, וזקוק הוא להרבה חיזוק כדי שלא יטה עצמו לרצונותיו, וכאשר יימצא 
האדם בודד במערכה תקשה לו מאד להשיב מלחמה השערה ולהתגבר כנגד כל מיני נסיונות ומכשולים 

שהיצר הרע מערים כל העת.
אבל כאשר מתאחדים ומתחברים יראי השי"ת בחבורה אחת, אז יוקל מעליהם הדבר שבעתיים, כי כאשר 
נמצאים יחד מחזיק כל אחד ביד חברו ואיש את רעהו יעזורו לעבוד את בוראם מתוך עול מלכות שמים, ועל 

ידי זה זוכים להתעלות במעלות הדבקות מתוך הארה דקדושה.
ענין זה של 'דיבוק חברים' היה מן היסודות של דרך החסידות, כך מסופר על החסיד רבי מאיר - מחסידיו 
הנודעים של מרן הרה"ק מלעכוויטש זי"ע - שנסע פעם בדרך ארוכה ומתישה מאד כבימיהם אז, ובהיותו 
בדרך פחז עליו יצרו כמים רח"ל, ומחשבת העבירה ניקרה במוחו כיתושו של טיטוס, ולא הרגיש בעצמו שום 

כח להתגבר על יצרו אפילו שידע שעל ידי זה ייתלש מחצר הקודש של רבו - משוש חייו.
אולם אז נפל בדעתו כי על ידי שיתרחק מבית רבו עלול הוא להפסיד גם את חברת מרעיו החסידים הצמודים 
אליו בקירות לבו, והייתה מחשבה זו מפעפעת בקרבו בלא תת מנוח והיא היא שבסופו של דבר מנעה בעדו 
מחטוא לאלקים. הוא לא התמהמה אלא מיד שם פעמיו לעבר לעכוויטש, שם זכה לשמוע מרבו הק' שאמר 

לו כי כח החברים הם יותר מכח הצדיק, שלפעמים מה שאי אפשר ע"י הצדיק אפשר ע"י חברים...
יצוה צור חסדו קהילותיו לקבץ

במציאות החיים, רואים אנו בעליל, כי אותם חבורות וחסידים המתאגדים יחד, הרי אלו מובחרים ורצויים 
יותר בפני אלוקים ואדם, לעומתם אלו שאין להם מסגרת וחבורה כלל, והם מתהלכים כיחידים ללא מורי 
כיון  היהדות,  בעניני  ניכרת העזובה  פניהם  ועל  אב,  ואין  וכיתומים  כערער בערבה,  אנו אותם  רואים  דרך, 
יש ערבות  ואז  יהודים כמוהו,  יחדיו עם עוד  ולחיות  יהודי צריך להיות  שמיסודות היהדות היא האחדות, 

ושמירה מאחד על חברו.
יתרה מכן, יש אנשים שבחרו לעצמם את הדרך הראויה, והיא, לעסוק בדברי תורה יומם ולילה, ואכן הם 
הוגים ולומדים תורה ככל יכולתם, ואולי אפילו יותר מזה, אבל אינם מעורים בחיי כלל ציבור היראים, אותם 
הם  אבל  ועצומה,  גדולה  בתורה  ידיעתם  ותהיה  לעצמם,  התורה  במעלות  יתעלו  אכן  שהם  יתכן  אנשים 
מסתכנים בזה שבניהם אחריהם לא תמיד ילכו בעקבותיהם, סיבת הדבר הוא היות ולא כל אחד הינו בטבעו 
מתמיד כל כך ולא כל אחד מסוגל לעמוד בכח עצמו כנגד כל הפיתויים והנסיונות, ואם הם לא יהיו מאוגדים 
ומאחדים תחת מסגרת וחבורה קדושה יקשה עליהם מאד להתגבר על נסיונות הזמן ופגעי התקופה, ואם 

בגשמיות יכול האדם להפיק תועלת מחבורה על אחת כמה וכמה בענייני רוחניות.
אכן, רואים אנו בדור האחרון כי גם כאלו שלא ראו את הצורך והנחיצות להתאחד ולעבוד את השי"ת בחבורה, 
הרי שכיום גם המה מתאגדים יחד בחבורות וקהילות קודש תחת הנהגת גדולי תורה ויראה העומדים בראש 
ופורסים את צילם על הציבור החוסה תחתיהם כשעל פיהם ישק כל דבר בין ברוחניות ובין בגשמיות, ממש 

כמו הנהגת החסידים מקדמת דנא, ודבר זה הוא הצלת התורה והיראה בתקופת עקבתא דמשיחא.
זהו מה שאמר יעקב אבינו לבניו "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים", התאספו 
הנסיונות  כל  כנגד  להתחזק  וכח  עצמה  בכם  יתן  זה  ודבר  השי"ת,  את  יחד  לעבוד  זה  עם  זה  והתקבצו 
ויתכן לומר שמכוונים הדברים ביחוד לדורנו אנו – אחרית  והחולשות אשר יקרא אתכם באחרית הימים. 

הימים - שהתיקון של דור זה הוא רק על ידי "האספו".
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בס"ד

ושמעו אל ישראל אביכם
אליו  הגיע  שפעם  שליט"א:  הרב  מורנו  סיפר 
הוא  אביו,  על  טענות  מלא  והוא  צעיר  בחור 
החל למנות את כל החסרונות שיש לאביו, וכל 
הטענות שיש לו כלפיו, ולסיום אמר: שמעולם 
לא ראה אצל אביו שום דבר טוב ולא למד ממנו 
בדרכיו,  ללכת  מתכוון  ואינו  טוב,  דבר  שום 
דבריו.  ע"פ  כך  בכבודו,  חייב  שאינו  ובוודאי 
טרם נמשיך נבהיר, כי אותו בחור כמובן טעה, 
שליט"א  הרב  מורנו  ענה  התורה.  דעת  זו  ואין 
לא  מה  מאביך  למדת  לדבריך  הרי  לבחור: 

לעשות.. וזה וודאי דבר גדול מאוד.
ואומר  לבניו  קורא  פטירתו  לפני  אבינו  יעקב 
אל  ושמעו  יעקב,  בני  ושמעו  'הקבצו  להם: 
ישראל אביכם', יעקב אבינו מלמד אותנו בניו, 
שצריך כל אחד לשמוע מוסר מאביו, כמאמר 
הרע  היצר  אביך'.   מוסר  בני  'שמע  הכתוב 
'עובד קשה' כדי לבלבל את האדם ואינו מניח 
לו לעשות שום מצווה בנחת, הוא גם לא מניח 
לו לקבל מוסר משום אדם, ובפרט לא מאביו, 
ופעמים שיאמר לו: הרי אביך אדם גדול כל כך 
והוא אינו יכול להבין אותך ולכן אל לך לשמוע 
הלא  לו:  שיאמר  ופעמים  מוסר,  ממנו  ולקבל 
אביך הוא קל שבקלים, ואתה הרי גדול וחשוב 
ממנו בהרבה, ובוודאי שאינו מספיק חשוב כדי 

להטיף לך מוסר..
מסופר על רבי יחזקאל משינאווא זצוק"ל בנו 
של רבי חיים מצאנז זצוק"ל שבכל פעם שהיה 
ביניהם  מתעוררות  היו  אביו  את  לבקר  מגיע 
ונותנים  נושאים  והיו  בהלכה  דעות  חילוקי 
בעוז ובתעצומות, פעם עלה על שולחנם נושא 
את  היטב  שיברר  מבנו  מצאנז  הרבי  וביקש 
יחד  ידונו  אליו  שיגיע  הבאה  ובפעם  הסוגיא 
שנושא, והנה כשהגיע הרב משינאווא בנסיעתו 
הבאה לצאנז, לא נכנס כדרכו מיד לבית אביו, 
אלא פנה לבית המדרש ולאחר כמה שעות של 
מדוע  אח"כ  כששאלוהו  אביו,  אל  הלך  לימוד 
יצאו  אביו  אל  שכשיגיע  ידע  כי  ענה  כך,  נהג 
הם למלחמתה של תורה, ולכן היה עליו ללמוד 
היטב את הלכות כיבוד אב כדי שבלהט הוויכוח 

יזכור מה ואיך מותר לדבר בפני אביו.
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ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

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

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

ן ִיְמְלאּו ְיֵמי ַהֲחֻנִטים  י ּכֵ ִעים יֹום ּכִ ְמְלאּו־לֹו ַאְרּבָ ַוּיִ
ְבִעים יֹום: )נ, ג( ְבּכּו ֹאתֹו ִמְצַרִים ׁשִ ַוּיִ

ופרש"י: לפי שבאה להם ברכה לרגלו, 
שכלה הרעב, והיו מי נילוס מתברכין.

רש"י כיוון במאמרו להוציא את המקרא ממשמעותו הפשוט, שלא 
יטעה הקורא ויאמר שמצרים אכן ביכו 'אותו' היינו את יעקב, כי 
לאמיתו של דבר לא נצטערו כלל על יעקב שאיננו כי לקח אותו 
זכו  כי  בידעם  ופרנסתם,  הונם  על  אם  כי  נצטערו  ולא  אלקים, 
בזכותו לברכה, ומעתה שוב לא יזכו לאותה ברכה, ונצטערו על כך 
מאוד מאוד, וללמדינו בא כי אין גוי בארץ אשר יכוון את מעשיו 
לשם שמים, ואם רואים שהורידו דמעות על אדם כשר בהכרח לא 
היה זה כי אם מחמת צערם, כי זהו ההבדל בין ישראל לגוי, גוי אינו 
עושה שום פעולה לשם שמים, ואם עושה איזה פעולה טובה אות 
הוא שמכוון לשם עצמו, כי לא תמצא הכושר והיכולת של עשיית 
אינה  כי כח הביטול להשי"ת  בישראל,  כי אם  דברים לשם פעלן 

בנמצא בגוי כלל.
כשנודע  הקודמת,  בפרשה  פרעה,  אצל  מוצא  אתה  בדבר  כיוצא 
יח(  יז  )מה,  ליוסף  הורה  תיכף  יוסף,  אחי  בואם של  דבר  על  לפרעה 
אמור אל אחיך זאת עשו וגו' ובאו אלי ואתנה לכם את טוב ארץ 
לכאורה  מוכיחים  המקראות  ואלו  הארץ,  חלב  את  ואכלו  מצרים 
יוסף  על טוב לבו של פרעה, רוצה הוא להטיב עם משפחתו של 
ללא שום תמורה, אך לאמיתו של דבר כבר הקדים הכתוב שלפניו 
נשמע  'והקול  טז(  )שם,  זה ממזגו הטוב, באמרו  היה  לא  כי  להוכיח 
בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו', 
ועבדיו להשכין את אחי  רצה פרעה  לחינם  מודיענו שלא  הכתוב 
בכך  ראו  הם  כי  בעיניהם  הוטב  שהדבר  מפני  ורק  בתוכם  יוסף 
טובה גדולה לממלכת מצרים לכך היו חפצים בהם, ועל אף שכלפי 
חוץ לא גילו את מאוויים, בכל זאת הבין יוסף היטב את מטרתם, 
שחפצים הם למנות את אחיו כשרים כדי לנהל את הממלכה ברוחב 
בינתם. ומאחר שידע זאת לקח את החלושים מאחיו והציגם לפני 
פרעה, והם הודיעו לפרעה כי רועי צאן המה, וכל זאת כדי להישמט 
רצונו  תכלית  את  פרעה  גילה  כבר  ואז  כשרים,  למנותם  מרצונו 
ליוסף  אמר  כך  על  פתח  לו  נתנו  שלא  אף  ועל  כשרים,  למנותם 
'ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי', כי 
הם  יכולים  בצאן  הוא  עיסוקם  שכל  אף  שעל  לעצמו  הסיק  זאת 

בפעולותיהם להמשיך ברכה במעשי ידיהם. 
גוי לכוון בכל  זוהי דרכו של  כי  על כל פנים רואים אנו מכל זאת 
הישראלית  האומה  על  המוטלת  והעבודה  עצמו,  לטובת  מעשיו 
שנתבדלו מן הטועים להרבות בפעלים לשם בוראם, כי לכך נוצרו 
ובזכות העבודה הזאת זכו למעלתם להקרא בשם 'ישראל' ולהיות 

תורה  לישראל  להם  נתנה  ולכך  עולם,  של  למלכו  המובחר  לעם 
ומצוות כדי להקדיש את כל עתותיהם לעבודת בוראם, כדי לעורר 

נח"ר לפניו. 
אך עלינו לדעת כי על אף שהנפשות הזכות שבישראל מוכשרים 
רע  לב האדם  יצר  כי  כלל,  זו עבודה קלה  אין  זאת  בכל  לכך,  הם 
מנעוריו, ואף שלולא היצר המטשטש דעתם ומחשבתם היו בקל 
ביניהם  נמצא  שהוא  מאחר  הרי  לשמים,  מעשיהם  את  מכוונים 
בהם  מתעורר  ודרכו  גדול,  וטשטוש  בלבול  בהם  הוא  מעורר 
רצונות שליליים, הן לעבור על האסור, והן לקיים את החיוב מתוך 
מעליו  לסלק  כדי  עצומה  יגיעה  האדם  מן  ונדרש  אישיות,  פניות 
וכפי שמרבה מרן החזון  ולקדש כל רצונותיו לשמים,  כל הפניות 
איש לכתוב באגרותיו בזה"ל: 'והעיקר שידע האדם למי הוא עובד' 
כל  מוכן מצד עצמו לקדש את  הישראלי  כי עצם הדבר שהאיש 
כי אילו לא היה חפץ בכך לא היה  ניכר מפעליו,  עתותיו לשמים 
כב'  יום  בכל  להקדיש  לו  מה  לשם  כי  ולמצוות,  לתורה  מקדשם 
ובמצוות,  להגות בתורה  כדי  ועוד שעות טובא  שעות לתפילותיו 
אילו לא היה חפץ מעצמו לעבוד את בוראו לא היה מפנה עצמו 
מטרדות עולם הזה כדי לעסוק בעבודת בוראו, אלא בהכרח שהוא 
יכול לסבול  מצד עצמו חפץ במצוות בוראו מאוד, אך היצר אינו 
אותה מעלה יתירה שבעם שמבטלים הם את כל רצונותיהם לשם 
את  לעבוד  מתכונן  הישראלי  שהאיש  השעה  בזו  כן  ועל  בוראם, 
את  ממנו  הוא  גוזל  ובכך  שלילית  כוונה  בו  מעורר  תיכף  בוראו 
על האדם  והעבודה המוטלת  בוראו,  הזכות לעשות פעלים לשם 
בזו השעה שלא ישכח מתכלית יגיעו, הרי מקדש הוא כל כך הרבה 
שעות למען בוראו למה יפסיד את אלו השעות מב' העולמות, על 
בלתי  ויקדש את פעולותיו  פניותיו  ואת  היצר  עליו לסלק את  כן 

להשי"ת לבדו. 
מוטל  ולנגיעותיו,  להיצר  לו  יכול  שאינו  לאדם  לו  נדמה  אם  גם 
במעשיו  ולכוון  נגיעותיו  את  למעט  שאפשר  ככל  להתאמץ  עליו 
במעט  וגם  לשמה,  בעניני  ישנם  מדרגות  הרבה  כי  לשמים,  יותר 
לשמה מזכה את ארחו לשמים, ועל זה אמרו חז"ל שמתוך שלא 
לשמה בא לידי לשמה, כי מאחר שגם בשעה שהוא מוקף בנגיעות 
מתאמץ הוא לכוון דעתו לשמים, לכן יתעלה על ידי העבודה לכוון 
שעדיין  יווכח  שיתעלה  וככל  בלבד,  שמים  לשם  הימים  ברבות 
ישנם מדרגות נוספות בעניני לשמה, וכפי שאמר הרה"ק רבי משה 
לענות  שכיוון  בעצמו  יודע  היה  אילו  כי  פטירתו  לפני  מקאברין 
'אמן' אחד לשם שמים משך כל ימי חייו היה הרבה יותר רגוע, כי 
זה הצדיק מאחר שנתעלה כל כך השכיל להבין כי עוד לא זכה לידי 
לשמה באמת ובתמים, אך ללא ספק שהיו כל מעשיו לשם שמים, 
לכוון  עליו  שם,  הוא  באשר  יהודי  איש  כל  של  העבודה  גם  וזוהי 
כפי בחינתו ומדרגתו לעבוד את בוראו לשמה, ואז יזכה להתעלות 

ממלתעות היצר המכוון לסלקו מזכיותיו בהיסח הדעת. 

שמה עבודה ל
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hen discussing the laws of capital punishment 
through stoning, the Torah instructs the 
witnesses to be the ones to throw the first 

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

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

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

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

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

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

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

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

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

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

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

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

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

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

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

person be put to death. (17:6)

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ידידינו החשוב  

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

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

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

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

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

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

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

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

ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  ג
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המשך בעמוד 3

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

שעליה לבדה נברא העולם?"

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

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

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

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

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

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

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

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

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

ראשית עמלו.

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

הלוויים בשירה מיוחדת.

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

מפתח הברכות

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

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

מהם..."

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

פי יסוד זה.

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

בחיים.

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

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

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
R’ Shalom Arush

(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

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

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

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

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

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

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

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

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

9302030־03.

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

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

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

הנוראים.

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

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

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

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

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

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

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

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

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

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

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

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

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

רוחני, עליון.

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

ומתוקה.
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מאת מנחם כהן 

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

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

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

לפחות טירדה זו. 

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

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

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

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

אבלים, וכך האוהלים.

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

שבא לחזק את התושבים. 

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

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

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

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

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

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

פרי צעיר?

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

נחוץ לשימושים אחרים. 

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

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

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

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

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

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

אלא בתנאים האמורים.

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

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

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

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

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

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

את התפילין והמזוזות.

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

מושג ברגע

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

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

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

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

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

א'רנט

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

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

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

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

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

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

לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

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

Moreinu HaRav shlit”a 
 

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

- Tiv HaToarh - Shoftim 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

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

דברי התעוררות לתשעת הימים

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

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

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

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

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

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

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

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

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

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

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

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

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

עצמו.

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

מחמורים.

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

משום זה.

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

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

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

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

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

הרגש, וזה נורא ואיום.

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

הבית עולה בלהבות אש....

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

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

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

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

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

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

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

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

נאמנה. 

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

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

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

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

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

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

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

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

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

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

כמה ספרי מוסר].

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

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

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

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

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

דיין!

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

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

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

בעניני חורבן הבית, חיזוק בתפילה, והדרכה לימי בין הזמנים
ליל ה' פר' דברים – חזון תשע"ח ירושלים עיה"ק תובב"א
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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.
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Parshas Toldos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  



 

 

 

 דודי זקני נשמת לעילוי זה גליון
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דרמר ד"הי מרדכי ר"בהר ז"ל ציון בן ר"הר
 ט"תשע טבת' ח ע"נלב

 ה"תנצב

   ויחיפרשת  312' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 עלי שי"ח 
 ''המהפכה''

 . ואגדה הלכה, גמרא, משניות של הביאור ספרי בכל עצום שינוי אירע האחרונות השנים וחצי בעשור
  וכן, וסוכה יבמות, חולין, עירובין גמרא כמו, לכך שצריכים ס"הש גמרות את היטיב המבארים ותמונות איורים של רבים ספרים

 שונים הלכה ספרי וכן'. ה ויראי חכמים תלמידי ציירים ידי על אומן ביד מאוירות סדרים מששה רבות מסכתות על משניות
, וטריפות שחיטה הלכות, החודש קידוש סוגיות כדוגמת, בהם ממשמשת הכל ויד למבוארים נהפכו, ונעול חתום כספר שהיו

 .ועוד ועוד, וקרבנות קדשים
'  חדש' משום בכך אין אם ששאל מהם לאחד, זו במלאכתם הספרים מחברי את פעמים וכמה כמה עודד, א"שליט רבינו

 עירובין לגמרא והראה, ציורים שיש מקומות וכמה כמה יש ס"הש בגליונות הלא לו ואמר רבינו התפלא, התורה מן האסור
 '.וכו לו היו לבנות צורות דמות ')א ד"כ ה"ר( אמרו גמליאל רבן על וכבר ')ב ג"כ( מציעא ובבא) קמא פרק(

 תמונות בצירוף בהלכה א"שליט מרן רבינו מנהגי כל הכולל )הלכה של אמות' ד - אלא(' אלא' ספר הופיע אף שנתיים לפני
 .מהדורות בכמה כבר והודפס, הציבור גווני בכל נלהבות לתגובות זכה הספר, דבר בכל נוהג כיצד לראות קודש ומראות

* * * 
 ?זה לכל נדרשנו ולמה

 מנהלי כמה. וחול קודש, שונים במעמדות והחסידות התורה מגדולי תמונות של רבים עיתונים התרבו האחרונה בתקופה
ע"י ציבור גדול מאד   הנקרא הגליון של זו במה לנצל הוא מוכרח דבר כי, עיננו את האירו ישראל בארץ חשובים מוסדות

. מזה תועלת שיותר כמה להביא ולנסות, ומרוממים נעלים לדברים תמונות של הענין את להחדיר כדי, שבוע בכל, י"כבלעה"ר 
 .)בכתב לפרט נוכל שלא תועלתיות עוד ויש(

  יפה מראה, כשמו והוא -' מראה יפה' חדש במדור, ה"בעז מהשבוע מתחילים אנו, א"שליט חכמים תלמידי עם אחת בעיצה
  השבוע בפרשת וענין, מחד ההלכה ודקדוק תורה אהבת המחדיר, א"שליט רבינו ואורחות מהלכות השבוע לפרשת המתאים

 .זה לנושא מתאימה בתמונה שימוש תוך, מאידך
 .והארה הערה בכל נשמח. ידינו תחת ומכשול תקלה תצא ושלא, התועלת מקסימום את להביא נזכה כי מקוים אנו

 
שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק

 פשט על הפרשה
 )ו ,(מח "'וגו אחריהם הולדת אשר ומולדתך"

  ומנשה אפרים היו ה"דאל כן להתנות הוצרך כ"דע ל"וי. זה לכתוב הוצרך למה אחריהם הוליד לא שבאמת כיון קשה' לכאו
  לו שאין עכשיו חלקו יורשים היו בנים לו היו שאילו כיון יוסף של חלקו גם ויורשין שבטים' ב עצמן שהם חלקים' ג נוטלין
. ואפרים מנשה בכלל יהיו בנים שאר לו יהיו ואם כלל חלק לו אין עצמו שליוסף להתנות הוכרח ולכך במקומו הם עומדים

  יוסף נקרא נחלה מלבד דברים דלשאר משום ל"וי) ש"עיי בקש דחאם ואולי( שבטים ד"י דקחשיב ד"י אות ראה תנחומא' ועי[
 .זצ"ל א)"(שליט ר"מאאמו]. שבט בדין
  אביהם אפרים ויתאבל' ז' א א"בדה דכתיב לדבריו' ראי ונראה, הזכירם לא והכתוב בנים עוד ליוסף שהיו כתב ן"הרמב אבל
  המשפחה דלפעמים מוכרח זה שאין פ"ואע[ )רבים' ל( אחיו רק )יחיד' ל( אחיו כתיב ולא לנחמו אחיו ויבואו רבים ימים

  ונתנו אחיו לבניו קרא למה ל"חז שאלו אבנים לקטו לאחיו יעקב ויאמר דכתיב אבינו יעקב אצל חזינן אבל אחיו נקראין
 ].ר"בב ש"ע לזה טעם

 )טז ,ח(מ "הנערים את יברך"
  בא ויעקב הישר' בס' כדאי ד"ל בן' הי וכשילדם מצרים ארץ על כשיצא שלושים בן היה יוסף שהרי ב"כ בני היו החשבון לפי
  שנה ז"י במצרים' והי'] ב ה"מ לעיל בפסוק כמפורש הרעב משני שנים' ב ועוד השובע משנות שנה' ג דהיינו[ שנה' ה אחר
  להו קרי דכאן ונראה. נער אדם נקרא' כ בן עד דרק' ד' סי א"פ משלי במדרש ישמעאל' לר מכאן וקשה ב"כ בני היו כ"א

 .ג"כ' ו ביהושע י"רש ש"כמ זריזותם ש"ע נערים
 )(טעמא דקרא

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל
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בס"ד

ושמעו אל ישראל אביכם
אליו  הגיע  שפעם  שליט"א:  הרב  מורנו  סיפר 
הוא  אביו,  על  טענות  מלא  והוא  צעיר  בחור 
החל למנות את כל החסרונות שיש לאביו, וכל 
הטענות שיש לו כלפיו, ולסיום אמר: שמעולם 
לא ראה אצל אביו שום דבר טוב ולא למד ממנו 
בדרכיו,  ללכת  מתכוון  ואינו  טוב,  דבר  שום 
דבריו.  ע"פ  כך  בכבודו,  חייב  שאינו  ובוודאי 
טרם נמשיך נבהיר, כי אותו בחור כמובן טעה, 
שליט"א  הרב  מורנו  ענה  התורה.  דעת  זו  ואין 
לא  מה  מאביך  למדת  לדבריך  הרי  לבחור: 

לעשות.. וזה וודאי דבר גדול מאוד.
ואומר  לבניו  קורא  פטירתו  לפני  אבינו  יעקב 
אל  ושמעו  יעקב,  בני  ושמעו  'הקבצו  להם: 
ישראל אביכם', יעקב אבינו מלמד אותנו בניו, 
שצריך כל אחד לשמוע מוסר מאביו, כמאמר 
הרע  היצר  אביך'.   מוסר  בני  'שמע  הכתוב 
'עובד קשה' כדי לבלבל את האדם ואינו מניח 
לו לעשות שום מצווה בנחת, הוא גם לא מניח 
לו לקבל מוסר משום אדם, ובפרט לא מאביו, 
ופעמים שיאמר לו: הרי אביך אדם גדול כל כך 
והוא אינו יכול להבין אותך ולכן אל לך לשמוע 
הלא  לו:  שיאמר  ופעמים  מוסר,  ממנו  ולקבל 
אביך הוא קל שבקלים, ואתה הרי גדול וחשוב 
ממנו בהרבה, ובוודאי שאינו מספיק חשוב כדי 

להטיף לך מוסר..
מסופר על רבי יחזקאל משינאווא זצוק"ל בנו 
של רבי חיים מצאנז זצוק"ל שבכל פעם שהיה 
ביניהם  מתעוררות  היו  אביו  את  לבקר  מגיע 
ונותנים  נושאים  והיו  בהלכה  דעות  חילוקי 
בעוז ובתעצומות, פעם עלה על שולחנם נושא 
את  היטב  שיברר  מבנו  מצאנז  הרבי  וביקש 
יחד  ידונו  אליו  שיגיע  הבאה  ובפעם  הסוגיא 
שנושא, והנה כשהגיע הרב משינאווא בנסיעתו 
הבאה לצאנז, לא נכנס כדרכו מיד לבית אביו, 
אלא פנה לבית המדרש ולאחר כמה שעות של 
מדוע  אח"כ  כששאלוהו  אביו,  אל  הלך  לימוד 
יצאו  אביו  אל  שכשיגיע  ידע  כי  ענה  כך,  נהג 
הם למלחמתה של תורה, ולכן היה עליו ללמוד 
היטב את הלכות כיבוד אב כדי שבלהט הוויכוח 

יזכור מה ואיך מותר לדבר בפני אביו.
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יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

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

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

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

ן ִיְמְלאּו ְיֵמי ַהֲחֻנִטים  י ּכֵ ִעים יֹום ּכִ ְמְלאּו־לֹו ַאְרּבָ ַוּיִ
ְבִעים יֹום: )נ, ג( ְבּכּו ֹאתֹו ִמְצַרִים ׁשִ ַוּיִ

ופרש"י: לפי שבאה להם ברכה לרגלו, 
שכלה הרעב, והיו מי נילוס מתברכין.

רש"י כיוון במאמרו להוציא את המקרא ממשמעותו הפשוט, שלא 
יטעה הקורא ויאמר שמצרים אכן ביכו 'אותו' היינו את יעקב, כי 
לאמיתו של דבר לא נצטערו כלל על יעקב שאיננו כי לקח אותו 
זכו  כי  בידעם  ופרנסתם,  הונם  על  אם  כי  נצטערו  ולא  אלקים, 
בזכותו לברכה, ומעתה שוב לא יזכו לאותה ברכה, ונצטערו על כך 
מאוד מאוד, וללמדינו בא כי אין גוי בארץ אשר יכוון את מעשיו 
לשם שמים, ואם רואים שהורידו דמעות על אדם כשר בהכרח לא 
היה זה כי אם מחמת צערם, כי זהו ההבדל בין ישראל לגוי, גוי אינו 
עושה שום פעולה לשם שמים, ואם עושה איזה פעולה טובה אות 
הוא שמכוון לשם עצמו, כי לא תמצא הכושר והיכולת של עשיית 
אינה  כי כח הביטול להשי"ת  בישראל,  כי אם  דברים לשם פעלן 

בנמצא בגוי כלל.
כשנודע  הקודמת,  בפרשה  פרעה,  אצל  מוצא  אתה  בדבר  כיוצא 
יח(  יז  )מה,  ליוסף  הורה  תיכף  יוסף,  אחי  בואם של  דבר  על  לפרעה 
אמור אל אחיך זאת עשו וגו' ובאו אלי ואתנה לכם את טוב ארץ 
לכאורה  מוכיחים  המקראות  ואלו  הארץ,  חלב  את  ואכלו  מצרים 
יוסף  על טוב לבו של פרעה, רוצה הוא להטיב עם משפחתו של 
ללא שום תמורה, אך לאמיתו של דבר כבר הקדים הכתוב שלפניו 
נשמע  'והקול  טז(  )שם,  זה ממזגו הטוב, באמרו  היה  לא  כי  להוכיח 
בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו', 
ועבדיו להשכין את אחי  רצה פרעה  לחינם  מודיענו שלא  הכתוב 
בכך  ראו  הם  כי  בעיניהם  הוטב  שהדבר  מפני  ורק  בתוכם  יוסף 
טובה גדולה לממלכת מצרים לכך היו חפצים בהם, ועל אף שכלפי 
חוץ לא גילו את מאוויים, בכל זאת הבין יוסף היטב את מטרתם, 
שחפצים הם למנות את אחיו כשרים כדי לנהל את הממלכה ברוחב 
בינתם. ומאחר שידע זאת לקח את החלושים מאחיו והציגם לפני 
פרעה, והם הודיעו לפרעה כי רועי צאן המה, וכל זאת כדי להישמט 
רצונו  תכלית  את  פרעה  גילה  כבר  ואז  כשרים,  למנותם  מרצונו 
ליוסף  אמר  כך  על  פתח  לו  נתנו  שלא  אף  ועל  כשרים,  למנותם 
'ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי', כי 
הם  יכולים  בצאן  הוא  עיסוקם  שכל  אף  שעל  לעצמו  הסיק  זאת 

בפעולותיהם להמשיך ברכה במעשי ידיהם. 
גוי לכוון בכל  זוהי דרכו של  כי  על כל פנים רואים אנו מכל זאת 
הישראלית  האומה  על  המוטלת  והעבודה  עצמו,  לטובת  מעשיו 
שנתבדלו מן הטועים להרבות בפעלים לשם בוראם, כי לכך נוצרו 
ובזכות העבודה הזאת זכו למעלתם להקרא בשם 'ישראל' ולהיות 

תורה  לישראל  להם  נתנה  ולכך  עולם,  של  למלכו  המובחר  לעם 
ומצוות כדי להקדיש את כל עתותיהם לעבודת בוראם, כדי לעורר 

נח"ר לפניו. 
אך עלינו לדעת כי על אף שהנפשות הזכות שבישראל מוכשרים 
רע  לב האדם  יצר  כי  כלל,  זו עבודה קלה  אין  זאת  בכל  לכך,  הם 
מנעוריו, ואף שלולא היצר המטשטש דעתם ומחשבתם היו בקל 
ביניהם  נמצא  שהוא  מאחר  הרי  לשמים,  מעשיהם  את  מכוונים 
בהם  מתעורר  ודרכו  גדול,  וטשטוש  בלבול  בהם  הוא  מעורר 
רצונות שליליים, הן לעבור על האסור, והן לקיים את החיוב מתוך 
מעליו  לסלק  כדי  עצומה  יגיעה  האדם  מן  ונדרש  אישיות,  פניות 
וכפי שמרבה מרן החזון  ולקדש כל רצונותיו לשמים,  כל הפניות 
איש לכתוב באגרותיו בזה"ל: 'והעיקר שידע האדם למי הוא עובד' 
כל  מוכן מצד עצמו לקדש את  הישראלי  כי עצם הדבר שהאיש 
כי אילו לא היה חפץ בכך לא היה  ניכר מפעליו,  עתותיו לשמים 
כב'  יום  בכל  להקדיש  לו  מה  לשם  כי  ולמצוות,  לתורה  מקדשם 
ובמצוות,  להגות בתורה  כדי  ועוד שעות טובא  שעות לתפילותיו 
אילו לא היה חפץ מעצמו לעבוד את בוראו לא היה מפנה עצמו 
מטרדות עולם הזה כדי לעסוק בעבודת בוראו, אלא בהכרח שהוא 
יכול לסבול  מצד עצמו חפץ במצוות בוראו מאוד, אך היצר אינו 
אותה מעלה יתירה שבעם שמבטלים הם את כל רצונותיהם לשם 
את  לעבוד  מתכונן  הישראלי  שהאיש  השעה  בזו  כן  ועל  בוראם, 
את  ממנו  הוא  גוזל  ובכך  שלילית  כוונה  בו  מעורר  תיכף  בוראו 
על האדם  והעבודה המוטלת  בוראו,  הזכות לעשות פעלים לשם 
בזו השעה שלא ישכח מתכלית יגיעו, הרי מקדש הוא כל כך הרבה 
שעות למען בוראו למה יפסיד את אלו השעות מב' העולמות, על 
בלתי  ויקדש את פעולותיו  פניותיו  ואת  היצר  עליו לסלק את  כן 

להשי"ת לבדו. 
מוטל  ולנגיעותיו,  להיצר  לו  יכול  שאינו  לאדם  לו  נדמה  אם  גם 
במעשיו  ולכוון  נגיעותיו  את  למעט  שאפשר  ככל  להתאמץ  עליו 
במעט  וגם  לשמה,  בעניני  ישנם  מדרגות  הרבה  כי  לשמים,  יותר 
לשמה מזכה את ארחו לשמים, ועל זה אמרו חז"ל שמתוך שלא 
לשמה בא לידי לשמה, כי מאחר שגם בשעה שהוא מוקף בנגיעות 
מתאמץ הוא לכוון דעתו לשמים, לכן יתעלה על ידי העבודה לכוון 
שעדיין  יווכח  שיתעלה  וככל  בלבד,  שמים  לשם  הימים  ברבות 
ישנם מדרגות נוספות בעניני לשמה, וכפי שאמר הרה"ק רבי משה 
לענות  שכיוון  בעצמו  יודע  היה  אילו  כי  פטירתו  לפני  מקאברין 
'אמן' אחד לשם שמים משך כל ימי חייו היה הרבה יותר רגוע, כי 
זה הצדיק מאחר שנתעלה כל כך השכיל להבין כי עוד לא זכה לידי 
לשמה באמת ובתמים, אך ללא ספק שהיו כל מעשיו לשם שמים, 
לכוון  עליו  שם,  הוא  באשר  יהודי  איש  כל  של  העבודה  גם  וזוהי 
כפי בחינתו ומדרגתו לעבוד את בוראו לשמה, ואז יזכה להתעלות 

ממלתעות היצר המכוון לסלקו מזכיותיו בהיסח הדעת. 

שמה עבודה ל

פר' ויחי
י"ד טבת תשע"ט
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

ט"ת   יחי  תשרפ | א

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

לב-ז(:  )בראשית  עשו  עם  להתפייס  יעקב  כשהלך 

"וישובו המלאכים אל יעקב לאמר, באנו אל אחיך 

איש  מאות  וארבע  לקראתך  הולך  וגם  עשו  אל 

עיניו  יעקב  "וישא  לג-א(:  )שם  עוד  כתוב  וכן  עמו". 

וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש".

וביאר ה"מגלה עמוקות" )פרשת שמות ד"ה רשע( 

ענין ארבע מאות איש של עשו הרשע, שהם רמז 

כוחות הטומאה שלקח עמו עשו להילחם  ת'  על 

כנגד יעקב. על פי האמור הוא מבאר מה שמבואר 

את  הרג  רבינו  משה  כי  האריז"ל,  רבינו  בכתבי 

מצרי בשם תכ"ה. לכן כשאמר משה לדתן ואבירם 

)שמות ב-יג(: "ויאמר לרשע למה תכה רעך" - הזכיר 

הרשע:  לו  ענה  המצרי,  את  הרג  שבו  תכ"ה  שם 

המצרי",  את  הרגת  כאשר  אומר  אתה  "הלהרגני 

באמירה  להרוג  רוצה  אתה  אותי  גם  האם  פירוש 

בשם תכ"ה כאשר הרגת את המצרי בשם זה.

מקור הדבר ב"פרי עץ חיים" )שער קריאת התורה 

פ"ה( שצריך לכוון באומרו )ובא לציון(: "כי לא עזב'ת 

אשר  השם  והוא  תכ"ה,  תיבות  סופי  ה'  דורשי'ך 

הרג משה בו את המצרי ]כדכתיב ויאמר לרשע[ 

למה תכ"ה רעך... וכל המכוין בו ניצול מאדם רע 

בזה  הכוונה  עמוקות"  ה"מגלה  מבאר  היום".  כל 

כי שם תכ"ה נוטריקון ת' כ'וחות ה'טומאה, לרמז 

זה  מי שמכוון שם  לכן  זה מבטלם,  ששם קדוש 

עשו  של  משרו  היינו  היום,  כל  רע  מאדם  ניצול 

ת'  עם  ישראל  איש  כנגד  שבא  הרע  היצר  הוא 

כוחות הטומאה.

חשבתי דרכי לרמז בזה מה ששלח יעקב את 

הזה  "כדבר  לב-כ(:  )בראשית  לעשו  לומר  המלאכים 

תדברון אל עשו במוצאכם אותו", רמז לו בתיבות: 

אם  תכ"ה,  שם  תיבות  ראשי  ת'דברון  ה'זה  כ'דבר 

כוחות  מאות  ארבע  עם  כנגדי  להילחם  בא  אתה 

הטומאה, כי אז אלחם כנגדך בשם תכ"ה שמכניע 

ואמנם המלאכים  ה'טומאה.  כ'וחות  ת'  בקדושתו 

של יעקב הכו את ארבע מאות איש של עשו בשם 

תכ"ה, כמו שפירש רש"י על מה ששאל עשו )שם 

לג-ח(: "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי", שהם 

המלאכים שהכו בהם.

ד"ה בקש( הטעם שנסתלקה השכינה מיעקב שלא 

יגלה לבניו את הקץ, כדי שלא יפלו ישראל ברשת 

היאוש מפאת אריכות וכובד הגלויות.

כובד  את  אבינו  יעקב  כשראה  כן  כי  הנה 

כדי  שמע  קריאת  להם  תיקן  הגלות,  ואריכות 

שיוכלו להתחזק בגלויות.  ונראה להביא סימוכין 

לכך ממה שמפרש רש"י )דברים ו-ד(: "שמע ישראל 

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

)צפניה  האומות, הוא עתיד להיות ה' אחד, שנאמר 

לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  כי  ג-ט( 

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

אחד ושמו אחד". הרי לנו דברים ברורים שהכוונה 

בפסוק "שמע ישראל" היא חיזוק לגאולה העתידה 

שגם הגוים יכירו שהקב"ה הוא אחד.

שמבואר  מה  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

בספרים הקדושים, כי בפסוק הראשון של קריאת 

צריך  אחד",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  שמע: 

קדושת  על  נפשו  למסור  "אחד"  במילת  לכוון 

השם. ומקור הדבר בתיקוני זוהר )הקדמה י:(: "והאי 

באחד  נפשיה  דמסר  מאן  דמאריה,  רחימוי  איהו 

פירוש, זהו אוהבו של הקב"ה,  ברחימו דמאריה". 

מי שמוסר נפשו באחד בגלל אהבת בוראו. וביאר 

רבינו האריז"ל ב"שער הכונות" )ק"ש דרוש ו( הכוונה 

דין  בית  מיתות  ד'  על  נפשו  למסור  שצריך  בזה, 

באות ד' של אח"ד.

אבינו  יעקב  כשראה  כי  לומר  יש  האמור  לפי 

כדי  הקץ,  את  יגלה  שלא  שכינה  ממנו  שנסתלקה 

וכובד  אריכות  מפאת  בייאוש  ישראל  יפלו  שלא 

הגלויות, תיקן להם קריאת שמע שיקבלו עליהם את 

האמונה ביחוד ה' במסירות נפש, כי רק במסירות 

נפש יוכלו ישראל להתקיים בכל הגלויות. 

  כלי  ק"יא  תמש לגל  
 אל ט  תל ש לם ב  ך ההס "

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

רעיון חדש, לבאר מה שתיקן יעקב אבינו לישראל 

נפש כדי שנוכל להתחזק  קריאת שמע במסירות 

וישלח  בפרשת  שכתוב  מה  פי  על  בגלות,  גם 

דברי  על  למדים  אנו  ויחי  פרשת  בפרשתנו 

בניו  עשר  לשנים  אבינו  יעקב  שהשמיע  הפרידה 

"ויקרא  מט-א(:  )בראשית  פטירתו  לפני  הקדושים 

יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגידה לכם את אשר 

בני  ושמעו  הקבצו  הימים,  באחרית  אתכם  יקרא 

בפירושו  רש"י  אביכם".  ישראל  אל  ושמעו  יעקב 

ז"ל  חכמינו  כך  על  שדרשו  מה  בקיצור  מביא 

בגמרא )פסחים נו.(:

"ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם. 

ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו 

פסול,  במיטתי  יש  ושלום  חס  שמא  אמר  שכינה, 

שיצא  יצחק  ואבי  ישמעאל  ממנו  שיצא  כאברהם 

ממנו עשו. אמרו לו בניו, שמע ישראל ה' אלקינו ה' 

אחד, אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו 

ואמר,  אבינו  יעקב  פתח  שעה  באותה  אחד,  אלא 

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

ז"ל כי באותו  במקום אחר מגלים לנו חכמינו 

יעקב אבינו מצות קריאת שמע לכל  מעמד תיקן 

הדורות, והנה הדברים במדרש )ב"ר צח-ג(:

ישראל  זכו  מכאן  יעקב.  בני  ושמעו  "הקבצו 

מן  נפטר  יעקב אבינו  לקריאת שמע. בשעה שהיה 

העולם, קרא לשנים עשר בניו, אמר להם שמעו אל 

ישראל שבשמים אביכם, שמא יש בלבבכם מחלוקת 

על הקב"ה. אמרו לו שמע ישראל אבינו, כשם שאין 

מחלוקת,  בלבנו  אין  כך  הקב"ה  על  מחלוקת  בלבך 

שישראל  הוא  הדא  אחד...  ה'  אלקינו  ה'  אלא 

משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים, שמע ישראל 

אבינו ממערת המכפלה, אותו דבר שציוויתנו עדיין 

הוא נוהג בנו, ה' אלקינו ה' אחד".

 רתמש ית"אלר במסי"   נטת
קי ם ית"אל בכל הגל י  

כאשר נצרף את שני המאמרים בבחינת: "אלו 

ואלו דברי אלקים חיים" יתבאר לנו, כי במעמד זה 

יגלה  שלא  כדי  אבינו  מיעקב  שכינה  שנסתלקה 

כדי  שמע  קריאת  מצות  לישראל  תיקן  הקץ,  את 

ביתר  יתבאר  זה  ענין  בגלות.  להתחזק  שיוכלו 

רמ:  )דף  סופר"  ה"חתם  שביאר  מה  פי  על  שאת 

 הקת" הנטלא בין ישקב אבינ  ת יקן ק"יא  תמש
ל"בי שקיבא תס"ק  א  בת"  שד תיצאה נתמ   באחד

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 
(אנגלית ועברית)
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חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

מה ה' רוצה ממך
ליעקב אבינו היו בנים גדולי עולם: יהודה היה ראש 
הישיבה. אותו שלח יעקב להקים ישיבה בארץ גושן. 
יששכר היה מתמיד עצום ומבין את התורה לעומקה 
ובהשתדלות  בגשמיות  עיסוק  מכל  פרש  ולכן 
בפרנסה והקדיש חייו ללימוד התורה בלבד. ֵלִוי היה 
החברותא האישית של יעקב אבינו וראש הישיבה 
הבא, ולו מסר יעקב את כל התורה כמובא ברמב"ם 
והעברתה  התורה  שמירת  על  אחראי  אותו  ומינה 
מדור לדור, ואכן גם שבט לוי היו פרושים מכל עיסוק 

ואפילו בשעבוד מצרים לא השתעבדו.

והנה, לפני פטירתו, מחפש יעקב אבינו מודל וסמל 
לדורות, שכל יהודי בכל מקום שהוא יוכל לברך את 
בנו ולומר לו: "יהי רצון שתהיה כמו הצדיקים, וכמו 
צדיק פלוני" – אז בוחר יעקב דווקא באפרים ומנשה: 
כאפרים  אלוקים  'ישימך  לאמר  ישראל  יברך  "בך 

וכמנשה'".

ומנשה  אפרים  מאוד.  תמוהה  זו  בחירה  ולכאורה 
ובנתק  הארץ  בערוות  ביותר  הטמא  במקום  גדלו 
גמור מיעקב וממשפחתו. הם גם לא היו "אברכים" 
הפנויים לעסוק בתורה. מנשה היה ממונה על ביתו 
משרד  למנכ"ל  לפחות  שמקביל  תפקיד  יוסף,  של 
לו  היה  ִמִמי   – ואפרים  בימינו.  הממשלה  ראש 
ללמוד? הרי אביו יוסף היה טרוד בניהול ארץ מצרים 
שהייתה המעצמה הגדולה ביותר באותם ימים. ומן 
הסתם, גם אפרים היה צריך לעזור לאביו במשימות 
הרבות. ובכל זאת, אפרים הספיק להיות "רגיל לפני 
יעקב בתלמוד" )רש"י(, שלמרות הטרדות הגדולות, 
היה עושה מלאכתו עראי ותורתו קבע והיה רץ בכל 

הזדמנות ללמוד אצל יעקב.

מה רוצה יעקב לומר לנו בזה? יש בזה מסר עמוק 
וההתחזקות בשמירת  מאוד: ה' אוהב את התורה 
הטרדות  מתוך  באה  כשהיא   – והקדושה  המצוות 
מאוד  קל  החושך.  מתוך  אֹור  הזה.  העולם  של 
כשאתה  או  ומופרש,  פרוש  כשאתה  תורה  ללמוד 

של  החשיבות  אבל   – טרדה  מכל  ופנוי  "מסודר" 
התורה הזאת היא ברמה פחּותה בהרבה. זו תורה 
שלא שייכת לעולם הזה, היא שייכת לעולם הבא. 
התורה והעבודה של העולם הזה, שעושות באמת 
נחת רוח לקב"ה, הן תורה ועבודת ה' הבאות מתוך 
המניעות הטרדות והקשיים, כפי שכתבנו בשבועות 

האחרונים.

אנשים  הרבה  כי  זה?  את  להדגיש  חשוב  ולמה 
בטרדות,  עמוסים  שהם  מכך  ונופלים  מתבלבלים 
או מכך שיש להם קשיים מכל סוג שהוא או מכך 
שיש להם יצרים רעים ותאוות חזקות. אבל האמת 
היא, שדווקא בגלל זה כל תנועה שלהם וכל עבודת 
ה' שלהם וכל התורה שלהם כל כך חשובה ויקרה 
מה  עצוב?  אתה  מה  שבור?  אתה  מה  בשמיים. 
ה'  לעשות?  יכול  כן  שאתה  ממה  מתייאש  אתה 

אוהב אותך כשאתה בורח אליו מתוך העולם הזה.

וזה הצד השני של הטעות של רבים שחושבים שאם 
תורה  ללמוד  יכול  היה  הוא  אז   – וכך  כך  לו  היה 
ולעבוד את ה' כראוי. דוגמאות: אם היו לו מאה מיליון 
שקל בצד... אם היו לו כמה דירות מושכרות... אם 
"משחררת"  והייתה  חיל  אשת  יותר  הייתה  אשתו 
'אם  חושב  נשוי  בריא...  יותר  היה  הוא  אם  אותו... 
הוא היה רווק...' ורווק חושב 'אם הוא היה נשוי...' כל 
אחד חושב שאילו המצב שלו היה אחרת – אז הוא 

היה עובד את ה'. וזו טעות עצומה מאוד, שבגללה 
אנשים מפסידים את החיים שלהם.

התנאים  ועם  שאתה  כמו  אותו  שתעבוד  רוצה  ה' 
או  כסף  יותר  לך  היה  ִאילּו   – לך  שיש  המדויקים 
קשיים  לך  היו  לא  אילו  או  טובים  יותר  תנאים 
מה  הזה?  בעולם  אותך  צריכים  מה   – ומניעות 
אתה שווה? כל הערך שלך ושל העבודה שלך נובע 

מהתנאים המדויקים שיש לך.

זה בדיוק מה שאומרים חז"ל: "אל תאמר לכשאפנה 
אשנה". יש כל מיני סוגים של "לכשאפנה" – כשיהיה 
יהיו  או כשלא  טובים,  ילדים  בריאות,  כסף,  זמן,  לי 
וחז"ל  תאוות.  בלבולים,  נפש,  בעיות  צרות,  חובות, 
מחכה  שה'  תדע  זה,  את  תאמר  'אל  לך  אומרים 
מחכה  ה'  שלך.  המדויק  במצב  שלך  לעבודה 
כמובא  הזה'.  מהמקום  דווקא  שלך  לדיבורים 
להם  שאין  כשרים  אנשים  "יש  )יג(:  הר"ן  בשיחות 
פרנסה ויש להם דוחק ובלבולים גדולים מזה והוא 
טובה להעולם. ודע שיש דיבורים יקרים שיוצאים על 

ידי בלבולים דייקא".

אבל  בה'  להאמין  שרוצה  אחד  יש  נוספת:  דוגמה 
יש לו הרהורי כפירה וכל מיני בלבולי אמונה, והוא 
חושב שבגלל זה הוא לא יכול להאמין בה' והוא לא 
שווה כלום, אבל האמת היא בדיוק להיפך:  בגלל 
בכל  ואתה  בלבולים באמונה  שאתה מתמודד עם 
שלך,  האמונה  זה  בגלל   – בה'  להאמין  רוצה  זאת 
כך  כל  היא   – בינתיים  מאוד  חלשה  שהיא  אפילו 

חשובה בשמים.

וגם זה מובא בשיחות הר"ן )רכב(: "שמעתי בשמו 
אמונה,  ִבלבולי  לו  שהיה  אחד  איש  עם  שדיבר 
וחיזק אותו רבנו ז"ל ואמר לו שכל התהוות מעשה 
יתברך  ה'  שצפה  מה  בשביל  רק  היה  בראשית 
האמונה  בענין  ייסורים  להם  שיהיה  אנשים  שיהיו 
על  העולים  והכפירות  הבלבולים  מחמת  הקדושה 
המחשבות  אלו  כנגד  יתגברו  והם  ר"ל,  מחשבתם 
ויתחזקו באמונה, ורק בשביל זה ברא ה' יתברך את 
כל מעשה בראשית. ועל ידי דיבורים אלו נתחזק זה 
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ראש הישיבה

הכנסים של הרב שלום ארוש שליט"א לשבוע הקרוב

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום א', ט"ו טבת
)23/12/18(

בי"כ "הבן יקיר לי"
הנביאים 50,
בשעה 20:30

יום ג', י"ז טבת
)25/12/18(

בי"כ "יוסף תהילות"
השייטים 6 )השכונה הירוקה( 

בשעה 20:00

יום ד', י"ח טבת
)26/12/18(

ישיבת "חוט של חסד" 
שמואל הנביא 13,

בשעה 20:30

יום ה', י"ט טבת
)27/12/18(

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

בשעה 21:30

חולוןירושליםיבנהבת ים

ה' רוצה שתעבוד 
אותו כמו שאתה
ועם התנאים 
המדויקים שיש לך

בס"ד בר"ה
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