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The eight days of Chanukah begin next week.  The six 
weekdays receive their berachah from the preceding Shab-
bas.  Hence, in honor of the upcoming Shabbas Kodesh that 
approaches auspiciously, it is fitting that we focus on the tre-
mendous struggle that ensued between the Greeks and the 
holy kohanim, the Chashmonaim, regarding the mitzvah of 
lighting the menorah in the Beis HaMikdash with pure oil.  We 
have learned in the Gemara (Shabbas 21b): 

־"מאי חנוכה, דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למס

פד ודלא להתענות בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל, 

וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן 

שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה 

טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה  ימים,  שמונה  ממנו  והדליקו  נס  בו 

בהלל והודאה".

What is the reason for the festival of Chanukah?  As 
the Rabbis taught in a Baraisa: On the 25th of Kislev, the 
days of Chanukah commence.  They are comprised of 
eight days, on which it is prohibited to eulogize or fast.  
For, when the Greeks entered the Heichal, they contami-
nated all of the flasks of oil that were in the Heichal.  And 
when the royal Chashmonean house prevailed and de-
feated them, they searched and found only one flask of 
oil that was concealed with the seal of the Kohen Gadol; 
it contained only enough oil to light the menorah for one 
day.  However, a miracle was performed with it, and they 
lit with it for eight days.  In the following year, they estab-
lished and rendered these eight days permanent festival 
days, celebrated with the recital of Hallel and the expres-
sion of gratitude.  

The Greeks Contaminated  
All of the Oil Deliberately

Note that Chazal specifically said that “when the Greeks 
entered the Heichal, they contaminated all of the flasks of 
oil that were in the Heichal.”  They did not say that the oil 
was contaminated incidentally.  They wanted to teach us that 
the Greeks deliberately contaminated all of the oil to prevent 
the kohanim from kindling the menorah with pure oil.  

This is also evident from the words of the Rambam (Hilchos 
Chanukah 3, 5): ,בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם" 

־ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכ

-In the era of the Sec   נסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות". 
ond Temple, when the Greeks ruled, they issued decrees 
against the Jewish people, attempting to nullify their faith 
and refused to allow them to observe the Torah and its 

mitzvos. They extended their hands against their proper-
ty and their daughters; they entered the Heichal, wrought 
havoc within, and made the sacraments impure.  He states 
explicitly that the Greeks intentionally contaminated and de-
filed all of the sacred items when they entered and disturbed 
the Heichal.  

In direct contrast, when the Chashmonaim were victorious 
and entered the Heichal: “They searched and found only 
one flask of (pure) oil.”  This implies that they attempted to 
find pure oil with which to light the menorah in a state of pu-
rity.  The Meiri (Shabbas, ibid.) writes that the very fact that 
they found that solitary, uncontaminated flask was in itself a 
miracle.  Thus, he justifies the institution of celebrating Cha-
nukah for eight days, even though the duration of the mira-
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YAAKOV THE SOLE HANDLER OF EXCESS 
When Yaakov was sending to Eisav his gift of 580 animals to appease him, the passuk tells us 
 that he took from which came in his hand. The description ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו
of מן הבא בידו is a little cryptic. Rashi brings the Chazal that the gift of Yaakov included also 
gems that one ties in a purse and carries it in his hands to which the Baal Haturim adds מנחה 
is gematriah אבנים. Another interpretation is that this gift of Yaakov only contained items 
from which Maaser has already been separated. Let us present a new interpretation to the 
meaning of these words by which we will be able to define clearly the different roles of Yaakov 
and Eisav. 
Chazal tell us that even in the womb Eisav and Yaakov had split ideologies. Eisav pursued this 
world and Yaakov the next. They made a deal between themselves that Eisav would inherit 
this world and that Yaakov would have the next world. This deal brings us to a big dilemma of 
how then, can Am Yisrael partake from this world and yet it should still not be considered 
stealing from Eisav's portion? One answer that's given is based on the Halacha that if one 
buys a house in the middle of the field but not the land surrounding it, and he did not stipulate 
that he is buying the path leading to the house's entrance, the sale automatically includes the 
pathway to the house. For it is understood that no one would make such a purchase without 
the ability to enter his house by walking to it. So too, when Yaakov chose the World to Come, 
automatically with it came the pathway in order to enter Olam Habah and that pathway is 
Olam Hazeh. 
However, this explanation tells us that Am Yisrael can only partake from this world the 
necessities required to arrive at the next world. Anything more than the minimum would be 
considered excess and would border on stealing from Eisav. But if one acquires a greater 
amount than the minimum, it still can be deemed not stealing from Eisav as long as they are 
used for mitzvos and to enhance avodas Hashem. As the Shulchan Aruch Orach Chaim writes 
in Siman 231. בכל דרכיך דעהו in all your ways know Hashem. Ways can be referring to Olam 
Hazeh as it is called the derech to Olam Habah. Having a nice house in which chesed is done, 
and that the family will have then elevated spirits causing simchas hachayim to permeate, 
also enhances service to Hashem "on the way" to eternity. 
 Now we can understand a deeper meaning in when Yaakov exited from the womb he was 
holding on to the עקב the heel of Eisav. For even though Eisav had already acquired Olam 
Hazeh and Yaakov is now entering his territory, nevertheless Yaakov was holding on the heel 
of Eisav which means he is allowed to partake minimally from this world because it is the 
pathway to attain his portion which is the Next World. That is why the gematriah of עקב is 
the same number of words found in the Aseres Hadibros. The message is clear; Yes a Yid can 
partake from this world but it must be together with the condition that it relates to the  
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We are men, brothers – נשים אחים אנחנו'א  
I was on my way back on the New Jersey Turnpike to Lakewood 
when suddenly, I noticed a broken-down car parked on the side of 
the highway and a young man standing next to it. There were no 
police or any other vehicle that had been involved in an accident 
there.  
Impulsively, I turned my car to the side of the road, made an 
emergency stop, while at the same time honking my horn so that the 
young man would notice my pulling over. Because I was travelling at 
a high rate of speed, I came to a stop only after travelling a few 
hundred meters, the young man noticed me and ran towards me 
waving his hand for help. 
To my great surprise this was my only brother. He was on his way 
back from Philadelphia with his wife and son where his son had 
undergone a successful operation and he hit a deer running across 
the highway. To their great luck, the car was totally destroyed, but 
his wife and child were unharmed except for the shock. 
We transferred the luggage from the car to my car and within twenty 
minutes we were back on the main highway going home to 
Lakewood, with praise and thanks to Hashem Yisbarach! I just 
happened to merit to stop for my one and only brother!!! 

 י.ט.
 

Supervision ‘Certificate’ – 'השגחה' ודתעת  
I am in charge of acquiring the wine and drinks for the family in 
honor of Shabbos Kodesh. Every time the clerk asks to see my 
identification to prove that I am eighteen years old for if not then he 
is prohibited from selling me alcohol. 
However, since I don’t always carry my identification with me, he 
warned me that despite his believing me that I am not fooling him, 
however, at least once I have to show him my identification so that 
everything will be calm. 
The next time I really tried to bring my identification with me to calm 
him as we agreed. 
That day, the mashgiach of the yeshiva turned to me and urgently 
asked me for my identification for some paperwork that the yeshiva 
needed right away. 
I was very excited, and I shared the essence of the hashgacha with 
the mashgiach that if not for the story of the liquor store I would not 
have had my identification with me and tomorrow would have been 
too late to show the identification. 

 ב.ר.י.
 

What is Chanukah? -   אי חנוכה?מ
There is a famous parable about a king who announced a 
proclamation throughout his kingdom that for a few days 
anyone can come to his storehouses and take whatever he 
wants, and so, everyone came and ran to get into the 
storehouses. However, the path was filled with various 
temptations of food, music, and other forms of entertainment, 
etc. to the point that whoever came there was so distracted 
that he forgot his purpose of coming there and he remained 
among the many venues satisfying his desires. All of them, 
except for one Chacham, one wise man, who understood that 
all these nice things were standing in his way, all of them at the 
instruction of the king. All these venues served one purpose, to 
prevent those that came from entering the gates of the 
storehouses. Therefore, the Chacham closed his eyes and ears 
and passed by all the temptations until he reached the 
storehouses and filled his bags from the storehouses of the 
king. 
True, this parable was stated during the Yomim Noraim, but 
perhaps it can apply to the elevated days of the holiday of 
Chanukah as well. This holiday is unlike all the holidays, for 
although it truly is a holiday, but it falls out on weekdays, and 
aside from this, it is also packed with various events and many 
dishes, until sometimes, we are likely to forget (Shabbos 21b), 
‘What is Chanukah?’ What is this holiday? What is its purpose? 
And mainly, what is possible to attain during these days? 
The holy seforim, based on this Gemara, hint at the advantage 
of the days of Chanukah, ‘Regarding the wicks and oils that the 
Chachamim said, we may not kindle with them on Shabbos, we 
may kindle with them on Chanukah’, the wicks and oils hint to 
the souls [nefashos and neshamos] of Israel, that is, even those 
souls that are of very low stature, that even on Shabbos they 
are not ‘kindled’, even on Shabbos they do not feel any sanctity 
and they are not aroused to serve the Creator and to love Him, 
‘we may kindle with them on Chanukah’, during the days of 
Chanukah we may even kindle with them and illuminate their 
souls with the holy light of these days. 
Let us properly utilize the sanctity of these holy days that are 
upon us. Let us utilize the time opposite the holy lights whose 
mitzvah is when it gets dark, and specifically lower than ten 
tefachim [about 40 inches off the ground], we specifically light 
the lights in a low place. We should let the light of the candles 
enter within us and illuminate within us those dark places 
where on an ordinary day light will not reach them. And when 
we stand by the menorah, we should simply daven to HaKadosh 
Baruch Hu that this holy light should enter us, and the light 
should last for many days after Chanukah is over. 

          – Tiv HaMoadim - Chanukah     
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The Flame and The Fire 
וישב יעקב בארץ מגורי “ 37:1
 ”אביו, בארץ כנען
“Yaakov settled in the Land 
of his father’s sojourning, in 

the Land of Kna’an.” The Torah tells us that 
Yaakov settled in the Land of Eretz Kna’an, 
and the following Posuk says, “ ואלה תולדות יעקב
 these are the progeny of Yaakov, Yosef – ”יוסף
– and then proceeds to tell us of the incident of 
Yosef being sold by his brothers to 
Yishma’eilim, and ultimately sold to 
Mitzrayim, which was the beginning of the 
exile for Klal Yisroel.  Why does the Torah 
need to repeat here that Yosef was the progeny 
of Yaakov, that which we certainly already 
know?   
 “Yaakov settled” can be explained 
with a Moshol.  There was a certain flax 
merchant whose camel entered a town laden 
with flax.  The blacksmith asked where all the 
flax can be stored?  There was a clever man 
who answered him, “One spark can go forth 
from your bellows which will burn it all up.”  
Similarly, Yaakov saw all of Eisav’s chiefs.  He 
wondered, and said, “Who would conquer all of 
them.”  The following Posuk says, “ אלה תולדות
 :These are the offspring of Yaakov“ – ”יעקב, יוסף
Yosef,” implying that Yosef is the solution to 
the problem of the chiefs of Eisav.  It says in 
Ovadiah 1:18 “ ,והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה
 The house of Yaakov shall be“ – ”ובית עשו לקש
fire, the house of Yosef shall be a flame, and 
the house of Eisav shall be straw.”  A spark 
shall go forth from Yosef which will annihilate 
and burn them all up.  (רש"י) 
 Rashi tells us that Yaakov is like the 
fire and Yosef is like the flame, and together 
they will destroy Eisav, who is like straw.  
Why is it that Yosef is the one who is like the 
flame?  There are Tzaddikim who are only 
Mashgiach upon themselves; they only ensure 
that they follow the proper path, but are not 
concerned with others around them. They are 
like a standing fire.  There are other 
Tzaddikim who are not only Mashgiach 
themselves, but they are also Mashgiach upon 
others.  They seek to help elevate those around 
them, and have a far reach in inspiring others.  
They are like a flame, which does not stand 
still, but moves around, and can have a far-
reaching impact.  This second type of Tzaddik 
was the Bechina of Yosef Hatzaddik.  Yosef’s 
mother said, “יוסף ד' לי בן אחר” – that there 
should be an additional son, for Yosef always 
had an effect on others.  Bereishis 37:2 “ והוא
 Yosef saw that the children – ”נער את בני בלהה
of the maidservants were not being treated 
well, and he tried to rectify the situation. “ ויבא
 When Yosef saw – ”יוסף את דבתם רעה אל אביהם
his brothers acting in a way he deemed was 
improper, he went to tell their father, for he 
felt responsible for them.  He wanted to do 
everything he could to have a positive impact 
on others – he was everyone’s Mashgiach.   

Just as there are Tzaddikim, who seek to do 
good for others although there is no benefit for 
themselves, so too on the other side there is 
Eisav, who is from the side of the Nachash. 
The Nachash is the lowest of all animals, for 
when it lets out its venom into its enemies, it 
has no Hana’ah, while all other animals, 
although they may be causing harm to others, 
when they bite and their venom goes into their 
enemies, they have some Hana’ah from it.  
Yosef is the Tzaddik who seeks to help others 
without him receiving any Hana’ah, and 
therefore it is appropriate that he is the one 
who is the flame, the one who will destroy 
Eisav, who seeks to harm others although he 
has no Hana’ah from it. (אך פרי תבואה) 

 Rashi says that Yaakov sought to 
dwell in peace.  Yaakov sought to show and 
teach his children how to withstand the 
Nisoyon of wealth.  With the Nisoyon of 
poverty, Yaakov had already been tested, and 
he had the terrible Tzoros of dealing with 
Eisav and Lavan.  He taught his children how 
to withstand those Nisyonos and still serve 
Hakodosh Boruch Hu properly.  One should 
not question Hakodosh Boruch Hu as to why 
he is in the position of poverty, but should 
accept it.  However, wealth with tranquility is 
that which Yaakov did not have previously.  
There were times that he did have wealth, but 
he had to deal with the Tzoros of Eisav and 
Lavan.  He now sought to dwell in tranquility 
to show and teach his children that even when 
one is wealthy and is dwelling in complete 
tranquility, he must never forget Hakodosh 
Boruch Hu and make sure to serve Him 
properly.  The Medrash tells us that while 
Yaakov sought tranquility, what occurred was 
 was the incident with Yosef.  What – רגזו של יוסף
the Medrash is telling us is that Yaakov was 
receiving a message that it was not his Avodah 
to teach his children how to withstand the 
Nisoyon of wealth and tranquility.  His 
Avodah was to teach his children how to 
withstand the Nisoyon of poverty and 
disarray, and still serve Hakodosh Boruch Hu 
properly – and he did a wonderful job of 
showing and teaching his children.  However, 
it was his son, Yosef, who was to teach Klal 
Yisroel how to serve Hakodosh Boruch Hu 
through wealth and tranquility.   We know 
that Yosef became wealthy in the house of 
Potifar, as the Posuk says that he was an “  איש
 and when he became the second in ”מצליח
command of Mitzrayim, he had both wealth 
and tranquility.  Through it all, “ויהי ד' את יוסף” 
– Yosef always had Hakodosh Boruch Hu with 
him.  He always served Hakodosh Boruch Hu 
in the proper manner.  It is from Yosef 
Hatzaddik that we learn that even with 
wealth and tranquility, that one must 
remember that it is all from Hashem and serve 
Him properly.  (מהר"י שטייף) 

 When Yaakov Avinu came to the 
land of the sojourn of his father, he felt that it 
was the beginning of his children being 
strangers and going into Golus. The entire 
Parshah of Yosef going down to Mitzrayim and 
of the incident of Yehudah and Tamar, were 
all a precursor of the future Golus to come.  
Yosef being sold down to Mitzrayim was the 
beginning of Golus Mitzrayim, and the 
Parshah of Yehudah and Tamar is a reference 
to the exiles Klal Yisroel would endure until 
they would ultimately be Zoche to the final 
Geulah, which will be with the coming of 
Moshiach, who will come from Peretz – who 
came from the union of Yehudah and Tamar.  
Yaakov was distressed as to what was about to 
happen his children, the severe Golus they 
would need to endure, and wondered who 
would be able to conquer them.  The Torah 
comes to give a Nechama to Yaakov Avinu, 
and states that it would be the Zechus of his 
beloved son, Yosef Hatzaddik, who would lead 
the way for Klal Yisroel to withstand the 
Golus, specifically Golus Yavan.  Klal Yisroel 
would be saved from the Gezeira of אנטיוכס in 
the Zechus of Yosef, as it says in the Seforim 
Hakdoshim, that “אנטיוכס” is the same 
Gematria of “יוסף” – as it was the Zechus of 
Yosef which neutralized the wicked 
Antiyochos.  (יגל יעקב) 

 Yaakov was preparing for the future 
of Klal Yisroel.  He sought to prepare Klal 
Yisroel for all situations, so that they always 
know that they must serve Hakodosh Boruch 
Hu, and how to accomplish it.  The Torah tells 
us that it was not for Yaakov to do it alone, but 
it would be his son, Yosef, who would take 
upon his shoulders to teach Klal Yisroel how 
to act in times of Golus, and in times of wealth 
and tranquility.  Yosef was a true Tzaddik, 
and when it came time to be tested with 
matters of Zenus, he held firmly to the Ribbono 
Shel Olam, as well as when he became one of 
the most powerful people in the world, he once 
again held on firmly to the Ribbono Shel Olam.  
Yosef learned from his father, as Rashi tells us 
that Yaakov saw the image of his father, and 
that is what gave him the strength to 
overcome his Nisoyon of Zenus.  The Yivanim 
were immoral people.  It was the Zechus of 
Yosef Hatzaddik who saved us – and it was 
Yosef who taught us that we should never 
forget the Ribbono Shel Olam, even in times of 
wealth and tranquility. Chanukah is coming 
and we must prepare for it.  We must 
strengthen ourselves in our Avodas Hashem, 
and we must know that no matter what the 
situation; a place of poverty and confusion, or 
a place of wealth and tranquility, we must 
never question the Ribbono Shel Olam, and we 
must know that it is all from Him.  May we be 
Zoche to have a truly Lichtigah Chanukah. 

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter
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Reflections on a Heavenly Occupation 
 

By Jonathan Jarashow on behalf of the Noah’s Spark/Ner Chai Foundation 
 
 
“Hashem said, ‘Let the one who is skilled as a shepherd of the flock…come and shepherd My people.’” (Shemot Rabbah 2:2) 
 
In Bereshit 47:3, after Joseph reconciles with his brothers, he introduces them to Pharaoh. The Egyptian ruler then asks his brothers, 
"What is your occupation?" And they respond, "Your servants are shepherds, both we and our forefathers." Indeed, our Rabbis tells 
us that many of our great forefathers were shepherds: Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Aaron, Joseph, and David are referred to as 
the “seven shepherds,” for they shepherd Israel as a shepherd leads his flock. In this way, they imitate the ways of Hashem—the 
Ultimate Shepherd.  
 
Both R. Menachem Schneerson, the most recent Lubavitcher Rebbe, and R. Abraham Isaac Kook point to the unique advantages of 
the shepherd’s secluded lifestyle. While engaged with their flocks of sheep or goats, shepherds are insulated from the distractions of 
society. This allows them to contemplate Hashem and His creations, and to serve Him with great dedication.  
 
Italian Torah scholar R. Menahem Recanati singles out two of the seven shepherds, Jacob and David, for comparison. He even 
refers to them as twins because of the many parallels in their lives. For example, Chazal teach, ”Yaakov Avinu lo meit”—Jacob did 
not really die, because he lives on through his descendants. The same is said about David, “David Melech Yisrael Chai VeKayam,” 
that he lives on forever.  
 
In addition, the great shepherds Jacob and David both refer to Hashem as the Great Shepherd who takes care of His people.  
 
Jacob was the first to call Hashem a Shepherd, in Bereshit 48:15. Jacob spent most of his life as a shepherd, so he was uniquely 
qualified to appreciate how Hashem had been a shepherd to him for every minute of his remarkable but tragedy-filled life. As Jacob 
says: 
 
ר ים ַוּיֹאַמ֑ י ִהְתַהְּל֨כּו ֲאֶׁשר֩  ָהֱֽאֹלִה֡ ם ְלָפנָיו֙  ֲאבַֹת֤ ק ַאְבָרָה֣ ה ָהֱֽאֹלִהים֙  ְויְִצָח֔ י ָהרֶֹע֣ י אִֹת֔  ׃ַהֶּזֽה ד־ַהּ֥יֹוםעַ  ֵמעֹוִד֖
 
“The God in whose ways my fathers Abraham and Isaac walked, The God who has been my shepherd from my birth to this day.”  
 
David also compares Hashem to a shepherd in his most famous psalm, the “Lord is my shepherd” (Psalms 23). As a lifelong 
shepherd himself before becoming king, he was able to describe the aspects of God’s shepherding in great detail: 
 
ד ִמזְ֥מֹור  י יְהָו֥ה ְלָדִו֑ ִע֗ ֹ֝  רֶאְחָסֽ  ֹ֣לא ר
A psalm of David. The Lord is my shepherd; I lack nothing. 
ֶׁשא ִּבנְ֣אֹות  נִי ֶּד֭ י יְַרִּביֵצ֑  ייְנֲַהֵלֽנִ  ְמנֻ֣חֹות ַעל־ֵמ֖
He makes me lie down in green pastures; He leads me to water in places of repose; 
י  ב נְַפִׁש֥ נִי יְׁשֹוֵב֑ ֶדק ַיֽנְֵח֥ ֗ ַען ְבַמְעְּגֵלי־ֶצ֝  ְׁשֽמֹו ְלַמ֣
He renews my life; He guides me in right paths as befits His name. 
ְך ַּג֤ם  ֶות ְּבֵג֪יא ִּכֽי־ֵאֵל֨ א ַצְלָמ֡ יָר֤ ע ֹלא־ִא֘ ה ָר֗ י ִּכי־ַאָּת֥ ָך ִׁשְבְטָך֥  ִעָּמִד֑ ָּמה ּ֝וִמְׁשַענְֶּת֗  ייְַנֲֽחֻמֽנִ  ֵה֣
Though I walk through a valley of deepest darkness, I fear no harm, for You are with me; Your rod and Your staff—they comfort me. 
ְך  ֶסד ֤טֹוב ׀ ַא֤ ְרְּדפּונִי ָוֶח֣ י יִ֭ י ַחָּי֑י ָּכל־יְֵמ֣ ה ְוַׁשְבִּת֥ הָו֗ ֶרְך ְּבֵבית־יְ֝ ֹ֣  םיִָמֽי ְלא
Only goodness and steadfast love shall pursue me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for many long 
years. 
 
Both Jacob and David were shepherds tending to their own flocks, all the while being shepherded themselves by the great Shepherd 
above.  
 
Another unfortunate similarity between Jacob and David is the inordinate amount of suffering each experienced in his own life. 
Despite these major tragedies—family members who tried to kill them, children who were abused or killed, and discord between the 
children of different wives, each persevered and managed to keep their flocks in tact. Thus, they were able continue the legacy of 
their forefathers and pass it on to the next generation of shepherds.  
 
In this week’s parsha, Vayeshev, Jacob is told that his beloved son Joseph has been killed by a wild beast, and he cannot be 
consoled. Even though he accepts G-d’s actions, he can’t understand them immediately. The tremendous pain he feels drives the 
shechina of Hashem away for 22 years. So he doesn’t have closure, and feels that he never will until, the end of his days when he 
will reunite with Joseph. As the verse states:  
 
יו ַוּיָֻקמּו֩  יו ָכל־ָּבנָ֨ ם ַויְָמֵאן֙  ְלנֲַח֗מֹו ְוָכל־ְּבנָֹת֜ אֶמר ְלִהְתנֵַח֔ ֹ֕ ד ַוּי ל ֶאל־ְּבִנ֛י ִּכֽי־ֵאֵר֧ לָ  ָאֵב֖ ֹ֑  הְׁשא
 
“All Jacob’s sons and daughters sought to comfort him; but he refused to be comforted, saying, “No, I will go down mourning to my 
son in the next world.” 
 
Many commentators on this verse point to parallels in the language used by David when he suffers the loss of his infant child with 
Batsheva in Samuel II: 12,23: 
 
ה ת ְוַעָּת֣ ָּמה ֵמ֗ ם ֲאִנ֣י ּזֶה֙  ָל֤ יו הֵֹלְ֣ך ֲאנִי֙  ֑עֹוד ַלֲהִׁשי֖בֹו ַהאּוַכ֥ל ָצ֔  ׃ֵאָלֽי ֹֽלא־יָׁ֥שּוב ְו֖הּוא ֵאָל֔

In Memory of Noah
Jonathan Jarashow

(English)
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his Parsha, and the next one, describe Yoseph’s rise 
to power. He faced several obstacles which set him 
back. He began by trying to guide his brothers, 
rebuking them, and telling their father what they did 

wrong. This resulted in Yoseph’s being sold as a slave. He was 
placed in charge of Potifar’s home, and later found himself 
in jail. There is a powerful lesson that can be learned for 
individuals and, more importantly, for parents, from Yoseph’s 
life.
 
Yoseph is called a Na’ar, a young boy, in the beginning of the 
Parsha. The Malbim, in Sefer Shmuel, translates the word Na’ar 
as one who is emerging, literally, to “turn over”. Teenagers are 
individuals whose strengths are beginning to emerge, and it 
is natural for them to “try” out those strengths. However, as 
with most beginners, they fall, pick themselves up, maybe fall 
again, and keep picking themselves up. Great men don’t 
necessarily get it right the first time. Great men work 
until they get it right.
 
Yoseph’s first attempt at leadership focused, in part, on his 
outward appearance. As Rashi says, he combed his hair, 
and focused on looking like a leader. In Potifar’s home, he 
continued to focus on outward appearances, and forgot that 
Yaakov was mourning for him. Sometimes people have to 

miscalculate twice about the same subject, under the belief 
that the second time they are doing it correctly. When in 
jail, he miscalculated the sensitive balance between Bitochen, 
faith, and Hishtadlus (personal effort), when he asked Pharoh’s 
butler to be an intermediary for him.
 
People must try to focus on the subject in which they failed, and 
try again. Doing this will allow them to reach their maximum 
potential. I’m suggesting to parents, and Mechanchim, that 
they accept their children’s failures as part of a process, and 
not as a disappointment. 

Areivim’s 18th Annual Dinner will take place this 
Motzei Shabbos, December 1st, in Ateres Charna, 
Spring Valley N.Y. The reception begins at 7:30, the 
event begins at 8:15. I’m asking my readers to support 
Areivim and its honorees:  Mr. and Mrs. Tzvi Brown, 
Rabbi and Mrs. Yosef Leibovitch, and Mr. and Mrs. 
David Namtalov. Our guest speaker is the well-known 
mental health professional, Dr. David Pelcovitz. Help 
Areivim continue to make one person healthy at a 
time.  
 
I look forward to greeting you personally.

By Rabbi Shmuel Gluck
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PPaarraasshhaass  VVaayyeesshheevv  
EEvveerryy  WWoorrdd  IIss  

HHeeaarrdd  
““YYosef brought an evil report (about 

his brothers) to their father Yaakov” 
(Bereshis 37:2). The Medrash Rabba 
(84:7) explains that Yosef reported that 
the brothers were eating meat that was 
not shechted (properly slaughtered). Sec-
ondly, they were considering marrying 
girls that were not suited for them. 
Thirdly, they were degrading the sons of 
the handmaids, Bilhah and Zilpa, calling 
them servants. Hashem punished Yosef, 
middah kineged middah (in exact accor-
dance with the crime committed). For 
reporting that they ate unshechted meat, 
the brothers shechted a goat to dip Yo-
sef’s coat in its blood. In exchange for the 
report about unsuitable wives, Yosef was 
sent to prison by Potiphar’s wife. For 
reporting that some of his brothers called 
the others servants, Yosef was sold into 
slavery.  
 
Kinderlach . . . 
As we have said many times before, 
speech is so very important. Hashem hears 
every word. Yosef spoke badly, and was 
punished for each and every bad thing 
that he said. We surely do not want to 
speak badly about people. How do we 
guard our tongues? The Chofetz Chaim 
explained all of the laws in his famous 
book, “Chofetz Chaim”. B’ezras Hashem, 
we should follow the directions of Rav 
Yehuda Zev Segel and learn two laws 
from the book every day. Then we will 
never speak any loshon hora! 
 

AAggaaiinnsstt  AAllll  OOddddss  
LLast week’s parasha ended with an en-

tire chapter (43 verses!) listing the de-
scendants of Eisav. Parshas Vayeishev 
subsequently begins by describing one 
descendant of Yaakov, namely Yosef. 
Rashi writes that Yaakov saw the whole 
list of Eisav’s family members, (who were 
all his enemies, dedicated to destroy him), 
and wondered how he could conquer all 
of them. Rashi answers with a parable. A 
flax dealer came to the market with his 
camels laden with flax. A blacksmith 
wondered, “How will this huge volume 
of flax be able to enter into the shop?” 
One bright person came along and said, 
“Don’t worry, one spark from your 
hammer can burn up all of the flax.” One 
tiny spark can reduce a huge volume of 

flax to nothing. Similarly, one man, Yosef 
HaTzaddik, can defeat all of Eisav’s ar-
mies.  

TThis is also one of the messages of Cha-

nukah. The special prayers for Chanukah 
state that Hashem delivered the many 
into the hands of the few. The Greeks 
tried to prevent the Jews from keeping 
mitzvos. Judah HaMaccabe and those 
Jews loyal to Hashem and the Torah 
fought against the mighty Greek Empire. 

They were tremendously outnumbered. 
This did not deter their emunah (faith) 
and bitachon (trust) in Hashem. They 
knew that they had to keep the mitzvos, 
no matter what the odds. They were vic-
torious. They did what Hashem wanted; 
therefore, He gave them the siyata dish-
maya (heavenly assistance) to succeed.  
 
Kinderlach . . . 
Size and might mean nothing when it 
comes to Hashem’s Torah and mitzvos. 
Just as Hashem gave Yosef the siyata 
dishmaya to overcome forces much 
greater than him, so too He will give us 
siyata dishmaya to overcome big chal-
lenges. How am I ever going to get all of 
this homework done? How will I ever 
make shalom with that neighbor? Every-
one is going to the park and I cannot go; 
how can I ever face them all? I will be so 
embarrassed. Don't worry kinderlach. 
Hashem helped Yosef Hatzaddik over-
come his challenges. He helped the 
Chashmonayim defeat their enemies. 
When you do what He wants, He will 
help you too. 
 

TThhee  DDaarrkknneessss  
““II  have a riddle for you, Chaim.” 

“Go ahead, Avi.” 
“What is underground, dark, with just a 
small hole to let in light?” 
“Ummm, a pipe?” 
“No, bigger.” 
“A tunnel?” 
“No.” 
“Ummm, I give up.” 
“A Biblical prison.” 
“Really? That is fascinating. How do you 
know that?” 
“From this week’s parasha. Rabbeinu 
Bechaye describes the prison into which 
Yosef was thrown. It was like a house 
built underground.” 
“How deep was it?” 
“A lot deeper than you think. Rabbeinu 
Bechaye compares it to the golus (exile) 
of Klal Yisrael.” 
“That is true even today. We are deep in 
the darkness.” 
“Exactly. However, we have much to be 
thankful for. As the verse states, ‘And 
Hashem was with Yosef’ (Bereshis 39:21). 
Just as the Shechina (Divine Presence) was 
with Yosef in that prison, so too, Hashem 
is with us in this deep, dark golus.” 
“Tell me more.” 
“Rabbeinu Bechaye goes on and describes 
many parallels between our golus and 
Yosef’s interment. His suffering in the 
prison is similar to our suffering among 
the nations. Hashem gave Yosef charisma 
in the eyes of the prison guards (Bereshis 
39:21). Similarly, he gives us a charisma in 
the eyes of the nations. But the best part 
is the end.” 
“Where they take Yosef up out of 
prison.” 
“Yes. So too, we will be redeemed from 
this golus. That is why we pray, “yaaleh 
vi’yavo” (rise up and come), because the 
end of this golus will be like rising up 
from a pit.” 
“Speedily and in our days.” 
“Amen.” 
 
Kinderlach . . . 
Don’t be afraid of the dark. The golus is 
very dark. However, we have the light – 
Hashem. He is with us. He protects us. He 
gives us charm. He loves us. And He will 
redeem us. Keep praying to him. Ask Him 
to bring us up out of the darkness. With 
His help, we will be in the light ... very 
soon. 

 
 

   Parashas Vayeishev  "          
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Now, his brothers went to pasture their father’s flock in Shechem. 
(37:12)….. A man discovered him, and behold! – He was blundering 

in the field. (37:15) 
 Clearly, the entire debacle concerning Yosef and his 

brothers is cloaked in profound esoteric secrecy. All we can do is to 
derive snippets of ethical lessons which we should incorporate into 
our lives. Perhaps the most powerful and illuminating statement 
made by Chazal is the following: “The tribes/brothers were occupied 
with the sale of Yosef; Yosef himself was absorbed b’sako 
u’b’taaniso, in his sackcloth and fasting; Reuven, as well, was 
immersed in a state of penitence; so, too, was Yaakov Avinu; 
Yehudah was engaged in the process of looking for a wife. Last – and 
most important – was Hashem, Who was involved in creating the 
future light of Moshiach Tziddkeinu.”  

 Tzaros, troubles. Everyone is going through some sort of 
travail – or, at least, that is how it appears. Yosef is suffering. Yaakov 
is suffering. The Shevatim are certainly not happy with what they are 
compelled to do. Reuven has his troubles. Yehudah does not fare 
well. Hashem Yisborach manipulates everything for one purpose: to 
prepare the way for Moshiach. Chazal conclude, “This teaches us 
that before the first oppressor was created, the final redeemer had 
already been created.”  

 Three times, the Torah writes that Yosef had some sort of 
an encounter with an ish, “man”: Va’yimtzaeihu ish, “A man 
discovered him” (ibid 37:15); Vayishaleihu ha’ish, “The man asked 
him” (ibid 37:15); Va’yomer ha’ish, “The man said” (ibid 37:17). This 
was not a human encounter. Chazal say that he was an Angel 
(Gavriel) in the likeness of a man. Horav Yechezkel Abramsky, zl, 
suggests that since Yosef is the one who was lost, it should have 
written, Va’yimtza ish, “And he (Yosef) met/discovered a man.” Why 
does the Torah write that the man discovered him (Yosef)?  

 This, explains Rav Abramsky, is how we know that it was an 
angel in the likeness of a man who sought out Yosef. The Malach, 
angel, was dispatched by Hashem for a purpose. Everything is 
guided by Divine Providence. Yosef was “sent” to Egypt by Divine 
agency, in order to bring the Shechinah, Divine Presence, to Egypt in 
preparation for the descent of Yaakov and his family to the country 
that would be their home for 210 years. This was the beginning of 
their exile. Everything has a reason. Nothing happens by chance. We 
should not err and think that angels were dispatched only in days of 
old. No, says Horav Reuven Karlinstein, zl, every step of our lives is 
Divinely guided for a reason and purpose. At times, we realise this 
only many years later. Those who live their lives with their eyes open 
might even “sense” the angels during their encounter.  

 
 

Reuven returned to the pit. (37:29) 
 Where was Reuven (that he had to “return”)? Rabbi Eliezer 

(Midrash) says, “Reuven was occupied with fasting; he was dressed 
in sackcloth as penitence for changing the placement of his father’s 
bed. Hashem (in accepting Reuven’s repentance) said to him, ‘From 
the beginning of time, there has not been anyone who had 
transgressed and repented. You are the first one. As reward, your 

descendant will stand and declare/exhort the people to 
return/repent.’” This is a reference to the Navi Hoshea, a 
descendant of Reuven, who proclaimed, Shuvu Yisrael ad Hashem 
Elokecha, “Return Yisrael to Hashem, your G-d.” This Midrash begs 
elucidation. Was Reuven the first to repent? What about Kayin, who 
repented? Furthermore, Chazal teach that Adam HaRishon also 
repented. Why is Reuven singled out as the first penitent when, in 
fact, two others preceded him?  

 The commentators, each in his own inimitable manner, 
distinguish between the varied approaches to teshuvah manifest by 
Adam, Kayin and Reuven. The Brisker Rav, zl, offers a novel 
understanding of Reuven’s teshuvah. Reuven was about to perform 
the mitzvah of hatzolas nefashos, saving his brother’s life. This was 
no ordinary mitzvah (not that any mitzvah may be called “ordinary”). 
Saving a life is saving a world; he was saving all future generations 
that would descend from Yosef. Reuven wanted to be sure that this 
mitzvah was executed b’shleimus, complete perfection. People often 
perform mitzvos assuming that they are doing something special, 
wonderful and great, when, in fact, the end result of this mitzvah is 
far from laudatory. Thus, to ensure that there would be no errors, 
Reuven wanted to purge himself of any vestige of sin.  

 This form of teshuvah is unlike any teshuvah previously 
performed. This was not teshuvah to expunge a previous sin; rather, 
this was teshuvah prior to a mitzvah, for the express purpose of 
perfecting the upcoming mitzvah. This is the meaning of Hashem’s 
declaration to Reuven, Atah posachta liteshuvah techilah, “You 
‘opened’ with repentance ‘first.’ Prior to you, no one had thought of 
repenting before carrying out a mitzvah. You taught the world that if 
one wants to perfect the performance of a mitzvah, he must first be 
pristine, cleansed of sin. This can only be done through prophylactic 
teshuvah. This is the meaning of Hoshea’s proclamation Shuvah 
Yisrael ad Hashem Elokecha, “Before you go approach Hashem, i.e., 
perform a mitzvah, repent, so that your mitzvah will be complete 
and perfect.” Pouring wine from a filthy pitcher is clearly not the 
same as pouring from a pitcher that is pristine of all dirt. Should 
mitzvah performance be any different?  

 Perhaps we can offer an alternative explanation for Reuven 
receiving the accolade of “first repenter.” While he was preceded in 
repentance by Adam and Kayin, Reuven’s teshuvah was unique, so 
that it earned him the distinction of being the first to repent. Adam 
and Kayin repented their defined sin. Reuven’s sin was not defined. 
The Torah writes, Vayeilech Reuven, vayishkav es Leah, “Reuven 
went and lay with Leah” (Bereishis 35:22). Actually, what had 
transpired was quite different. Following Rachel Imeinu’s death, 
Yaakov Avinu established his primary residence in Bilhah’s tent. 
Reuven considered this an affront to his mother, Leah Imeinu. In 
order to defend his mother’s honour, he took the initiative to move 
his father’s bed to Leah’s tent. The Torah implies Reuven’s act was 
an egregious sin, when, in fact, it was a grave error motivated by 
impetuosity and righteous indignation over what he perceived to be 
his mother’s shame. Nonetheless, our great leaders are held to a 
higher, more exacting standard – one that transforms an error into a 
grievous sin.  

 Having said this, we may now view Reuven’s teshuvah in a 
different light. He did not simply repent his indiscretion, his error in 

Peninim on the Torah
& Kinder Torah

R’ A.L. Scheinbaum & R’ Simcha Betzalel
(English)

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

Rav Shimshon Raphael Hirsch zt”l 
 

Dovid Gurwitz 
 

Parshas Vayeitzei 

Yaakov and Leah and Chanukah – Lessons in Self Reflection 

Both Yaakov in his self-reflection upon awakening from his ladder-filled dream, and Leah, in her self-reflection 
upon giving birth to her third son Levi, teach us how to develop an appreciation of the development process of 
deepening our relationship with Hashem. 

Let’s start with Yaakov. Vayikutz Yaakov Mishenaso - And Yaakov awoke up from his sleep. The first letters of 
this expression - Vav, Yud, and Mem – when rearranged, spell the word “Yom”, day. Every day is mystically 
composed of these three interconnected parts: Yud, Vav, and Mem.  

Part 1 is Ruchnius, as represented by the smallest letter – Yud - which the Gemara tells us is the letter Hashem 
used to create Shamayim. Part 2 is the Kesher, the connection, as represented by the Vav. Part 3 is the 
Gashmius, the physicality, as represented by the four sided and closed letter Mem.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch, zt”l again explores the relevant key words in Lashon Hakodesh, and teaches 
something fascinating about how a Jew should view waking up. The word Kutz literally means disgust, to 
become sick of what one had previously enjoyed! Now it seems that we can really appreciate sleep as we live 
with clock changed longer evenings! However, after we examine the world through the eyes of Rav Hirsch, we 
may never see sleep – or fruit - in the same way again.  

Rav Hirsch explains why the Hebrew word for summer is Kaitz. It is the time when the fruit, which until then 
had “greedily” taken from the sap of the earth, now turns in disgust to the sap, and reaches a level of 
independence.  

Now we can understand what “summer” and “awakening” have in common. Just like the fruits declare their 
independence from nurturing from the ground during the summer, Kutz and ekatz indicate the moment when 
man has become satisfied with sleep and his need to plug in to its recharging qualities, and tears away to 
become independently functioning!  

When he awoke, Yaakov said the following: “Vayomer, Acain Yesh Hashem BeMokome VAnochi Lo Yadati”. “In 
truth, Hashem is in the place and I did not know”. 

Rav Hirsch explains that the first comment Yaakov had upon awakening was that Hashem is here, in this place. 
There was no need to go to Shomayim to look for Him, but right where Yaakov placed his head. 

Only in the next possuk does Yaakov realize the enormity of his realization, and the connection of the place to 
Shomayim, and say, Ain Ze Ci Em Bais Elokim V’ze Shaare Hashomayim! This is none other than the House of 
Hashem, and this is the gate to Shomayim”. 

Rav Hirsch points out that Yaakov Aveinu’s first thought upon awakening is that Hashem is right here with him, 
and that he did not know this before. Yaakov’s realization was that he now had to live his life in the House of 
Hashem to serve as a gateway and union of “earthly and heavenly”. 

Let’s now turn to Leah. Rav Hirsch explains the development of the names that this “less loved” wife gave to 
her sons. Leah started with the feeling of being set back, but deeply loved Yaakov, yearned for his closeness 
and appreciation, and thanked Hashem for first “seeing” her affliction – Reu’ben – and then thanked Hashem for 
“hearing” that she was hated – Shim’on. With the birth of Levi, Leah felt that she could experience full 
attachment – the main meaning of Levi - where each side feels themselves to be the debtor, the Loveh, of the 

Mizmor L'Dovid
R’ Dovid Gurwitz

(English)
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437.339 

We are men, brothers – נשים אחים אנחנו'א  
I was on my way back on the New Jersey Turnpike to Lakewood 
when suddenly, I noticed a broken-down car parked on the side of 
the highway and a young man standing next to it. There were no 
police or any other vehicle that had been involved in an accident 
there.  
Impulsively, I turned my car to the side of the road, made an 
emergency stop, while at the same time honking my horn so that the 
young man would notice my pulling over. Because I was travelling at 
a high rate of speed, I came to a stop only after travelling a few 
hundred meters, the young man noticed me and ran towards me 
waving his hand for help. 
To my great surprise this was my only brother. He was on his way 
back from Philadelphia with his wife and son where his son had 
undergone a successful operation and he hit a deer running across 
the highway. To their great luck, the car was totally destroyed, but 
his wife and child were unharmed except for the shock. 
We transferred the luggage from the car to my car and within twenty 
minutes we were back on the main highway going home to 
Lakewood, with praise and thanks to Hashem Yisbarach! I just 
happened to merit to stop for my one and only brother!!! 

 י.ט.
 

Supervision ‘Certificate’ – 'השגחה' ודתעת  
I am in charge of acquiring the wine and drinks for the family in 
honor of Shabbos Kodesh. Every time the clerk asks to see my 
identification to prove that I am eighteen years old for if not then he 
is prohibited from selling me alcohol. 
However, since I don’t always carry my identification with me, he 
warned me that despite his believing me that I am not fooling him, 
however, at least once I have to show him my identification so that 
everything will be calm. 
The next time I really tried to bring my identification with me to calm 
him as we agreed. 
That day, the mashgiach of the yeshiva turned to me and urgently 
asked me for my identification for some paperwork that the yeshiva 
needed right away. 
I was very excited, and I shared the essence of the hashgacha with 
the mashgiach that if not for the story of the liquor store I would not 
have had my identification with me and tomorrow would have been 
too late to show the identification. 

 ב.ר.י.
 

What is Chanukah? -   אי חנוכה?מ
There is a famous parable about a king who announced a 
proclamation throughout his kingdom that for a few days 
anyone can come to his storehouses and take whatever he 
wants, and so, everyone came and ran to get into the 
storehouses. However, the path was filled with various 
temptations of food, music, and other forms of entertainment, 
etc. to the point that whoever came there was so distracted 
that he forgot his purpose of coming there and he remained 
among the many venues satisfying his desires. All of them, 
except for one Chacham, one wise man, who understood that 
all these nice things were standing in his way, all of them at the 
instruction of the king. All these venues served one purpose, to 
prevent those that came from entering the gates of the 
storehouses. Therefore, the Chacham closed his eyes and ears 
and passed by all the temptations until he reached the 
storehouses and filled his bags from the storehouses of the 
king. 
True, this parable was stated during the Yomim Noraim, but 
perhaps it can apply to the elevated days of the holiday of 
Chanukah as well. This holiday is unlike all the holidays, for 
although it truly is a holiday, but it falls out on weekdays, and 
aside from this, it is also packed with various events and many 
dishes, until sometimes, we are likely to forget (Shabbos 21b), 
‘What is Chanukah?’ What is this holiday? What is its purpose? 
And mainly, what is possible to attain during these days? 
The holy seforim, based on this Gemara, hint at the advantage 
of the days of Chanukah, ‘Regarding the wicks and oils that the 
Chachamim said, we may not kindle with them on Shabbos, we 
may kindle with them on Chanukah’, the wicks and oils hint to 
the souls [nefashos and neshamos] of Israel, that is, even those 
souls that are of very low stature, that even on Shabbos they 
are not ‘kindled’, even on Shabbos they do not feel any sanctity 
and they are not aroused to serve the Creator and to love Him, 
‘we may kindle with them on Chanukah’, during the days of 
Chanukah we may even kindle with them and illuminate their 
souls with the holy light of these days. 
Let us properly utilize the sanctity of these holy days that are 
upon us. Let us utilize the time opposite the holy lights whose 
mitzvah is when it gets dark, and specifically lower than ten 
tefachim [about 40 inches off the ground], we specifically light 
the lights in a low place. We should let the light of the candles 
enter within us and illuminate within us those dark places 
where on an ordinary day light will not reach them. And when 
we stand by the menorah, we should simply daven to HaKadosh 
Baruch Hu that this holy light should enter us, and the light 
should last for many days after Chanukah is over. 

          – Tiv HaMoadim - Chanukah     
 

Vayeishev 
5779 
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In addition to this, the cursed woman showed him that even heaven 
was agreeable to this act. Still, the image of his father never left his 
mind, and he considered if his actions were acceptable to his father, 
and when he thought that they were not, he stopped himself from 
doing it, even though he saw no natural end to his distress from that 
cursed woman, who was the wife of his master, and he was a 
member of his household, still, he endured his pain knowing that it 
came from his Creator. 
As if this were not enough pain from the very challenge, events 
worked out that eventually that wicked woman made up a story 
that was totally irrational, when she said that she grabbed his 
garment when he tried to violate her. Even though they did not 
investigate her claim too much, they threw him in prison. He 
wallowed there for twelve years, the best years of his life wasted, 
without having done anything wrong. Everything happened because 
he fulfilled (Tehillim 34:15) 'סור מרע ועשה טוב' – ‘turn from evil and 
do good’, and whoever contemplates this will wonder in his heart 
why Hashem did this. 
However, he will not have to wait long for the answer, for the 
upcoming parshiyos will show that all this happened so that he will 
be elevated to the royal throne. If he was missing even one detail of 
these events, he would not have been able to attain this. We find 
that everything was only for his benefit and as Yosef himself said to 
his brothers (50:20) 'אלקים חשבה לטובה' – ‘G-d intended it for 
good’. From the outset Yosef believed that nothing bad will come 
out of all this, therefore, he ignored all temptations and went 
wholeheartedly with his Creator. 
These words must serve as a strong encouragement for anyone who 
is confronted by doubt when he must fulfill the will of Hashem 
Yisbarach. One must conclude from here that a person does not 
know what is good for him and what is not. His job is not to 
investigate the future, rather, to fulfill the laws of the Torah as they 
appear. Even if his doubts prove to not be false, it is incumbent on 
him to strengthen his faith that this is surely for his benefit, even if 
now he does not see how this will end sweetly, rather, he must 
strengthen himself and hope for the salvation of Hashem Yisbarach. 
During the thirteen years that Yosef was in Egypt he did not know 
why Hashem was doing this. As long as the time had not yet come 
for his salvation, it did not enter his mind how his distress would 
elevate him. But he believed with complete faith and trust in his 
Creator that everything was for his benefit. As Chazal expound (see 
Rashi at the end of our parsha to 40:23) on the posuk (Tehillim 40:5) 
 Fortunate is the man who placed‘ – 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו'
his reliance upon Hashem’ – this refers to Yosef. Hashem Yisbarach, 
whose salvation sprouts from many ways in the most amazing ways, 
and the king of Egypt dreamt a dream and the result was that he 
was elevated from a deep pit to a high stature. Then all the events 
became clear that from the outset it was designed that he would be 
destined for great things.  

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

 
Tiv HaSichos 

 Rav Gamliel on the Parsha – Sefer Shemos 
 

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

 
 

עם ה' אלקיךתמים תהיה   
You shall be wholehearted with 

Hashem, your G-d 
 The reading of this parsha and the following parshiyos describe 

everything that happened to Yosef. It was not for nothing that the 
Torah saw fit to go to great lengths and set aside several parshiyos 
on the life of Yosef. The passages of the life of Yosef teach a person 
a great chapter in faith in Hashem Yisbarach. These passages are 
the roadmap for every person, regardless of his stature, that he not 
drift after the advice of his yetzer even if it seems to him that he 
will lose much if he would simply follow Hashem. 
One of the Thirteen Basic Tenets of Faith is that HaKadosh Baruch 
Hu rewards with good those who observe His commandments and 
punishes those who violate His commandments. However, 
sometimes things seem to us to be contradictory to this. 
Sometimes it is incumbent on a person to do something that the 
Torah obligates him to do, and it seems to him that if he does this 
mitzvah it will cause him great difficulties. Therefore, he stands at a 
crossroads, and he does not know what he should do. On the one 
hand, he knows that he must fulfill the will of his Creator, and on 
the other hand, he does not want to do anything that will cause 
him distress. Although, without a doubt, his obligation is to fulfill 
the will of his Creator at any cost, still, he wonders why the 
Superior hashgacha caused him to do something that he does not 
want to do to fulfill the will of his Creator. In order to give the 
person a response for this, the Torah gave us these parshiyos and 
with this the person will observe how Yosef handled himself and he 
will have peace of mind, and he will knock down his barriers and 
choose good. 
The beginning of our parsha tells about the tribes going to pasture 
the flock and about the request of Yaakov that Yosef go check on 
their welfare. Here Yosef is commanded with ‘kibud av’ [honoring 
one’s father] and Yosef makes no calculations, he is prepared to 
fulfill the will of his father even though he knows that his brothers 
hate him. He begins on his way and he meets Gavriel who informs 
him that his brothers have removed themselves from brotherhood 
and they want to kill him. At that moment Yosef could have 
understood that Gavriel was sent by Heaven to save him, and it 
was a sign from Heaven that it would not be held against him to 
return to his father and tell him that Gavriel stopped him from 
reaching his destination. However, in actuality he made no 
calculations and he continued on his way wholeheartedly to fulfill 
the will of his Creator. 
It then became obvious that his concerns were not false, and when 
he came to his brothers, they lowered him from his high stature to 
the bottom of a deep pit. They sold him as merchandise like a 
potter selling his pottery, until he was sold to an officer of Pharaoh 
and made into a common slave and whoever examines everything 
that happened to him will wonder, is this Torah and is this its 
reward? 

Those who are astonished are certainly amazed as the story 
continues, for the spirit of Yosef was not yet broken as he saw how 
he was elevated by his going wholeheartedly and he continually 
reviewed his learning that he was taught in his father’s house. He 
did not veer from the path of Hashem Yisbarach even when 
confronted by the difficult challenge that he faced which was so out 
of the ordinary. As explained by Chazal in the Midrash (Bereishis 
Rabbah 87:1-8) how that cursed woman abused him every day with 
things that are too difficult to bear. Even the Satan stood at her side 
and showed him how he had already lost his portion in the World to 
Come. 
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The eight days of Chanukah begin next week.  The six 
weekdays receive their berachah from the preceding Shab-
bas.  Hence, in honor of the upcoming Shabbas Kodesh that 
approaches auspiciously, it is fitting that we focus on the tre-
mendous struggle that ensued between the Greeks and the 
holy kohanim, the Chashmonaim, regarding the mitzvah of 
lighting the menorah in the Beis HaMikdash with pure oil.  We 
have learned in the Gemara (Shabbas 21b): 

־"מאי חנוכה, דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למס

פד ודלא להתענות בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל, 

וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן 

שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה 

טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה  ימים,  שמונה  ממנו  והדליקו  נס  בו 

בהלל והודאה".

What is the reason for the festival of Chanukah?  As 
the Rabbis taught in a Baraisa: On the 25th of Kislev, the 
days of Chanukah commence.  They are comprised of 
eight days, on which it is prohibited to eulogize or fast.  
For, when the Greeks entered the Heichal, they contami-
nated all of the flasks of oil that were in the Heichal.  And 
when the royal Chashmonean house prevailed and de-
feated them, they searched and found only one flask of 
oil that was concealed with the seal of the Kohen Gadol; 
it contained only enough oil to light the menorah for one 
day.  However, a miracle was performed with it, and they 
lit with it for eight days.  In the following year, they estab-
lished and rendered these eight days permanent festival 
days, celebrated with the recital of Hallel and the expres-
sion of gratitude.  

The Greeks Contaminated  
All of the Oil Deliberately

Note that Chazal specifically said that “when the Greeks 
entered the Heichal, they contaminated all of the flasks of 
oil that were in the Heichal.”  They did not say that the oil 
was contaminated incidentally.  They wanted to teach us that 
the Greeks deliberately contaminated all of the oil to prevent 
the kohanim from kindling the menorah with pure oil.  

This is also evident from the words of the Rambam (Hilchos 
Chanukah 3, 5): ,בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם" 

־ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכ

-In the era of the Sec   נסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות". 
ond Temple, when the Greeks ruled, they issued decrees 
against the Jewish people, attempting to nullify their faith 
and refused to allow them to observe the Torah and its 

mitzvos. They extended their hands against their proper-
ty and their daughters; they entered the Heichal, wrought 
havoc within, and made the sacraments impure.  He states 
explicitly that the Greeks intentionally contaminated and de-
filed all of the sacred items when they entered and disturbed 
the Heichal.  

In direct contrast, when the Chashmonaim were victorious 
and entered the Heichal: “They searched and found only 
one flask of (pure) oil.”  This implies that they attempted to 
find pure oil with which to light the menorah in a state of pu-
rity.  The Meiri (Shabbas, ibid.) writes that the very fact that 
they found that solitary, uncontaminated flask was in itself a 
miracle.  Thus, he justifies the institution of celebrating Cha-
nukah for eight days, even though the duration of the mira-

The Chashmonaim’s Battle with the Greeks over Pure Oil  
Concerned the Power of In-depth Analytic Study and “Pilpul” 

 that Negates Forgetting One’s Torah

Rabbi Pinches Friedman
Chanukah 5779
Translation by Dr. Baruch Fox
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cle was seemingly only seven days.  After all, the flask that 
they found contained enough oil to light the menorah for one 
day.  This, in fact, is the famous question posed by the Beis 
Yosef (O.C. 670).  Thus, the Meiri explains: On the first night, 
which did not involve the miracle of the oil, we recite the 
berachos for the geulah and to express gratitude for find-
ing the flask; on the other nights, (we recite the berachos) 
for the miracle of the oil.  

Now, it behooves us to attempt to comprehend the Greeks’ 
great fear concerning the kindling of the menorah by the ko-
hanim with pure oil.  On the one hand, the Greeks strived to 
contaminate all of the oil in the Heichal.  On the other hand, 
why was it so vital for the Chashmonaim to kindle the meno-
rah specifically with pure oil—prompting HKB”H to perform a 
miracle on their behalf, defying the laws of nature?  

It also behooves us to examine the formula that was insti-
tuted for “Ahl HaNissim”: כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל" 

-when the evil Greek re—להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"
gime rose up against Your people, Yisrael, to make them 
forget Your Torah and to turn them away from the stat-
utes of Your will.  The commentaries are perplexed by this 
formula.  Firstly, how is it possible to make a person forget 
something against his will?  Secondly, it says: “To turn them 
away from the ‘chukim’ of Your will.”  A “chok” is a statute 
that is inexplicable.  Why turn them away only from the “chu-
kim” and not from the laws of the Torah that are explicable—
for which we understand their rationale?  

“They shall take for you pure olive oil”  
Alludes to the Mitzvah of Ner Chanukah

We will begin to shed some light on the subject by refer-
ring to the writings of the divine kabbalist, Rabbi Elazar of 
Garmiza, the author of the Rokeiach (225).  He writes that 
HKB”H alluded to Moshe Rabeinu to transmit to the sages of 
Yisrael the mitzvah of lighting the Chanukah candles via the 
tradition of the Torah passed down from generation to gen-
eration.  Here are his sacred words: 

השנה  ראש  עצרת,  פסח,  ורגלים,  שבת  התחיל  הכהנים  אל  אמור  "בפרשת 

ויום הכיפורים, סוכות, וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל, וסמיך ליה ויקחו 

אליך שמן זית זך כתית למאור, רמז לחנוכה שמן זית מצוה מן המובחר".

In parshas Emor, it opens with Shabbas and the festi-
vals—Pesach, Atzeres, Rosh HaShanah and Yom HaKip-

purim, Succos—(Vayikra 23, 44): “And Moshe declared the 
appointed festivals of Hashem to Bnei Yisrael.”  Then He 
juxtaposes the passuk (ibid. 24, 2): “Command Bnei Yisrael 
that they take to you clear olive oil, pressed for light-
ing”—an allusion to Chanukah, to bring olive oil is the 
preferred mitzvah.  

Similarly, the Gaon Chida writes in Chomas Anach (end of 
Terumah) in the name of Rabeinu Ephraim, one of the Ris-
honim, an explanation for the juxtaposition of the end of par-
shas Terumah and the beginning of parshas Tetzaveh. At the 
conclusion of the former, it states (Shemos 27, 19): “And all 
the pegs of the courtyard, of copper.”  At the beginning of 
the latter, it states (ibid. 20): “And you shall command Bnei 
Yisrael that they shall take for you clear olive oil.”  The 
word for copper--נחש"ת  —is an acronym fro ש'מאל ח'נוכה   נ'ר 

-you shall light ner-Chanukah on the left.  The com—ת'דליק
mand: “They shall take for you clear olive oil” alludes to 
the fact that the preferred way to perform the mitzvah of ner-
Chanukah is with olive oil.  Additionally, it is brought down 
in the name of the holy Admor, the Maharid of Belz, zy”a, that 
 you shall light—נ'ר ח'נוכה ש'מונה ת'דליק is an acronym for נחש"ת
ner-Chanukah for eight days.  

The fact that HKB”H mentioned the mitzvah of ner-Chanu-
kah to Moshe Rabeinu twice—both in parshas Tetzaveh and 
again in parshas Emor—indicates that Moshe Rabeinu has a 
special connection with the lighting of ner Chanukah.  

The Tefilah of Moshe Rabeinu:  
“Bless, O Hashem, his army”

This explains very nicely the berachah that Moshe Ra-
beinu bestowed upon shevet Levi regarding the victory of the 
Chashmonaim—the holy kohanim from shevet Levi—over the 
Greeks.  He prays (Devarim 33, 11): ,ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה" 

יקומון"  ,bless, O Hashem, his army—מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן 
and favor the work of his hands; strike down his oppo-
nents to the loins and his enemies, that they may not rise.  
Rashi comments: He (Moshe) saw that Chashmonai and his 
sons were destined to wage war against the Greeks; so, he 
prayed for them, because they were few—the twelve sons 
of Chashmonai and Elazar against myriads.  This is why 
it says: “Bless, O Hashem, his army, and favor the work of 
his hands.”  
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Based on what we have learned, we can suggest that Moshe 
had the intuition to do so, because HKB”H had said to him ear-
lier: "זך זית  שמן  אליך  -alluding to him that he has a spe—"ויקחו 
cial relationship with the miracle of Chanukah, which involved 
pure, olive oil.  Therefore, he prayed for the victory of the 
Chashmonaim: "ברך ה' חילו".  For, in the aftermath of their vic-
tory on the battlefield, a miracle was performed on their behalf, 
enabling them to kindle the menorah with pure, olive oil.  

We can suggest that for this reason, after praying for the 
victory of the Chashmonaim--"ברוך ה' חילו"—he added the tef-
ilah: "ופועל ידיו תרצה".  Here he prayed for the miracle of kindling 
the lamps in a state of taharah. He prayed that HKB”H would 
favor the works of the hands of shevet Levi—their efforts to 
light the menorah with pure oil.  In reality, according to hal-
achah, it was permissible for them to use impure oil for this 
public, community purpose, as explained by the Pnei Yehosh-
ua (Shabbas 21b).  Nevertheless, HKB”H favored them with a 
miracle, enabling them to light the lamps for eight days in a 
state of taharah.  We can suggest another allusion in Moshe’s 
tefilah:   "ברוך ה' חילו".  The term חיל"ו can be interpreted as an 
acronym for ח' י'מים ל'מד ו'יו—alluding to the fact that over the 
course of the eight days of Chanukah--ח' י'מים —we light a total 
of ל"ו—thirty-six candles.  

“Toward the face of the menorah”  
Corresponding to Moshe Rabeinu

Following this line of reasoning, we will proceed to ex-
plain the amazing connection between Moshe Rabeinu and 
the miracle of Chanukah, as implied by HKB”H’s statement to 
Moshe: “They shall take for you pure olive oil.”  First, let 
us elaborate on the mitzvah of lighting the menorah (Bamid-
bar 8, 2): "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"—
When you kindle the lamps, toward the face of the meno-
rah shall the seven lamps cast light. We have learned in the 
Gemara (B.B. 25b): הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין, וסימניך שלחן" 

בדרום" ומנורה   a person who wants to become wise—בצפון 
should face south, while a person who wants to become 
wealthy should face north; and your mnemonic is: The 
“shulchan” stood in the north, while the “menorah” stood 
in the south.  Thus, we learn that the purpose of lighting the 
menorah is to extend the light of Torah from the menorah to 
Yisrael.  This message is conveyed by the passuk (Mishlei 6, 
אור" :(23 ותורה  נר מצוה   for a mitzvah is a lamp and the—"כי 
Torah is light.

Our sacred sefarim teach us that the seven branches of 
the menorah correspond to the seven shepherds: Avraham, 
Yitzchak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef and David.  Ac-
cording to this scheme, the central lamp, the fourth lamp, 
corresponds to Moshe Rabeinu.  It was for this reason that 
HKB”H commanded us to kindle all of the lamps such that 
they would face the central lamp.  Thus, the light of the To-
rah would be delivered to Yisrael via Moshe Rabeinu, HKB”H’s 
agent for this task.  

It appears that we can explain the matter in further depth 
based on a teaching in the Gemara (Horayos 13b): כשם שהזית" 

שנה" שבעים  של  לימוד  משיב  זית  שמן  כך  שנה,  שבעים  של  לימוד  —משכח 
just as the olive causes the forgetting of seventy years of 
Torah-study; similarly, olive-oil restores seventy years of 
Torah-study.  Let us provide an explanation based on what we 
have learned elsewhere in the Gemara (Berachos 63b): מנין" 

 שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה

באהל" ימות  כי   from where do we learn that words of—אדם 
Torah are not retained except by one who sacrifices him-
self for the sake of the Torah?  For it is stated (Bamidbar 
19, 14): “This is the Torah of a man who dies in a tent.”

The Turei Zahav explains the implication of the Gemara’s 
statement (O.C. 47, 1): Sacrificing one’s life for the sake of the 
Torah means engaging in debates and dialectic—“pilpul”—
regarding points of Torah; the study of Torah demands labor 
and exertion (see Rashi’s commentary to Vayikra 26, 3); it 
should not be a leisurely endeavor.  Otherwise, the Torah one 
learns will not be retained.  

“To engross ourselves in words of Torah”  
by Employing Pilpul and Exertion

Based on this understanding, the Turei Zahav explains 
the formula instituted by Chazal for the berachah related to 
Torah-study: "וצונו לעסוק בדברי תורה"—and He commanded us 
to engross ourselves in words of Torah.  They did not em-
ploy the formula: "ללמוד דברי תורה"—to study words of Torah.  
They were emphasizing the point that the essence of the mitz-
vah of Torah-study is the toil and exertion specifically.  Thus, 
they employed the term "לעסוק", from the root "עסק", indicat-
ing that we must actively engage in the study of Torah, debat-
ing points of ambiguity and disagreement, and that a person 
must treat it like a business transaction.  Only in this manner 
does a person retain the Torah he has learned.  
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Hence, we find that Chazal recommend Torah-study with 
exertion by employing “pilpul” as a “segulah” for restoring To-
rah knowledge that has been learned but forgotten.  As the 
Gemara explains (Kesubos 103b): ,חייא לרבי  חנינא  רבי  ליה   "אמר 

־בהדי דידי מינצת, דאם חס ושלום נשתכחה תורה מישראל מהדרנא ליה מפל

-Rabbi Chanina said to Rabbi Chiya: Do you dare ar—פולי"
gue with me?  If, chas v’shalom, Torah was forgotten from 
Yisrael, I would restore it through my exegesis (pilpul).  
We see that expositions and analyses of Torah possess the 
fantastic power of restoring Torah knowledge that has been 
lost and forgotten.  In a similar vein, we learn in the Gemara 
(Temurah 16a):  יהודה אמר שמואל שלשת אלפים הלכות נש ־"אמר רב 

בן עתניאל  החזירן  כן  פי  על  אף  אבהו,  רבי  אמר  משה...  של  אבלו  בימי   תכחו 

  :Rav Yehudah said in the name of Shmuel—קנז מתוך פלפולו"
Three thousand halachot were forgotten during the days 
of mourning over Moshe. . . Rabbi Abahu said:  Neverthe-
less, they were restored by Otniel ben Kenaz, by means of 
his erudition (pilpul).  

Now, when we consider the difference between the olive 
itself and the oil that comes out of the olive, we find a signifi-
cant difference.  The oil is concealed and confined within the 
olive.  Extracting the oil is a strenuous process that requires 
crushing the olive in a mortar or press.  In truth, a lazy person 
doesn’t bother to extract the oil from the olive; he simply con-
sumes the olive as is, with the oil confined within.  

In this light, we can interpret Rabbi Yochanan’s statement: 
“Just as the olive causes the forgetting of seventy years of 
Torah-study”—the olive symbolizes the study of Torah with-
out any exertion; studied in this manner, the Torah is not re-
tained, it is forgotten.  However: “Similarly, olive-oil restores 
seventy years of Torah-study”—because olive oil symbolizes 
a person’s exertion and toil in his Torah study, utilizing the pow-
er of “pilpul”; he pounds the topics thoroughly, dissects them 
and reconstructs them, asks questions and answers them, until 
the subject matter is as clear as pure olive oil.  

“Remember the Torah of Moshe My servant”  
Alludes to the Power of “Pilpul” 

 Bequeathed to Moshe

We have learned in the Gemara (Nedarim 38a) that at 
Matan Torah, HKB”H bequeathed the elements of in-depth 
Torah study and “pilpul” solely to Moshe and his offspring.  
Nevertheless, Moshe generously shared them with Yisrael. 

Regarding Moshe and his generosity, the passuk says (Mishlei 
יבורך" :(9 ,22  ,one with a good (generous) eye—"טוב עין הוא 
he will be blessed.  For, Moshe understood that without the 
element of “pilpul,” which demands Torah-study with exer-
tion, the Torah would not endure and be retained by Yisrael.  
As we learned above, the Torah only endures via self-sacrifice, 
which involves “pilpul.”  To ensure the continued existence of 
Torah, Moshe generously shared his gift with Yisrael.  

This provides us with a very nice interpretation of Hash-
em’s words delivered by the navi (Malachi 3, 22): זכרו תורת משה" 

 remember—עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים"
the Torah of Moshe My servant, which I commanded him 
at Chorev for all of Yisrael—its decrees and its statutes.  
HKB”H hints to us that it is impossible to remember and retain 
the Torah, like olive-oil that facilitates the memory, unless we 
employ the gift of “pilpul” given to us by Moshe Rabeinu.  This 
is the message conveyed by HKB”H: “Remember the Torah 
of Moshe My servant”—when studying Torah, remember to 
engage in “pilpul,” the gift bequeathed to you by My servant, 
Moshe; for, in that merit, you will remember the Torah you 
have learned.  

We have now gained a better understanding of the mitz-
vah of kindling the menorah in the Beis HaMikdash: בהעלותך" 

 Seeing as the Torah  .את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"
is only retained by someone who sacrifices himself for her 
sake—studying Torah by engrossing himself in the art of “pil-
pul”—therefore, the lamps must be kindled facing the central 
lamp.  For, it represents Moshe Rabeinu, who bequeathed the 
element of “pilpul” to Yisrael.  Thus, it alludes to the fact that 
the Torah can only be acquired and retained by someone who 
exerts himself by employing “pilpul” when studying Torah.  

Now, the Torah states explicitly: "תלכו בחוקותי   if you—"אם 
will follow My “chukim.”  According to Rashi, this means that 
you will labor in the study of Torah.  We can propose that 
Rashi deduces this from the fact that the passuk mentions “chu-
kim” but not “mishpatim.”  In other words, the Torah is teaching 
us that we must labor to attempt to clarify and comprehend 
points of Torah that seem inexplicable, such as “chukim.”  

This explains very nicely why we recite the formula: ־"כש

יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך"  the wicked—עמדה מלכות 
Greeks planned to make Yisrael forget His Torah.  It goes on to 
explain how they intended to accomplish this feat: ולהעבירם" 
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רצוניך"  by preventing them from laboriously studying—מחוקי 
the “chukim” of the Torah that seem incomprehensible—to 
study them in depth, to clarify them and make sense of them.  
They only allowed Yisrael to study the “mishpatim” of the 
Torah that can be understood with simple, human intellect, 
without labor and exertion.  Thus, the Torah would be forgot-
ten, chas v’shalom, since the Torah is only retained by some-
one who sacrifices himself on her behalf, studying arduously 
with the methodology of “pilpul.”  

The Battle over Pure Oil

With what we have learned, we can begin to appreciate 
the significance of the epic struggle that ensued between the 
Chashmonaim and the Greeks related to the kindling of the me-
norah in the Beis HaMikdash with pure oil.  As we have learned, 
the oil from the olive alludes to Torah-study involving “pilpul.”  
Seeing as the Greeks planned to make Yisrael forget the Torah, 
they contaminated all of the oil in the Heichal, to prevent Yis-
rael from studying Torah in a state of taharah using “pilpul.”  

So, when the Chashmonaim defeated the Greeks and en-
tered the Heichal, they conducted a thorough search to find 
pure oil.  They understood that by kindling the lamps of the 
menorah with pure oil, facing the central lamp—correspond-
ing to Moshe Rabeinu, who gave Yisrael the gift of “pilpul”—
the Torah would endure.  Hence, a miracle was performed on 
their behalf and they found one flask of pure olive oil.  Mi-
raculously, the oil lasted for eight days, until they were able to 
produce a new supply of pure oil.  The miracle enabled them 
to light the menorah with pure oil, thereby imbuing Yisrael 
with the power of “pilpul.”  

This illuminates for us the words of the Rokeiach and Ra-
beinu Ephraim that HKB”H hinted to Moshe Rabeinu to give 
Yisrael the mitzvah of lighting ner-Chanukah in the passuk: 
 In other words, you, who generously  ."ואתה תצוה את בני ישראל"
gifted Yisrael the Torah methodology of “pilpul,” command 
them to perform the mitzvah of lighting ner-Chanukah; ויקחו" 

 the lamps kindled with pure, olive oil should—אליך שמן זית זך"
face the center lamp representing you.  Thus, they can draw 
upon your power of “pilpul” and study Torah like pure, olive 
oil; "כתית למאור"—pressing themselves to debate and analyze 
the Torah diligently.  As a result, they will merit: נר  "להעלות 

-preventing the Torah from being forgotten and per—תמיד"
petuating the Torah forevermore.  

In this manner, I would like to propose an interpretation 
of the Gemara: מצאו ולא  בדקו  ונצחום,  חשמונאי  בית  מלכות   "וכשגברה 

גדול" כהן  של  בחותמו  מונח  שהיה  שמן  של  אחד  פך   and when—אלא 
the royal Chashmonean house prevailed and defeated 
them, they searched and found only one flask of oil that 
was concealed and embossed with the seal of the Kohen 
Gadol.  Let us suggest that Chazal were alluding to the fact 
that the Chashmonaim miraculously found the solitary flask 
of pure oil, because it was embossed with the seal of the Ko-
hen Gadol—namely, Moshe Rabeinu, who was a Kohen Gadol.  
As the Gemara explains (Zevachim 101b): גדול כהן  רבינו   "משה 

 Moshe Rabeinu was a Kohen Gadol—וחולק בקדשי שמים היה"
and shared in the sacrificial offerings.  The Midrash states 
(S.R. 37, 1): ־"כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר שימש משה בכהונה גדו

 throughout the forty years that Yisrael were in the—לה"
midbar, Moshe served as a Kohen Gadol.  

Now, HKB”H already said to Moshe: "ואתה"—you, who be-
queathed to Yisrael the power of “pilpul”; ישראל בני  את   "תצוה 

 you should transmit to them the mitzvah—ויקחו אליך שמן זית זך"
of kindling the ner-Chanukah with pure oil, in order to imbue 
Yisrael with the power of “pilpul.”  Thus, the single flask of pure 
oil was already stamped with the seal of Moshe Rabeinu—the 
Kohen Gadol who gave Yisrael the gift of “pilpul.”  

The Chiddush of the Pri Megadim: 
 We Must Study Torah with Pilpul on Chanukah

Come and see!  Based on what we have learned, we can 
begin to comprehend a tremendous chiddush we find in the 
writings of the Pri Megadim in Eshel Avraham (O.C. 670).  He 
provides an explanation for the formula instituted for “Ahl 
HaNissim.”  It states that HKB”H delivered the Greeks into the 
hands of the Chashmonaim: "תורתך עוסקי  ביד   and the—"וזדים 
insolent sinners into the hands of those who diligently 
study Your Torah.  The Pri Megadim explains the significance 
of this statement: 

"וזדים ביד עוסקי תורתך, על דרך אשר קדשנו במצוותיו לעסוק בדברי תורה, 

־שנצטווינו לעיין ולפלפל בה, אם כן לא ]רק[ זו שמסר הזדים ביד המדקדקים בחו

קים ביותר, אף זו מסר אותם בעוסקי תורתך וששים בפלפולם, כמאמר החכם כי מי 

שלא טעם טעם שמחת התרת הספיקות לא טעם טעם שמחה מעולם".

HKB”H sanctified us with His mitzvos and commanded us to 
study the Torah analytically and in depth and to engage in dia-
lectic and debate—“pilpul.”  So, not only did He deliver the inso-
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lent sinners into the hands of the those who diligently observe 
the “chukim,” but He delivered them into the hands of those 
who are engrossed in Torah-study and revel in their “pilpul.”  

Based on this notion, the Pri Megadim concludes by stating 
that one must study Torah with “pilpul” on Chanukah.  Ap-
parently, this is the basis for the minhag of those Rabbis who 
customarily deliver a “pilpul” on Chanukah.  Since the Greeks 
attempted to make Yisrael forget and abandon the Torah by 
preventing them from studying Torah with “pilpul”—clari-
fying points of law that were inexplicable—therefore, the 
Chashmonaim succeeded in defeating the Greeks with the 
power of Torah-study with “pilpul.”  For this reason, they in-
stituted the formula: "וזדים ביד עוסקי תורתך"—to emphasize that 
the Greeks were defeated specifically by those who engage in 
Torah-study with “pilpul.”  

With this in mind, we can understand what the Bnei Yis-
saschar (Kislev-Teves 2, 12) presents in the name of the great 
Rabbi Pinchas of Koritz, zy”a.  They instituted the lighting of 
thirty-six candles on Chanukah corresponding to the thirty-
six tractates (masechtot) of Torah she’b’al peh.  This makes 

perfect sense, because, as explained, all of Torah she’b’al peh, 
which consists of thirty-six tractates, represents “pilpul” of 
the Torah.  The sages of the Talmud analyze and clarify all of 
the halachot in the Torah.  

Let us summarize.  The Greeks attempted to make Yis-
rael abandon and forget Hashem’s Torah by preventing them 
from engaging in Torah-study involving in-depth analysis 
and “pilpul.”  This is why they contaminated all of the oil in 
the Heichal; they did not want the Jews to kindle the meno-
rah with pure oil, symbolic of Torah-study with “pilpul”—
analogous to extracting oil from the olive.  In the merit of the 
Chashmonaim studying Torah with the methodology of “pil-
pul,” HKB”H performed a miracle on their behalf; they found 
one remaining, hidden flask of pure oil and the evil Greeks 
were delivered into their righteous, meritorious hands: וזדים" 

 Therefore, they instituted lighting thirty-six  .ביד עוסקי תורתך"
candles corresponding to the thirty-six masechtot of Torah 
she’b’al peh—representing the power of “pilpul” that Moshe 
Rabeinu bequeathed to Yisrael.
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

his Parsha, and the next one, describe Yoseph’s rise to power. He faced 
several obstacles which set him back. He began by trying to guide his 
brothers, rebuking them, and telling their father what they did wrong. This 

resulted in Yoseph’s being sold as a slave. He was placed in charge of Potifar’s home, 
and later found himself in jail. There is a powerful lesson that can be learned for 
individuals and, more importantly, for parents, from Yoseph’s life.
 
Yoseph is called a Na’ar, a young boy, in the beginning of the Parsha. The Malbim, in 
Sefer Shmuel, translates the word Na’ar as one who is emerging, literally, to “turn 
over”. Teenagers are individuals whose strengths are beginning to emerge, and it is 
natural for them to “try” out those strengths. However, as with most beginners, 
they fall, pick themselves up, maybe fall again, and keep picking themselves up. Great 
men don’t necessarily get it right the first time. Great men work until they get it 
right.
 
Yoseph’s first attempt at leadership focused, in part, on his outward appearance. 
As Rashi says, he combed his hair, and focused on looking like a leader. In Potifar’s 
home, he continued to focus on outward appearances, and forgot that Yaakov was 
mourning for him. Sometimes people have to miscalculate twice about the same 

subject, under the belief that the second time they are doing it correctly. When in 
jail, he miscalculated the sensitive balance between Bitochen, faith, and Hishtadlus 
(personal effort), when he asked Pharoh’s butler to be an intermediary for him.
 
People must try to focus on the subject in which they failed, and try again. Doing 
this will allow them to reach their maximum potential. I’m suggesting to parents, 
and Mechanchim, that they accept their children’s failures as part of a process, and 
not as a disappointment. 

Areivim’s 18th Annual Dinner will take place this Motzei Shabbos, 
December 1st, in Ateres Charna, Spring Valley N.Y. The reception begins 
at 7:30, the event begins at 8:15. I’m asking my readers to support 
Areivim and its honorees:  Mr. and Mrs. Tzvi Brown, Rabbi and Mrs. Yosef 
Leibovitch, and Mr. and Mrs. David Namtalov. Our guest speaker is the 
well-known mental health professional, Dr. David Pelcovitz. Help Areivim 
continue to make one person healthy at a time.  
 
I look forward to greeting you personally.

T

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

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

uring the week preceding our annual dinner, I traditionally divert 
from my usual Chinuch discussions and discuss Areivim and its 
important community work. I hope that you, the readers, will 
indulge me again this week. However, this article will include a 

Chinuch thought that will provide sound advice for people to use in their 
homes and in schools.
 
What grabs people’s attention more: a person 
who is deathly ill and recovers or a person who 
is consistently healthy? People prefer to never 
become ill, but only appreciate Hashem when he 
makes them sick and then heals them.
 
This is the nature of people. When people get what 
they want, like a quiet, uneventful, life, they take it 
for granted and don’t believe that there is anyone 
to appreciate for giving it to them. In addition, 
they believe that “nothing good ever happens to 
them”. It’s the near-failures, followed by the eventual successes, which garner 
people’s attention and appreciation. Despite this, while they are celebrating 
their successes, those people will tell others that they would prefer a boring 
life. For most people, Hashem makes their lives look easy.
 
The ability to make everything look easy is an important marital, parenting, 

and general life skill. Despite its importance, people who make things look 
easy often go unnoticed and are underappreciated. People notice those who 
seem to “come to life” during crisis, and ignore those who handle that same 
crisis without asking, or receiving, attention. Who gets a bonus? It takes an 
astute boss to realize that the real hero is the subtle person, the one who 
allowed the business to run uninterrupted, and who kept the office’s stress 
levels low.

 
Some people have told me that they could 
accomplish their job description, and other 
responsibilities, towards their coworkers/family/
friends in a manner that looks easy, but choose to 
make a scene, in order to get noticed. They believe 
they have “no choice” but to make a scene. And, 
while I understand this decision, I believe that they 
are “selling themselves out”, and acting with less 
dignity than they should.
 

Areivim offers subtle, and often boring, advice. At first glance, our advice may 
seem to be “too little, too late”. We choose the subtle approach because it 
works, and just as importantly, it minimizes the disruption in the home.
 
For example, I believe, that whenever possible, it is best to keep students 
in the same school, even if in hindsight, the parents should never have 

The Art of Subtlety & How Areivim Incorporates it into its Work

D

“Personal journeys have been 

glamorized, but they’re only a 

necessary evil, and not something 

of which to be proud. At-risk 

organizations sometimes forget that it 

is actually an indication of failure.”

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



chosen that school in the first place. Instead of being the heroes, indignantly 
pulling their child out of school, I suggest that, whenever possible, parents 
maintain the status quo and offer outside support to aid their child, while 
continuing to remain in the same school. They can reconsider their choice 
of schools before the next school year. My subtle approach may cause me to 
appear timid, as if I’m not doing everything that I’m able to do, and that my 
organization doesn’t care enough to do what needs to be done.
 
The “price” that Areivim pays is that we place ourselves at risk of seeming 
to be simpletons, nice people, who don’t know how to do as much as other 
organizations. Here’s another example: I take several boys for lunch almost 
every week. Our conversations are often playful, with only a little time spent 
on “heavy” topics. It may seem as if I’m wasting my time. However, I know 
the boys’ backgrounds, and I know that they are attending class, and, for the 
first time, they aren’t insisting on switching schools. While it may appear as 
if I’m not doing anything, there’s a significant effort necessary to ensure that 
something negative doesn’t happen. Areivim is keeping them healthy 
before they get sick, instead of curing them after allowing them to 
get sick again.
 
I have learned that people’s approaches to problem solving is often shaped 
like a diamond, narrow on the bottom, thicker in the center, and narrow 
again at the top. Those people who know only little about a subject tend to 
oversimplify what needs to take place. This is the narrow part of the diamond 
on the bottom. Those who understand the crisis industry are able to take 
apart, and then recreate, a person, machine, or business. That’s the thick 
part of the diamond. The real Maiven is able to keep the existing structure 
intact, and allow what’s beautiful to emerge, with little intervention, creating a 
successfully finished product (the teenager, young adult, or marriage), without 

having to take it apart and put it back together. That’s the narrow top part 
of the diamond.
 
Our philosophy of subtlety extends to how we present ourselves to the 
community. Although we see our fair share of complex situations, our 
marketing approach doesn’t highlight the extreme cases, such as teens and 
young adults who end up in jail, hospital, etc., as if they are daily occurrences. 
We are happy to talk about the teenagers who we helped stay in the school 
system, instead of talking about the ones we pulled out of the system and 
supported during their “personal journey”. Personal journeys have been 
glamorized, but they’re only a necessary evil, and not something of 
which to be proud. At-risk organizations sometimes forget that it 
is actually an indication of failure.
 
I recently read a quote, which was scribbled on a bombed-out wall during 
one of the Iraqi wars. It read: “America is not at war. The Marine Corps is at 
war. America is at the mall.” Many people are sports spectators, but believe 
that it is “their” team, and that “they” won or lost. Other people look at them 
as if they are naive, and maybe a little dishonest with themselves, for believing 
that they are anything more than spectators.
 
Areivim is at war, and we are proud to be on the front lines. We don’t need 
spectators, people who are in the malls talking about their teams. We need 
backup, and I am respectfully asking our readers to step forward. Please 
contribute what you can financially and by attending our Annual Dinner or, 
preferably, by doing both.

he Torah relates in great detail how Yosef searched for his brothers and 
eventually found them in Dosan. When they saw him coming towards them, 
they plotted against him to kill him: “להמיתו אתו   Rashi makes .”ויתנכלו 
a mystifying denotation from these words: “אֵלָיו כלומר  עִמֹו  אִּתֹו  כמו   - ”ֹאתֹו 

“(The word) ֹאתֹו is like אִּתֹו meaning עִמֹו - as if to say אֵלָיו (towards him).” Many 
commentators struggle to provide an explanation to this terse statement of Rashi.
     In relation to this Rashi, an unbelievable story is cited in numerous sources, 
including “Shem HaGedolim” of the Chid’a, “Tzror Hamor” of R’ Yosef Sabo ZT”L, and 
“Aisan HaMizrachi” of R’ Avraham Rappaport ZT”L of Lvov. To preface this story, it is 
noteworthy to mention a related story involving the renowned Tzaddik and Mekubal, 
R’ Shimshon of Ostropol ZT”L HY”D (was killed Al Kiddush Hashem by the Cossacks 
during the years of 1608-1609 - ת”ח ות”ט). It is told that R’ Shimshon, who was totally 
familiar with the secrets of Kabbalah, and authored two seforim on Kabbalah, decided 
one day to compile a complete kabbalistic commentary on the Talmud, to illuminate 
the secret and hidden meanings of this enormous body of Jewish learning. With the 
assistance of a number of other mekubalim, they made good use of their extensive 
knowledge of esoteric wisdom and completed the complex work after considerable 
labor. 
     However, R’ Shimshon was a holy Tzaddik who strove for complete truth, and he 
subjected the writings to the test of a dream, a שאילת חלום, and the answer he got to 
his question was that the work was too lengthy and elaborate. 
   Together with his kabbalistic friends, he began the process of cutting and editing until 
he was able to make it considerably shorter. Then, he posed the question again, but the 
answer that came back was the same: it was still too long. 
    Again and again, he cut the work down, but each time, the response was that it was 
not sufficiently precise and clear. When R’ Shimshon had made the manuscript as short 
and concise as he could, he discovered that what he had written was the commentary 
of Rashi, the great Rabbeinu Shlomo Yitzchaki ZT”L, the accepted commentary on the 
Talmud.
    How did Rashi come to his great knowledge of the hidden and revealed portions 
of the Torah and Talmud? The story that is quoted in the above-mentioned sources is 

that a Kabbalist by the name of Nachman bar Shmuel wished to learn the source of 
Rashi’s wisdom and prostrated himself in prayer by the gravesite of Rashi for many 
days and nights.
     Suddenly, he saw smoke rising from Rashi’s grave and a streak of fire burst forth. He 
heard an otherworldly voice ring out: “You are not like Rashi, for he gave his entire life 
over to the words of Torah and he greatly increased Torah amongst the Jewish people. 
Stop your tears and supplications, for the gates of tears (שערי דמעות) have been shut 
before you.”
     Nachman bar Shmuel did not give up. “How can it be,” he asked, “that I have no 
recourse? Why are the gates locked?”
    A vision was then shown to him but he did not recognize it nor understand its 
meaning. With great trepidation and fear, he decided to throw caution to the wind. 
“Please,” he shouted, with tears rolling down his cheeks, “if I am deemed a Torah 
scholar in your eyes, allow me to learn the secrets of the righteous, for Tzaddikim are 
considered alive even after their deaths.” 
     A second burst of flame arose from the grave, and the voice rang out, “Now, hear it 
from the mouth of Rashi himself.”
     “I am Shlomo ben Yitzchok,” began a soft, pleasant voice. “I fasted 613 consecutive 
fasts, aside for Shabbosos and Yomim Tovim, until I was able to produce my commentary 
on the Written and Oral portions of the Torah. The Heavenly Tribunal found favor with 
me, but the accusatory angel argued with the Holy One Blessed be He, until the son of 
Amram (Moshe Rabbeinu) came along and explained the words ‘ויתנכלו אתו’ as follows:  
Praiseworthy is Shlomo ben Yitzchok whose sole intention is for the sake of Heaven. 
 אתו‘ ,He has already taken the portions of Avraham, Yitzchok and Yaakov - ’ויתנכלו אתו‘
 in other words, I gave the Almighty’s - ’כלומר אליו‘ ,I already gave him my portion - ’עמו
portion to him.” 
    The voice of Rashi went on to say that if one understands this, he will ascertain  
many of the secrets of life, in this world and in the next, including the war of Gog and 
Magog, and the death of Moshiach ben Yosef. Who can fathom the greatness of the holy 
Tzaddik, Rashi? 

T
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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PARSHAS VAYEISHEV 
START TO LIVE AND DON'T LOOK BACKWARDS 

CHANUKAH – ONE LIGHT AT A TIME 
Concerning the story of Yehudah and Tamar, the Medrash comments that Hashem says I 
know the thoughts of man: The Shevatim are occupied with the selling of Yosef, Yosef was 
busy with his fasting and sackcloth, Reuven was occupied with his sackcloth and fasting, 
Yehudah was busy getting himself a wife, and Hashem was occupied in creating the light of 
Moshiach, and thus we have the episode of Yehudah and Tamar. The Medrash is telling us 
that everyone of the above was doing his thing at this particular time in history, yet Hashem 
knows the inner thoughts of man and it was through the actions of specifically Yehudah that 
Hashem brought the light of the geulah. What was so significant about Yehudah's actions and 
what were his inner thoughts that he alone was the one who merited becoming the source 
of Moshiach? 
The Rebbe Bunim of Peshischa explains that after Yehudah's suggestion to his brothers of 
selling Yosef was executed, Yehudah fell into deep remorse. The brothers blamed him for the 
selling of Yosef as they watched the agony of their father over the untimely loss of their son 
and because of which they lowered him from any prestigious esteem that he possessed 
amongst them. Yet within Yehudah's present caved in world and devastation, he nevertheless 
was able to strengthen himself not to despair and become hopeless. He then decided that he 
had no other choice but to start his spiritual journey with Hashem once again from the very 
beginning with the first mitzvah in the Torah, which is to be fruitful and multiply and he began 
searching for a wife. Yehudah said to himself that there is nothing to gain by living the present 
in the framework of his past failures by which he is haunted by guilt and self hate. He must 
live in the present and future where he can dispel the darkness with a new ray of light. This 
resolve is hinted in his name  יהודה  which has the name of 'יהו and the letter ת"דל  which 
means poor and lacking. Even though Yehudah through his choices made his present 
condition poor in virtues, he nevertheless believed that there still remains a present and 
future with Hashem and he must overcome his spiritual poverty. This decision and action 
withstanding Yehudah's lowly state of spirit, was deemed so spectacular in the eyes of 
Hashem,  that He decided that the lineage from which the Moshiach will stem will come from 
Yehudah. For like Yehudah, Moshiach will herald into the world an incredible light which will 
eradicate all forlornness and hopelessness forever. 
Chazal tell us that Hashem created worlds and then destroyed them for they did not find favor 
in his eyes until he reached the creation of this world in which we live in. What was Hashem 
trying to demonstrate with this scenario for certainly He could have gotten it right even the 
first time? He desired to show that even if the personal world that one builds falls apart and  
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he regrets his past actions, it does not mean that he should perceive himself as a total failure 
and stop living. Rather, he must start once again and then again with renewed efforts and 
hope, until he climbs out from under the Churban and rebuild his world and get it right. If one 
can muster up the courage and not look backwards at the ashes, then he is considered as if 
he was walking in the ways of his creator by listening to His message set forth at the time of 
creation. Keep on building no matter how many failures one experiences. The passuk (Iyuv 41 
 who preceded Me and I will pay reward. The interpretation is that if מי הקדימני ואשלם (3
anyone proceeds to look before the scene of My creation of this world, and realizes that I 
created other worlds previously which were destroyed, will merit to be rewarded with 
shelaimus. For prior to this world that we live in, Hashem created other worlds and destroyed 
them to teach us the lesson of never to give up until you reach the level of achievement for 
which you are seeking. 
We usually read this parsha of Yehudah and Tamar at Chanukah time. Chanukah is also a story 
of a small group of individuals whose glorious world caved in and yet they girded themselves 
with the fortitude to focus on bringing light instead of wallowing in their gloom. If they would 
have made calculations debating whether they should wage war against the great powerful 
well trained Greek Army they would have already thrown up their hands in defeat even before 
they started. If they would have analyzed the past and present spiritual state of Am Yisrael 
they would have come to the conclusion that there is no future and it is already all over why 
fight. If they did not possess the supernatural determination to find undefiled oil they would 
have given up searching for it and the miracle of the Menorah would not have happened. But 
they were like Yehudah who did not bemoan his ת דלי  - losses and churban, but rather rallied 
to the cry of מי לה' אלי we must do for the sake of Hashem's name irrelevant if we are 
successful or not. Using the four letters of Hashem's name הויה, three tenses can be created; 
 future. To be imprisoned by one's past without the יהיה present, and הוה ,past היה
hopefulness of the present and future is to fail to identify with Hashem. As my son in law Rav 
Yoni Fisher Shlita succinctly said, one must strive to be a Warrior and not a Worrier.   
This concept is alluded to in the passuk (Tehillim 9,11) ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשיך  
 Those who connect to Your Name will put their trust in You because those that seek You הויה
never left You. Even those, who after being spiritually bankrupt and would have normally 
thrown in the towel of their relationship to Torah and Mitzvos fulfillment, nevertheless if they 
know Your Name they will never surrender to cease trying. The reason is because they are 
doreshei הויה, they "expound" on the Name of הויה which displays three tenses. The present 
and future tenses of Hashem's Name talk to even those individuals who are in a state of 
spiritual vacuums with gaping holes and inspire them to become holy. 
The Trisker Maggid finds this theme stated in the opening of portion of Chanukah in Meseches 
Shabbos 21b  מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה כסלו יומי דחנוכה אינון דלא למיספד בהון ודלא להתענות
  Chanukah are days upon which one is prohibited to eulogize and fast. He explains this בהון 
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statement with an esoteric meaning. On Chanukah one is prohibited to eulogize and feel 
anguish over his personal past deeds but rather to be inspired to begin once again avodas 
Hashem and the fulfillment of mitzvos. The word  חנוכה means beginning and dedication. This 
is what this Yom Tov teaches us. 
This is the why the Halacha of lighting the Chanukah Lights should be done and placed at the 
doorway דלת. It is to demonstrate that even though one is in a depressed state because of 
his spiritual poverty and churban, he must nevertheless remind himself of, and strengthen 
himself from, the Chanukah victory over Am Yisrael's insurmountable adversaries and start 
again advancing "one light at a time".   
The passuk says (Tehillim 91,14) כי בי חשק ואפלטהו ואשגבהו כי ידע שמי If one has a deep desire 
for me, I will save him and elevate him because he knew My name. Even the ones who feel 
like an outcast,  if they know My name which accentuates the present and the future besides 
the past, then they will have a renewed desire for Me and seek האמת which is the gematriah 
 together with its four letters. This is from where Yehudah derived his inspiration כי בי חשק 
and sought the אמת which means to start once again from the basics as it says  ראש דברך
 For Yehudah it was in the first  mitzvah .אמת that the beginning is where one can find the אמת
of פרו ורבו. Everyone has to decide personally where his point of beginning is. The passuk then 
promises that Hashem will reward Yehudah and the such with a personal geulah and with a 
national geulah   בן דוד המשיח (including the three words) which is the gematriah of  ידע שמי 
which shares the same gematriah. The words מיידע ש  also adds up to דלת. The lighting of the 
Chanukah Licht shows that this Yom Tov tells us to stop being tense about one's past and 
rather take advantage of the accessibility to start a new tense of the present and the future 
with hope and aspirations for a deeper and more meaningful relationship with Hashem.  
So we can glean from all of the above that if one wants to LIVE to the fullest he should not 
look backwards at his EVIL (live spelled backwards) or VILE moral shortcomings. By doing so, 
it can create a VEIL between your self - created darkness and the light that is produced by 
moving forward towards returning to Hashem. Rather look "a head" to the דברך אמת ראש  
and start from this very moment to make a small change, one light at a time.  
This אמת can be ignited by renewing one's commitment to learning Torah. Start again from 
the very beginning if need be. The first letter of the Aseres Hadibros is the aleph of אנכי, the 
first letter of Mishnayos is the מ of מאימתי, and the first letter of gemarah which is a ת of תנא 
which spell together אמת. The flask of oil was sealed with the חותם of the Kohen Gadol. 
Hashem's seal is אמת. It's a time to start again  which will give you a gain of tremendous 
proportions. One light at a time, and one word at a time. For the lights of Chanukah lie in the 
words of Torah.   
Gut Shabbos 
Rav Brazil 
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Parshas Vayeshev 

Sweat and Tears and the Soul of Chanukah 

There are two episodes in Parshas Vayeshev with distinct, articulated forms of sadness. The first 
is when Yaakov said, “I will go to my grave mourning for my son. And his father wept – 
vayabuch eso”. The second is when Yosef saw the baker and the butler depressed – zo’afim.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l opens whole new worlds for us as he develops the fascinating 
word etymology of these two words. In both, he finds a deep connection to the soul, which just 
happens to be one of the lessons of Chanukah. Ner Hashem Nishmas Adam.  

Bachu – crying – is related to bekah, split, pekah, open, and pekaech, burst open – all 
expressing breaking free from the inside. Bachu es means the following: continuously weeping 
over the thing itself, keeping it in one’s heart, maintaining this sadness, and expressing it in a 
tear. It is interesting that the English word tear – as in crying – also means ripping open. 

Here, Rav Hirsch, the true poet of the souls, expresses one of his most memorable insights: 
Tears coming out – bachu yoztai – sound like breaking – bekah - through with sweat – yazeh. 
Tears, he says, are the sweat of a working soul, and “sweat” is the “tears” of a working body!  

That wisdom is worth repeating, slowly: Tears, he says, are the sweat of a working soul, and 
“sweat” is the “tears” of a working body!  

Later, in analyzing zayef, Rav Hirsch relates it to tzayef, cover, from which we get tzeuf – veil. 
Tzeuf means the external veiling of the face, and zayuf means the veiling of the face from within. 
The appearance of a troubled face, he writes, is as if something there was asleep; the soul, the 
life, is missing from it, since its ordinary liveliness is veiled. 

How does this “breaking free and veiling” relate to Chanukah? 

Let’s first see some hints to Chanukah. The beginning sentence in this parsha has seven words: 
“Vayeshev Yaacov b’eretz megori aviv b’eretz Canaan”, which means: Yaakov settled in the land 
of his father’s journeys, in the land of Canaan. The value of the last letters of these seven 
Hebrew words – Bais (2), Bais (2), Tzadi (90), Yud (10), Vav (6), Tzadi (90), Nun (50) – add up 
exactly to 250, which is the value of the word Ner! 

Second, we see something amazing in the group of first letters as well as the group of last letters 
of Maoz Tzur Y’shuasi Lecha Na'eh L’shabeiach – each group also adds up exactly to 250, Ner! 

Third, the word tzeuf – veil – also has a value of 250! We learn from here one reason why a 
woman covers her face when she lights candles!  
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How can we access the compressed energy in ourselves? How can lights – candles - contain such 
compressed energy? The answer is that lights are mirrors of our soul. HaShemen – the oil – is 
made up of the same letters as neshama - soul. 

The fact that the Greeks – whom, as we stated in an earlier piece, the world sadly remembers in 
museums primarily as an elevated people – forced the Torah to be translated by 70 rabbaim in 
separate rooms, is an example of their attempt to compress Divine thought into a restricted 
vessel - human wisdom.  

This echoes what is described regarding Yoseph, the main focus of this week’s parsha, who was 
put in a pit by his brothers, after his relating of dreams whereby they would be subservient to 
him, and then, later, put in a dungeon in Egypt. He was continually compressed. Yet Yoseph rose 
from every situation to become, amidst the spiritual darkness of each setting, the controller of 
the wealth of the entire world. One of the meanings of Yoseph is to gather, to complete. 

Yoseph also represents our hidden powers to refocus, regroup, rededicate – chinuch - against all 
odds. That is one of the deeper reasons why Yoseph is so connected to Chanukah, even though 
his life preceded the events of Chanukah by over a thousand years.  

We can begin to see the power of compression when we look at other examples in our lives. We 
see compression when we exercise our bodies. Strength increases only against pressure. We see 
compression when we move a large computer program or window from its position on the screen 
to the bottom of the screen, with one click. We see compression when we think about one small 
urn of untainted oil found in the Beis Hamikdash by the Chashmonayim.  

Think about the idea of compression in our lives. Perhaps the greatest physical example in our 
memory was the atomic bomb. It led to the end of the war, and forever changed the landscape 
towards warfare. Compression technology is presently enabling the amount of data that passes 
through various physical conduits to increase at tremendous rates.  

Compression also permits us to adapt our own self-adjustment mechanisms. It can also be seen 
by the amount of practice a person needs in order to perfect or improve a skill. The process 
there is slower, and affected by the accumulation of little steps, but it is still compression.  

By the eighth day of Chanukah, we are lighting the last of the thirty-six candles. One plus 
two...etc....up to 36, equals 666, which is the value of the word rechilus, tale bearing. We can 
perhaps use the cumulative effect of the lights as a way to help ourselves release compression of 
external pressures to stop speaking improperly. The Chanukah lights help us to do so. 

The word Chanukah also teaches us about the lights. The positional gematria of the five letters 
Ches (8th letter in aleph - beis), Nun (14th letter, ) Vav (6th letter), Cuf (9th letter), and Heh 
(5th letter) equals 44, the number of lights we use including the Shamesh, throughout 
Chanukah. When we spell out the five letters comprising the word Chanukah – Ches (Ches Taf), 
Nun (Nun, Nun), Vav (Vav, Vav), Chaf (Chaf, Peh) and Heh (Heh, Heh), we find something 
astounding: 

The value of the inside letters – Taf (400), Nun (50), Vav (6), Peh (80), and Heh (5) - add up to 
541, the value of….Yisrael! The inside hidden part of a word – the soul of the word - is the value 
of the spelled out letters. The soul of the word Chanukah is ………Yisroel. This echoes the changed 
name of Yaakov to Yisrael, which we discussed in Parshas Vayishlach. No wonder Jews of all 
types of religious practice still observe Chanukah.  

The number of nightly Chanukah candles that we light increases. The word for tears – demai – 
when they are rearranged, forms the word amidah. Tears also stand up for us, in hashomayim, 
which is the same value as the word neshama.  

May we contemplate and merit greater connection and growth through Chanukah licht to our 
neshama. 
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Now, his brothers went to pasture their father’s flock in Shechem. 
(37:12)….. A man discovered him, and behold! – He was blundering 

in the field. (37:15) 
 Clearly, the entire debacle concerning Yosef and his 

brothers is cloaked in profound esoteric secrecy. All we can do is to 
derive snippets of ethical lessons which we should incorporate into 
our lives. Perhaps the most powerful and illuminating statement 
made by Chazal is the following: “The tribes/brothers were occupied 
with the sale of Yosef; Yosef himself was absorbed b’sako 
u’b’taaniso, in his sackcloth and fasting; Reuven, as well, was 
immersed in a state of penitence; so, too, was Yaakov Avinu; 
Yehudah was engaged in the process of looking for a wife. Last – and 
most important – was Hashem, Who was involved in creating the 
future light of Moshiach Tziddkeinu.”  

 Tzaros, troubles. Everyone is going through some sort of 
travail – or, at least, that is how it appears. Yosef is suffering. Yaakov 
is suffering. The Shevatim are certainly not happy with what they are 
compelled to do. Reuven has his troubles. Yehudah does not fare 
well. Hashem Yisborach manipulates everything for one purpose: to 
prepare the way for Moshiach. Chazal conclude, “This teaches us 
that before the first oppressor was created, the final redeemer had 
already been created.”  

 Three times, the Torah writes that Yosef had some sort of 
an encounter with an ish, “man”: Va’yimtzaeihu ish, “A man 
discovered him” (ibid 37:15); Vayishaleihu ha’ish, “The man asked 
him” (ibid 37:15); Va’yomer ha’ish, “The man said” (ibid 37:17). This 
was not a human encounter. Chazal say that he was an Angel 
(Gavriel) in the likeness of a man. Horav Yechezkel Abramsky, zl, 
suggests that since Yosef is the one who was lost, it should have 
written, Va’yimtza ish, “And he (Yosef) met/discovered a man.” Why 
does the Torah write that the man discovered him (Yosef)?  

 This, explains Rav Abramsky, is how we know that it was an 
angel in the likeness of a man who sought out Yosef. The Malach, 
angel, was dispatched by Hashem for a purpose. Everything is 
guided by Divine Providence. Yosef was “sent” to Egypt by Divine 
agency, in order to bring the Shechinah, Divine Presence, to Egypt in 
preparation for the descent of Yaakov and his family to the country 
that would be their home for 210 years. This was the beginning of 
their exile. Everything has a reason. Nothing happens by chance. We 
should not err and think that angels were dispatched only in days of 
old. No, says Horav Reuven Karlinstein, zl, every step of our lives is 
Divinely guided for a reason and purpose. At times, we realise this 
only many years later. Those who live their lives with their eyes open 
might even “sense” the angels during their encounter.  

 
 

Reuven returned to the pit. (37:29) 
 Where was Reuven (that he had to “return”)? Rabbi Eliezer 

(Midrash) says, “Reuven was occupied with fasting; he was dressed 
in sackcloth as penitence for changing the placement of his father’s 
bed. Hashem (in accepting Reuven’s repentance) said to him, ‘From 
the beginning of time, there has not been anyone who had 
transgressed and repented. You are the first one. As reward, your 

descendant will stand and declare/exhort the people to 
return/repent.’” This is a reference to the Navi Hoshea, a 
descendant of Reuven, who proclaimed, Shuvu Yisrael ad Hashem 
Elokecha, “Return Yisrael to Hashem, your G-d.” This Midrash begs 
elucidation. Was Reuven the first to repent? What about Kayin, who 
repented? Furthermore, Chazal teach that Adam HaRishon also 
repented. Why is Reuven singled out as the first penitent when, in 
fact, two others preceded him?  

 The commentators, each in his own inimitable manner, 
distinguish between the varied approaches to teshuvah manifest by 
Adam, Kayin and Reuven. The Brisker Rav, zl, offers a novel 
understanding of Reuven’s teshuvah. Reuven was about to perform 
the mitzvah of hatzolas nefashos, saving his brother’s life. This was 
no ordinary mitzvah (not that any mitzvah may be called “ordinary”). 
Saving a life is saving a world; he was saving all future generations 
that would descend from Yosef. Reuven wanted to be sure that this 
mitzvah was executed b’shleimus, complete perfection. People often 
perform mitzvos assuming that they are doing something special, 
wonderful and great, when, in fact, the end result of this mitzvah is 
far from laudatory. Thus, to ensure that there would be no errors, 
Reuven wanted to purge himself of any vestige of sin.  

 This form of teshuvah is unlike any teshuvah previously 
performed. This was not teshuvah to expunge a previous sin; rather, 
this was teshuvah prior to a mitzvah, for the express purpose of 
perfecting the upcoming mitzvah. This is the meaning of Hashem’s 
declaration to Reuven, Atah posachta liteshuvah techilah, “You 
‘opened’ with repentance ‘first.’ Prior to you, no one had thought of 
repenting before carrying out a mitzvah. You taught the world that if 
one wants to perfect the performance of a mitzvah, he must first be 
pristine, cleansed of sin. This can only be done through prophylactic 
teshuvah. This is the meaning of Hoshea’s proclamation Shuvah 
Yisrael ad Hashem Elokecha, “Before you go approach Hashem, i.e., 
perform a mitzvah, repent, so that your mitzvah will be complete 
and perfect.” Pouring wine from a filthy pitcher is clearly not the 
same as pouring from a pitcher that is pristine of all dirt. Should 
mitzvah performance be any different?  

 Perhaps we can offer an alternative explanation for Reuven 
receiving the accolade of “first repenter.” While he was preceded in 
repentance by Adam and Kayin, Reuven’s teshuvah was unique, so 
that it earned him the distinction of being the first to repent. Adam 
and Kayin repented their defined sin. Reuven’s sin was not defined. 
The Torah writes, Vayeilech Reuven, vayishkav es Leah, “Reuven 
went and lay with Leah” (Bereishis 35:22). Actually, what had 
transpired was quite different. Following Rachel Imeinu’s death, 
Yaakov Avinu established his primary residence in Bilhah’s tent. 
Reuven considered this an affront to his mother, Leah Imeinu. In 
order to defend his mother’s honour, he took the initiative to move 
his father’s bed to Leah’s tent. The Torah implies Reuven’s act was 
an egregious sin, when, in fact, it was a grave error motivated by 
impetuosity and righteous indignation over what he perceived to be 
his mother’s shame. Nonetheless, our great leaders are held to a 
higher, more exacting standard – one that transforms an error into a 
grievous sin.  

 Having said this, we may now view Reuven’s teshuvah in a 
different light. He did not simply repent his indiscretion, his error in 
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judgment. Reuven repented the grievous sin as described by the 
Torah. His teshuvah was above and beyond the pale of his sin, 
because he understood how his error would be viewed in a 
perspective consistent with his lofty spiritual plateau. His was not 
the average teshuvah. His repentance set a standard, which raised 
the barometer of teshuvah to a higher bar. Veritably, that is the way 
it should be, since the effect and repercussion of a sin is not a “one 
size fits all” phenomenon.  

 
 

It was at that time that Yehudah went down from his brothers. (38:1) 
 The Midrash Tanchuma explains the juxtaposition of 

Yehudah’s marriage, upon the loss of his wife and two sons, and 
upon the incident of Yosef’s sale, with Yehudah being the one to 
inform Yaakov Avinu of Yosef’s death. Hashem said to Yehudah, “You 
have yet to father children; thus, you do not know what raising 
children and losing them means, the accompanying pain and sorrow. 
Yet, you were the one to inform your father that a wild animal had 
killed/torn his son apart. You must now experience the pain of losing 
a child. Therefore, you will marry and father two sons, whom you 
will subsequently bury. Then you will realise the pain that you 
caused your father.  

 Horav A. Henach Lebowitz, zl, expounds on this Midrash. It 
may be implied from Chazal that the reason Yehudah had no qualms 
about informing Yaakov about Yosef’s tragic (fictional) encounter 
with a wild animal was that Yehudah did not know what it meant to 
have – and then lose – a child. Despite Yehudah’s greatness, his 
peerless wisdom and distinction of being second to Yaakov in Torah 
knowledge, without personal experience he was unable to 
empathise properly. Yehudah had to experience first-hand the pain 
that Yaakov had experienced. 

 The Rosh Yeshivah asserts that we must always give a 
person the benefit of the doubt and judge a person positively, 
because we rarely know their true situation. People put on a positive 
front, but deep down they are churning with pain.  

 Chazal (Pirkei Avos 2:5) teach, Al tadin es chavercha ad 
she’tagia limkomo, “Do not judge your fellowman until you come to 
be in his place.” The secular world has a well-known adage, “Don’t 
judge a man until you’ve walked a mile in his shoes.” It is not as if 
Chazal require secular support; the purpose of the quote is only to 
demonstrate that this idea is expressed by an accepted maxim. We 
often look at a person and decide that they are doing well, because, 
for all appearances, they are. We do not realise that we are looking 
at a snapshot of their present state, without taking into account 
what has taken place before or what has led to their present state. 
We should not judge people in black and white, because, in reality, 
the world contains so much gray. Indeed, unless one has lived 
exactly as the person he judges, has had similar responsibilities, has 
experienced the same challenges, he is not in a proper position to 
judge.  

 Ad she’tagia limkomo, “Until you come to be in his place,” 
may be taken literally to mean, “In his geographical position, his 
locale.” Every person has a background, a place in which he grew up 
and spent his formative years. Before we judge someone, we must 
take into account: his background, family, friends and associates. 
Early childhood experiences (both positive and negative) can be 
critical factors in setting the patterns for the development of one’s 
personal destiny in life.  

 Furthermore, do not judge from afar. Move up close in 
order to develop a better perspective of a person. Distance creates 
illusions. A person’s identity appears different when we get closer to 
the scene. When we set ourselves apart from the community, from 
the person we judge, we risk clarity, and, unless we can put 
ourselves in exactly the same position as the person we are judging, 
we should not judge.  

 Tagia is related to yegia, which means toil, labour. Perhaps 
Chazal are teaching us that we may not judge until we have 
expended the same effort to reach the same position as did the 
person whom we are judging.  We have difficulty understanding why 
a person acts in a certain manner.  We are envious of an individual’s 
position, wondering how he achieved what he did when we are still 
busy climbing the ladder. How often do we take into account the 
travail, obstacles and many challenges this person had to overcome 
before he made it to the top? Would we be willing to do the same? 
We question a person’s behaviour and decisions, wondering why 
they are so obstinate or inflexible. Do we know what they went 
through, the various experiences, hardships and challenges until 
they achieved distinction? Perhaps this is what is meant by “Walk a 
mile in his shoes.” We do not know what kind of shoes he had when 
he walked that mile. They could have been old and worn out, ill-
fitting, torn with holes, allowing water to penetrate or pebbles to cut 
the skin. His yegia, toil, should be a critical part of our judgment 
process.  

 Horav Tzvi Hirsch Rabinowitz, zl, was the son and successor 
of the venerable Kovner Rav, Horav Yitzchak Elchanan Spektor, zl 
(children often changed their family name to avoid conscription into 
the Russian army). Shortly after he married, his wife was diagnosed 
as clinically insane. She was hospitalised. The doctors who treated 
her declared that she would never recover. The young Rav had one 
option for freeing himself from the marriage: heter meiah rabbanim. 
Since a man may marry more than one woman (Biblically), under 
extreme situations, the rabbinical courts which would normally 
uphold the cherem, ban, declared by Rabbeinu Gershom, prohibiting 
a man from having more than one wife, would permit a man to 
secure the permission of one hundred rabbis to take a second 
(added) wife.  

 The citizens of Kovno suggested to their Rav that he avail 
himself of this dispensation. Prominent citizens visited him to 
encourage him to do what any other man in his position would do. 
He demurred. “Absolutely not,” he said. He was not without a 
reason. He explained, “If I were to remarry, and my first wife would 
(by some remote chance) become cured, this would lead to 
behaviour inappropriate for a Rav” (Having two wives would not 
look good on his resume. He would be allowed to stay with his 
second wife, but would be compelled to divorce his first wife, who 
would now be stuck.) 

 “To avoid this predicament, my only option would be to 
remarry and pray to Hashem that He heal all sick people – except for 
my first wife [After all, he could not have her become cured and 
come home.] Thus, my only out would be to call on Hashem not to 
heal all of the sick people of Yisrael. This I cannot do.”  

 There is no question that everyone in Kovno was rendering 
judgment against their Rav. Some lauded him; others excoriated 
him; still others must have thought he should be committed. No one 
bothered to think of the pain and anguish that he was experiencing. 
They were too busy judging. His yegia meant very little to nothing to 
them.  

 End of the story: Rav Rabinowitz continued praying for his 
wife to be healed together with all of the sick people of Yisrael. This 
went on for decades until she passed away – having never left the 
hospital. He never gave up on her. He never turned his back on her. 
He did not remarry until after she died. He lived alone for decades, 
because he would not force himself to limit his prayers for sick 
people. He exchanged his happiness for faithfulness to his wife. His 
integrity was the product of yegia – pure toil. Yet, people probably 
judged him. What did they know?  

 
 

How then can I perpetrate this evil and have sinned against G-d! 
(39:9) 
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 Potiphar’s wife did everything within her power and 
resources to beguile and seduce Yosef. True to his earned 
appellation of tzaddik, righteous man, he resisted her advances. 
According to Rashi, he employed ingratitude as an excuse, asserting 
that his master had entrusted him with the total run of the house. To 
sin with his wife would be the nadir of ingratitude – not to mention 
indecency – and a betrayal of trust. In the beginning of his Shaarei 
Teshuvah, Rabbeinu Yonah derives a different tactic from Yosef’s 
words – one that should, likewise, apply to each and every one of us. 
Yosef made a point to acknowledge his many positive attributes, 
character traits and yichus, pedigree, as deterrents from sin. To 
paraphrase Horav Avraham Pam, zl (quoted by Rabbi Sholom Smith), 
Es pasht nisht! “It is unbecoming for someone like me” to commit 
such a base sin.  

 A person creates a protective barrier against sin when he 
stops to think of his Jewish identity. What he is about to do is 
certainly inappropriate for someone of his standing. Everyone has 
positive worth; some even have noble lineage. He must ask himself: 
Is this becoming of me, of someone of my status? Do my ancestors 
deserve for me to sully their reputation? These are powerful points. 
So why do they not work? After all, people do sin. Not just 
spiritually-deficient people, but people who are observant, from 
distinguished backgrounds, individuals who possess wonderful 
attributes. It is these same individuals who shock the community 
when they act in a manner unbecoming someone of their standing. 
What happened to their self-identities?  

 Perhaps we can elucidate this with a with a well-known 
parable from Horav Nachman Breslover, zl. There was once a prince 
who lived with his father and mother, the king and queen. 
Everything went well. He was a fine young man who received a 
splendid, well-rounded education, reflective of his aristocratic 
background. One day the prince transformed. He suffered what we 
might term an identity crisis. He thought that he was a turkey. He no 
longer ate with his parents at the dining table, choosing to peck at 
crumbs under the table. He did not wear his princely garb. Since 
turkeys wear no clothes, he did not either.  

 It is understandable that the king and queen contacted any 
and every professional who might cure their son – to no avail. 
Money was of no issue. The finest doctors and psychiatrists were 
summoned, but no one succeeded in convincing the prince that he 
was anything but a turkey.  

 One day a gentle - looking man showed up at the palace 
requesting to meet the prince, “I hereby offer to cure the prince. I 
want no money. I do, however, have one condition: no one, 
absolutely no one, may interfere with anything that I do. If you mix 
in, it will hamper the therapy and produce negative results.” They 
agreed.  

 The next day, the prince had company underneath the 
table. The man had shed his clothes and began pecking crumbs in 
the royal dining room, underneath the table. The turkey/prince 
looked at him and asked, “Why are you here?” the man countered, 
“Why are you here?” The prince replied, “I am a turkey. This is where 
I eat.” The man looked at him defiantly and said, “Well, I am also a 
turkey, and it is time to eat.” With that, he began to gobble, gobble 
like a turkey and peck crumbs from the floor. This went on for a few 
days.  

 One morning, the man said to the prince, “I see no reason 
why a turkey should not wear a shirt.” The price thought about it 
and said, “You are right.” Soon the two “turkeys” were wearing 
shirts. A couple of days passed, and the man asked, “Is there any 
reason that turkeys should not be allowed to wear trousers?” The 
prince agreed that there was no reason. They now wore trousers 
and a shirt. The process continued until they were both fully dressed 
“turkeys” pecking at crumbs beneath the table.  

 Next, the man convinced the prince that nowhere was it 
stated that turkeys may neither eat human food nor eat at the table 
like humans. Before long, the turkey/prince sat at the table dressed 
in his full regalia, eating human food. He continued identifying as a 
turkey, but, for all intents and purposes, he was acting like a human 
being.  

 The moral: we are fortunate not to suffer from turkey or 
other complexes, but what about our self-perception? Do we 
recognise our inherent qualities, our hidden potential? Are we 
limiting ourselves either by diminished self-perception or delusion? 
Yes, some of us delude ourselves into believing that we are so much 
greater than we really are. We cannot fail; we can take chances and 
will not fall into the trap of the yetzer hora, evil inclination. We are 
wrong on both counts. By diminishing our self-perception, we think 
that we have no spiritual worth anyway – so why not sin? By 
convincing ourselves that we can walk a tightrope over sin and 
maintain perfect balance, we delude ourselves until we fall and fail.  

 Rabbeinu Yonah’s tactic works only for he who does not 
suffer from a weakened self-perception. In that case, then he really 
is a turkey.  

 
 
 

Va’ani Tefillah 
 

  
V’sein sachar tov l’chol ha’botchim b’Shimcha be’emes.  

And give a good reward to those who truly trust in Your Name. 
 

 We have an added category of Jew for whom we pray: 

those who are Botchim b’Shimcha be’emes, “Truly trust in Your 

Name.” There are many who talk the talk, proclaiming their trust in 

the Almighty. When it comes to walking the walk, to placing trust in 

Hashem at a time when the challenges are too much to endure, 

however, be’emes, “truly,” comes to the fore. Placing one’s trust in 

Hashem when the “sun is shining” and times are good is common. It 

is when the sky begins to cloud over and become dark, when a 

person is confronted with the (perceived) bad times, with the 

challenges and travail, that the veracity of his spiritual mettle is put 

to the test. One who trusts even through times that appear “bad” – 

he is one who truly trusts in Hashem.  

 Who are those unique individuals who have developed 

such powerful trust in Hashem? Horav Shimon Schwab, zl, relates 

that these are the 36 tzaddikim, the Lamed Vav, righteous Jews who 

are bound up in Hashem, whose faith in Him knows no bound and 

no fear – regardless of what happens in their lives. We pray to 

Hashem to grant them “good reward,” sachar tov, which, according 

to Rav Schwab, means that they have the ability to benefit others.  

Thus, in the case of bitachon, we ask that they inspire others 

with true bitachon.  
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PPaarraasshhaass  VVaayyeesshheevv  
EEvveerryy  WWoorrdd  IIss  

HHeeaarrdd  
““YYosef brought an evil report (about 

his brothers) to their father Yaakov” 
(Bereshis 37:2). The Medrash Rabba 
(84:7) explains that Yosef reported that 
the brothers were eating meat that was 
not shechted (properly slaughtered). Sec-
ondly, they were considering marrying 
girls that were not suited for them. 
Thirdly, they were degrading the sons of 
the handmaids, Bilhah and Zilpa, calling 
them servants. Hashem punished Yosef, 
middah kineged middah (in exact accor-
dance with the crime committed). For 
reporting that they ate unshechted meat, 
the brothers shechted a goat to dip Yo-
sef’s coat in its blood. In exchange for the 
report about unsuitable wives, Yosef was 
sent to prison by Potiphar’s wife. For 
reporting that some of his brothers called 
the others servants, Yosef was sold into 
slavery.  
 
Kinderlach . . . 
As we have said many times before, 
speech is so very important. Hashem hears 
every word. Yosef spoke badly, and was 
punished for each and every bad thing 
that he said. We surely do not want to 
speak badly about people. How do we 
guard our tongues? The Chofetz Chaim 
explained all of the laws in his famous 
book, “Chofetz Chaim”. B’ezras Hashem, 
we should follow the directions of Rav 
Yehuda Zev Segel and learn two laws 
from the book every day. Then we will 
never speak any loshon hora! 
 

AAggaaiinnsstt  AAllll  OOddddss  
LLast week’s parasha ended with an en-

tire chapter (43 verses!) listing the de-
scendants of Eisav. Parshas Vayeishev 
subsequently begins by describing one 
descendant of Yaakov, namely Yosef. 
Rashi writes that Yaakov saw the whole 
list of Eisav’s family members, (who were 
all his enemies, dedicated to destroy him), 
and wondered how he could conquer all 
of them. Rashi answers with a parable. A 
flax dealer came to the market with his 
camels laden with flax. A blacksmith 
wondered, “How will this huge volume 
of flax be able to enter into the shop?” 
One bright person came along and said, 
“Don’t worry, one spark from your 
hammer can burn up all of the flax.” One 
tiny spark can reduce a huge volume of 

flax to nothing. Similarly, one man, Yosef 
HaTzaddik, can defeat all of Eisav’s ar-
mies.  

TThis is also one of the messages of Cha-

nukah. The special prayers for Chanukah 
state that Hashem delivered the many 
into the hands of the few. The Greeks 
tried to prevent the Jews from keeping 
mitzvos. Judah HaMaccabe and those 
Jews loyal to Hashem and the Torah 
fought against the mighty Greek Empire. 

They were tremendously outnumbered. 
This did not deter their emunah (faith) 
and bitachon (trust) in Hashem. They 
knew that they had to keep the mitzvos, 
no matter what the odds. They were vic-
torious. They did what Hashem wanted; 
therefore, He gave them the siyata dish-
maya (heavenly assistance) to succeed.  
 
Kinderlach . . . 
Size and might mean nothing when it 
comes to Hashem’s Torah and mitzvos. 
Just as Hashem gave Yosef the siyata 
dishmaya to overcome forces much 
greater than him, so too He will give us 
siyata dishmaya to overcome big chal-
lenges. How am I ever going to get all of 
this homework done? How will I ever 
make shalom with that neighbor? Every-
one is going to the park and I cannot go; 
how can I ever face them all? I will be so 
embarrassed. Don't worry kinderlach. 
Hashem helped Yosef Hatzaddik over-
come his challenges. He helped the 
Chashmonayim defeat their enemies. 
When you do what He wants, He will 
help you too. 
 

TThhee  DDaarrkknneessss  
““II  have a riddle for you, Chaim.” 

“Go ahead, Avi.” 
“What is underground, dark, with just a 
small hole to let in light?” 
“Ummm, a pipe?” 
“No, bigger.” 
“A tunnel?” 
“No.” 
“Ummm, I give up.” 
“A Biblical prison.” 
“Really? That is fascinating. How do you 
know that?” 
“From this week’s parasha. Rabbeinu 
Bechaye describes the prison into which 
Yosef was thrown. It was like a house 
built underground.” 
“How deep was it?” 
“A lot deeper than you think. Rabbeinu 
Bechaye compares it to the golus (exile) 
of Klal Yisrael.” 
“That is true even today. We are deep in 
the darkness.” 
“Exactly. However, we have much to be 
thankful for. As the verse states, ‘And 
Hashem was with Yosef’ (Bereshis 39:21). 
Just as the Shechina (Divine Presence) was 
with Yosef in that prison, so too, Hashem 
is with us in this deep, dark golus.” 
“Tell me more.” 
“Rabbeinu Bechaye goes on and describes 
many parallels between our golus and 
Yosef’s interment. His suffering in the 
prison is similar to our suffering among 
the nations. Hashem gave Yosef charisma 
in the eyes of the prison guards (Bereshis 
39:21). Similarly, he gives us a charisma in 
the eyes of the nations. But the best part 
is the end.” 
“Where they take Yosef up out of 
prison.” 
“Yes. So too, we will be redeemed from 
this golus. That is why we pray, “yaaleh 
vi’yavo” (rise up and come), because the 
end of this golus will be like rising up 
from a pit.” 
“Speedily and in our days.” 
“Amen.” 
 
Kinderlach . . . 
Don’t be afraid of the dark. The golus is 
very dark. However, we have the light – 
Hashem. He is with us. He protects us. He 
gives us charm. He loves us. And He will 
redeem us. Keep praying to him. Ask Him 
to bring us up out of the darkness. With 
His help, we will be in the light ... very 
soon. 
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The Flame and The Fire 
וישב יעקב בארץ מגורי “ 37:1
 ”אביו, בארץ כנען
“Yaakov settled in the Land 
of his father’s sojourning, in 

the Land of Kna’an.” The Torah tells us that 
Yaakov settled in the Land of Eretz Kna’an, 
and the following Posuk says, “ ואלה תולדות יעקב
 these are the progeny of Yaakov, Yosef – ”יוסף
– and then proceeds to tell us of the incident of 
Yosef being sold by his brothers to 
Yishma’eilim, and ultimately sold to 
Mitzrayim, which was the beginning of the 
exile for Klal Yisroel.  Why does the Torah 
need to repeat here that Yosef was the progeny 
of Yaakov, that which we certainly already 
know?   
 “Yaakov settled” can be explained 
with a Moshol.  There was a certain flax 
merchant whose camel entered a town laden 
with flax.  The blacksmith asked where all the 
flax can be stored?  There was a clever man 
who answered him, “One spark can go forth 
from your bellows which will burn it all up.”  
Similarly, Yaakov saw all of Eisav’s chiefs.  He 
wondered, and said, “Who would conquer all of 
them.”  The following Posuk says, “ אלה תולדות
 :These are the offspring of Yaakov“ – ”יעקב, יוסף
Yosef,” implying that Yosef is the solution to 
the problem of the chiefs of Eisav.  It says in 
Ovadiah 1:18 “ ,והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה
 The house of Yaakov shall be“ – ”ובית עשו לקש
fire, the house of Yosef shall be a flame, and 
the house of Eisav shall be straw.”  A spark 
shall go forth from Yosef which will annihilate 
and burn them all up.  (רש"י) 
 Rashi tells us that Yaakov is like the 
fire and Yosef is like the flame, and together 
they will destroy Eisav, who is like straw.  
Why is it that Yosef is the one who is like the 
flame?  There are Tzaddikim who are only 
Mashgiach upon themselves; they only ensure 
that they follow the proper path, but are not 
concerned with others around them. They are 
like a standing fire.  There are other 
Tzaddikim who are not only Mashgiach 
themselves, but they are also Mashgiach upon 
others.  They seek to help elevate those around 
them, and have a far reach in inspiring others.  
They are like a flame, which does not stand 
still, but moves around, and can have a far-
reaching impact.  This second type of Tzaddik 
was the Bechina of Yosef Hatzaddik.  Yosef’s 
mother said, “יוסף ד' לי בן אחר” – that there 
should be an additional son, for Yosef always 
had an effect on others.  Bereishis 37:2 “ והוא
 Yosef saw that the children – ”נער את בני בלהה
of the maidservants were not being treated 
well, and he tried to rectify the situation. “ ויבא
 When Yosef saw – ”יוסף את דבתם רעה אל אביהם
his brothers acting in a way he deemed was 
improper, he went to tell their father, for he 
felt responsible for them.  He wanted to do 
everything he could to have a positive impact 
on others – he was everyone’s Mashgiach.   

Just as there are Tzaddikim, who seek to do 
good for others although there is no benefit for 
themselves, so too on the other side there is 
Eisav, who is from the side of the Nachash. 
The Nachash is the lowest of all animals, for 
when it lets out its venom into its enemies, it 
has no Hana’ah, while all other animals, 
although they may be causing harm to others, 
when they bite and their venom goes into their 
enemies, they have some Hana’ah from it.  
Yosef is the Tzaddik who seeks to help others 
without him receiving any Hana’ah, and 
therefore it is appropriate that he is the one 
who is the flame, the one who will destroy 
Eisav, who seeks to harm others although he 
has no Hana’ah from it. (אך פרי תבואה) 

 Rashi says that Yaakov sought to 
dwell in peace.  Yaakov sought to show and 
teach his children how to withstand the 
Nisoyon of wealth.  With the Nisoyon of 
poverty, Yaakov had already been tested, and 
he had the terrible Tzoros of dealing with 
Eisav and Lavan.  He taught his children how 
to withstand those Nisyonos and still serve 
Hakodosh Boruch Hu properly.  One should 
not question Hakodosh Boruch Hu as to why 
he is in the position of poverty, but should 
accept it.  However, wealth with tranquility is 
that which Yaakov did not have previously.  
There were times that he did have wealth, but 
he had to deal with the Tzoros of Eisav and 
Lavan.  He now sought to dwell in tranquility 
to show and teach his children that even when 
one is wealthy and is dwelling in complete 
tranquility, he must never forget Hakodosh 
Boruch Hu and make sure to serve Him 
properly.  The Medrash tells us that while 
Yaakov sought tranquility, what occurred was 
 was the incident with Yosef.  What – רגזו של יוסף
the Medrash is telling us is that Yaakov was 
receiving a message that it was not his Avodah 
to teach his children how to withstand the 
Nisoyon of wealth and tranquility.  His 
Avodah was to teach his children how to 
withstand the Nisoyon of poverty and 
disarray, and still serve Hakodosh Boruch Hu 
properly – and he did a wonderful job of 
showing and teaching his children.  However, 
it was his son, Yosef, who was to teach Klal 
Yisroel how to serve Hakodosh Boruch Hu 
through wealth and tranquility.   We know 
that Yosef became wealthy in the house of 
Potifar, as the Posuk says that he was an “  איש
 and when he became the second in ”מצליח
command of Mitzrayim, he had both wealth 
and tranquility.  Through it all, “ויהי ד' את יוסף” 
– Yosef always had Hakodosh Boruch Hu with 
him.  He always served Hakodosh Boruch Hu 
in the proper manner.  It is from Yosef 
Hatzaddik that we learn that even with 
wealth and tranquility, that one must 
remember that it is all from Hashem and serve 
Him properly.  (מהר"י שטייף) 

 When Yaakov Avinu came to the 
land of the sojourn of his father, he felt that it 
was the beginning of his children being 
strangers and going into Golus. The entire 
Parshah of Yosef going down to Mitzrayim and 
of the incident of Yehudah and Tamar, were 
all a precursor of the future Golus to come.  
Yosef being sold down to Mitzrayim was the 
beginning of Golus Mitzrayim, and the 
Parshah of Yehudah and Tamar is a reference 
to the exiles Klal Yisroel would endure until 
they would ultimately be Zoche to the final 
Geulah, which will be with the coming of 
Moshiach, who will come from Peretz – who 
came from the union of Yehudah and Tamar.  
Yaakov was distressed as to what was about to 
happen his children, the severe Golus they 
would need to endure, and wondered who 
would be able to conquer them.  The Torah 
comes to give a Nechama to Yaakov Avinu, 
and states that it would be the Zechus of his 
beloved son, Yosef Hatzaddik, who would lead 
the way for Klal Yisroel to withstand the 
Golus, specifically Golus Yavan.  Klal Yisroel 
would be saved from the Gezeira of אנטיוכס in 
the Zechus of Yosef, as it says in the Seforim 
Hakdoshim, that “אנטיוכס” is the same 
Gematria of “יוסף” – as it was the Zechus of 
Yosef which neutralized the wicked 
Antiyochos.  (יגל יעקב) 

 Yaakov was preparing for the future 
of Klal Yisroel.  He sought to prepare Klal 
Yisroel for all situations, so that they always 
know that they must serve Hakodosh Boruch 
Hu, and how to accomplish it.  The Torah tells 
us that it was not for Yaakov to do it alone, but 
it would be his son, Yosef, who would take 
upon his shoulders to teach Klal Yisroel how 
to act in times of Golus, and in times of wealth 
and tranquility.  Yosef was a true Tzaddik, 
and when it came time to be tested with 
matters of Zenus, he held firmly to the Ribbono 
Shel Olam, as well as when he became one of 
the most powerful people in the world, he once 
again held on firmly to the Ribbono Shel Olam.  
Yosef learned from his father, as Rashi tells us 
that Yaakov saw the image of his father, and 
that is what gave him the strength to 
overcome his Nisoyon of Zenus.  The Yivanim 
were immoral people.  It was the Zechus of 
Yosef Hatzaddik who saved us – and it was 
Yosef who taught us that we should never 
forget the Ribbono Shel Olam, even in times of 
wealth and tranquility. Chanukah is coming 
and we must prepare for it.  We must 
strengthen ourselves in our Avodas Hashem, 
and we must know that no matter what the 
situation; a place of poverty and confusion, or 
a place of wealth and tranquility, we must 
never question the Ribbono Shel Olam, and we 
must know that it is all from Him.  May we be 
Zoche to have a truly Lichtigah Chanukah. 
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Reflections on a Heavenly Occupation 
 

By Jonathan Jarashow on behalf of the Noah’s Spark/Ner Chai Foundation 
 
 
“Hashem said, ‘Let the one who is skilled as a shepherd of the flock…come and shepherd My people.’” (Shemot Rabbah 2:2) 
 
In Bereshit 47:3, after Joseph reconciles with his brothers, he introduces them to Pharaoh. The Egyptian ruler then asks his brothers, 
"What is your occupation?" And they respond, "Your servants are shepherds, both we and our forefathers." Indeed, our Rabbis tells 
us that many of our great forefathers were shepherds: Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Aaron, Joseph, and David are referred to as 
the “seven shepherds,” for they shepherd Israel as a shepherd leads his flock. In this way, they imitate the ways of Hashem—the 
Ultimate Shepherd.  
 
Both R. Menachem Schneerson, the most recent Lubavitcher Rebbe, and R. Abraham Isaac Kook point to the unique advantages of 
the shepherd’s secluded lifestyle. While engaged with their flocks of sheep or goats, shepherds are insulated from the distractions of 
society. This allows them to contemplate Hashem and His creations, and to serve Him with great dedication.  
 
Italian Torah scholar R. Menahem Recanati singles out two of the seven shepherds, Jacob and David, for comparison. He even 
refers to them as twins because of the many parallels in their lives. For example, Chazal teach, ”Yaakov Avinu lo meit”—Jacob did 
not really die, because he lives on through his descendants. The same is said about David, “David Melech Yisrael Chai VeKayam,” 
that he lives on forever.  
 
In addition, the great shepherds Jacob and David both refer to Hashem as the Great Shepherd who takes care of His people.  
 
Jacob was the first to call Hashem a Shepherd, in Bereshit 48:15. Jacob spent most of his life as a shepherd, so he was uniquely 
qualified to appreciate how Hashem had been a shepherd to him for every minute of his remarkable but tragedy-filled life. As Jacob 
says: 
 
ר ים ַוּיֹאַמ֑ י ִהְתַהְּל֨כּו ֲאֶׁשר֩  ָהֱֽאֹלִה֡ ם ְלָפנָיו֙  ֲאבַֹת֤ ק ַאְבָרָה֣ ה ָהֱֽאֹלִהים֙  ְויְִצָח֔ י ָהרֶֹע֣ י אִֹת֔  ׃ַהֶּזֽה ד־ַהּ֥יֹוםעַ  ֵמעֹוִד֖
 
“The God in whose ways my fathers Abraham and Isaac walked, The God who has been my shepherd from my birth to this day.”  
 
David also compares Hashem to a shepherd in his most famous psalm, the “Lord is my shepherd” (Psalms 23). As a lifelong 
shepherd himself before becoming king, he was able to describe the aspects of God’s shepherding in great detail: 
 
ד ִמזְ֥מֹור  י יְהָו֥ה ְלָדִו֑ ִע֗ ֹ֝  רֶאְחָסֽ  ֹ֣לא ר
A psalm of David. The Lord is my shepherd; I lack nothing. 
ֶׁשא ִּבנְ֣אֹות  נִי ֶּד֭ י יְַרִּביֵצ֑  ייְנֲַהֵלֽנִ  ְמנֻ֣חֹות ַעל־ֵמ֖
He makes me lie down in green pastures; He leads me to water in places of repose; 
י  ב נְַפִׁש֥ נִי יְׁשֹוֵב֑ ֶדק ַיֽנְֵח֥ ֗ ַען ְבַמְעְּגֵלי־ֶצ֝  ְׁשֽמֹו ְלַמ֣
He renews my life; He guides me in right paths as befits His name. 
ְך ַּג֤ם  ֶות ְּבֵג֪יא ִּכֽי־ֵאֵל֨ א ַצְלָמ֡ יָר֤ ע ֹלא־ִא֘ ה ָר֗ י ִּכי־ַאָּת֥ ָך ִׁשְבְטָך֥  ִעָּמִד֑ ָּמה ּ֝וִמְׁשַענְֶּת֗  ייְַנֲֽחֻמֽנִ  ֵה֣
Though I walk through a valley of deepest darkness, I fear no harm, for You are with me; Your rod and Your staff—they comfort me. 
ְך  ֶסד ֤טֹוב ׀ ַא֤ ְרְּדפּונִי ָוֶח֣ י יִ֭ י ַחָּי֑י ָּכל־יְֵמ֣ ה ְוַׁשְבִּת֥ הָו֗ ֶרְך ְּבֵבית־יְ֝ ֹ֣  םיִָמֽי ְלא
Only goodness and steadfast love shall pursue me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for many long 
years. 
 
Both Jacob and David were shepherds tending to their own flocks, all the while being shepherded themselves by the great Shepherd 
above.  
 
Another unfortunate similarity between Jacob and David is the inordinate amount of suffering each experienced in his own life. 
Despite these major tragedies—family members who tried to kill them, children who were abused or killed, and discord between the 
children of different wives, each persevered and managed to keep their flocks in tact. Thus, they were able continue the legacy of 
their forefathers and pass it on to the next generation of shepherds.  
 
In this week’s parsha, Vayeshev, Jacob is told that his beloved son Joseph has been killed by a wild beast, and he cannot be 
consoled. Even though he accepts G-d’s actions, he can’t understand them immediately. The tremendous pain he feels drives the 
shechina of Hashem away for 22 years. So he doesn’t have closure, and feels that he never will until, the end of his days when he 
will reunite with Joseph. As the verse states:  
 
יו ַוּיָֻקמּו֩  יו ָכל־ָּבנָ֨ ם ַויְָמֵאן֙  ְלנֲַח֗מֹו ְוָכל־ְּבנָֹת֜ אֶמר ְלִהְתנֵַח֔ ֹ֕ ד ַוּי ל ֶאל־ְּבִנ֛י ִּכֽי־ֵאֵר֧ לָ  ָאֵב֖ ֹ֑  הְׁשא
 
“All Jacob’s sons and daughters sought to comfort him; but he refused to be comforted, saying, “No, I will go down mourning to my 
son in the next world.” 
 
Many commentators on this verse point to parallels in the language used by David when he suffers the loss of his infant child with 
Batsheva in Samuel II: 12,23: 
 
ה ת ְוַעָּת֣ ָּמה ֵמ֗ ם ֲאִנ֣י ּזֶה֙  ָל֤ יו הֵֹלְ֣ך ֲאנִי֙  ֑עֹוד ַלֲהִׁשי֖בֹו ַהאּוַכ֥ל ָצ֔  ׃ֵאָלֽי ֹֽלא־יָׁ֥שּוב ְו֖הּוא ֵאָל֔
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“But now that he is dead, why should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he will never come back to me.” 
 
As similar as the language of a “reunion after death” is in these two verses, there are significant differences between the reactions of 
the great shepherds to the heart wrenching loss.  
 
David’s son became ill. He fasted and prayed, but to no avail. His child died. He accepted his fate, and moved on with his life. Not 
long after the death of his first son, Batsheva gave birth to King Solomon who continued the legacy of kingship passed down by 
Jacob’s son, Judah. This continuity gave King David a certain measure of satisfaction, relief and closure. David the shepherd 
overcame the loss of one of his flock, persevered, and had the strength to move forward to continue his legacy.  
 
For Jacob, closure came only in retrospect after 22 years of thinking his legacy was destroyed, and that his beloved son was killed.  
 
When he finally saw that Joseph was alive after all these years there was in fact closure. For he says to Joseph after seeing that he is 
still a good Jew even as Viceroy of Egypt: “now that I have seen your face I am ready to die “. All 12 of his sons would be able to 
pass on his legacy as holy shepherds of Hashem.  
 
I am particularly attached to this parsha Vayeshev because at this time 19 years ago, our beloved Noah Raphael was taken from us. 
It was at the tender age of four years old after living with Tay-Sachs. The loss was obviously devastating. Our darling five-year-old 
son Don was then left without a brother which caused him tremendous sadness. 
 
My wife Judi and I were so shattered that now, in retrospect, it is difficult to remember how we ever moved on.  
 
But we all had faith and persevered. We were blessed with three healthy boys to be our sons and Don’s brothers, they should live 
and be well.  
 
And we saw the fulfillment of the verse from King David’s Psalms 147 that we see each day in our prayers: 
 
 םְלַעְּצבותָ  ּוְמַחֵּבׁש .ֵלב ִלְׁשבּוֵרי ָהרוֵפא 
He heals the brokenhearted and bandages up their wounds.  
 
Like our forefather Jacob, we have had to wait many years for the healing we desperately desired. But our great and almighty 
Heavenly Shepherd has rewarded our trust in Him by ultimately bringing us healing and comfort.  
 
Our children born after Noah began the cycle of comfort. And this year we are so thankful to welcome a grandson whose name is 
Ahron Noah, he should live and be well.  
 
May the great Heavenly shepherd protect our grandson, his parents, his uncles, and his grandparents and allow us to continue as 
devoted members of His flock. And may we be able to see that his actions are those of a wise Shepherd who would never abandon 
his flock, and would certainly never steer them wrong. Shabbat Shalom. 
 
  
Please consider a donation to the foundation we created in memory of our beloved son, Noah Raphael Jarashow, A”H. It is a 

tax free organization and we will immediately send you a receipt. 
 

You can also contribute using Paypal, just click on the link below: 
 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=10361076 
 

Or send your check to: 
 

Noah's Spark Foundation, 
c/o Jarashow 

15 Arcadian Dr. 
Spring Valley NY 10977 

 
Thank you. 
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לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או  לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב

  נייד: 0548-434-435
a0548434435@gmail.com :מייל

חינוך 
באהבה

                         כמה פעמים התנהגות 
מסוימת אצל הילד שלנו, הפריעה לנו? 
מבקשתנו,  התעלם  הילד  פעמים  כמה 
התחצף, התמרד, דיבר בבוטות ובעזות, 

בקיצור "שם עלינו פס".
נעלבנו,  נפגענו,  עשינו?!  מה  ואנחנו, 
אכלנו את הלב, התלוננו בפני הבן זוג, 
איימנו,  צעקנו,  הילד,  עם  התווכחנו 

ואפילו לפעמים היכינו...
הרגשנו  עזר.  לא  נודה-זה  בואו  אבל 
התודה  זוהי  וכי  ופגועים,  מושפלים 
הורים"  ה"כיבוד  זה  ציפינו?!  שלה 

שמגיע לנו?! 
נחשוב לרגע, האם נגזר עלינו להמשיך 
שכזה-  מוזר  "חינוכי"  במצב  לחיות 
בכמין מטוטלת מוזרה שמורכבת משני 

צדדים:
הילד  של  סופי  אין  שכנוע  אחד-  מצד 
הזמן  כל  לו  ולהבטיח  יפה  להתנהג 

פרסים. 
ומצד שני- לאיים עליו כדי שיזוז קצת 

בבית או כדי שיקשיב בקולנו. 
האם תמיד נצטרך לפתור את הבעיות 
וויכוחים  עם  או  ופרסים  הבטחות  עם 

ומריבות? 
האמת היא שלא!

בגלל שתי סיבות
נעים:  יותר  יקרים, מה  לי הורים  תגידו 
להתווכח ולריב כל היום או לחיות בבית 

שקט ורגוע?! 
רגוע  בבית  לגור  יותר  נעים  בוודאי 
לא  נעים  לא  ובהחלט 

הזמן  שכל  בבית  לגור  לילד  ולא  לנו 
הילד  מדוע  אז  בו,  ורבים  צועקים 
לנו  וגורם  "עדינות"  בחוסר  מתנהג 

"להעכיר" את האווירה בבית? 
ישנן שתי סיבות מרכזיות שמהן בד"כ 

נובעת התנהגות זו של הילד. 
א. כנראה שזה מה שהוא רואה בבית- 

פתרון בעיות ע"י מריבות וצעקות.
הוא  רק  רגוע,  שלו  שהבית  יתכן  ב. 
את  לפתור  למד  לא  עדיין  עצמו 
תקשורת  ע"י  ובעיותיו  מצוקותיו 

נכונה.

כללים בשיחה עם הילד
כבר  רגוע,  בית  ויצירת  חשיבות  על 

שוחחנו במאמרים רבים.
עם  לשיחה  נתייחס  הנוכחי,  במאמר 
אל  ויחסו  להתנהגותו  בקשר  הילד 

מערכת החוקים בבית. 
היא:  השיחה  שמטרת  תמיד  נזכור 
זמן  ולא  בעיות  ופתרון  לבבות  קירוב 
להיות  עליה  וככזו  ביקורת,  להעברת 

עדינה ונעימה. 
המבוססות  שיחות  כי  לדעת  עלינו 
או  התנהגות  שפיטת  ביקורת,  על 
הנערכות במצב רוח לא נעים או בזמן 
היחסים  מערכת  להרס  פרט  מתוח- 
בינינו לבין הילד, אינן עושות מאומה. 
ולא  חרשים  לשיחת  דומה  כזו  שיחה 

תצא ממנה כל תועלת.

הילד,  עם  בשיחה  ראשון  כלל  לכן 

כעס.  בשעת  לשוחח  אין  לעולם  אומר: 
כללי  את  הנוגד  מה  דבר  עשה  הילד 
הבית, מותר לנו לכעוס עליו ולהראות לו 
פנים לא מרוצות, אבל בזמן כעס, זה לא 

מתאים "לשיחת פתרון". 

הבעיה בוערת לנו
דוגמא נוספת: פעמים רבות יש לנו רצון 
כמו:  בעייתי,  נושא  על  הילד  עם  לדבר 
קורה  לעיתים  מפעילות"-  בזמן   "חזרה 
את  שוכח  הוא  בחוץ,  משחק  שכשהילד 

עצמו ואינו חוזר בזמן שנקבע. 
שבו  שבזמן  הוא-  כלל  בדרך  שקורה  מה 
באופן  הבעיה  עם  מתמודדים  לא  אנחנו 
לא  הילד  היום  באותו  אם  דהיינו  ישיר, 
יצא מהבית או אם במקרה הוא חזר בזמן, 
אזי הבעיה "לא בוערת לנו" ואנו שוכחים 

לטפל בה ולשוחח עם הילד. 
היום,  באותו  רק  נזכרים?  אנחנו  מתי 
והילד  בערב  תשע  על  מראה  שהשעון 
לנו  עולה  רגע  באותו  חזר,  לא  עדיין 
הרצון "לשוחח" עם הילד על הבעיה, איך 
אומרים: כאשר הברזל חם, כאשר הבעיה 

בזמן אמת.
שבו  הזה  הזמן  דווקא  כי  חבל,  אבל 
הזמן  זה  אין  מאוחרת  בשעה  יגיע  הילד 
מתרחש  מה  תשמעו  ולמה?  המתאים, 
ברגע זה: מהצד שלנו-אנחנו רוצים לפרוק 
בזמן  שהצטבר  הבעיה  של  המטען  את 
להשליך  כבר  רוצים  אנו  לילד,  שחיכינו 
להתמודד,  לו  ולתת  הילד  על  אותה 
בלחפש  עסוק  הוא  הילד-  של  ומהצד 

תירוץ ולהצדיק את איחורו. 

במצב  השיחה  תתנהל  לדעתכם  כיצד 
הזה???  ברור...

לסיכום:
עלינו  מהשיחה,  תועלת  שתהיה  כדי 
נינוחות  של  למצב  הילד  את  להביא 
ורוגע ורק אז נוכל לדבר איתו על הבעיה 
העומדת על הפרק ולכן זמן שהוא לחוץ 

או כעוס- לעולם אינו הזמן המתאים.
מתי  דווקא  הוא  מתאים,  הכי  הזמן 
שהבעיה לא על הפרק, מתי שהילד אינו 
לחוץ והוא לא צריך לחשוב איך לענות 
לנו, איך להצדיק את התנהגותו ולתרץ 
את עצמו. בזמן נינוח, החושים שלו לא 
עסוקים ב"להגן" על עצמו ולכן זמן שבו 
הבעיה אינה על הפרק, הוא הטוב ביותר 

לשיחה על הבעיה.
המשך בע"ה בשבוע הבא

מאת הרב יצחק אבוחצירא. מחנך ויועץ חינוכי 
השיחה כפתרון בעיות פרק א'

              בחלום של יוסף 
הצדיק, רואה הוא את השמש 

והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים 
לו, ויש לשאול והרי גם היה לו את 

אחותו דינה והיא היכן הייתה?
בפרשת מקץ מסופר שיוסף נושא 
לאישה את בתו של דינה לאישה 

שהיא הייתה אסנת )ע"פ פרקי דרבי 
אליעזר פל"ה( כך שלמעשה דינה 

הייתה השוויעגער של יוסף, ומעולם 
לא מצאנו חמה שתשתחווה לחתנה.

פניני הפרשה
פנינים, פתגמים, רעיונות, חידושים לפרשת השבוע

אמרתי תודה ונשעתי
סיפורי ישועות ונפלאות מאמירת התודה

צּולֹות ָים ּתֹוִציֵאִני  ּוִמּמְ
ֶאָחד  ּיֹום  ׁשֶ ִלי,  ר  ִסּפֵ ְלִמיִדים  ַ ַהתּ ַאַחד 
ַיַחד  ם  ּיָ ּבַ ָהָיה  הּוא  ָהַאֲחרֹוָנה  קּוָפה  ְ תּ ּבַ
י סֹוֵער.  ם ָהָיה ּדֵ ִעם ֲחֵבָריו, ּוְבאֹותֹו יֹום ַהּיָ
ִים  ַהּמַ ּבֹו  ׁשֶ ֵאזֹור  ּבְ ַלחֹוף  ָקרֹוב  חּו  ׂשָ ֵהם 
סֹוֵער,  ָהָיה  ם  ַהּיָ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ֲאָבל  ְרדּוִדים, 
ְטפּו אֹוָתם, ּוְלֶפַתע  דֹוִלים ְוׁשָ ים ּגְ ּלִ יעּו ּגַ ִהּגִ
ְלתֹוְך  ן  ׁשֵ לֹו  ְפָלה  ּנָ ׁשֶ יׁש  ִהְרּגִ ְלִמיד  ַ תּ אֹותֹו 

ְמאֹד,  ִנְלַחץ  הּוא  ָהִראׁשֹון  ֶרַגע  ּבָ ִים.  ַהּמַ
ְלָפחֹות  ִאּלּו  ֶסף.  ּכֶ ה  ַהְרּבֵ עֹוָלה  זֹו  ּכָ ן  ׁשֵ י  ּכִ
ָלֶלֶכת  ָיכֹול  ָהָיה  הּוא  ד,  ּיָ ּבַ ן  ֵ ַהּשׁ לֹו  ָהְיָתה 
ֲחָזָרה,  ּבַ אֹוָתּה  יק  ּוְלַהְדּבִ ִים  ּנַ ׁשִ ְלרֹוֵפא 
דֹוָלה  ַהּגְ ַההֹוָצָאה  ֶאת  ַלֲחסְֹך  ָיכֹול  ְוָהָיה 
ֲאָבל  ה,  ֲחָדׁשָ ן  ׁשֵ ֲהָכַנת  ל  ׁשֶ ְרָחה  ַהּטִ ְוֶאת 
ם  ַהּיָ ִאם  ַוֲאִפּלּו  ם,  ַלּיָ ָנְפָלה  ִהיא  ו  ַעְכׁשָ
ן  ׁשֵ ִלְמצֹא  ִסּכּוי  ָהָיה  לֹא  סֹוֵער,  ָהָיה  לֹא 
ן ִעם  ּכֵ ל ׁשֶ ם, ּכָ ַקְרָקִעית חֹול ַהּיָ ה ּבְ ְקַטְנַטּנָ
ָבר לֹא ָהָיה לֹו ׁשּום  ּכְ ים ׁשֶ ּלִ ָעָרה ְוַהּגַ ל ַהּסְ ּכָ

ִסּכּוי. 
ְמאֹד,  ְוִהְצָטֵער  ִהְתָיֵאׁש  ְלִמיד  ַ תּ אֹותֹו 
ַעל  עּוִרים  ִ ּשׁ ּבַ ר  ִנְזּכַ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ד  ִמּיָ ֲאָבל 
יד  ַאּגִ ּכֹל  "קֶֹדם  ְלַעְצמֹו:  ְוָאַמר  ֹוָדה,  ַהתּ
ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל  לּום.  ּכְ ֵמִבין  לֹא  ֲאִני  ֹוָדה.  תּ
ל  ּוְלַקּבֵ ה'  ִלְרצֹון  ל  ּטֵ ְלִהְתּבַ ָצִריְך  ֲאִני 
י  ּכִ ָעַלי  ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ָמה  ֶאת  ּוְבַהְכָנָעה  ַאֲהָבה  ּבְ
ֹוָדה". ָאַמר  יד תּ אי ֶזה ְלטֹוָבִתי. ֲאִני ַאּגִ ַוּדַ ּבְ
ַעל  ַלה'  ה  ַרּבָ ֹוָדה  תּ לֹוַמר  ְוִהְתִחיל  ה,  ְוָעׂשָ
ִרים  ֶעׂשְ ֹוָדה  תּ ָאַמר  ן.  ֵ ַהּשׁ לֹו  ְפָלה  ּנָ ׁשֶ ֶזה 
ל  ּכֵ ַ ִמְסתּ ְוהּוא  ע,  ִנְרּגַ ם  ַהּיָ ּוִפְתאֹום  ּקֹות,  ּדַ
ָנָחה  ּלֹו  ׁשֶ ן  ֵ ַהּשׁ ְורֹוֶאה ֶאת  ם  ַהּיָ ַקְרָקִעית  ּבְ
ל  ְרָקִעית. הּוא ָהָיה ָהמּום ֵמַהּכַֹח ׁשֶ ַעל ַהּקַ
ֹוָדה. הּוא לֹא ֵהִבין ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות,  ַהתּ
ֶאת  ה  ּנָ ׁשִ ָבר  ּכְ הּוא  ְזַמן,  ה  ַהְרּבֵ ָעַבר  ֲהֵרי 

ְמקֹומֹו ְוהּוא ֲאִפּלּו לֹא זֹוֵכר ֵאיפֹה ָנְפָלה 
ן ַעל  ֵ ַהּשׁ ּוִפְתאֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת  ן,  ֵ ַהּשׁ לֹו 
ָהָיה  ֶזה  רּוָרה.  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ צּוָרה  ּבְ ְרָקִעית  ַהּקַ
ֱאֶמת  ּבֶ ֶזה  י  ּכִ לּוי,  ּגָ ּוְלֵנס  ְלֶפֶלא  ֵעיָניו  ּבְ
ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל  ָלל.  ּכְ ַעת  ַהּדַ ַעל  ל  ִמְתַקּבֵ לֹא 
ה'  ְרצֹון  ֶאת  ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ֹוָדה,  ַהתּ
ים ְוִנְפָלאֹות  יִכים ִנּסִ מּוָרה, ַמְמׁשִ ַאֲהָבה ּגְ ּבְ

ַבע. ם ֵמַעל ַהּטֶ ּגַ
ֶאת  מֹוֵצא  ָהָיה  לֹא  הּוא  ִאם  ם  ּגַ ּוֶבֱאֶמת 
ָהְיָתה  ל ַצַער ׁשֶ ה ׁשֶ ׁשָ ּלֹו, אֹוָתּה ַהְרּגָ ן ׁשֶ ֵ ַהּשׁ
ֱאמּוָנה  ְוחֶֹסר  ִפיָרה  ּכְ ה  ְלַמֲעׂשֶ ִהיא  לֹו, 
ִבילֹו,  ׁשְ ּבִ ֲהִכי טֹוב  ָהָיה  ֹו  ִאתּ ָרה  ּקָ ׁשֶ ה  ּמָ ׁשֶ
לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ ב  ָחׁשַ הּוא  ה'.  ַעל  ָחַלק  הּוא  י  ּכִ
ַצַער.  יׁש  ִהְרּגִ ְוָלֵכן  לֹו,  ִלְקרֹות  ָצִריְך  ָהָיה 
הֹוָדָאה, הּוא  ּבְ ק  ִהְתַחּזֵ הּוא  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ֲאָבל 
ְוָחַזר  ֱאֶמת,  ּבֶ ה'  ִלְרצֹון  ל  ּטֵ ִהְתּבַ ה  ְלַמֲעׂשֶ
ּלֹו  ׁשֶ ׁשּוָעה  ַהּיְ ר  ִעּקַ ׁשֶ יֹוֵצא,  ָהֱאמּוָנה.  ֶאל 
ְכִפיָרה  ּבִ ְחיֹות  ל ִמּלִ ִנּצַ הּוא  ה ׁשֶ הּוא ָהֻעְבּדָ
ל  ׁשֶ ה  ׁשָ ַהַהְרּגָ ְלָכל  קֹור  ַהּמָ ֵהם  ׁשֶ ֶקר,  ּוְבׁשֶ
ֶאת  ַחי  הּוא  ֹוָדה  ַהתּ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ַער,  ַהּצַ
ס  ַהּנֵ ה,  ּוְלַמֲעׂשֶ ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל  ׁשֶ ָהֱאֶמת 
ִאְלָמֵלא  ְוַגם  ָלִעְנָין,  ִחּזּוק  עֹוד  ַרק  ָהָיה 
מַֹח  ִלׂשְ ָצִריְך  ָהָיה  ֵנס, הּוא  לֹו  ָהָיה קֹוֶרה 
ְוִנּצֹול  ֱאמּוָנה  ּבֶ ִלְחיֹות  ָזָכה  הּוא  ׁשֶ ֶזה  ּבְ
ְדמּות  ט ָעָליו ּבִ ּלֵ ַ תּ ָרצּו ְלִהׁשְ ִפירֹות ׁשֶ ֵמַהּכְ

ַער. ָהַעְצבּות ְוַהּצַ

          

ֵעיַני  מֹו  ּבְ ָרִאיִתי  ארוש:  שלום  הרב 
ָאר  ּוִבׁשְ ְרפּוָאה  ּבִ דֹוִלים  ּגְ ים  ִנּסִ ה  ַהְרּבֵ
ֶרַגע  ּבָ ְלטֹוָבה  כּו  ִהְתַהּפְ ׁשֶ ִעְנָיִנים, 
ֹוָדה ְוהֹוָדָאה ַלה'  ים ָהְלכּו ִעם תּ ָהֲאָנׁשִ ׁשֶ
ָיְצאּו  חֹוב  ֲעֵלי  ּבַ ִנְפְקדּו;  ֲעָקרֹות  ַרְך:  ִיְתּבָ
ָמְצאּו  ְוַרוקֹות  ִקים  ַרּוָ ֶהם;  ּלָ ׁשֶ ֵמַהחֹובֹות 
רֹות ׁשֹונֹות  ְבלּו ִמּצָ ּסָ ים ׁשֶ ֶאת ִזּוּוָגם; ֲאָנׁשִ
ֵמה',  ְרחֹוִקים  ָהיּו  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ עּו;  נֹוׁשְ
ֹוָדה  ֶאְמָצעּות ֲעבֹוַדת ַהתּ ִהְתָקְרבּו ֵאָליו ּבְ
חּוֵמי  ְ תּ ָכל  ּבְ מּות  ִהְתַקּדְ ְוָראּו  ְוַההֹוָדָאה 
י  ִ ָאַמְרתּ  – סֹוף  ִלי  ּבְ ָועֹוד  ְועֹוד  יֶהם;  ַחּיֵ
י  ִ אִתי; ָאַמְרתּ ִריא, ִנְתַרּפֵ ֹוָדה ְוִנְהֵייִתי ּבָ תּ
ֹוָדה  תּ י  ִ ָאַמְרתּ י;  ִ ְרתּ ַ ְוִהְתַעׁשּ ֹוָדה  תּ
י.  ִ ְוִנְפַקְדתּ ֹוָדה  תּ י  ִ ָאַמְרתּ י;  ִ ְנתּ ַ ְוִהְתַחתּ

י!" ִ ְעתּ ֹוָדה ְונֹוׁשַ י תּ ִ ִקּצּור: "ָאַמְרתּ ּבְ
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לעבוד  כוח  לו  ושייתן  בשבילו 
לך  חייב שתהיה  לכן אתה  ולהתקדם. 
בכל יום פגישה עם הבורא, כי הפגישה 
עם הבורא היא הדרך היחידה לשרוד, 
כל  את  לעבור  אלא  לשרוד  רק  ולא 
הניסיונות בשמחה ולצאת עם רווחים 

גדולים.

בפגישה הזאת תספר לה' כל מה שעבר 
עמדת  שבהם  הניסיונות  על  עליך, 
הניסיונות  ועל  תודה,  תגיד  באמונה 
לה'  תספר  באמונה  עמדת  לא  שבהם 
התנהגתי  שלא  יודע  'אני  לו:  ותגיד 
מאמין,  כן  אני  אבל  האמונה,  פי  על 
לי  תן  ולהילחם,  לעבוד  רוצה  ואני 
לי  תן  במלחמה,  לי  עזור  הכוחות,  את 
אמונה, תילחם בשבילי, ַתְרֶאה לי איך 
ללמוד אמונה מתוך כל נפילה'. והעיקר 

הוא שתרבה לבקש מה' אמונה.

כבר כתבנו את זה, אבל צריכים לכתוב 
את זה שוב ושוב, כי זו המציאות שכל 
אחד צריך להכיר: גם אמונה מקבלים 
מה'. תקבע לעצמך זמן בכל יום לבקש 
הניסיונות  על  לה'  ותספר  אמונה 
הנוכחיים שעוברים עליך ותבקש מה' 
מה  וכל  הכוחות  כל  את  לך  שייתן 
כדי  וברוחניות  צריך בגשמיות  שאתה 

לעמוד בהם.

אנשים  להזכיר:  חייבים  ולסיום 
עם  יומית  פגישה  שלקבוע  חושבים 
בורא עולם זה דבר שבא בקלות. נכון 
שזה דבר קל ושווה לכל נפש, אבל כדי 
חייב  האדם  זמן  לאורך  בזה  לעמוד 
פגישה  לו  שתהיה  עצמו  את  להכריח 
אבל  מחיר.  ובכל  הכוחות  בכל  יומית 
צערא  ולפום  משתלם  המאמץ  מה? 
אגרא, אתה תראה שבכל פעם שאתה 
הפגישה  אל  ומגיע  עצמך  את  מכריח 
למתנות  זוכה  אתה   – נפש  במסירות 

גדולות.

שלא  הוא  ביותר  הגדול  והחיזוק 
משנה מה עבר עליך ואפילו אם נפלת 
מהאמונה עשרות פעמים ביום – ברגע 
אתה  היומית,  לפגישה  מגיע  שאתה 
חוזר אל האמונה ומתקן הכול, ותזכה 
לחיים נעימים ומתוקים מלאי סיפוק.

ובעל  גדול  עשיר                           
נכסים רבים היה ר' אליהו, ובכל עסקיו 
ראה ברכה והצלחה. אך דבר אחד ויחיד 
העיב על עושרו ואושרו. ובכן, לר' אליהו 
רבות  שנים  כבר  ילדים.  היו  לא  ורעייתו 
שהם מצפים וממתינים לישועת ה', אך 

ככל הנראה עדין הזמן לא הגיע. 
עברו שנים, ובימים אלו החל מתפרסם 
נחום  מנחם  רבי  הצדיק  של  שמעו 
אברהם  ר'  של  אביו  משטעפנשט, 
הזוג  בני  ניגשו  משטעפנשט.   מתתיהו 
אל הרבי ובקשו את ברכתו, אך הוא ענה 

רפה  בשפה  לעומתם 
יעזור  "ה'  יד:  כלאחר 

לכם" סתם ולא פרש. 
ר' אליהו ואשתו קפצו 
הרבי  של  מילותיו  על 
וציפו  הצלה  קרש  כעל 
בהתגשמותה.   לראות 
אך לצערם הרב חלפה 
והישועה  תמימה  שנה 
טרם באה. עתה, הבינו 
ברכתו  כי  הזוג  בני 
לא  הרבי  של  הצנועה 
היה בה כדי להבטיחם 

בישועה. 


גמרו  כך,  משראו 
אל  שוב  לנסוע  אומר 
ברכתו  ולבקש  הרבי 
והבטחתו של הרבי. אך 
כאשתקד  הפעם  גם 
"ה'  ברכת:  את  קבלו 
"גם  בלבד.  יעזור!" 
השנה מן הסתם שאין 
לישועה".  ראויים  אנו 
נענה ר' אליהו לאשתו 
"הן  לביתו.  משחזר 

ברכתו של הרבי לא השתנתה כלל משל 
השנה שעברה".

התייאשו  לא  נוספת,  שנה  במלאת   
ונסעו שוב אל מעונו של הרבי  בני הזוג 
לבקש ברכה. משנכנס ר' אליהו אל חדרו 
של הרבי הושיט לו פתקה שהייתה רווית 
דמעות ודם ולצידה הוסיף מעטפה ובה 
לביתכם  "סעו  עתק.  בסך  פדיון  דמי 
אורו.  ועיניו  הרבי  אליהם  פנה  לשלום" 
תזכו  שלא  עליכם  נגזרה  שגזירה  "דעו 
תפילה  התשובה  בכח  אך  בטן,  לפרי 
לבטל  הצלחתם  לעשות,  זכיתם  וצדקה 

את רוע הגזירה".
 בלב שש ושמח חזרו בני הזוג אל ביתם,  
ובחסדי ה' לפקודת השנה זכו לחבוק בן 
הייתה  לא  הזוג  בני  של  לשמחתם  זכר. 
לבורא  ושבחו  היללו  הודו  הם  גבול 
הנס  ועל  שגמלם,  הטוב  כל  על  העולם 

העצום שחולל להם.


העולם  על  כנפיו  את  פרש  החנוכה  חג   
הגיע  ועימו  בפרט,  רומניה  ועל  בכלל 
שנה  מידי  לכסות  שנוהג  והכפור  השלג 
הוא  צובע  כמו  וסביבותיה.  רומניה  את 
לאור  מקום  ומשאיר  האוירה  את  בלבן 
לנסוע  ימנע  אליהו  כר'  מי  אך  החנוכה. 
גם  זו  החנוכה.  חג  לכבוד  הרבי  אל 
"ומה  לרבי.   להודות  הזדמנות  תהיה 
בדבר הכרת הטוב לרבי" שאלה הרעייה 
מטלטליו  את  אליהו  ר'  שארז  כדי  תוך 
הדבר  זהו  הן  "ודאי,  לנסיעה.  והתכונן 
הראשון שברצוני לעשות." ענה ר' אליהו. 
"אך אין די בכך, עלינו לנסוע עם התינוק 
וזו  עליו מברכתו.  כדי שיאציל  אל הרבי 
רעייתו  נענתה  הטוב".  הכרת  גם  תהיה 

לעומתו כשראתה כי מתכונן הוא לנסוע אל 
כזה  מסע  על  תחשבי  איך  "וכי  בגפו.  הרבי 
בקור ובצינה הנוראים שבחוץ עם תינוק רך 
וקט שאך מלאו לו שלשה חודשים?!". תמה 
בכל  דעתה  על  עמדה  האישה  אך   . הבעל 
תוקף. "אנו נשכור עגלת צב אטומה וסגורה, 
אל  יחדיו  וניסע  בשכבות  הילד  את  נעטוף 

הרבי". חרצה את גורל הדברים.
רצה  ולא  היה  מריבות  איש  שלא  אליהו  ר' 
דבריה.  את  לקיים  נאות  אשתו.  את  לצער 
מצוידים  וכשהם  אטומה  צב  עגלת  שכר 
לדרך  בצידה  לרב,  ושמיכות  חמים  בבגדים 

העיר  אל  לדרכם  ויצאו  פנו   , פדיון  ובדמי 
שטעפנשט... 

עגלת הצב ובה בני המשפחה יצאו אל הדרך. 
באמצע הדרך, לאחר נסיעה ממושכת עצרו 
והנוסעים.  רעייתו  אליהו,  ר'  קלה  להפוגה 
אך כיוון שהיו מצוידים בשמיכות לרב נאלצו 
ולחפש אחר  ערימת השמיכות  בתוך  לנבור 
האישה  הוצרכה  כך  לשם  המאכל.  דברי 
שכשהתינוק  מהעגלה  רגעים  למס'  לצאת 
העטוף בידה.  לאחר הפסקה קצרה המשיכו 
ועימם  נטו  ערב  צליל  בנסיעה.  הזוג  בני 
כשלפתע  קלה,  תנומה  הנוסעים  חטפו 
את  "אבדוק  בבעתה:  האישה  התעוררה 
רב  זמן  זה  "הן  לעצמה,  הרהרה  התינוק" 

שלא נשמעו יבבותיו, ומה בדבר האוכל 
מחשבות  כדי  תוך  לאכול?!"  שצריך 
לחפש  השמיכות  ערימת  בין  מיששה 
אחר העולל. פתחה שמיכה ועוד אחת, 
ובסביבתה  העגלה  בתחתית  חיפשה 
אימים  זעקת  מגרונה  פרצה  ולפתע 
"הילד  הדממה:  את  שהפרה  נוראה 

איננו! הילד איננו!"
 כמתוך חלום בלהות התעורר ר' אליהו 
אחר  בחיפוש  לאשתו  מסייע  והחל 
בזעקה  פנו  מצאוהו  משלא  התינוק, 
קורעת לב אל העגלון שיחזור לאחוריו 
לחפש את העולל אולי יש תקווה, אולי 
הוא נשאר חי. העגלון אף הוא השתתף 
בצערם של בני הזוג, אך זמן למחשבות 
ודאגות יתר לא היה. כל רגע היה כריתי 
ביותר וכעת היה עליהם לנסות ולהציל . 
הסב העגלון חזרה אל הדרך בה הגיעו 
עד כה ובני הזוג תרו בעיניהם זה מימין 
'חבילה'  איזו  יראו  אולי  משמאל  וזו 
חלילה  מת  "אולי  השלג.  על  מונחת 

לחייה  גופתו  ניתנה  חלילה  "ואולי  קור,  ממכת 
פה  לפתוח  לך  "אל  לדמיין.  המשיכה  רעה" 
לשטן, הבה נתפלל ונחשוב טוב, וה' הטוב יעשה 

עימנו אך טוב". עודדה בעלה."
 הפעם צווחתו של העגלון הייתה זו שהפרה את 
חבילה  כי  אני  רואה  "הנה  המתוחה:  הדממה 
מוטלת על השלג, יתכן וזהו בנכם". משהתקרבו 
עוד קצת אל היעד הבחינו  במחזה עוצר נשימה. 
בנם העולל מונח על השלג, אך משני צידיו עמדו 
שני זאבים מטילי אימה. משראה זאת ר' אליהו 
מחמד  בני  לי,  "אבוי   : וזעק  באיפוקו  עמד  לא 
מאכל  ניתן  רבות  שנים  לו  חיכיתי  אשר  ליבי 
כי  לך  "מה  אלו".  לזאבים 
העגלון.   הרגיעו  תבכה?!" 
"וכי אינך רואה כי הזאבים 
לרעה,  בו  נוגעים  לא  כלל 
אם  הדבר,  הוא  להיפך 
כי  תבחין  היטב  תתבונן 
בהבל פיהם מפזרים חום 
שלא  כדי  לתינוק  מסביב 
ירד  הקור".  מפני  ימות 
ומיד  העגלה,  מן  העגלון 
ברגע זה נסו שני הזאבים 
את  העגלון  הרים  ונעלמו. 
התינוק וראה זה נס ופלא 
ושלם  בריא  חי  התינוק 

ומזג גופו חמים ונעים. 
הטוב  לה'  הזוג  בני  הודו 
הגדול  הפרטי  הנס  על 
חג  בליל  להם  שנעשה 
"כמדומני"  החנוכה. 
לאחר  האישה  אמרה 
שנרגעה מעט, "כי לא היו 
אלו זאבים,  אלא מלאכים 
בדמות זאבים שבאו להגן 

על בנינו הקטן".
לבורא  שהודו  לאחר   
העולם לא נותר להם אלא 
לספר את הנס לרבם הנערץ. החל חוכך בדעתו 
שרשרת  על  לרבי  יספר  וכיצד  איך  אליהו  ר' 

הניסים שהיו מנת חלקם, במה יתחיל ואיך... 
משנכנסו בני הזוג אל הרבי, פתח לעומתם הרבי 
האם  ששלחתי,  הזאבים  היו  איך  נו,   " ואמר: 

מילאו תפקידם נאמנה???


"כשברכו בני הזוג על נרות החנוכה באותו לילה 
"על  ברכת  את  והזכירו  החנוכה  לילות  ובשאר 
על  ויתירה  גדולה  בכוונה  אותה  ברכו  הניסים", 
"בימים  רק  לא  להם  גם  שנעשה  הנס  עוצמת 

ההם" אלא גם "בזמן הזה". 

תפילתה של האם

שבת שלום ומבורך לכל 
בית ישראל.

 052-3627526

בס"ד בר"ה

לולות כ
סוויטת התארגנות ביום החופה

מיועד לציבור 
הדתי-חרדי

בהנהלה חרדית

מתחתנת? 

 מגיע היום הגדול?
מחפשת מקום להתארגן
 ברוגע ביום שכולו שלך? 

בואי להנות עם המלווה שלך
בסוויטה מפוארת במקום

 פסטורלי צנוע ושקט בראשל"צ.
אצלנו תמצאי את השקט, והנוחות

 ביום מושלם שכולל: 
לינה, ארוחת בוקר

והתארגנות עם המעצבת
שלך עד היציאה לאולם.
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הצדיק והאחדות הפשוט
אהב  שישראל  התורה  לנו  מספרת 
יש משהו  ליוסף  בניו,  יוסף מכל  את 
את  לו  יש  אחיו  לשאר  שאין  מיוחד 
הכח לאחד הפכים, את בני הגבירות 
מצרים  מלך  את  השפחות,  בני  עם 
עם  העשירים  את  עבדיו,  אחרון  עם 
ההמוניים,  עם  החכמים  את  העניים, 
הפשוטה  'האחדות  את  מייצג  יוסף 
לכן  המשתנות'.  הפעולות  שבכל 
יעקב עושה לו כתונת פסים, להורות 
רק  לא  הוא  מיוחד,  פס  אין  שליוסף 
הפסים,  מכל  כלול   הוא  אחד,  קו 
מעלה  לדרי  להאיר  בכוחו  לפיכך 
ולאשכנזים,  לספרדים  מטה,  ולדרי 
ולגויים, ללבנים ולשחורים,  ליהודים 
שמו,  על  נקראים  ישראל  כלל  כן  על 
מֹו". יהֹוֵסף ׂשָ כמאמר הכתוב "ֵעדּות ּבִ
על  חיבורו  את  הרמב"ם  שפותח  וזה 
כי  "דע  במילים  האדם  נפש  תורת 
פעולות  ולא  היא  אחת  האדם  נפש 
האחדותי  הכח  על  להורות  חלוקות" 
חלקים  הם  נפשו  כוחות  כל  שבנפש. 
כוחות  אומנם  באדם  אחת.  מנפש 
נובעים  כולם  אך  שונים,  ורצונות 
ארץ  בכל  המושל  יוסף  מבחינת 
רבדי  וכל  הגוף,  חלקי  בכל  מצרים, 

הנפש. 
וגם  שלו  השכל  גם  הוא  האדם  כי 
מערכת  אך  שלו,  העיכול  מערכת 

העיכול והרביה אינה נפרדת משכלו, 
מערכת  שבין  הדמיון  למרות  ולכן, 
החיים,  בעלי  של  לזו  שלנו  העיכול 
מהותיים,  הבדלים  כמה  ביניהם  יש 
שמאכליהם  צריכים  אדם  בני  שהרי 
ואסטטיים,  טעימים  מבושלים  יהיו 
כמו  מזונם  אוכלים  חיים  ובעלי 
לתיבולים  זקוקים  לא  הם  שהוא, 
באסתטיקה,  עניין  שום  להם  ואין 
שלהם  העיכול  שמערכת  בגלל  וזה 
קשורה לתפיסת המציאות המוגבלת 
העיכול  מערכת  אצלנו  ואילו  שלהם, 
האדם  ונשמת  הנשמה,  אל  קשורה 
רבדים,  בששה  המציאות  את  בוחנת 
והרע,  הטוב  והשקר,  האמת  רובד 
האלה  הרבדים  וכל  והמכוער,  הנאה 
הם כח אחד המייחד רק את האדם, 
את הכח האחדותי שבו, ולכן הוא לא 
יכול לאכול כמו שאר בעלי החיים, כי 
והשכל  לשכל,  מחוברת  הבטן  אצלו 

לצלם אלוהים שבקרבו.  
אחת  האדם  שנפש  זו  תובנה  פי  על 
שהדבר  ככל  מדוע  להבין  נוכל  היא 
אנחנו  כך  פרטים  יותר  בתוכו  כולל 
לידי  הבא  דבר  יותר,  אותו  אוהבים 
בצלילים  בריחות  במראות  ביטוי 
ככל  חיינו.  תחומי  ובכל  בטעמים 
שהדבר מאחד בתוכו יותר פרטים כך 

הוא יותר מרתק אותנו. 
עומד  כשאדם  יפה,  נוף    - לדוגמא 
הוא  הנוף  על  ומתבונן  גבוה  במקום 

מתפעל מאד, וכשהוא יורד למטה זה 
היה  כשהוא  כי  אותו,  מרשים  פחות 
למעלה, הוא תפס יותר פרטים כיחידה 
אחת, הריבוי נעשה אחד, וזה מזכיר לו 
את האחד שבקרבו. גם כשאדם רואה 
ממכלול  הנובעת  האחדות  יפה,  ציור 
אם  אותו,  שמרתקת  היא  הפרטים 
יראה כל צבע בנפרד זה פחות ירשים 
מביאים  שכאשר  הטעם  גם  זה  אותו. 
למישהו  פרחים משתדלים לערב כמה 
ששילוב  ידיעה  מתוך  צבעים,  שיותר 
הצבעים הוא שמרנין לו את הלב, אם 

יראה כל פרח בנפרד פחות יתפעל. 
יצירות מוסיקליות,  אותו דבר בעניין 
והמקצבים  הכלים  ריבוי  של  השילוב 
הוא שמענג את נפשנו, כשאנו שומעים 
מרשים  פחות  הוא  בודד  נגינה  כלי 
בעוד  משולב  כשהוא  מאשר  אותנו 
כלים. יסוד האחדות שבנפש שלנו בא 
לידי ביטוי גם באכילה, בן אדם אוהב 
לאכול דברים משולבים, וככל שהדבר 
כולל בתוכו יותר פרטים, ויש בשולחנו 

יותר צבעים, זה ערב לו יותר. 
כללו של דבר, 'נפש האדם אחת היא', 
האחדות  את  לה  שמזכיר  מה  וכל 
אנחנו  לכן  יותר,  לה  ערב  הזאת 
אוהבים לאהוב, כי אהבה היא אחדות, 
מכל  יוסף  את  ישראל  אהב  זה  ועל 
האחדות  את  לו  הזכיר  יוסף  כי  בניו, 
המשתנות  הפעולות  שבכל  הפשוט 

שבמציאות. 

ֵעת  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ְגֵדי  ּבִ ִלְלּבֹוׁש  ַאַנ"ׁש  ָנֲהגּו                 
ה. )שיש"ק ד-רנב (.  ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנּכָ

ַחג  מֹוַח ּבְ ה ֵיׁש ָלנּו ִלׂשְ ְבִדיחּוָתא, עֹוד ִסּבָ ָאְמרּו ּבִ
ר ָלֶלֶכת ָאז ִליׁשֹון מּוְקָדם  ֶאְפׁשָ ה, ֵמֲחַמת ׁשֶ ַהֲחֻנּכָ
ִקיַמת ֲחצֹות  ֵרז יֹוֵתר ּבְ ָכל יֹום, ּוְבָכְך ְלִהְזּדָ יֹוֵתר ִמּבְ

ַלְיָלה. )שם ד-רנג (

ַאַחר  ְמַעט  ִלְרקֹוד  נֹוֲהִגים  ָהיּו  ה  ַהֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ
ָנה, ּוְלַאֲחֶריָה ְלַהְדִליק  ָ ָכל ַהּשׁ ָלם ּבְ ַמֲעִריב, ּוְכֶהְרּגֵ

רֹות. )שם ד-רנד( ֶאת ַהּנֵ

ִלים ִמְנָחה קֶֹדם  ּלְ ה ָהיּו ִמְתּפַ ל ֲחֻנּכָ ת ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב-ׁשַ ּבְ
רֹות. )שם  ד-רנה(.  ַהְדָלַקת ַהּנֵ

ה" ָהיּו  ְקָרא "זֹאת ֲחֻנּכָ ה ַהּנִ ל ֲחֻנּכָ ּיֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּבַ
ַאַנ"ׁש ִמְתַאְסִפים ַיַחד ְלַאַחר ַהְדָלַקת ֵנר ָהַאֲחרֹון, 
ֻנְסָחאֹות  ִרים  ְמַזּמְ ְוֵכן  ה  ֲחֻנּכָ ְזִמירֹות  ִרים  ׁשָ ְוָהיּו 
ִליקּו"מ  ּבְ ָהָאמּור  ְלִפי  ּפּור,  יֹום-ּכִ ת  ִפּלַ ְ תּ ל  ׁשֶ
ּזֹוֶכה ִלְפעֹל  ַלח ָנא ׁשֶ ִפי ַהּסְ ּכְ ֹוָרה ז' ֵחֶלק ב'( ׁשֶ )תּ
ם, אּוָלם  ן ׁשָ ה ַעּיֵ ן זֹוֶכה ִלְבִחיַנת ֲחֻנּכָ ּפּור ּכֵ יֹום-ּכִ ּבְ
ְלִהְתעֹוֵרר  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ּוְכֵדי  ה,  ַהְרּבֵ ּה  ּבָ ֶהֱאִריכּו  לֹא 

ֲחצֹות ַלְיָלה. )שם ד-רנו( ּבַ

א ב של החיים
ְרֵכי ָהֱאמּוָנה. ד ֶאת ָהָאָדם ּדַ יק ְמַלּמֵ ּדִ g ַהּצַ

ם הּוא  יִקים ָעׂשּו ּגַ ּדִ ַהּצַ ה ָמה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ ל ְיהּוִדי ׁשֶ g ּכָ
יק. ִיְהֶיה ַצּדִ

ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ּבַ הּוא  ׁשֶ יק  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ְצִריִכים   g
לֹום. ְוהּוא ִאיׁש ׁשָ

ֶאת  ְלַהֲחִזיר   – יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ִרית  ָהִעּקָ ְיִגיָעתֹו   g
ְתׁשּוָבה. ָרֵאל ּבִ מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ

גן
הדעת

הלכות חנוכה

               בחנוכה רבים האנשים ההולכים 
נהגו  ברסלב  מחסידי  וחלק  להתארח, 
נחמן  רבינו  של  הקדוש  לציונו  לטוס 
רבות  שאלות  וישנן  זיע"א,  מברסלב 
להדליק  היכן  ההדלקה  לחיוב  מסביב 
בנושא  הלכות  כמה  נכתוב  וכו',  וכיצד 

זה. 
בביתו  עליו  שמדליקים  מי  א. 
אינו צריך להדליק, ולכן אדם נשוי היוצא 
בימי  בביתו  נמצא  ואינו  בחנוכה  מביתו 
אשתו  בהדלקת  יד"ח  יוצא  החנוכה, 
שנמצא,  במקום  בברכה  להדליק  ואסור 
אין  עליו  מדליקה  שאשתו  שמכיוון 
נלמד  זה  במקומו.  להדליק  צריך  הוא 
דר'  מימרא  כ"ג.(  )שבת  הגמ'  מפשטות 
תרעז  סי'  בשו"ע  להלכה  ונפסק  זירא, 

)סעי' א'(.
אשתו  אם  יודע  אינו  אם  ב. 
מדליקה בביתו ויש לו פתח בפני עצמו, 
יכול להדליק ולברך משום ספק ספיקא, 
ושמא  עליו  מדליקה  אשתו  אין  שמא 
יכול לכוין ולומר שאינו רוצה לצאת יד"ח 

בהדלקת אשתו. )חזו"ע קנ"א(.
פטור  בית  לו  שאין  מי  ג. 
שהוא  אדם  ולכן  חנוכה  נרות  מהדלקת 
חנוכה.  נרות  מדליק  אינו  בית  מחוסר 
)תוס' בסוכה מו. ד"ה הרואה( וכן נראה מהט"ז 

)סי' תרעז סק"ב(. 

בבסיס  הנמצאים  חיילים  ד. 
יכולים  בבסיס,  דולקים  נרות  ואין 
אם  ואפי'  בברכה,  נרות  להדליק 
מצוה  להם  יש  בביתם  עליהם  מדליקים 
נמצאים  ואם  בברכה.  נרות  להדליק 
אף  חנוכה  נרות  מדליקים  אינם  בשדה, 
מי  אין  ואם  יד"ח,  שיוציאם  מי  אין  אם 
להדליק  יכולים  בביתם  עליהם  שידליק 

בלא ברכה. חזון עובדיה )עמ' קנו(.
לגמרי  פטור  במטוס  הנוסע  ה. 
שבאותו  משום  חנוכה,  נרות  מהדלקת 

בספינה  היושב  וכן  בית,  לו  אין  הרגע 
אבא  הגרב"ץ  נרות.  מהדלקת  פטור 
עמ'  יהודה  זכרון  )קובץ  זצוק"ל  שאול 
עם  חשמל  מנורת  שידליק  וראוי  קח(. 

בטריות בלי ברכה. )ילקוט יוסף חנוכה(
בנתב"ג  שממתין  מי  כן  כמו  ו. 
לטיסה שמתעכבת בהלוך או בחזור, אינו 
מדליק נרות חנוכה, ואם ירצה ידליק בלי 

ברכה.
שאין  הסוהר  בבית  אסיר  ז. 
בהדלקת  נפטר  בביתו,  עליו  מדליקים 
בלא  ידליק  להחמיר  רוצה  ואם  הכלא, 

ברכה. )הגרב"ץ אבא שאול זצוק"ל שם(.
מביתם  שיצאו  ואשתו  איש  ח. 
בחנוכה ונשארים הילדים בבית, ההורים 
שמדליקים  בהדלקה  יד"ח  יוצאים 
להדליק  צריכים  ואינם  בבית  הילדים 
במקומם. )על פי הט"ז סימן תרע"ז סק"ב שכתב 
דכל היכא שיש בני הבית בבית איכא חיוב הדלקה 

בבית(.

מצד  שפטורים  אף  ומ"מ  ט. 
הדין, מ"מ אם נמצאים במקום של גויים 
ואין מי שמדליק נרות חנוכה במקום זה, 
הנמצאים  ולכן  בברכה,  נרות  מדליקים 
באומן באזור שאין יהודים כלל, אף אם 
נרות  ידליקו  בביתם  עליהם  מדליקים 
שישנם  באזור  הנמצאים  אמנם  בברכה, 
יהודים ויש חנוכיות דולקות, לספרדים - 
אינם חייבים בהדלקה ויוצאים ידי חובה 
בביתם,  עליהם  שמדליקים  בהדלקה 
בכל  להדליק  נוהגים  אשכנז  בני  אמנם 

מקום שנמצאים. 
בנות  סטודנט,  חייל,  ישיבה,  בחור 

בפנימיה וכדו'
בן או בת הסמוכים על שולחן  א. 
ההורים,  בהדלקת  נפטרים  אביהם 
ההגדרה של סמוך היא מי שעיקר ביתו 
שלאחר  בזה  נמדד  וזה  הוריו,  בית  הוא 
חוזר  הלימודים  תקופת  שמסתיימת 

לביתו, או כאשר אינו מרגיש טוב חלילה, 
קשור  עדיין  שהוא  נמצא  לביתו,  חוזר 
בחבלים לבית הוריו והוא מוגדר כסמוך. 
בדברי  וגם  הגרב"ץ  בדברי  גם  מופיעה  זו  )הגדרה 

הגרע"י(.

הלומדים  ישיבה  בחורי  לכן  ב. 
השוהות  ובנות  חיילים,  בישיבה, 
את  עזבו  שלא  מכיון  בפנימיה, 
ללמוד  הלכו  רק  אלא  לגמרי  ביתם 
הלימודים  תקופת  את  וכשמסיימים 
שבים לביתם, נפטרים בהדלקת הוריהם. 
כך היה מורה הגר"ע עטיה זצ"ל וכך העיד 

הגרב"ץ אבא שאול בקובץ זכרון יהודה.
בחור ישיבה או חייל שהוריו  ג. 
וכאשר  בשעות,  שינוי  ויש  בחו"ל  גרים 
עדיין  ישראל  בארץ  הדלקה  זמן  הגיע 
שההורים  כגון  בחו"ל  הזמן  הגיע  לא 
דרים בארה"ב, יכול להדליק בברכה וכן 

להיפך. חזון עובדיה )עמ' קנ( 
ישיבה  בחור  או  סטודנט  ד. 
וכדו' ששוכר דירה בכוחות עצמו נחשב 
כבעל הבית וחייב בהדלקת נרות בברכה, 
כסמוך  נחשב  דירה,  לו  שוכר  אביו  ואם 

ויוצא יד"ח בהדלקת הוריו.
המתארח בבית מלון

מלון  בבית  המתארח  אורח  א. 
אף שאינו בעל הבית צריך להשתתף עם 

בעה"ב בפרוטה. 
בית  הנהלת  עם  מסכם  אם  ב. 
להשתתף  צריך  אינו  כולל,  סכום  המלון 
מקנים  שבודאי  משום  דבר,  בשום  כלל 

לו חלק מן השמן.
מתארח  אדם  כאשר  ולכן  ג. 
מפיתו  שולחנו,  על  וסמוך  חבירו  בבית 
יאכל ומכוסו ישתה, אין צריך בעל הבית 
חובה  ידי  ויוצא  בשמן  חלק  לו  להקנות 
בהדלקתו. )חזון עובדיה )עמ' קמה( בשם תשובת 

גינת ורדים )קונטרס גן המלך סי' מא(.

לכמה  חברו  אצל  המתארח  ד. 

ומדליק  אכסנאי  נקרא  אינו  שעות 
בביתו כאשר חוזר, אמנם אם ביתו נמצא 
וללכת  להשתדל  צריך  מקום  בקירוב 
שיקיים  כדי  ההדלקה,  בשעת  לביתו 

מצוה מן המובחר. )ט"ז סימן תרע"ז סק"ב(.
יש  מלון  בבית  המתארח  ה. 
בעיה קשה היכן יכול להדליק, לכן נחלק 

זאת לכמה דרגות: 
עם  שישתתף  ביותר  הטוב  א( 
בעל המלון בפרוטות ויוצא יד"ח הדלקת 

הנרות בפתח המלון.
אם  כן,  לעשות  יכול  אין  אם  ב( 

יש מרפסת בחדרו, ידליק במרפסת.
אם אין מרפסת, טוב שיעשה  ג( 
השליח  וידליק  בביתו,  להדליק  שליח 

בלא ברכה.
שליח,  לעשות  יכול  אינו  אם  ד( 

ידליק בחדר האוכל בלא ברכה. 
חולים  בבית  הנמצא  אדם  ו. 
יוצא  בביתו,  עליו  שמדליק  מי  יש  אם 
שידליק  מי  אין  ואם  זו,  בהדלקה  יד"ח 
החדר  חברי  כל  ישתתפו  בביתו,  עליו 
עם  בחנוכיה  להדליק  )ועדיף  אחת  בחנוכיה 
שאין  מסתבר  זה  שבמקרה  מזכוכית,  ביתן  כיסוי 

בברכה  מהם  אחד  וידליק  מקפידים(, 

ויוציא יד"ח את כולם, ואם הנהלת בית 
נרות  להדליק  שלא  מקפידה  החולים 
בהדלקת  לצאת  יכולים  בחדרים,  כלל 
החולים  בית  עם  וישתתף  החולים,  בית 

בפרוטה.

מאת  הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א
"ראש כולל חושן משפט בישיבת "חוט של חסד" ומנהל רוחני של קו ההלכה"

לשאלות בהלכה
חייגו

ל'קו ההלכה הספרדי'

ניתן להאזין למאגר
שיעורי מורינו

הרב שלום ארוש
בשלוחה 5 ואחר כך 6
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בתורה  ולעסוק  ה'  את  לעבוד  שלווה 
כפי שעשה בצעירותו. מה הבעיה בזה?

התורה  לא  שזו  מכאן  לומדים  אלא 
שה' יתברך רוצה. ה' לא רוצה שנלמד 
מתוך  אותו  ונעבוד  ואמונה  תורה 
הזה  העולם  של  התורה  לא  זו  שלווה. 
הבא.  לעולם  ששייכת  תורה  זו  אלא 
מתוך  תורה  אוהב  ה'  הזה  בעולם 
טרוד  המוח  כאשר  וניסיונות,  קשיים 
בקשיי הפרנסה, וצריכים לרוץ לבנקים 
ולבקש משכנתא, ולאסוף את הילדים 
מהגנים, ולהתעסק עם תקלות ובעיות 
זה  כל  ומתוך  ומחלות  וסכסוכים 
תורה  ולומדים  באמונה  מתחזקים 
ועובדים את ה' – זו התורה שה' רוצה!

קשה  הניסיון  ברגעי  שלמדנו,  וכמו 
מתמלא  הלב  באמונה,  להחזיק  מאוד 
אבל   – ובכעס  בפחד  ובתסכול  בצער 
היא  יתברך  לה'  האמתית  רוח  הנחת 
שמתוך הניסיון מתעודדים ומתחזקים 
באמונה. כי אין מה להשוות בין אדם 
לעבוד  ומתחזק  ניסיונות  שעובר 
לבין אדם צדיק ככל שיהיה  ולהילחם 

שיושב בשלווה.

הגדולה:  השאלה  נשאלת  כאן  אבל 
איך  הניסיונות?  בזמן  עושים  מה 
באמונה  מתחזקים  איך  נכון?  עובדים 

לעולם  להם  שמתוקן  מה  לצדיקים 
בשלוה  לישב  שמבקשים  אלא  הבא, 

בעולם הזה?!"

מה  קשה,  שאלה  כאן  יש  ולכאורה 
הבעיה ברצון של יעקב? למה לא לקבל 

קצת שלווה?
ושמונה  מאה  בן  ביהודי  מדובר  הרי 
ומלחמות  ניסיונות  ועבר  קשה  שעבד 
מעולם.  שמענו  ולא  ראינו  שלא  כמו 
אדם  אבל  בעולם,  היו  נרדפים  הרבה 
שנרדף כבר מהבטן – זה חידוש שלא 
ימיו  כל  במלחמות.  חי  ימיו  כל  היה. 
בבית המדרש  הכוחות.  כלות  עד  עבד 
ם ועבר הוא לא ישן ארבע עשרה  של ׁשֵ
ולא  נח  לא  לבן  בבית  רצופות.  שנים 
עם  התמודד  הוא  שנה.  עשרים  שקט 
הקליפות הקשות ביותר בעולם, עשיו 
ולבן, והכניע אותן. ולא רק שלא נפל, 
אלא עבר הכול בשלימות, שלם בגופו 
בגשמיות  גדול  ברכוש  ויצא  ובתורתו, 
 – נגמרו  לא  והניסיונות  וברוחניות. 
ואחר  דינה  עם  קשה  ניסיון  עבר  הוא 

כך קבר את אמו ואת אשתו רחל.

לארץ  בחזרה  מגיע  הוא  סוף  כל  וסוף 
אבינו,  יצחק  הקשיש,  לאביו  ישראל 
בסך  הוא  ומה  גדולים  כבר  והילדים 
קצת  רק  מבקש  הוא  רוצה?  הכול 

בנקודה  התחזקנו  שעבר  בשבוע 
להיבהל  שאסור  והיא  יסודית  מאוד 
ולהתבלבל מהניסיונות – אלא לדעת 
שהם חלק בלתי נפרד מסולם העלייה. 
החיים יפים ומתוקים, אבל אין לנו מה 
לצפות שהכול ֵילך חלק. ואם נפלת, אל 
תתבלבל, אל תחשוב שאין לך אמונה, 
אלא תחשוב איך אני מחזק את עצמי 

באמונה במצב הזה.

על ידי ההבנה הזו הקשיים והניסיונות 
ודווקא  בונים אותנו ומקדמים אותנו 
בחיים.  הטעם  את  לנו  נותנים  הם 
וכל  האמונה,  הוא  החיים  טעם  כי 
עליו  הזה,  בעולם  נמצא  האדם  עוד 
טעמים  ולהשיג  האמונה  על  להילחם 
שלו  בקשר  חדשה  ומתיקות  חדשים 
לשקט  הרצון  הוא.  ברוך  הקדוש  עם 
ושלווה לחיים רגועים וחסרי ניסיונות 
משנה  לא  מציאותי.  לא  רצון  זה   –
עבדת  כבר  מה  משנה  ולא  עשית  מה 
אם   – עמדת  כבר  ניסיונות  ובכמה 
אתה בעולם הזה, אתה צריך להתקדם 

ולכבוש פסגות חדשות.

בפרשת השבוע אומרים חז"ל: "ביקש 
רוגזו  עליו  קפץ  בשלווה,  לישב  יעקב 
לישב  מבקשים  צדיקים  יוסף.  של 
דיין  לא  הקב"ה,  אומר  בשלוה, 

הדרך אל השלווה

בס"ד
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שאסור  למדנו  אמנם  הניסיון?  בזמן 
לעשות  כן  מה  אבל  וליפול,  להתייאש 
להפוך  וכדי  מהנפילה  להתרומם  כדי 
את הירידה לעליה ולהתחזק באמונה?

אתה  כאשר  מאוד:  פשוטה  והתשובה 
בניסיון – אתה במלחמה. אתה נלחם 
שאם  אומרת  והגמרא  הרע.  היצר  עם 
לא  לך,  יעזור  לא  הוא  ברוך  הקדוש 
לו. לכן מה שאתה צריך לעשות  תוכל 
ה'  אל  ַרח  ּבְ ה'.  אל  לברוח  פשוט  זה 
אתה  עולם  של  'ריבונו  לו:  ותגיד 
הכוחות.  את  לי  תן  בשבילי.  תילחם 
האמונה.  על  במלחמה  נמצא  אני 
קרה מה שקרה. הגבתי איך שהגבתי. 
בורח  אני  עכשיו  שעשיתי.  מה  עשיתי 
אמונה.  צריך  אני  אליך.  וחוזר  אליך 
רק  מקבלים  אמונה  גם  אמונה.  לי  תן 
ממך. רחם עלי ותן לי אמונה.' ועצם זה 
זה   – הנפילה  אחרי  לה'  בורח  שאתה 
מאמין,  כן  שאתה  עדים  כאלף  מעיד 
במדרגה  היא  שלך  האמונה  ואדרבא 
הרבה יותר גבוהה משל אחד שאין לו 

ניסיונות.

בים  זמנו  מרבית  את  מבלה  ָים  ֶלב  ּכֶ
ולמרות  במים,  דג  כמו  שוחה  והוא 
זאת חז"ל אומרים שבמהותו הוא יצור 
לצוד  רוצים  כאשר  כי  ומדוע?  י,  ּתִ ׁשְ ַיּבַ
מכאן  היבשה!  אל  בורח  הוא  אותו 
לומדים דורשי רשומות שכאשר אתה 
באמת  שאתה  מראה  זה  ה',  אל  בורח 
מה  משנה  ולא  ולאמונה  לה'  שייך 

עשית ומה עבר עליך.

הוא  עצמו  בפני  ויום  יום  כל  ואצלנו 
חייבים  ואנו  חדשה,  אמונה  מלחמת 
לכן  מחדש.  יום  בכל  ה'  אל  לברוח 
הקדוש  עם  יומית  פגישה  חייבים  אנו 
שעה  לפחות  של  פגישה  הוא,  ברוך 
שעבר  מה  כל  לה'  מספר  אתה  שבה 
החזיתות  בכל  אמונה  ומבקש  עליך 
מתמודד.  אתה  שבהן  וההתמודדיות 
בניסיונות  לעמוד  אפשר  איך  זה,  בלי 

או לקום ולהתחזק מתוך הניסיונות?

כל  לאדם  אין  התבודדות  שעה  בלי 
סיכוי לעמוד במלחמה. כולנו נמצאים 
בין  גדול  הבדל  ישנו  אבל  במלחמה 
נכנע  שכבר  אחד  יש  לחבירו.  אחד 
מזמן, ויש אחד שנלחם מלחמה חסרת 
סיכוי והוא לא מבין למה הוא לא רואה 
שינוי בחיים, אבל יש אחד שבורח לה', 
מה'  מבקש  הוא  להילחם  ובמקום 

ם  ח ל י י ש



 

הדף היומי   
  "הקריב כאילו הקרבנות' בפר העוסק כל"

 חטאת הקריב כאילו חטאת בתורת העוסק כל האשם תורת וזאת החטאת תורת זאת דכתיב מאי יצחק ר"א' א י"ק מנחות
 איש יכרת לא הלוים ולכהנים) ח"י ג"ל( פ"עה) א"שכ רמז(' ירמי בילקוט איתא. אשם הקריב כאילו אשם בתורת העוסק וכל
 עולה יום בכל מקריבים אתם כאילו עליכם אני מעלה בקרבנות בתורה עוסקים אתם אם וללוים לכהנים ה"הקב ל"א

 הוי דישראל ל"י קרבן נדר כאילו עבודה בהלכות העוסק זר' אפי ל"דקיי ג"אע) ז"י אות( רענן בזית א"המג שם' וכ, וכליל
' שכ ח"מ' סי ח"באו' עי והנה, בעצמו הוא הקריבו כאילו הוי עבודה בהלכות העוסק כהן אבל כהן והקריבו קרבן נדר כאילו
 כאילו שאמר דמה ז"ע השיג שור שבבכור ת"בשע ועי בעמידה' שהי דקרבנות דומיא בעמידה יאמר קרבנות דפרשת א"המג

, כשקורא לעמוד לו יש כהן ר"בזי ל"הנ א"המג ולפי] א"סק ב"במ והובא[ לעמוד צ"א כ"וא לכהן שנותן אבעלים קאי הקריב
  . )ו"סכ א"ס ש"בערוה' ועי( לעמוד צ"שא אפשר כ"וא טמא יהא ושלא כ"בגד צריך כ"שא ממש כמקריב אינו כהן גם כ"שע ר"שו

)ו"ע ה"ע' תשו א"ח נוטה דעת ע"וע ולכהנים ה"ד ירמיה דקרא טעמא(

  בעניני חלומות
אותו שנוא עוד ויוסיפו לאחיו ויגד חלום יוסף ויחלום

 היה מה, חלום עם נידון היה כי לנו סיפר שטיינמן הרב: לרבנו אמר הוניגסברג גדליה רבי. ז"תשנ טבת ח"י ויחי ק"ש
  ?המעשה

 וקרובו, ל"הנ קרובו וגם אנשים הרבה עם בחדר שנמצא חלום חלם והנה, שנה כחצי לפני נפטר שקרובו, אחד אלי בא
, בקשות' ב ממנו וביקש, המפתח על וסגר יצאו וכולם, ייצאו שכולם ומבקש אתו לדבר מה לו יש כי, לו אומר הנפטר

 ממנו ביקש שבחייו, החולם ואמר .שבת מחלל ליד שקברוהו כיון מקברו שיוציאנו ]ב, תורה ספר בשבילו שיכתוב] א
 להרב שלחתיו ולכן, אמת דברי ניכרים והיו, המחיר אודות השתוו שלא רק סופר שהוא כיון, תורה ספר לו לכתוב

  .לו אמר לייב אהרון' ר מה יודע איני אך שטיינמן
 בדרך חיים' ר כי, וציין, ל"הנ בענין פלוני אליו בא כי לנו אמר שטיינמן הרב: ל"הגראי מרן אמר מה גדליה רבי סיפר מיד
  .מקברו שיוציאנו לו הורתי ]לכן[ו, התייחס כן כאן אבל, לחלומות מתייחס לא כלל
 שהתייחס פעם היה אבל! בביטול התייחס כלל בדרך? לחלומות התייחס איש החזון כיצד: רבנו את שאלתי לענין מענין
 קצר זמן ואחרי, חלום הטבת לעשות צווה ואבא, שנפטר שכן על חלמה אבא בבית מהבנות אחת, אחת ופעם, בחיוב
  '.חלום הטבת'ה עוזר תמיד לא כי. נפטר באמת

  
  שסיפר רבנו אודות חכמי תורה שחלמו. כפי, האחרונים בדורות וגם אמת לחלומות שזוכים בישראל גדולים ישנם

 וסיפר, בחלום אליו הגיע" חיים חפץ"שה פעם שהיה, לו אמר ל"זצ קרייזוירט חייםהגאון אמר לי רבנו כי  כ' אדר תש"ס.
' עי( הגדולים שם בספר כי רבנו וציין .הווה וכך העניין את בירר הוא. דחוק שמצבו לנישואיו לסיוע זקוק נכדו כי לו

   ...חלום עם מעשה כן גם ש"הרא רבנו לגבי איתא, )נתן בר אליעזר רבנו ערך גדולים מערכת
 אחרי קמתי אחד בוקר, ל"זצ סולוויציק משה רבי הגאון עם בחדר ישנתי תקוה בפתח: בהזדמנות רבנו לי סיפר עוד

 ספינתו שטבעה שמע לימים' כו בי אנפת כי' ה אודך דכתיב מאי יוסף' ר דרש א"ל דף בנדה הגמרא את בלילה שחלמתי
  '.וכו חברו של

 דבר שחלמת כיון אבל, לירושלים לנסוע חשבתי היום: לי ואמר, שלי חדר חבר שהיה סולוויציק משה לרבי זאת ספרתי
  .לו שייך שהעניין סבר כך שמחמת אפשר החלום את לו שספרתי וכיון, נדה מסכת אז למדתי שלא כיון. אסע לא -  זה

 המיטיב כאשר רק או, מהני זה האם ",חזיתא טבא חלמא" תאמר - מהמיטיב ומבקשים חלום כשאומרים האם. שואלים
  ?מעצמו לבד אומר

  .לומר לו כשאומר גם מהני מסתמא
 רבנו האם התעניין המסובין ואחד ,שנתו מתוך בלימוד מדבר שהיה, ל"זצ שך הרב מרן אודות שבת בסעודת דיברו
  ?איש מהחזון, שינה של בדברים גוונא כהאי שמע
 את לי סיפר מדוע ידעתי לא, אדומים סוסים אחריו רדפו בחלומו כי לי וסיפר התעורר אחת פעם אבל. לי זכור לא

' ב ו"נ ברכות יעוין( קשה שהוא אחריו רודף אדום שסוס חלום בענין' בגמ יש כי 'וכו טבא חלמא לו שאפתור כדי אולי הדבר
  .)'א ג"צ וסנהדרין

  
 בה שנאמר, תורה סתרי לו שמסר -  ן"אמו תיבות סופי -  לו הוא זקונים בן כי כתב הטורים בבעל/  לו הוא זקונים בן כי

  שעשועים ואהיה אמון אצלו ואהיה )ל ח משלי(
  לימוד הקבלה בדורינו

 על ראו ובאלול קבלה ספרי הלוי הבית של בשולחנו ראו לא השנה כל כי ל"זצ ק'סולוביצי משהשמעתי מחתנו של ר' 
  .שייכות לזה יש בודאי? קבלה ספרי ללמוד הדין ליום הכנה ענין מה – ששאל מי והיה. קבלה ספרי השולחן
 מה יודע אני, קצת בהם הסתכלתי התחתנתי כאשר: )בענוותנותו( רבנו". הלשם" בספר ללמוד קביעות יש לרבנו כי שמעתי
 ספרי אצלו היו כי והשיב קבלה בספרי לומד איש החזון את ראה האם שאלתי .שם שכתוב מה יודע שאתה כמו שם שכתוב
 אדם שבני יהודי התגורר בשכונתו. אלו בספרים מסתכל ראיתיו אבל, לומד ראיתיו לא אך ע"זי ויטאל חיים ורבי' הק הארי

  .צלולה דעת בר לא שהוא אמר איש החזון אבל, למקובל החזיקוהו
 וודאי אבל, יודע איני ממש זה. בה ועסק הקבלה בלימוד חזק היה ומסתמא' לשם'ה של נכד היה הרי ל"זצ א"הגריש מרן

.הזה בחלק ידיעה לו שהייתה
  )(כל משאלותיך
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 עלי שי"ח 
 ''! ונכד נין לו יהיה לא''

 .מצויה - ולא מרתקת שאלה רבינו של שולחנו אל הגיע האחרונים בימים
  ובפיו, מצוות ושומר לתורה עיתים קובע אך מופלג חכם תלמיד שאינו עליו העידה שחזותו מבוגר יהודי נכנס רבינו של חדרו אל

  והבן, לילד שזכינו עד הרבה עברנו, גדול וקושי ציפיה שנות הרבה אחרי אחרי שנולד, האיש מספר - יחיד בן לנו יש. שאלה
 .קשיים הרבה יש אצלו וגם, ילדים לו אין עוד אבל שנים כמה לפני הוא גם נישא ה"וב התבגר
 ישבתי ולאחרונה. בננו ואצל אצלינו ילדים של זה בענין סובלים כ"כ שאנו הסיבה להיות יכולה מה וחשבתי רעייתי עם אני וישבתי
  בחוץ ערלה אין האומר כל', א ט"ל בדף הגמרא דברי את מקריא שיעור שהמגיד ושמעתי קידושין מסכת ולמדו תורה בשיעור

  והרהרתי. עלי נאמר שזה הרגשתי כי הזדעזעתי וממש, )בזה נפלא טעם ג"כ ט"י ויקרא יפות פנים' ועי( ונכד נין לו יהיה לא לארץ
  פירות עץ על לי וסיפר ומצוות תורה שומר שאינו משפחה קרוב ל"מחו אלי התקשר רבות שנים לפני כי ונזכרתי במעשי הרבה
 .  לאכול יכול והוא ישראל בארץ רק שזה לו עניתי, הראשונות בשנים מזה לאכול איסור שיש יודע והוא בחצירו הגדל
'  בגמ מפורש כי, ממש בי התקיימו הגמרא שדברי מרגיש אני כי לעצמי מנוחה מוצא ואיני הגמרא דברי את שמעתי עכשיו והנה
 אנשים בכלל יהיה לא שאני לעשות אפשר מה בשאלתי ונפשי, ונכד נין לו יהיה לא לארץ בחוץ ערלה באיסורי שמזלזל שמי

 .בגמרא נאמר זה שעליהם
 :רבינו לו ענה

.  נכדים לך יהיה ה"ובעז כדין בתשובה תחזור, העבירות כל על תשובה לעשות אפשר תדאג אל אבל, בסדר לא עשית באמת
 .רבינו כדברי לעשות בשמחה יצא והוא אורו האיש פני. ובירכו

שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק

   וישבפרשת  309' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע
 

 : לרפואת יוצא זה גליון

  דוד יהושע הרב

 פראדל אסתר בן

 פשט על הפרשה
 )א,ה,יד ,(לח '"וגו תמנתה דרך על אשר' וגו אותו בלדתה בכזיב' והי' וגו עדולמי איש עד ויט"
 דינה את עינו בשכם לפורענות מוכן מקום שכם אמרו' א ב"ק בסנהדרין והנה. המקומות כל שמות לפרט תורה הוצרכה למה ע"יל

 יבא עדולם עד' א במיכה ש"כמ לפורענות מוכן מקום עדולם גם הנראה ולפי, דוד בית מלכות נחלקה בשכם יוסף את אחיו מכרו בשכם
  בת יהודא שם וירא עדולמי איש עד ויט ש"כמ בעדולם שוע בת את נשא יהודא וכאן, עדולם עד כבשו שהגוים י"ופירש ישראל כבוד
  וכיון אותו בלדתה בכזיב' והי הכתוב' פי בשלה אבל, שניהן מתו לכך לפורענות מזומן דהמקום ולפי ואונן ער נולדו ושם כנעני איש
  בראשית ובאגדת. נתקיימו לכן בעדולם' הי שלא וכיון תמנתה בדרך' אלי שבא כתיב וזרח בפרץ וכן, נתקיים לכן בעדולם נולד שלא
 .ישראל כבוד יבא עדולם עד ד"הה לבזותן כדי ערומים השבאים הפשיטום ובעדולם לבושים הגליות הלכו עדולם עד ד"פס

 )(טעמא דקרא 
    עניני חנוכה

"א ב' משמי' דר' תנחום נ"ח שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה וא"ר תנחום מאי דכתיב והבור ריק אין בו מים מים אין בו אבל  בשבת כ
שקשה הרי לא רצו להרוג את יוסף  נחשים ועקרבים יש בו. ואמרו משום ר' העשיל ז"ל, שמה שהגמ' הסמיכה שני הדברים משום

כמש"כ אל תשפכו דם ואיך השליכוהו לבור מלא נחשים ועקרבים שבודאי ימות אלא דכתיב וישליכו והתוס' במעילה י"א ב' ד"ה דישון 
כתבו שאין השלכה פחותה מעשרים אמה ולכן לא ראו שיש שם נחשים ועקרבים ומוכח דנ"ח שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה שאין 

 ג"כ פסולה שאין נראית ברה"ר וצ"ע. (כגון שדר שם)רואין עכ"ד. ולפ"ז למדנו מכאן דגם אם הדליק נ"ח בתוך בור עמוק כ' אמה 
 (טעמא דקרא)

 בעניני חנוכה מעשים ועובדות
  לו ואמר, שבע שש בשעה לו אמר חנוכה נרות מדליק מתי שאלו רבינו, שנים שמונה שלפני, חנוכה של שביעי בנר סיפר רבינו מרופאי ו"הי יואל' ר

  פיגוע היה לנסוע צריך שהיה המאוחר ובאוטובוס, נס ה'הי דבר של ובסופו, בזמן שמדליק ביתו לבני הודיע חמש בשעה, בזמן להדליק צריך רבינו
 ".רע דבר ידע לא מצוה שומר" נאמר דא כגון על רבינו לו אמר, בנס וניצל, אנשים ארבעה ונהרגו
  ואמר קם רגעים עשרה לאחר ולפתע, לישון וחזר עייף מאד אבל חובות הרבה שיש ואמר הצהרים באמצע, מהשינה התעורר שרבינו פעם היה

  ה"וב'. [שלי שומר להיות תוכל וכך חנוכה הלכות תלמד אתה, חנוכה נרות להדלקת שלי שומר תהיה ואתה, 'ללמוד וצריך לישון זמן לא זה שעכשיו
 ]ההדלקה עד הוריות רוב הספיק
,  לעניים בחנוכה צדקה לתת בפוסקים שמובא מפני הדבר שמקור והסביר. חמישי בנר ותמיד. חנוכה דמי לילדים לחלק שנה כל מזמנו מקדיש רבינו

  אף זה שיום מפני, חמישי שבנר והטעם, לילדים חילק אבא וגם, הילדים לכל חילקו, לביישם שלא וכדי, ילדיהם שלחו לכך, מתביישים היו והעניים
 .בשבת יוצא לא פעם
  בסבר לכולם חילק. א"החזו של אמו שלו מסבתא קיבל עוד שהוא וסיפר. חנוכה לדמי הילדים את היום תביא לנכדיו] א"תשע חנוכה[ רבינו אמר
 ].טוב זה חנוכה לדמי, אמר, מפרוטה פחות כבר אגורות שעשר העיר בנו. [אחד לכל והתייחס יפות פנים
 .זה מטעם פעם מידי הילדים את מבקר היה אבא שגם והוסיף, המשפחה את לקרב כדי אמר חנוכה לדמי כך כל רב זמן מקדיש מדוע פעם נשאל
 ].לנכדים המטבעות מחלוקת התרוששנו-להרבנית בצחות אמר חנוכה דמי לחלק שגמר [אחר
  את בהעלותך בפרשת כתוב למה, ששאל לאחד, דומה הדבר למה משל משונים פלפולין שעושין אלה אותם על) ל"זצ א"מהחזו כמדומה( רבינו אמר

 .חנוכה ימי' ח כנגד תירוץ עוד יש לי אחד תירוץ זה ההוא לו אמר' ח עם ולא' כ עם כתוב הרי חבירו לו עונה' כ עם ולא' ח עם בהעלותך המילה
(מנחת תודה)
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mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

יהושע על שלא עסקו  להוכיח את  בא  שהמלאך 

ישראל בתורה כי היו טרודים במלחמה:

של  תמיד  בטלתם  אמש  ]המלאך[  לו  "אמר 

אמר  תורה.  תלמוד  בטלתם  ועכשיו  הערבים  בין 

לו ]יהושע למלאך[ על איזה מהן באת ]על ביטול 

העבודה או על ביטול תורה[. אמר לו, עתה באתי 

]באתי על של עכשיו שביטלתם את התורה[. מיד 

רבי  אמר  העמק,  בתוך  ההוא  בלילה  יהושע  וילן 

יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכה".

לפי האמור הביאור בזה, כי המלאך הוכיח את 

יהושע על שלא עסקו ישראל בתורה במלחמה על 

יריחו, כי בזכות מלחמתה של תורה נחלשים אויבי 

"מיד  ישראל.  כנגד  להילחם  יוכלו  שלא  ישראל 

וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק", ומפרש רבי 

יוחנן: "מלמד שלן בעומקה של הלכה". כי בזכות 

אין  התורה  בפלפול  הלכה  של  בעומקה  העסק 

לגוים כח להילחם כנגד ישראל.

"מסרת  שתיקנו:  מה  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

וטמאים  מעטים,  ביד  ורבים  חלשים,  ביד  גיבורים 

ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים", ומפרש ואומר 

"וזדים  במלחמה,  החשמונאים  נצחו  זכות  באיזו 

מגדים"  ה"פרי  שפירש  כמו  תורתך",  עוסקי  ביד 

של  במלחמה  ונלחמו  בפלפול  בתורה  שעסקו 

תורה, ובזכות זה החליש הקב"ה את היוונים שלא 

יוכלו להילחם כנגד ישראל.

הנה כי כן זהו הלקח הנשגב מנס חנוכה, שנלך 

בעיון  בתורה  שעסקו  החשמונאים  של  בדרכם 

תורה,  של  במלחמתה  ביניהם  ונלחמו  ובפלפול, 

חלשים  בהיותם  גם  במלחמה  נצחו  זה  ובזכות 

ומעטים, כי המלחמה של תורה החלישה את כוחם 

של היוונים שלא יוכלו להילחם כנגד ישראל, וזהו 

בשמן  להדליק  שיוכלו  נס  הקב"ה  שעשה  הטעם 

טהור, שהוא רמז על העסק בתורה בדרך פלפול 

את  הקב"ה  יחליש  זה  ובזכות  הזית,  מן  היוצא 

במהרה  שלימה  לגאולה  ונזכה  ישראל,  אויבי  כל 

בימינו אמן. 

שלום  מרבים  זו  דרך  ועל  וכו',  בעולם  מחלוקת 

אחיזת  הסתלקות  גורם  שמחלוקותם  בעולם, 

הנחש הקליפה.

בתורה  מלעסוק  שמתעצלים  בשעה  אמנם 

ופלפולה ושלום ביניהם, מתעוררים תאוותם ואינם 

איש  ומתקנאים  וכו'  להם  שיש  במה  מסתפקים 

ביניהם,  מחלוקת  להרבות  מתגרה  והנחש  ברעהו 

שלא  וכיון  זאת,  מדה  בלא  לעולם  אפשר  אי  כי 

תמצא בקדושה על כרחך תמצא בטומאה".

על פי האמור מפרש ה"חתם סופר" מה שדרשו 

כז-כב(:  )בראשית  שכתוב  מקרא  סה-כ(  )ב"ר  במדרש 

"הקול קול יעקב והידים ידי עשו, בזמן שקולו של 

יעקב מצוי בבתי כנסיות אין הידים ידי עשו, ואם 

יעקב  של  שקולו  בשעה  כי  עשו".  ידי  הידים  לאו 

מצוי בבתי כנסיות שמפלפלים זה עם זה בתורה, 

אין ידי עשו שולטות להילחם עם ישראל.

)קידושין  בגמרא  שדרשו  מה  בזה  לבאר  יומתק 

ידברו  כי  יבושו  "לא  קכז-ה(:  )תהלים  שכתוב  מה  ל:( 

אמר  בשער.  אויבים  את  מאי  בשער.  אויבים  את 

רבי חייא בר אבא, אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו, 

שעוסקין בתורה בשער אחד, נעשים אויבים זה את 

את  זה  אוהבים  שנעשים  עד  משם  זזים  ואינם  זה, 

זה, שנאמר )במדבר כא-יד( את והב בסופה, אל תקרי 

כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  בסופה".  אלא  בסופה 

מה שהאב ובנו והרב ותלמידו נלחמים מלחמתה של 

תורה אינו בושה, שהרי בזכות מלחמה זו מתבטלות 

המלחמות של הגוים כנגד ישראל בבחינת: "תלמידי 

חכמים מרבים שלום בעולם".

 נעילן יתעכו בהעך תומקנ
בועמקת כל תלשת

בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו פתח להבין 

מה שכתוב כשצרו ישראל על העיר יריחו לכובשה 

)יהושע ה-יג(: "ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו 

בידו,  שלופה  וחרבו  לנגדו  עומד  איש  והנה  וירא 

וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו, 

ויאמר לא ]לא באתי לעזור לאויבי ישראל[ כי אני 

שר צבא ה' עתה באתי". וביארו בגמרא )מגילה ג.( 

שהרי  בזה,  הכוונה  המבואר  ולפי  פה.  שבעל 

היא  מסכתות,  בל"ו  שיש  פה  שבעל  התורה  כל 

כל  את  התלמוד  חכמי  שביררו  התורה  פלפול 

ההלכות שבתורה.

הנה כי כן לפי מה שנתבאר שהיוונים עמדו על 

שחשבו  ידי  על  ה',  תורת  את  להשכיחם  ישראל 

ומטעם  למנוע מהם לעסוק בתורה בדרך פלפול, 

זה טימאו את כל השמנים שבהיכל, שלא ידליקו 

את המנורה בשמן טהור הרומז על פלפול התורה 

היוצא מן הזית. לכן אחרי שעשה הקב"ה לישראל 

בזכות  טהור,  שמן  של  אחד  פך  שמצאו  נס 

החשמונאים שעסקו בתורה בדרך פלפול בבחינת: 

"וזדים ביד עוסקי תורתך", תיקנו להדליק ל"ו נרות 

כנגד ל"ו מסכתות שיש בתורה שבעל פה, שהוא 

כח הפלפול שמסר משה רבינו לישראל.

 נהלמידי טשמים
מרבים כלעם בועלםנ

רחש לבי דבר טוב להוסיף תבלין למה שפירש 

הניסים"  ב"על  לומר  שתיקנו  מה  מגדים",  ה"פרי 

היינו  תורתך",  עוסקי  ביד  "זדים  הקב"ה  שמסר 

בידי החשמונאים שעסקו בתורה בעיון ובפלפול, 

על פי מה שכתב ב"דרשות חתם סופר" )ח"א דף קפג 

של  מלחמתה  בענין  גדול  יסוד  הדבר(  כן  ד"ה  ב  טור 

תורה, שסגולתה לבטל כח המלחמות של שונאי 

ישראל, הנה הדברים בלשון קדשו:

תלמידי חכמים מרבים  )ברכות סד.(  חז"ל  "אמרו 

כל  כי  דהנה  בזה,  הנכונה  והכוונה  בעולם,  שלום 

מדות  שמו,  יתברך  הבורא  מאת  נבראו  המדות 

הבושה והעזות, הגאוה והענוה, והשלום והמחלוקת, 

ואי  מהמדות,  מדה  שום  בלי  לעולם  אפשר  ואי 

אפשר לומר שתעקר מדה אחת מכל וכל, אך ראוי 

להשתמש בהם במקומות הראויים.

בתורה  לעוסקי  ויאה  נאה  המחלוקת  והנה 

זה יאמר  ועולים בהר ה' ומקום קדשו,  ופלפולה 

יכריח אחד את  כי  עד  לפי שכלו,  וזה  לפי שכלו 

שמאי  כמחלוקת  האמת  על  להעמידו  חבירו 

והלל, ועל ידי זה לא יהא אחיזה לקליפה לגרום 
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עליה לעסוק בדרך פלפול, לכן נהג טובת עין ונתנו 

לישראל כדי שתתקיים התורה בידם.

יומתק לפרש בזה מאמר ה' בידי הנביא )מלאכי 

אותו  צויתי  אשר  עבדי  משה  תורת  "זכרו  ג-כב(: 

לנו  רמז  ומשפטים".  חוקים  ישראל  כל  על  בחורב 

הקב"ה שאי אפשר לזכור את התורה בבחינת שמן 

זית המסוגל לזיכרון, רק אם נשתמש במתנה שנתן 

לנו משה רבינו כח הפלפול שנתן לו הקב"ה. וזהו 

זכרו  עבדי",  משה  תורת  "זכרו  הקב"ה:  שאומר 

משה  לכם  שנתן  שבתורה  הפלפול  לעסוק בחלק 

עבדי, כי בזכות זה תזכו לזכור את התורה.

הדלקת  מצות  להבין  לנו  ירווח  האמור  פי  על 

"בהעלותך את הנרות אל  המנורה בבית המקדש: 

מאחר  כי  הנרות",  שבעת  יאירו  המנורה  פני  מול 

עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  שאין 

עליה, לעסוק בדרך עמל בפלפולה של תורה, לכן 

צריך להדליק את כל הנרות אל מול הנר האמצעי, 

הפלפול  חלק  את  שנתן  רבינו  משה  כנגד  שהוא 

התורה  שאין  בכך  לרמז  לישראל,  שבתורה 

של  בעמל  בתורה  שעוסק  במי  אלא  מתקיימת 

תורה בדרך פלפול.

והנה מקרא מלא דיבר הכתוב: "אם בחוקותי 

בתורה".  עמלים  "שתהיו  רש"י:  ופירש  תלכו". 

חוקים:  לשון  שכתוב  ממה  כן  שלמד  לומר  ויש 

משפטים,  לשון  כתוב  ולא  תלכו",  בחוקותי  "אם 

שצריך  בזה,  לנו  רמזה  שהתורה  רש"י  למד  מזה 

שהם  מובנים  שאינם  דברים  על  בתורה  לעמול 

בבחינת "חוקים". 

לומר:  שתיקנו  מה  היטב  יתבאר  מעתה 

ישראל  עמך  על  הרשעה  יון  מלכות  "כשעמדה 

חשבו  איך  ואומר  ומפרש  תורתך",  להשכיחם 

להשכיח את התורה מישראל, "ולהעבירם מחוקי 

רצונך", על ידי שמנעו מהם לעסוק בחוקי התורה 

וללבנם,  לבררם  בהם  להתעמק  מובנים  שאינם 

אנושי  בשכל  המובנים  תורה  במשפטי  אם  כי 

תורה  ח"ו  תשתכח  זה  ידי  ועל  ויגיעה.  עמל  בלי 

במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  שהרי  מישראל, 

שממית עצמו עליה לעמול בדרך פלפול.

 תמלטמת ול כמן חתער
כתעא פלפעל תהערת

המאבק  בזה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

הדלקת  על  ליוונים  החשמונאים  בין  הגדול 

מאחר  כי  טהור,  בשמן  המקדש  בבית  המנורה 

חלק  על  רמז  הוא  הזית  מן  היוצא  שהשמן 

הפלפול שבתורה, לכן היוונים שביקשו להשכיח 

השמנים  כל  את  טימאו  מישראל,  התורה  את 

שבהיכל למנוע מישראל לעסוק בתורה בטהרה 

בדרך פלפול.

ונכנסו  החשמונאים  אותם  כשנצחו  אולם 

טהור,  שמן  למצוא  כוחם  בכל  חיפשו  בהיכל, 

מול  אל  טהור  בשמן  ההדלקה  בזכות  כי  ביודעם 

שנתן  רבינו  משה  כנגד  שהוא  האמצעי,  הנר  פני 

את כח הפלפול שבתורה לישראל תתקיים התורה 

שמן  של  אחד  פך  שמצאו  נס  להם  נעשה  בידם. 

ימים,  שמונה  ממנו  שהדליקו  נס  ונעשה  טהור, 

עד שיוכלו לעשות שמן חדש בטהרה, כל זה כדי 

שיוכלו להדליק את המנורה בשמן טהור, להמשיך 

להם  שנתן  שבתורה  הפלפול  כח  את  לישראל 

משה רבינו.

את  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

רמז  שהקב"ה  אפרים,  והרבינו  ה"רוקח"  דברי 

הדלקת  מצות  את  לישראל  למסור  רבינו  למשה 

ישראל",  בני  את  תצוה  "ואתה  בפסוק:  חנוכה  נר 

לישראל  לתת  עין  טובת  לך  שהיתה  אתה  כלומר 

את חלק הפלפול שבתורה, תצוה אותם על מצות 

 - זך"  זית  שמן  אליך  "ויקחו  חנוכה,  נר  הדלקת 

זית  בשמן  המנורה  את  שידליקו  דייקא,  "אליך" 

טהור אל מול פני המנורה, כדי להמשיך ממך הכח 

זך,  זית  לעסוק בתורה בדרך פלפול בבחינת שמן 

בתורה  לפלפל  עצמם  שיכתתו  למאור",  "כתית 

נר  "להעלות  יזכו  זה  ידי  ועל  ויגיעה,  עמל  בדרך 

תמיד", שתתקיים התורה תמיד ולא תשתכח.

בגמרא:  ששנינו  מה  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

"וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא 

מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו 

של כהן גדול". ויש לומר שרמזו בכך, כי החשמונאים 

משום  טהור,  שמן  של  אחד  פך  שמצאו  לנס  זכו 

שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, הוא משה רבינו 

שהיה כהן גדול, כמבואר בגמרא )זבחים קא:(: "משה 

רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה". ובמדרש 

)שמו"ר לז-א(: "כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר 

שימש משה בכהונה גדולה".

לומר  הקב"ה  הקדים  שכבר  מאחר  כן  כי  הנה 

למשה: "ואתה", שמסרת לישראל את כח הפלפול 

שמן  אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  "תצוה  שבתורה, 

זית זך", שתמסור להם את מצות הדלקת נר חנוכה 

של  הכח  את  לישראל  להמשיך  כדי  טהור  בשמן 

פלפול התורה, נמצא כי פך אחד של שמן טהור כבר 

היה חתום בחותמו של כהן גדול, הוא משה רבינו 

שמסר לישראל את חלק הפלפול שבתורה.

 נעזדים ביד ועסקי הערהךנ
בזשעה תוסק בפלפעל תהערת

לנו  יפתח  האמור  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

פתח להבין מה שמצינו חידוש גדול בדברי ה"פרי 

לפרש  תרע(,  סימן  )או"ח  אברהם"  ב"אשל  מגדים" 

מסר  שהקב"ה  הניסים"  ב"על  לומר  שתיקנו  מה 

ביד עוסקי  "וזדים  בידי החשמונאים:  היוונים  את 

תורתך". ומבאר ה"פרי מגדים" הכוונה בזה:

"וזדים ביד עוסקי תורתך, על דרך אשר קדשנו 

לעיין  שנצטווינו  תורה,  בדברי  לעסוק  במצוותיו 

ביד  הזדים  שמסר  זו  ]רק[  לא  כן  אם  בה,  ולפלפל 

אותם  מסר  זו  אף  ביותר,  בחוקים  המדקדקים 

החכם  כמאמר  בפלפולם,  וששים  תורתך  בעוסקי 

כי מי שלא טעם טעם שמחת התרת הספיקות לא 

טעם טעם שמחה מעולם".

דבריו  את  מגדים"  ה"פרי  מסיים  זה  לפי 

פלפול,  בדרך  בחנוכה  בתורה  לעסוק  שצריך 

הנוהגים  הרבנים  לאותם  המקור  זהו  הנראה  וכפי 

כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  בחנוכה.  פלפול  לומר 

את  להשכיחם  ישראל  על  עמדו  שהיוונים  מאחר 

בדרך  בתורה  לעסוק  מהם  שמנעו  ידי  על  התורה, 

זכו  פלפול לבאר חוקי התורה שאינם מובנים, לכן 

החשמונאים לנצח את היוונים בכח התורה שעסקו 

בדרך פלפול, וזהו דקדוק הלשון: "וזדים ביד עוסקי 

תורתך" - "עוסקי" דייקא בדרך פלפול.

יששכר"  ה"בני  בזה מה שהביא  נפלא להבין 

יב( בשם הרה"ק רבי פנחס  )כסלו-טבת מאמר ב אות 

ימי  בשמונת  להדליק  שתיקנו  זי"ע,  מקוריץ 

בתורה  שיש  מסכתות  ל"ו  כנגד  נרות  ל"ו  חנוכה 

 תיעע"ים חימאע של תכמ"ים כבתישל, שי רצע לתכשיט
הערת מיכראל כלא יוסקע בהערת בויען עבפלפעל

 נעיקטע אליך כמן זיה זךנ, רמז ול מכת רבי"ע
כ"תג חעבה וין למסער אה תפלפעל כבהערת ליכראל

 פרי מגדים: נעזדים ביד ועסקי הערהךנ
בידי תטכמע"אים תקדעכים כוסקע בהערת בדרך פלפעל

 טהם סעפר: בזשעה תוסק במלטמהת כל הערת
מבחלים תשט כל אעיבי יכראל לתילטם ש"גד יכראל
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שמבאר  צט-ב(  )ב"ר  במדרש  מקורו  זה  דבר 

הטעם שקראה לאה את שם הבן השלישי שילדה 

ליעקב לוי:

וזו  שלישי  שבט  זה  יון,  מלכות  כנגד  "לוי 

וזו  משולשין  אותיותיו  זה  שלישיה,  מלכות 

ואלו  קרניים  תוקעי  אלו  משולשין,  אותיותיה 

לובשי  ואלו  כובעים  לובשי  אלו  סולפירים,  תוקעי 

פמלליא,  לובשי  ואלו  מכנסים  לובשי  אלו  קיסים, 

אלו מרובים באוכלסין ואלו מועטין באוכלסין, באו 

מרובים ונפלו ביד מועטין, באיזו זכות מברכתו של 

משה שאמר מחץ מתנים קמיו, ביד מי מלכות יון 

נופלת, ביד בני חשמונאי שהם משל לוי".

ממה  כן  לעשות  שלמד  לומר  יש  האמור  לפי 

זית  שמן  אליך  "ויקחו  לו:  לומר  הקב"ה  שהקדים 

זך", הרי שרמז לו הקב"ה בכך שיש לו קשר מיוחד 

לכן  טהור,  זית  בשמן  שהדליקו  חנוכה  של  לנס 

ה'  "ברך  החשמונאים:  של  הניצחון  על  התפלל 

להם  נעשה  המלחמה  ניצחון  בעקבות  כי  חילו", 

הנס שיוכלו להדליק בשמן טהור.

על  שהתפלל  אחרי  זה  מטעם  כי  לומר  ויש 

הוסיף  חילו",  ה'  "ברוך  החשמונאים  של  הניצחון 

להתפלל "ופועל ידיו תרצה", כי התפלל בכך על נס 

בפועל  הקב"ה  שיתרצה  בטהרה,  הנרות  הדלקת 

ידיו של שבט לוי, שהשתדלו להדליק את המנורה 

הותרה  טומאה  ההלכה  שלפי  אף  טהור,  בשמן 

כא:(,  )שבת  יהושע"  ה"פני  שכתב  כמו  בציבור 

והדליקו שמונה  נס  ונתרצה הקב"ה לעשות להם 

"ברוך ה' חילו"  ימים בטהרה. ויש לרמז בתפלתו: 

ימי  ח'  היינו  ו'יו,  ל'מד  י'מים  ח'  נוטריקון  חיל"ו   -

חנוכה שמדליקים בהם ל"ו נרות.

 נאל מעל פ"י תמ"ערתנ
ש"גד מכת רבי"ע

הנפלא  הקשר  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

לו  אמר  כך  שעל  חנוכה,  לנס  רבינו  משה  בין 

בהקדם לבאר  "ויקחו אליך שמן זית זך",  הקב"ה: 

מצות הדלקת המנורה )במדבר ח-ב(: "בהעלותך את 

הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות". 

"הרוצה  כה:(:  )ב"ב  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על 

שלחן  וסימניך  יצפין,  ושיעשיר  ידרים  שיחכים 

תכלית  כי  מזה  למדנו  בדרום".  ומנורה  בצפון 

תורה  אור  משם  להמשיך  היא  המנורה  הדלקת 

מצוה  נר  "כי  ו-כג(:  )משלי  שכתוב  וזהו  לישראל, 

ותורה אור".

והנה מבואר בספרים הקדושים כי שבעת קני 

אברהם,  הרועים:  שבעת  כנגד  מכוונים  המנורה 

יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף, דוד. נמצא לפי זה 

כנגד  מכוון  הרביעי  הנר  שהוא  האמצעי  הנר  כי 

הקב"ה  צוה  זה  מטעם  כן  כי  הנה  רבינו.  משה 

המנורה  פני  מול  אל  הנרות  כל  את  להדליק 

שהוא הנר האמצעי, כדי להמשיך בכך אור תורה 

ממשה רבינו שהיה שליחו של הקב"ה למסור את 

התורה לישראל.

ונראה לבאר ענין זה ביתר הרחבה על פי מה 

משכח  שהזית  "כשם  יג:(:  )הוריות  בגמרא  ששנינו 

לימוד של שבעים שנה, כך שמן זית משיב לימוד 

של שבעים שנה". ויש לומר הביאור בזה על פי מה 

ששנינו בגמרא )ברכות סג:(: "מנין שאין דברי תורה 

מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר 

)במדבר יט-יד( זאת התורה אדם כי ימות באהל".

ומפרש ה"טורי זהב" )או"ח סימן מז ס"ק א( הכוונה 

בזה: "שהתורה אינה מתקיימת אלא במי שממית 

ומתן  ומשא  בפלפול  שעוסק  דהיינו  עליה,  עצמו 

של תורה, כמו שאמרו )בפירוש רש"י( על )ויקרא כו-ג( 

בחוקותי תלכו, על מנת שתהיו עמלים בתורה, מה 

עונג  מתוך  תורה  דברי  שלומדים  באותם  כן  שאין 

ואינם יגעים בה, אין התורה מתקיימת אצלם".

 נלוסעק בדברי הערתנ
שדרך וסק בויען עבפלפעל

הנוסח  זהב"  ה"טורי  מבאר  האמור  פי  על 

התורה:  בברכת  ה"טור"  שהביא  אשכנז  בני  של 

"ללמוד  לברך  תיקנו  ולא  תורה",  בדברי  "לעסוק 

מצות  שעיקר  בכך  ללמדנו  כדי  תורה",  דברי 

בדרך  ויגיעה  בעמל  דוקא  הוא  התורה  לימוד 

התורה  שאז  ומתן,  במשא  שעוסק  כאדם  פלפול 

מתקיימת בידו.

זה:  נוסח  לפרש  חדש"  ה"בית  כתב  וכן 

"לעסוק בדברי תורה. נראה דלפי שעיקר ההבטחה 

עסק  על  אלא  היתה  לא  יתברך,  הוא  שהבטיחנו 

אם  שכתוב  כמו  והטורח,  העמל  הוא  התורה 

בחקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה שבעל פה על 

מנת לשמור ולקיים, ונתתי גשמיכם בעתם וגומר, 

לכך תיקנו לברך לעסוק בדברי תורה".

בכוחו  יש  התורה  פלפול  כי  שמצינו  וזהו 

כמבואר  ממנו,  נשתכח  שכבר  לימוד  להחזיר 

לרבי  חנינא  רבי  ליה  "אמר  קג:(:  )כתובות  בגמרא 

חייא, בהדי דידי מינצת, דאם חס ושלום נשתכחה 

פירוש,  מפלפולי".  ליה  מהדרנא  מישראל  תורה 

למה אתה רב עמדי, הלא אם חס ושלום תשתכח 

תורה מישראל, אני יכול להחזירה בכח הפלפול. וכן 

אמר  יהודה  רב  "אמר  טז.(:  )תמורה  בגמרא  מבואר 

שמואל שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו 

כן החזירן  פי  על  אף  אבהו,  רבי  אמר  משה...  של 

עתניאל בן קנז מתוך פלפולו".

בדרך זו נבאר ההבדל בין אכילת זית לאכילת 

השמן  את  בתוכו  כולל  הזית  פרי  כי  זית,  שמן 

הטמון ועצור בתוכו, ועל מנת להוציא את השמן 

עד  במכתשת  הזית  את  לכתוש  לטרוח  צריך 

ואינו  עצלן  שהוא  מי  אמנם  השמן,  ממנו  שיוצא 

טורח להוציא את השמן מן הזית, הרי הוא אוכל 

את הזית יחד עם השמן העצור בתוכו.

ובכן זהו ביאור המאמר: "כשם שהזית משכח 

רומזת  הזית  אכילת  כי  שנה",  שבעים  של  לימוד 

אין  ופלפול, אז  יגיעה  לימוד התורה בלי שום  על 

התורה מתקיימת אלא משתכחת ממנו, "כך שמן 

זית משיב לימוד של שבעים שנה", כי שמן זית רומז 

על יגיעת האדם בתורה בדרך פלפול, שכותש את 

הסוגיה במכתשת, בונה וסותר, מקשה ומתרץ, עד 

שהוא מברר את הסוגיה בבחינת שמן זית זך.

 נזשרע הערה מכת ובדינ
תפלפעל בהערת כ"הן ליכראל

מתן  בשעת  כי  לח.(  )נדרים  בגמרא  שנינו  והנה 

רק  שבתורה  הפלפול  חלק  את  הקב"ה  נתן  תורה 

למשה ולזרעו, אלא שמשה נהג בו טובת עין ונתנו 

"טוב  כב-ט(:  )משלי  אומר  הכתוב  ועליו  לישראל, 

עין הוא יבורך". לפי האמור יש לבאר הטעם לכך, 

שהוא  הפלפול  חלק  שבלי  השיג  רבינו  משה  כי 

ישראל,  בידי  התורה  תתקיים  לא  בתורה  העמל 

כי אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו 

 ספר תרעקט: תקבנת רמז למכת רבי"ע ול מצעה
תדלקה "ר ט"עשת במאמר: נעיקטע אליך כמן זיה זךנ

 גמרא: נשכם כתזיה מכשט לימעד כל כבוים כ"ת
שך כמן זיה מכיב לימעד כל כבוים כ"תנ

 אשילה זיה שכתכמן ודיין חמען בהעשע תיא רמז
ול תלעמד הערת בוצלעה בלי פלפעל עבירער תלשת

 אשילה כמן זיה תיא רמז ול תועסק בהערת בדרך פלפעל
כחעטן עשעהכ אה תזיה שדי לתעציא אה תכמן
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ט"עשת הכונח | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חנוכה תשע"ט

שבת  התחיל  הכהנים  אל  אמור  "בפרשת 

הכיפורים,  ויום  השנה  ראש  עצרת,  פסח,  ורגלים, 

ה'  מועדי  את  משה  וידבר  כג-מד(  )ויקרא  סוכות, 

בני  את  ]צו  כד-ב(  )שם  ליה  וסמיך  ישראל,  בני  אל 

ישראל[ ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, רמז 

לחנוכה שמן זית מצוה מן המובחר".

)סוף  אנך"  ב"חומת  החיד"א  הגה"ק  כתב  וכן 

פרשת תרומה( בשם אחד מן הראשונים רבינו אפרים, 

כז- )שמות  לפרש הסמיכות של סוף פרשת תרומה 

פרשת  לתחילת  נחשת",  החצר  יתדות  "וכל  יט(: 

ויקחו  ישראל  בני  את  תצוה  "ואתה  כ(:  )שם  תצוה 

נר  מצות  על  רמז  בזה  שיש  זך",  זית  שמן  אליך 

חנוכה, נחש"ת נוטריקון נ'ר ח'נוכה ש'מאל ת'דליק, 

זך", רמז כי מצוה  זית  "ויקחו אליך שמן  לו  וסמוך 

ובשם  זית.  בשמן  חנוכה  נר  להדליק  המובחר  מן 

כי  מובא,  זי"ע  מבעלזא  מהרי"ד  מרן  אדמו"ר  כ"ק 

נחש"ת נוטריקון נ'ר ח'נוכה ש'מונה ת'דליק.

רבינו  למשה  לומר  הקב"ה  שכפל  ממה  והנה 

ראשונה  פעם  אליך",  "ויקחו  חנוכה  נר  מצות  על 

בפרשת תצוה: "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו 

'אליך' שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד", 

ישראל  בני  את  "צו  אמור:  בפרשת  שניה  ופעם 

להעלות  למאור  כתית  זך  זית  שמן  'אליך'  ויקחו 

נר תמיד", משמע שיש למשה רבינו קשר מיוחד 

להדלקת נר חנוכה.

 הפלהע כל מכת רבי"ע:
נברך ת' טילענ

יומתק לבאר בזה הטעם שהתפלל משה רבינו 

הקדושים  הכהנים  החשמונאים  של  הניצחון  על 

לג-יא(:  )דברים  שכתוב  כמו  היוונים,  על  לוי  משבט 

"ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מתנים קמיו 

ומשנאיו מן יקומון". ופירש רש"י: "ראה שעתידין 

חשמונאי ובניו להילחם עם עובדי כוכבים והתפלל 

חשמונאי  בני  י"ב  מועטים  שהיו  לפי  עליהם, 

ה' חילו  כנגד כמה רבבות, לכך נאמר ברך  ואלעזר 

ופועל ידיו תרצה".

שמן" טהור, משמע שהשתדלו לחפש שמן טהור 

כדי להדליק את המנורה בטהרה. וכתב ה"מאירי" 

)שבת שם( כי עצם מציאת הפך היה נס בפני עצמו, 

חנוכה,  ימי  שמונת  שתיקנו  הטעם  בזה  ומיישב 

בפך  שהרי  ימים,  שבעה  אלא  היה  לא  שהנס  אף 

אחד שמצאו היה בו שמן להדליק יום אחד ]והיא 

לפי  אך  תרע([.  סימן  )או"ח  יוסף"  ה"בית  קושיית 

האמור הוא מיישב: "ולילה הראשון שלא היה שם 

נס השמן, מברכין על הגאולה ועל הודאת מציאת 

הפך, ושאר הלילות על נס השמן".

ביאור להבין בפנימיות הענין,  כן צריך  כי  הנה 

שהדליקו  ממה  היוונים  של  הגדול  הפחד  היה  מה 

כך  כדי  עד  טהור,  בשמן  המנורה  את  הכהנים 

זה  וכן  שבהיכל,  השמנים  כל  את  לטמא  שטרחו 

לחשמונאים  חשוב  כך  כל  היה  למה  זה  לעומת 

כדי  עד  טהור,  בשמן  דוקא  המנורה  את  להדליק 

הטבע  כדרך  שלא  נס  עמהם  הקב"ה  שעשה  כך 

שיוכלו להדליק את המנורה בשמן טהור.

)בתפלת  לומר  שתיקנו  מה  להתבונן  ראוי  עוד 

"על הנסים"(: "כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך 

ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך". 

ותמהו המפרשים איך אפשר להשכיח דבר מאדם 

בניגוד לרצונו. זאת ועוד צריך ביאור מה שאמרו 

אותם  העבירו  מדוע  רצונך",  מחוקי  "להעבירם 

רק מחוקי התורה שאין להם טעם, ולא ממשפטי 

התורה שיש בהם טעם.

 נעיקטע אליך כמן זיה זךנ
רמז ול מצעה "ר ט"עשת

פי  על  בזה,  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

האלקי  המקובל  הראשונים  מן  אחד  שכתב  מה 

רכה(,  )סימן  "הרוקח"  בעל  מגרמיזא  אלעזר  רבי 

ישראל,  את  לצוות  רבינו  למשה  רמז  שהקב"ה 

התורה  במסורת  ישראל  לחכמי  למסור  דהיינו 

נר חנוכה,  שעברה מדור לדור, על מצות הדלקת 

הנה הדברים בלשון קדשו:

לטובה,  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

ימי המעשה, שאנו  שממנה מתברכים כל ששת 

הבאים  חנוכה  ימי  שמונת  את  בהם  מתחילים 

להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר  לשלום,  לקראתנו 

על המאבק הגדול שהיה בין היוונים לחשמונאים 

המנורה  הדלקת  מצות  על  הקדושים,  הכהנים 

בבית המקדש בשמן טהור, כמו ששנינו בגמרא 

)שבת כא:(:

יומי  בכסליו  בכ"ה  רבנן  דתנו  חנוכה,  "מאי 

דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד ודלא להתענות 

בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים 

שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, 

שהיה  שמן  של  אחד  פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו 

אלא  בו  היה  ולא  גדול,  כהן  של  בחותמו  מונח 

ממנו  והדליקו  נס  בו  נעשה  אחד,  יום  להדליק 

שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים 

טובים בהלל והודאה".

 תיעע"ים חימאע בשעע"ת
אה של תכמ"ים

לומר:  ז"ל  חכמינו  שדקדקו  ממה  והנה 

השמנים  כל  'טימאו'  להיכל  יוונים  "שכשנכנסו 

השמנים  כל  "נטמאו  אמרו:  ולא  שבהיכל", 

נטעה  שלא  ללמדנו  שכוונתם  משמע  שבהיכל", 

לומר שכל השמנים "נטמאו" במקרה על ידי שנגעו 

בהם היוונים, אלא היוונים "טימאו" בכוונה תחילה 

את כל השמנים, כדי למנוע מהכהנים להדליק את 

המנורה בשמן טהור.

פ"ג  חנוכה  )הלכות  הרמב"ם  מדברי  משמע  וכן 

ה"א(: "בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל 

בתורה  לעסוק  אותם  הניחו  ולא  דתם,  ובטלו 

ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו 

להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות". הרי לנו 

דברים ברורים שטימאו כל הטהרות בכוונה תחילה 

כחלק מהפרצות שפרצו בהיכל.

החשמונאים  נצחו  כאשר  זה  לעומת  וזה 

ונכנסו להיכל: "בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של 

 תמלטמת כל תטכמע"אים ום תיעע"ים ול כמן חתער
כתעא שט תפלפעל תמבחל אה כשטה תהערת
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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

על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון

shivti11@gmail.comרח' ישעיהו 7 ירושלים  טל:      |    יו"ל ע"י קהילת שבתי בבית ד'  |    05276-10455 078-3331109

לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

לשואל  תפסו  זאת  במקום  אך  הגמ"ח.  בית  הוא  שם  הירוקה, 
בידו, ואמר: בוא עמי ואראך! תיכף נטל ר' אלי' הזקן את המקל 
בידו, ויצא לדרכו עם אותו אברך, חצה עמו את הכביש והוליכו 

עד פתח הבית!
האברך הנרגש הודה מאוד למטיבו, ושאלו בפליאה, מדוע נצרך 
יכול  להטריח את עצמו ללוות אותו בגופו עד הבית, הלא היה 
ולומר בפשטות שהדלת הירוקה  להראות לו היכן צריך לפנות, 

שמעבר לרחוב היא דלת הגמ"ח. 
בספרים  מבואר  הנה  ונימוקו,  טעמו  את  אלי'  ר'  לו  הסביר 
נדבק בשכינה  הוא  הרי  הקדושים שבעת שיהודי מקיים מצוה 
רציתי  לפיכך  קונה!  רצון  העושה  בנפש  המתחברת  הקדושה, 

לטרוח בגופי ולהיות זמן רב יותר "מרכבה לשכינה"!
הצדיק  הגאון  הראב"ד  מרן  אצל  ראיתי  זה,  מעשה  טיב  כעין 
'זכרון משה' דפה  רבי ישראל יעקב פישר זצוק"ל, רב דשכונת 
זכר'  'שלום  משמחת  חזרה  בדרכו  אחת  שבת  שבליל  עיה"ק. 
זילברמן, המשגיח הדגול  שנערכה בביתו של הרה"צ רבי ליפא 
דקמניץ, וכבר כמעט הגיע עד ביתו. והנה פנה אליו ילד קטן בן 

שמונה שנים, ושאל לתומו: היכן כאן השלום זכר של זילברמן?
הרב פישר תחב את ידו ביד היניק, לא שהה לכל שבעים שנותיו, 
הדרך הארוכה,  כל  הילד את  עם  חזר  וזקנותו  חולשתו  ועל אף 

והובילו עד הבית פנימה!
כך מקיימים מצות ואהבת לרעך כמוך! – לעזור ולסייע בגופו לכל 

איש יהודי הנצרך לעזרת ישראל בגיבורים.
]שם[

• ~ • ~ •
מיר  ישיבת  ראש  זצוק"ל,  פינקל  יהודה  אליעזר  רבי  הגה"צ 
המעטירה, נולד בעיירה 'מיר' שבליטא, וגלה עם כל בני הישיבה 
אל גולת 'שנחאי' שבסין הרחוקה, ועבר עמהם את כל מאורעות 
את  קשה  ויגיעה  בעמל  הקים  מכן  ולאחר  הקשה.  המלחמה 
בתוככי  ישראל'  'בית  שבשכונת  הגדולה  מיר  ישיבת  ממלכת 

ירושלים.
היו  דבר, מתחילה  היו לשם  ובחור  בחור  לכל  ומסירותו  דאגתו 
הבחורים מסדרים לעצמם מקומות לינה בתשלום בבתיהם של 
בחור  לכל  שבוע  מדי  נותן  היה  הישיבה  וראש  ירושלים,  אנשי 
כסף מזומן, שיהיה בידו כדי מחייתו לאותו שבוע, בכסף זה היו 

הבחורים קונים את מזונם, ומשלמים את שכר הדירה ששכרו.
המעות  שסכום  בפניו,  אחד  בחור  התלונן  החלוקות  באחת 
וביקש  השבוע,  כל  בשביל  מספיק  אינו  נותן  ישיבה  שהראש 

להוסיף עוד כסף.
אמר לו הראש ישיבה, לפי החשבון שערכתי היטב בדבר דומני 
ואין  השבוע,  ימי  לכל  מחייתך  עבור  והותר  די  מעות  כאן  שיש 

שום צורך בתוספת.

וטען  התעקש,  הנועז  הבחור  אך 
בחורים,  הרבה  מעוד  זאת  ששמע 
'רבים',  הם  הבחורים  הרי  כן  ואם 
כנגדם,  'יחיד'  הישיבה  וראש 
הלכה  ורבים  יחיד  לן  וקיימא 

כרבים!...
בחריפותו:  הישיבה  ראש  בו  סנט 
צרכי  את  ומחשב  חושב  כשאני 
כל  של  טובתם  הרי  הבחורים, 
אני  כן  ואם  לפני,  כולם  הבחורים 
הוא ה'רבים', ואילו אתם הבחורים 
עצמו  צרכי  את  אחד  כל  חושבים 

בלבד, ואם כן אתם כמו 'יחידים' בדבר!
כמה לקח מוסר יש לשאוב מטיב מעשה קטן זה! על עצמו ועל 
וכלל! שכן אם גם  חשבונו האישי לא חשב ראש הישיבה כלל 
'יחיד'... אין לו בעולמו  חשבון עצמו בכלל, שוב חשיב גם הוא 
כי אם צרכי הרבים וטובת הרבים בלבד! והרי הוא בטל ומבוטל 

לצרכיהם של תלמידיו בחורי הישיבה הקדושה!
]מתוך שיחה בענין אהבת ישראל, כלליות 287[

• ~ • ~ •
חכם  תלמיד  נכבד  יהודי  התגורר  דשופריא  קרתא  בירושלים 
היה  הוא  זצ"ל,  לנדא  יהושע  משה  מוהר"ר  ה"ה  המעלה,  ואיש 
שליחויות  והרבה  זצוק"ל,  איש  החזון  מרן  של  מובהק  תלמיד 

ביצע עבורו בעיר הקודש. 
הבריות,  בין  מאוד  המעורב  רבא  גברא  היה  יהושע  משה  ר' 
והתעסק רבות בעשיית החסד עם נצרכים, בכמה תחומי עשייה 

שהיו קרובים ללבו.
ברבות הימים התרבו הפניות אליו, אנשים רבים שיחרו לפתחו 
בבקשת עזרתו לסייע בעדם בצרכיהם, עיסוקיו התכופים הפריעו 
לו מאוד מלימודיו הרבים, ולפיכך באחת מנסיעותיו לרבו החזון 
איש הציע את שאלתו, שעיסוקיו הרבים בצרכי הכלל מפריעים 

לו בתלמודו.
אמר לו החזון איש, הלא זו היא 
שתעשה  אפשר  שאי  מצוה 
נאמנה,  ותדע  אחרים,  ידי  על 
זו  בו  עוסק  שהנך  הזה  שהחסד 
היא ה'נשמה' של הלימוד שאתה 
ובזכות  הקדושה!  בתורה  לומד 
קודש  חיות  תחדור  החסד  זה 
טוב  יותר  הרבה  ותבין  ללימודך, 

את תלמודך!
ואדרבה תורה כזו היא היא תורה 

לשמה! כמ"ש בפ"ד דסוכה )מט:(: "אמר רבי אלעזר, מאי דכתיב 
)משלי לא, כו( 'פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה', וכי 
יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד. אלא תורה לשמה 
של  שאינה  תורה  היא  זו  לשמה  שלא  חסד,  של  תורה  היא  זו 

חסד" ע"כ.
 ]פרטיות, קובץ 51[

• ~ • ~ •
ולסיום פרק חשוב זה: 

שאלתי פעם את אחד מגדולי העסקנים כאן בעיר הקודש ת"ו, 
אשר ידיו מלאים תמיד במעשים טובים, והוא רץ ממצוה למצוה 
זה  כיצד   – לעצמו...  זמן  שום  לו  שאין  כמעט  ערב,  עד  מבוקר 

מזדמנים לפניו כל כך הרבה מצוות?
המצוה  לפני  כשמזדמנת  מיד  הנה  ואמר:  בחכמה  האיש  ענה 
ישן  כלל  וממילא  בשמחה!  אותה  לעשות  רץ  הנני  הראשונה, 
הוא )אבות פ"ד מ"ב( "מצוה גוררת מצוה", ומטבעה של מצוה 
אל  ממצוה  העת  כל  אני  נמשך  וכך  מצוה,  עוד  אחריה  למשוך 
מצוה... כאשר בכל מצוה הבאה לידי שמח אני בה כמי שהגרלתי 

כעת את כרטיס הלוטו! ושפתי פי חכם חן.
]מתוך עריכה מחודשת לספר "טיב הפורים" מהדורה תליתאי[
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

אנשים אחים אנחנו
עשיתי את דרכי חזרה בכביש המהיר מניו-ג'רזי 
לליקוו'ד כאשר לפתע שמתי לב כי בצד הדרך 

חונה רכב מרוסק ולצידו עומד אברך...  
היו  ולא רכב אחר מעורב בתאונה  לא משטרה 

שם...
רכבי לשול הדרך,  רגע הפניתי את  בהבזק של 
גם  זמן  באותו  כאשר  חירום  עצירת  ביצעתי 
לעצירה  לב  ישים  שהאברך  כדי  בצופר  צפרתי 

שלי.
גבוהה הגעתי  הייתה  מכיוון שמהירות הנסיעה 
מאות  כמה  אחרי  רק  בבטחה  מלאה  לעצירה 
מנופף  לכיווני  ורץ  לב  ששם  והאברך  מטרים, 

בידו לעזרה... 
לגודל ההפתעה זה היה אחי האחד והיחיד שיש 

לי.
מבית  ובנו  אשתו  עם  חזרה  בדרכו  היה  הוא 
ניתוח  בנו  עבר  שם  פילדלפיה  של  החולים 
הכביש  את  שחצה  בצבי  ופגע  ב'ה  בהצלחה 
המהיר, למזלם הרב רכבו נמחץ אך אשתו והילד 

יצאו ללא פגע מלבד הלם. 
העברנו את התיקים מהרכב לרכבי ותוך עשרים 
דקות כבר היינו חזרה על הכביש הראשי בדרך 
 ! יתברך  לה'  והודיה  בשבח  ללייקוו'ד,  הביתה 

בדיוק אני זכיתי לעצור לאחי האחד והיחיד!!!
בעל המעשה:י.ט.

 • - • - •

'תעודת' השגחה
את רכישת היין והמשקאות לכבוד שבת קודש 
מבקש  פעם  ובכל  המשפחה,  עבור  עורך  אני 
המוכר לראות ת.ז. שאני בן שמונה עשר שאם 

לא כן אסור לו למכור לי אלכוהול...
עלי,  התעודה  עם  מסתובב  שאיני  מכיוון  אך 
שאיני  לי  מאמין  שהוא  למרות  כי  אותי  הזהיר 
מרמה אותו אך עלי להציג לו לכל הפחות פעם 

אחת את התעודה כדי שיהיה רגוע...
את  עימי  להביא  באמת  דאגתי  הבאה  בקנייה 

התעודה המזהה כדי להרגיעו כמסוכם...
באותו יום פנה אלי המשגיח של הישיבה וביקש 
דחוף את התעודת זהות שלי כדי לסדר דבר מה 

ברישום שלי בישיבה באופן בהול...
המשגיח  את  שיתפתי  ואף  מאוד  התרגשתי 
חנות  עם  הסיפור  לא  שאם  ההשגחה  בטיב 
ולמחרת  התעודה  את  לי  היה  לא  המשקאות 
היום כבר היה מאוחר מדי להציג את התעודה...

בעל המעשה: ב.ר.י.

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

וישאלהו האיש לאמר מה תבקש?
מצאנז  חיים"  "דברי  בעל  הקדוש  הרב 
נצרך  שם  אחת,  לעיר  פעם  הגיע  זצוק"ל 
אדם  עבור  העיר  נדיבי  פתחי  על  לסובב 
שירד מנכסיו, והגיע עד פת לחם. הוא פנה 
עמו  שיצטרף  כדי  העיר,  מחשובי  אחד  אל 

יחדיו למצוה זו. 
מצוה,  לדבר  להצטרף  אדם  אותו  סירב 
בטענה שאין זמנו בידו, כיון שעליו להשלים 
את מכסת שעות הלימוד שקבע לעצמו זה 

מכבר ללמוד בכל יום.
פנה הצאנזער רב אל האיש, ואמר: הנה בפסוק נאמר "וימצאהו איש 
והנה תועה בשדה, וישאלהו האיש לאמר מה תבקש". ומבאר רש"י: 
"וימצאהו איש, זה גבריאל". ויש לתמוה, שהרי לעיל בפרשת וישלח 
נאמר )לג, כה( "ויאבק איש עמו", ושם מבאר רש"י שאותו 'איש' היה 
"שרו של עשיו". מנין לו לרש"י שהאיש האמור בפרשת וישב הוא 

המלאך גבריאל, ואילו האיש שבפרשת וישלח הוא שרו של עשיו?
ונצחו,  הלילה  כל  המלאך  עם  נאבק  יעקב  כאשר  הרבי,  תירץ  ברם, 
כז(:  )שם  אמר  מצידו  ואילו המלאך  לברכו,  מכן  לאחר  ממנו  ביקש 
אני להספיק להשלים  צריך  פנוי,  זמני  אין  כי עלה השחר",  "שלחני 
בדיוק לשרו  היא תשובה המתאימה  זו   – את מכסת השירה שלי... 

של עשיו...
לעומת זאת בפרשתנו, פונה האיש מעצמו אל יוסף ומציע את עזרתו: 
משוטט  צעיר  נער  כראותו   – תבקש".  מה  לאמר  האיש  "וישאלהו 
בחיפושיו אנה ואנה, רץ לקראתו להציע לפניו את עזרתו, ותיכף שאל 

ממנו 'מה תבקש'? – זהו בוודאי המלאך גבריאל...
ממהר  גבריאל  המלאך  גם  אדם:  לאותו  ואמר  רב  הצאנזער  סיים 
בוודאי לומר שירה לא פחות משרו של עשיו... – אלא שכשיש אדם 
ולסייע  ופנה לעזור  וצרכיו בצד,  הזקוק לעזרה, הוא הניח את עצמו 

בכל מה שיוכל! 
כך היא דרכו ומידתו היפה של איש ישראל, לשאול תמיד את רעהו: 
מה תבקש? במה יכול אני לעזור ולסייע לך? – איש את רעהו יעזורו 

ולאחיו יאמר חזק!
• ~ • ~ •

כ"ק  הוד  על  הברית,  שבארצות  יורק  מניו  נאמן  יהודי  איש  לי  שח 
לגבורות  הגיע  כשכבר  ימיו  שבערוב  זצוק"ל,  מבלוז'וב  האדמו"ר 
על  והתאונן  ממכריו  אחד  אצלו  נכנס  תשעים,  לגיל  והתקרב 

שמתקשה הוא בענין הפרנסה.
ובמה יכול אני לעזור בנידון? – שאל הרבי.

אמר האיש, הנה במפעל שבבעלותי מייצרים 'חגורות' רבות ומגוונות, 
יש לי חבר המחזיק 'חנות הלבשה' ענקית במנהטן, שם נמכרים אלפי 
בטובו  סוחר  אותו  יואיל  באם  בחדשו,  חודש  מדי  מכנסיים  זוגות 
לרכוש את החגורות של המכנסיים מן המפעל שלי, תהא בכך ישועה 
גדולה! – לפיכך אבקשה נא, אם יכול הרבי להתקשר אליו בטלפון, 

ולבקש ממנו שיקנה את החגורות מן המפעל שלי.
לאיש  בפרנסה  הסיוע  הנה  ואמר:  בקשתו,  את  שמע  הקדוש  הרבי 
ישראל יש בו קיום מצוה דאורייתא ממש, ומכלל מצות )ויקרא כה, 
דרך  מקיימים  לא  שכזו  ומהודרת  גדולה  מצוה  בו"!  "והחזקת  לה( 
אל  פנים  עמו  ואפגש  שבמנהטן  לחנותו  אליו  ניסע  הבה  הטלפון... 

פנים! – כך גם יתייחס בוודאי לבקשתי יותר ברצינות!
חס  לזה התכוונתי,  לא  להתנצל,  החל  ומיד  הרעיון,  מן  נדהם  האיש 
מנהטן  אל  בנסיעה של כמה שעות  הזקן  הרבי  להטריח את  ושלום 

הרחוקה, בטוחני שגם שיחת טלפון מהרבי תעזור כאן!

לך  יש  שאל:  ותיכף  וויתר,  לא  הרבי  אבל 
כאן רכב?

כן! ענה האיש.
אם כך, הבה נצא לדרך! – פסק הרבי הזקן.

הוא  הצדיק,  של  וחולשתו  זקנותו  אף  על 
התאזר בגבורה וקם ממקומו, נטל את מקלו 
אחר  פסיעה  לאיטו  להתקדם  והחל  בידו 
ויצאו אל הדרך  פסיעה, נכנס אל המכונית, 

הארוכה.
יד  על  הרכב  עצר  הגדולה שבמנהטן,  אל שדרת העסקים  כשהגיעו 
בנין ענק ממדים, אשר רעש וגעש מאנשי עסקים רבים, גויים גמורים 
המתרוצצים אנה ואנה, ולפתע נראה הרבי הזקן בהדרו כשהוא מטפס 
בקושי עד הקומה הרביעית, שם הגיע אל חנות ההלבשה הגדולה של 

היהודי ללא שום הודעה מוקדמת!
הזקן  הרבי  את  פתאום  לראות  מאוד  הופתע  העסק  בעל  היהודי 
בכבודו ובעצמו ניצב בפתח חנותו, הוא רץ בשמחה לקראתו בברכת 
המפואר, שם שאל  אל המשרד  כבוד  אחר  והכניסו  עליכם',  'שלום 
בחרדת קודש: מדוע זאת טרח הרבי להופיע בעצמו עד פתח החנות? 
אם לבגדי הלבשה הרבי נצרך, הלא בוודאי הייתי מגיע בשמחה לביתו 

נאוה קודש ומביא עמי את כל הבגדים הנצרכים! תהה האיש.
חייך הרבי לעומתו, ואמר: לא לפרטי הלבשה נצרכתי הפעם, בזאת 
ידעתי גם ידעתי את טוב לבך, שבוודאי תוכל להביאם אל ביתי. אבל 
זוגות  בבית העסק  כאן  הנה מוכר אתה  כעת באתי בבקשה אחרת, 
טובה  לחגורה  גם  מכנסיים  זוג  כל  נצרך  רוב  פי  ועל  לרוב,  מכנסיים 
והדורה שתחגור אותו היטב. והנה יש יהודי נכבד בניו יורק המייצר 
אבקשך  הסוגים,  מכל  ומעוצבות  יפות  חגורות  שלו  החרושת  בבית 
אפוא לרכוש את החגורות אצל יהודי זה! הרי בוודאי עדיף לנו לתמוך 

בפרנסת איש ישראל יותר מבתי העסק הרבים של הגויים!
אך   – הרבי!  כמצוות  אעשה  בשמחה,  האיש  נענה  ובוודאי!  בוודאי 
גם לבקשה זו אם היה הרבי מבקש זאת בשיחת הטלפון הייתי נענה 
ברצון, ולמה נצרך הרבי להטריח את עצמו בנסיעה ארוכה ומייגעת 

שכזו?
מצות  מענפי  דאורייתא  עשה  מצות  כאן  יש  כן!  לא  הרבי,  לו  אמר 
)ויקרא יט, יח( "ואהבת לרעך כמוך"! מצוה שכזו צריך לקיים בגופו, 
לטרוח ולעמול בשביל טובתו ועזרתו של איש ישראל, ולא לקיימה 

כלאחר יד בשיחת טלפון בעלמא...
הרבי ברכו מאוד בהצלחת העסק, ויצא בדרכו חזרה לביתו. 

ברכת קדשו של הרבי ליוותה אכן את שני אנשי העסקים הללו, ושנים 
ארוכות לאחר מכן היה איש מפעל החגורות מייצר עבור ידידו מחנות 

ההלבשה חגורות לרוב, ושניהם התעשרו בברכת הצדיק בעושר רב!
]מתוך עריכה מחודשת לספר "טיב הפורים" מהדורה תליתאי[

• ~ • ~ •
הרב החסיד המפורסם רבי אליהו רוט זצ"ל, תלמידו חביבו ומשמשו 
זצוק"ל, התגורר בפאתי שכונת  זווילעהר  של הרה"ק רבי שלומק'ה 
'בתי אונגארין' העתיקה. לא הרחק מביתו בצד השני של הרחוב גר 
להלוואת  ענק  גמ"ח  בביתו  שניהל  זצ"ל,  רוזנבלט  משה  ר'  הרה"ח 

כספים.
יום אחד, בשנות זקנותו המופלגת של רבי אלי', פנה אליו אברך צעיר 

שלא הכירו בשאלה, היכן כאן הגמ"ח של משפחת רוזנבלט?
אותו גמ"ח מפורסם, ממוקם היה מעבר השני של הכביש, ובפתחו 
היתה 'דלת ירוקה' בולטת וניכרת. – יכול היה ר' אלי' להסביר לשואל, 

עד הדלת  יתקדם  הכביש  שלאחר שיחצה את 

ג

ה ֹתֶעה  ְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהּנֵ "ַוּיִ
ָהִאיׁש  ָאֵלהּו  ׁשְ ַוּיִ ֶדה,  ָ ּשׂ ּבַ
אֶמר  ַוּיֹ ׁש.  ַבּקֵ ּתְ ֵלאֹמר ַמה 

ׁש" ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבּקֵ
)לז, טו-טז(

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

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

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

חיוב הדלקתה
מצוה  היא  חנוכה  נר  מצות  א.  
קריאת  כמו  סופרים  מדברי 

המגילה )מ"ב סי' תר"ע סק"א(. 
ב. צריך ליזהר מאד בהדלקת נר 
בנר  הרגיל  בגמ'  ואמרו  חנוכה, 
חכמים,  תלמידי  בנים  לו  הויין 
שנאמר כי נר מצוה ותורה אור, 
מצוה  נר  ע"ז  שפירש"י  וכמו 
מ"ב  ס"א  )תרע"א  וחנוכה  דשבת 

סק"א(.

נר  הדלקת  סוד  בקונטרס  ג. 
בנו  נהור  סגי  יצחק  לר'  )המיוחס  חנוכה 
רז"ל  מ"ש  וז"ל:  כתב  הראב"ד(  של 

הזהיר בנר חנוכה הויין ליה בנים 
כולי  והרי  ת"ח,  שיהיו  זכרים 
חנוכה  נרות  מדליקין  עלמא 
לבנים  זוכין  רובם  ולא  כולם  ואין 
לתמוה  אין  ת"ח,  ושיהיו  זכרים 
הם  חכמים  הוא  שהאמת  מזה, 
מה  וכפי  אמת,  ודבריהם  אמת 
שכל העולם מדליקין נרות חנוכה 
שרובא דרובא יוצאים ידי חובתן 
זהירין  דמיעוטא  מיעוטא  אבל 
המצוות  פרטי  כל  כפי  להדליק 
בהדלקתן  שהזהיר  והדקדוקים, 
בכל פרטיה ודקדוקיה יקנה וישיג 
בנים  ובסגולתה  המצוה  בכח 

זכרים ת"ח עכ"ל.
ד. וכתב שם עוד וז"ל: דע כי נרות 
לילות,  הח'  בכל  ל"ו  הם  חנוכה 
והזהיר בהם יזכה לחכמה, והסוד 
"לו חכמו ישכילו זאת", כל הזהיר 
יזכה  נרות של מצות חנוכה  בל"ו 
אם  אימתי  חכמה,  בעלי  לבנים 
יתכוונו  אם  ר"ל  זאת,  ישכילו 
להיזהר בזאת המצוה בכל פרטיה 

ודקדוקיה עכ"ל.
מן  המתפרנס  עני  אפילו  ה. 
כסותו  מוכר  או  שואל  הצדקה 
ולוקח שמן להדליק, ומכל מקום 
אינו מחוייב בכל זה רק בשביל נר 

אחד בכל לילה )שו"ע שם מ"ב סק"ג(.
חנוכה  נר  כיון שמצות הדלקת  ו. 
ניסא,  פרסומי  של  ענין  בה  יש 
חייב להוציא על כך יותר מבשאר 
מצוות, ואפילו אם יצטרך להוציא 
)שבה"ל  מנכסיו  מחומש  יותר  ע"ז 

חנוכה פ"ב ס"ב(.

כמה נרות מדליקין
מן  כמהדרין  הפשוט  המנהג  ז. 
המהדרין שמדליקין כל אחד מבני 
מדליקין  הראשונה  בלילה  הבית, 
נרות,  ב'  השניה  ובלילה  אחד,  נר 
נוסף,  נר  לילה  בכל  מוסיפין  וכך 
עד שבליל שמיני מדליקין שמונה 
ואחד  אחד  כל  ליתן  ויזהרו  נרות, 
נרותיו במקום מיוחד, כדי שיהיה 

היכר כמה נרות מדליקין )רמ"א ס"ב 
עיי"ש(. 

ח. אם יש לו שמן בצמצום על כל 
השמונה ימים ולחבירו אין אפילו 
רק  הוא  שידליק  מוטב  אחד,  נר 
אחת אף שלא יהיה מן המהדרין, 
ויתן לחבירו שידליק גם הוא ויצא 
עכ"פ חובתו מעיקר הדין, ואז אין 
חבירו צריך לחזור על הפתחים או 
למכור כסותו בשביל שאר הנרות. 
וכל זה דוקא כשחבירו אינו מבני 
ביתו או שאינו סמוך על שולחנו, 
אבל אם הוא מבני ביתו או שהוא 
שיהא  מוטב  שולחנו,  על  סמוך 
שחבירו  אע"פ  המהדרין  מן  הוא 

לא ידליק כלל )מ"ב שם סק"ו(.
חנוכה  נרות  המדליק  בעה"ב  ט. 
ונותן לבניו הקטנים להדליק שאר 
המהדרין,  מן  להיות  כדי  הנרות 
אין בזה בית מיחוש ושפיר עבדי, 
כיון שעושה כן כדי לחנכן במצוות 
בבית  המדליק  אבל  ולשמחן, 
הכנסת ונותן לשמש להדליק את 
השאר לא יפה הוא עושה, משום 

דמיחזי כמשאוי )מל"ח סי' כ"ז סל"ו(.
דיני השמש

יותר  לעשותו  יש  השמש  נר  י. 
ארוך משאר הנרות, או שיעמידנו 
יבוא  שאם  כדי  קצת,  בגובה 
עיקר  יהא  לאורן  להשתמש 
ס"א  תרע"ג  סי'  )שו"ע  ממנו  התשמיש 

שם(.

יא. יניח את השמש לצד ימין, כדי 
שידליק על הסדר משמאל לימין 
כדי  לשמאל  לחזור  יצטרך  ולא 
שיניחנו  או  השמש,  את  להדליק 
חנוכה אם אפשר  מנרות  למעלה 

)כה"ח סקמ"א(.

יב. אפילו אם יש רבים המדליקין 
אחד  כל  אצל  שמש  להניח  צריך 
ואחד, כיון שכל אחד מניח נרותיו 
שמא  לחוש  ויש  מיוחד  במקום 

ישתמש אצל הנרות )מ"ב סקי"ח(.
יג. לכתחילה אין להשתמש אצל 
השמש  לאור  אלא  יחד,  כולן 
ואם  בפנ"ע,  אחד  כשהוא  בלבד 
באור  לו  די  שאין  באופן  הוא 
ויש  להקל,  אין  בלבד  השמש 
מחמירין לאסור לכתחילה אפילו 
הרבה  אבל  בלבד,  השמש  נגד 
סקט"ו,  )מ"ב  בזה  מקילין  אחרונים 
בן  ובספר  יהיה(,  וד"ה  שאם  ד"ה  ובביה"ל 

דע"פ  כתב  סי"ד(  חנוכה  )הל'  חי  איש 
עושה  מאורה  נהנה  אם  הסוד 
החיצונים  שיתאחזו  גדול  פגם 
באור העליון, וכנזכר בדברי רבינו 
האר"י ז"ל, וכל זה רק בזמן שיעור 

המצוה ע"כ.

ם ■ ְרֵתי ַהׁשֵ נּו ַהּכֲֹהִנים ְמׁשָ ּוְ ּכִ נֹות ׁשֶ ּוָ ל ַהּכַ ■ ּכָ
המנורה הבוהקת כבר קמה וגם ניצבה, מונחת על מקום ההדלקה, הבזיכים מלאים עד גדותיהם בשמן משחת 
קודש, נראה כאילו כל היקום ממתין ומצפה שיבא האדם - נזר הבריאה – וידליק את השלהבת בנרות החנוכה עד 

שתהא השלהבת עולה מאליה.
בשעה גבוהה זו מתכונן לו האדם בסילודין לקראת המצוה החביבה של נר חנוכה, הוא מתעלה מעל גבי העולם 
החומרי על ניסיונותיו ומצוקותיו, נשמתו שורה בעולם אחר, עולם טהור צח ומצוחצח, הן לאו מילתא זוטרתא 

הוא ולא בכל יום איתרחיש כזאת, בהגלות נגלות האור הגנוז והבהיר שהאירו לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה.
זמן זה מיוחד להתבוננות והכנה לקראת המצווה המאוד נעלה, וכידוע בקרב כל מי שדרך על מפתנה של עבודת 
החסידות וכל מבקש את השי"ת כי אין לך הכנה ראויה לקראת חנוכה כמו הלימוד בספה"ק 'בני יששכר' בענייני 
חנוכה, ועל ידי הלימוד בספר זה מתלהב הלב ומתלקח לקיים את הדלקת הנרות בשמחה ובהתלהבות מתוך הבנה 

במהות המצווה ובמעמקי סודותיה.
והנה, הרה"ק בעל ה'בני יששכר' זי"ע, מתוך עסקו הגדול בענייני ורזי החנוכה אף הניף את ידו הקדושה וחיבר 
תפלה מיוחדת לאמרה בשעה זו כשעובר לעשיית מצוות הדלקת נר חנוכה, ואשר על כן ראוי לנו להתבונן מעט 

בדברי קדשו ומתוך כך להבין מעט את משמעות החנוכה.
בעת אשר הערו למות נפשם בשביל כבוד שמך

ה ְלָפֶניָך  ֶלת ּוְמֻרּצָ ֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקּבֶ ּתְ וזה לשון התפילה: "ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ
ם  ֶות ַנְפׁשָ ר ֶהֱערּו ַלּמָ ֵעת ֲאׁשֶ ם ּבְ ְרֵתי ַהׁשֵ ֲהִנים ְמׁשָ נּו ַהּכֹ ּוְ ּכִ נֹות ׁשֶ ּוָ ל ַהּכַ י ּכָ ְנּתִ ּוַ ִאּלּו ּכִ ה ּכְ ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנר ֲחנּוּכָ

ַח ֶאת אֹוְיֵביֶהם ּוְלַנֵצַח  ים עֹוַרְרּתָ ִנְצֲחָך ֲעֵליֶהם ְלַנּצֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ְוַאּתָ ְמָך ַהָגדֹול ַהּגִ בֹוד ׁשִ ִביל ּכְ ׁשְ ּבִ
ָנָתם וכו'". ּוָ ם ְוַעל ּכַ ְעּתָ ה ַעל ּדַ ית ה', ְוִהְנִני עֹוׂשֶ ַעל ְמֶלאֶכת ּבֵ

בתיבות אלו מעלים על נס את פועלם הגדול והנורא של הכהנים משרתי ה' שבאותו הדור שחירפו את נפשם 
לצאת למלחמת חרמה כנגד מלכות יוון הרשעה מתוך מסירות נפש כפשוטו, שהרי בדרך הטבע לא היה בידם 
שום יכולת לנצח את היוונים שהיו אומה גדולה עם צבא אדיר ונורא עם רבבות בעלי מלחמה וגיבורי חיל, ואילו 
היות  אך  מלחמה,  בתכסיסי  וידיעה  השגה  שום  מבלי  ביותר  קטן  קומץ  מספר,  מתי  היו  החשמונאים  הכהנים 
ונגע הדבר לכבוד שמים, לא שעו ליבם לכל זאת, אלא בחרו למסור את נפשם ולהילחם על המשך קיום התורה 

והיהדות.
אכן, לא לחינם היה כל עמלם ויגיעם לא הלך לריק, ובזכות גבורתם הרוחנית ומסירות נפשם נעשה להם נסים 
והנורא באופנים שהם למעלה מדרך הטבע, עד שזכו לחדש את  היוונים על צבאם האדיר  וניצחו את  גדולים 
עבודת בית המקדש בקדושה ובטהרה, ולא זו בלבד, אלא שעוד נעשה להם נס ופלא במציאת פך אחד של שמן 
שלא היה בו אלא שיעור לילה אחת בלבד ובדרך נס דלק למשך שמונת ימים, עד שלזכר זה קבעו שמונת ימי 

החנוכה.
על דבר זה בא הרה"ק בעל ה'בני יששכר' בתפילתו בשעה נעלה זו, ומעורר אותנו לתת אל לבנו להשכיל ולהבין 
את משמעות הנס הגדול והנורא שהגיע רק על ידי מסירות נפש למען כבוד שמו יתברך, ושנדע כי כל מטרת 
אנו  כן  ועל  זה,  עבור  נפשנו  את  למסור  מוכנים  שנהיה  עד  יתברך  שמו  את  שנקדש  למען  הוא  בעולם  היותנו 
נפשם  את  למסור  מוכנים  שהיו  בשעה  הכהנים  שכיוונו  הכוונות  אותם  את  לכוון  שנזכה  ומבקשים  מתפללים 

בעבור שמו הגדול.
ונקדשתי בתוך בני ישראל

עניין זה הוא עבודה תמידית וללא הפסק משך כל ימי חלדו של אדם עלי אדמות, ומצווים אנו לכוון על כך שלש 
פעמים ביום כשאנו קוראים את שמע, וכלשון ה'בית יוסף' )אורח חיים סימן סא(: "שיכוין בשעה שהוא קורא 
שמע לקבל עליו עול מלכות שמים להיות נהרג על קידוש השם המיוחד, דזהו 'ובכל נפשך' - אפילו נוטל את 
נפשך' )ברכות סא:(, ועל זה אמר הכתוב )תהלים מד, כג( 'כי עליך הורגנו כל היום', כי אז בכוונה זו יקראנה באימה 

וביראה ברתת ובזיע".
והרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע מדגיש את העניין ביותר, וכך מתחיל ב'צעטיל קטן': "בכל עת ורגע שהוא 
פנוי מן התורה, ובפרט שהוא יושב בטל לבדו בחדר או שוכב על מיטתו ואינו יכול לישן, יהיה מהרהר במצות 
עשה זו של 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' )ויקרא כב, לב(, וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו כאילו אש גדול ונורא 
בוער לפניו עד לב השמים, והוא בשביל קדושת הש"י שובר את טבעו ומפיל את עצמו להאש על קידוש הש"י, 

ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה".
לחיות על קידוש ה'

אבל יחד עם זאת צריך לזכור כי מסירות נפש איננה רק בשעה שמעמידים את האדם בין חיים למוות, אלא המבחן 
האמתי למסירות נפש הוא בכל יום ויום ובכל שעה וכל רגע. כלומר, לא די בזה שיהיה מוכן למסור את נפשו למות 
על קדושת ה', אלא גם צריך האדם שיחיה על קידוש ה', דהיינו שיתגבר בנפשו לעמוד בכל הנסיונות המתרגשים 
ובאים עליו, גם אלו הנראים כפעוטים ופחותי ערך, כי דבר זה הוא עבודה תמידית ובבחינה מסוימת אפילו יותר 

קשה ממסירות נפש בפועל, כי פעמים וקשה להבחין שכרגע הוא עומד למבחן עד כמה דבוק בהשי"ת.
נפשו על  וימסור  "ילמד אדם מוסר  יצחק:  וירא אות מב( בפרשה של עקידת  )פרשת  דברי השל"ה הק'  ואלו 
לתורה  לעמוד בהשכמה  כגון  איזה תאוה,  או שבירת  איבר מאיבריו  ומכל שכן שימסור  יתברך,  קדושת השם 
ולתפילה, או לשבר שאר תענוגים, וכן שיחה בטלה וכיוצא בזה, יבטל רצונו מפני רצון המקום. עוד יחשוב האדם, 
באם באה לידו איזה עברה או איזה מצוה, יחשוב אולי השם יתברך מנסה אותי עתה אם אעבור או אקיים, כדרך 
שניסה את אברהם אבינו. ובוודאי אילו ידע האדם שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו עתה, היה נזהר מאד, על כן 
ענין לאדם כדי  כן היא מדתו של הקדוש ברוך הוא, שולח איזה  כי  לידו,  ענין  יחשוב האדם תמיד בבוא איזה 

לנסותו. ואשרי אדם שה' אלקיו תמיד במחשבתו".
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בס"ד

מאי חנוכה?
על  במדינתו  שהכריז  המלך  על  המשל  ידוע 
לבית  להכנס  יכול  אחד  כל  שבהם  ימים  כמה 
כולם באו  ואכן  כל שיחפוץ,  ולקחת  אוצרותיו 
ורצו להכנס לבתי האוצרות, אבל הדרך היתה 
ומוזיקה  אוכל  של  שונים  בפיתויים  מלאה 
לשם  שהגיע  מי  שכל  עד  וכו'  בידור  ומופעי 
היה שוכח את מטרת בואו ונשאר בין הדוכנים 
חכם  מלבד  כולם,  תאוותיו,  את  למלא  הרבים 
העומדים  היפים  הדברים  כל  כי  שהבין  אחד 
כל  וכי  המלך,  בפקודת  כאן  כולם  בדרכו, 
להכנס  מהבאים  למנוע  היא,  אחת  מטרתם 
ועל כן עצם החכם את  בשערי בית האוצרות, 
עיניו ואזניו ועבר דרך כל הפיתויים עד שהגיע 
לבית האוצרות ומילא שקים מאוצרות המלך.

הנוראים,  הימים  על  נאמר  הזה  המשל  אמנם 
אבל אפשר להמשילו גם על הימים הנעלים של 
חג החנוכה, אשר אינו חג ככל החגים, כי גם אם 
אמנם חג הוא, אבל הוא מתרחש בימות החול, 
שונים  באירועים  עמוס  גם  הוא  זאת,  ומלבד 
עלולים  אנו  שלפעמים  עד  רבים,  ובמאכלים 
לשכוח 'מאי חנוכה', מהו החג הזה, מה מטרתו, 

ובעיקר, מה אפשר להשיג באלו הימים.
ימי  מעלת  את  רמזו  הקדושים  בספרים 
ושמנים  'פתילות  הגמרא:  בדברי  החנוכה, 
בשבת,  בהן  מדליקין  אין  חכמים  שאמרו 
הם  ושמנים  פתילות  בחנוכה',  בהן  מדליקין 
אפילו  דהיינו,  ישראל,  ונשמות  לנפשות  רמז 
בשבת  שגם  ירוד,  כך  כל  במצב  שהן  נשמות 
מרגישים  אינם  בשבת  אפילו  'נדלקים',  אינם 
שום קדושה ואינם מתעוררים לעבודת הבורא 
ולאהבתו, 'מדליקין בהן בחנוכה', בימי החנוכה 
נשמתם  את  ולהאיר  בהם  גם  להדליק  יכולים 

מאור קדושת אלו הימים.
הבה ננצל כראוי את קדושת הימים הקדושים 
הנרות  מול  הזמן  את  ננצל  בפתחנו,  העומדים 
משתחשך,  היא  הדלקתם  שמצות  הקדושים, 
דווקא  טפחים,  מעשרה  למטה  ודווקא 
ניתן  הנרות,  מאירים  שם  הנמוכים  במקומות 
את  בנו  ולהאיר  לתוכנו  להיכנס  הנרות  לאור 
אין  רגילים  שבימים  אפלים  מקומות  אותם 
פני  מול  אל  ובעמדנו  אליהם,  מגיע  האור 
שהאור  בפשיטות  לקב"ה  נתפלל  המנורה 
עוד  וימשיך להאיר  ייכנס לתוכנו  הזה  הקדוש 

הרבה אחרי שחנוכה יגמר.
 )עפ"י טיב המועדים-חנוכה(

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'

סוזק"ש ב'

סוז"ת א'

סוז"ת ב'

4:00
5:16
5:52

8:07

8:52

9:14

9:44

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המערכת

טיב
ההודעות

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

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

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

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

מקראותיה של פרשה זו ושל הפרשיות הבאות אחריה שזורים 
לנכון  התורה  ראתה  בכדי  ולא  יוסף,  על  עבר  אשר  מכל  הם 
של  חייו  ימי  אודות  פרשיות  כמה  ולהקדיש  היריעה  להרחיב 
גדול  פרק  לאדם  לו  מלמדת  יוסף  של  חייו  ימי  פרשת  יוסף, 
באמונת השי"ת, ואלו המקראות הם הדרכה לכל אדם באשר 
הוא שם שלא להיסחף אחר עצת יצרו גם אם מראה לו שרבו 

הפסדיו בסיבת היותו מתהלך בתום עם אלקיו. 
אחד מהי"ג עקרי אמונה הוא שהקב"ה גומל טוב למי שישמור 
מצוותיו ומעניש למי שעובר על מצוותיו. אך לעיני בשר רואים 
אנו לפעמים דברים הנראים כסותרים לאלו הדברים, לפעמים 
ולעיניו  מחייבתו,  שהתורה  מה  דבר  לעשות  האדם  על  מוטל 
הוא רואה שאם אכן יעשה את המצווה עליו יגרמו לו הדברים 
יכול  ואינו  דרכים,  בפרשת  הוא  עומד  כן  ועל  גדולים,  קשיים 
להשית עצות בנפשו, מצד אחד יודע הוא כי עליו לקיים רצון 
ועל  לידי מצוקה,  אינו  חפץ שיביאנו הדברים  ומאידך  בוראו, 
בעד  לו  אשר  כל  לתת  האדם  של  שמחובתו  ספק  שאין  אף 
קיום רצון בוראו, מכל מקום יכול להתעורר בו תמיהה על כך 
שסיבבה ההשגחה העליונה שיגרם לו דבר בלתי רצוי כתוצאה 
לזה האיש דברה התורה באלו  וכדי לתת מענה  רצונו,  מקיום 
הפרשיות, וכשזה האיש יתבונן בהליכותיו של יוסף ימצא נוחם 

לנפשו, ויתבטלו מניעותיו מלבחור בטוב. 
בריש פרשתן מסופר אודות הליכת השבטים לרעות את הצאן, 
ואודות בקשת יעקב ליוסף ללכת לראת בשלומם, כאן נצטוה 
יוסף במצות 'כיבוד אב', ויוסף אינו עושה שום חשבונות, מוכן 
ומזומן הוא לקיים רצון אביו, על אף שהיה יודע כי אחיו שונאים 
אותו, והנה מתחיל הוא בדרכו ופוגש בגבריאל שמודיעו שאחיו 
הסיעו עצמן מן האחוה ומבקשים נכלי דתות להמיתו. אז היה 
ביכולתו של יוסף להבין כי גבריאל נשלח מן השמים להצילו, 
ואות הוא מן השמים שלא תהיה עליו כל טענה אם יחזור אל 
אביו ויאמר לו כי דברי גבריאל עכבו בעדו להמשיך בדרכו, אך 
למעשה לא עשה שום חשבון, והמשיך בדרכו מתוך תמימות 

לקיים רצון בוראו. 
ואכן הוכח כי חששו לא היה לשוא, ובבואו לפני אחיו הורידוהו 
היה  כאילו  סחורה  עמו  ועשו  עמקתא,  לבירא  רמא  מאיגרא 
ונעשה כעבד  כחומר ביד היוצר, עד אשר נמכר לסריס פרעה 
פשוט, והמתבונן בכל אשר קרהו ישתומם ויתמה וכי זוהי תורה 

וזוהי שכרה?
עדיין  כי  בהמשך,  מהמסופר  יפליאו  ודאי  המשתוממים  אלו 
לא נשבר רוחו של יוסף בראותו איך עלתה לו מחמת הליכתו 
בתומו, ושוב ביקש את לימודו שהורגל בו בבית אביו, ולא עזב 
את דרכי השי"ת גם כשבא לפניו נסיון עצום אשר העמידה בו 
איך  חז"ל  במדרשי  מבואר  אשר  כפי  טבעי,  בלתי  כמעט  היה 

הקשים  בדברים  ביומו  יום  מידי  בו  התעללה  ארורה  שאותה 
כי את חלקו  לפניו  והוכיח  לצידה  התייצב  וגם השטן  מנשוא, 
לעולם הבא כבר הפסיד בין כה, ובנוסף לכך הוכיחה לו הארורה 
כי גם מן השמים מרוצים מזה המעשה, בכל זאת לא הסיר את 
דמות אביו מלפניו, והתבונן אם יהיו מעשיו רצויים לפני אביו, 
וכשהשכיל להבין שאכן לא, משך ידיו מלעשותו, על אף שלא 
ראה באופן טבעי סוף למצוקותיו מאותה ארורה, שהיתה אשת 
אדוניו, והיה בן בית בביתה, בכל זאת לא העבירו צערו על דעת 

בוראו. 
אם לא די לו בצערו מגוף הנסיון, נתגלגלו הדברים בסופו של 
דבר ואותה מרשעת בדתה מלבה סיפור אשר אינו מתקבל כלל 
על הדעת, באמרה שהיא החזיקה בבגדו בו בשעה שהוא אנס 
והניחוה  יתר על המידה  כן לא חקרו אותה  ואף על פי  אותה, 
י"ב שנים ממיטב שנותיו  אותו בבית הסוהר, ושם היה מבלה 
מבלי שיעשה שום עוול. הכל הגיעו על שקיים 'סור מרע ועשה 

טוב' וכל המתבונן יהמה לבו בקרבו על מה עשה ה' ככה. 
אך לא לזמן מרובה יהיה לבו דואב, כי כשיהגה בפרשיות הבאות 
יווכח כי כל זה לא היו כי אם סיבות להעלותו על כס המלוכה, 
ואילו היה חסר פרט אחד מסאת יגונו לא היה ביכולתו להגיע 
אמר  בעצמו  שיוסף  וכפי  לטובה,  רק  היה  שהכל  ונמצא  לכך, 
בכל  יוסף  האמין  כבר  ומראש  לטובה'.  חשבה  'אלקים  לאחיו 
זה כי מאתו לא תצא הרעות, ועל כן לא שת לבו לכל המניעות, 

והתהלך עם בוראו בתמימות. 
אלו הדברים צריכים לשמש כחיזוק עצום לזה המתמודד עם 
חששות מפני הבאות בו בשעה שעליו לקיים רצון השי"ת, עליו 
ולא  לא,  ומה  עבורו  טוב  מהו  יודע  אדם  אין  כי  מכאן  להסיק 
עליו המלאכה לחקור אחר העתידות, כי אם לקיים את משפטי 
לשוא,  היו  לא  שחששותיו  יווכח  אם  ואף  כמשמען,  התורה 
מוטל עליו להתחזק באמונה שבודאי זוהי לטובתו, גם אם כעת 
לתשועת  ויצפה  יתחזק  אך  מתוק,  מעז  יצא  האיך  רואה  אינו 

השי"ת. 
ששהה  שנים  הי"ג  משך  ידע  לא  כן  גם  בעצמו  יוסף  הלוא 
במצרים על מה עשה ה' ככה, וכל עוד שלא הגיעה השעה שבה 
היתה ישועתו אמורה לבוא לא היה ביכולתו להעלות על דעתו 
האיך ישמשו מצוקותיו כסיבות להתעלותו, אך האמין באמונה 
שלמה ובטח בבוראו שהכל עשה לטובתו, וכפי שדרשו חכמינו 
ז"ל )הובא ברש"י בסוף פרשתן( על מאמר הכתוב )תהלים מ, 
ה( 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו, זה יוסף', והשי"ת שדרכיו 
מרובים הצמיח ישועתו באופן פלאי ממש, והנה חולם לו מלך 
עמיקתא  מבירא  אותו  מעלים  מכך  וכתוצאה  חלום  מצרים 
לאיגרא רמא, ורק אז הוברר שכל המאורעות שעברו על ראשו 

לא היו כי אם הכנה לטובה גדולה העתידה לבוא. 

ך י ק ' אל יה עם ה ים תה תמ

פר' וישב
כ"ג כסלו 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
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hen discussing the laws of capital punishment 
through stoning, the Torah instructs the 
witnesses to be the ones to throw the first 

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

they want to be seen as liars, they may have to break up a 
friendship, give up a job, etc. because of a public statement.
 
2) If people don’t follow through, they shouldn’t expect 
anyone to listen to them. Instead, other people will lose 
respect for them. No one likes people who stand on the side 
and delegates to others.
 
3) People should be very careful of what they say. Their 
comments may “take a life of their own”, and they may 
lose “control” of the process. They may have only intended 
a comment to be a joke or to ‘get back” at someone, and 
never intended for the person to lose his/her job because of 
what they said. People should remember that they only 
“own” their words until they say them.
 
Many people will lie. Fewer people will kill an innocent 
person. The instruction that the witnesses have to be the 
ones to kill the guilty person, is to insure that their testimony 
was honest, and deliberate, traits that all people should 
emulate in their lives.

W
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In this week’s parsha, parshas Shoftim, we learn about the 
mitzvah of appointing a king over Yisrael and the three strict 
prohibitions--mitzvos lo sa’aseh--that HKB”H imposed on the 
king (Devarim 17, 14): 

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

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

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

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

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter
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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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Parashas Shoftim ח"עתש שופטיםפרשת  

Hebrew Academy of Cleveland 
 

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

על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת
By the testimony or two of three witnesses shall the condemned 

person be put to death. (17:6)

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 “The Rosh Yeshivah closed his eyes. After a few minutes, it 
seemed to me that he had fallen asleep. So, I said, ‘Fine, I have my 
answer. I need nothing from the yeshivah. I will make it on my own’, 
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 פרשת שופטים 292' גיליון מס

 שישית שנה "חתשע

 לזכות  יוצא זה גליון

 ידידינו החשוב  

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

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

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

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

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

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

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

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

ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  ג
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המשך בעמוד 3

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

שעליה לבדה נברא העולם?"

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

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

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

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

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

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

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

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

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

ראשית עמלו.

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

הלוויים בשירה מיוחדת.

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

מפתח הברכות

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

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

מהם..."

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

פי יסוד זה.

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

בחיים.

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

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

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
R’ Shalom Arush

(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

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

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

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

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

 

Rav Brazil
(English)
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עזרה לחגי תשרי

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

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

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

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

9302030־03.

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

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

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

הנוראים.

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

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

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

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

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

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

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

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

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

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

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

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

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

רוחני, עליון.

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

ומתוקה.

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 

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

פרקי אבות: פרק ו

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

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

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב

עורך: מנחם ברוד
יוצא לאור על־ידי: המרכז לעזרי שליחות

ת"ד 1122 כפר חב"ד 6084000
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www.chabad.org.il :אתר
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

ניו־יורקאילתבאר־שבעחיפהתל־אביב ירושלים
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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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Sichat Hashavua
(Hebrew)

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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

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

א'רנט

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

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

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

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

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

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

לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

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

Moreinu HaRav shlit”a 
 

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

- Tiv HaToarh - Shoftim 
 

420.324 

Shoftim 
5778 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

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

דברי התעוררות לתשעת הימים

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

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

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

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

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

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

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

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

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

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

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

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

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

עצמו.

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

מחמורים.

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

משום זה.

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

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

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

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

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

הרגש, וזה נורא ואיום.

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

הבית עולה בלהבות אש....

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

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

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

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

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

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

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

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

נאמנה. 

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

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

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

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

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

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

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

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

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

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

כמה ספרי מוסר].

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

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

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

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

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

דיין!

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

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

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

בעניני חורבן הבית, חיזוק בתפילה, והדרכה לימי בין הזמנים
ליל ה' פר' דברים – חזון תשע"ח ירושלים עיה"ק תובב"א

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

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

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

להיות קרוב להר סיני.

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

רק על אתרוג ולולב!

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

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  
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 עלי שי"ח 
 ''! ונכד נין לו יהיה לא''

 .מצויה - ולא מרתקת שאלה רבינו של שולחנו אל הגיע האחרונים בימים
  ובפיו, מצוות ושומר לתורה עיתים קובע אך מופלג חכם תלמיד שאינו עליו העידה שחזותו מבוגר יהודי נכנס רבינו של חדרו אל

  והבן, לילד שזכינו עד הרבה עברנו, גדול וקושי ציפיה שנות הרבה אחרי אחרי שנולד, האיש מספר - יחיד בן לנו יש. שאלה
 .קשיים הרבה יש אצלו וגם, ילדים לו אין עוד אבל שנים כמה לפני הוא גם נישא ה"וב התבגר
 ישבתי ולאחרונה. בננו ואצל אצלינו ילדים של זה בענין סובלים כ"כ שאנו הסיבה להיות יכולה מה וחשבתי רעייתי עם אני וישבתי
  בחוץ ערלה אין האומר כל', א ט"ל בדף הגמרא דברי את מקריא שיעור שהמגיד ושמעתי קידושין מסכת ולמדו תורה בשיעור

  והרהרתי. עלי נאמר שזה הרגשתי כי הזדעזעתי וממש, )בזה נפלא טעם ג"כ ט"י ויקרא יפות פנים' ועי( ונכד נין לו יהיה לא לארץ
  פירות עץ על לי וסיפר ומצוות תורה שומר שאינו משפחה קרוב ל"מחו אלי התקשר רבות שנים לפני כי ונזכרתי במעשי הרבה
 .  לאכול יכול והוא ישראל בארץ רק שזה לו עניתי, הראשונות בשנים מזה לאכול איסור שיש יודע והוא בחצירו הגדל
'  בגמ מפורש כי, ממש בי התקיימו הגמרא שדברי מרגיש אני כי לעצמי מנוחה מוצא ואיני הגמרא דברי את שמעתי עכשיו והנה
 אנשים בכלל יהיה לא שאני לעשות אפשר מה בשאלתי ונפשי, ונכד נין לו יהיה לא לארץ בחוץ ערלה באיסורי שמזלזל שמי

 .בגמרא נאמר זה שעליהם
 :רבינו לו ענה

.  נכדים לך יהיה ה"ובעז כדין בתשובה תחזור, העבירות כל על תשובה לעשות אפשר תדאג אל אבל, בסדר לא עשית באמת
 .רבינו כדברי לעשות בשמחה יצא והוא אורו האיש פני. ובירכו

שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק

   וישבפרשת  309' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע
 

 : לרפואת יוצא זה גליון

  דוד יהושע הרב

 פראדל אסתר בן

 פשט על הפרשה
 )א,ה,יד ,(לח '"וגו תמנתה דרך על אשר' וגו אותו בלדתה בכזיב' והי' וגו עדולמי איש עד ויט"
 דינה את עינו בשכם לפורענות מוכן מקום שכם אמרו' א ב"ק בסנהדרין והנה. המקומות כל שמות לפרט תורה הוצרכה למה ע"יל

 יבא עדולם עד' א במיכה ש"כמ לפורענות מוכן מקום עדולם גם הנראה ולפי, דוד בית מלכות נחלקה בשכם יוסף את אחיו מכרו בשכם
  בת יהודא שם וירא עדולמי איש עד ויט ש"כמ בעדולם שוע בת את נשא יהודא וכאן, עדולם עד כבשו שהגוים י"ופירש ישראל כבוד
  וכיון אותו בלדתה בכזיב' והי הכתוב' פי בשלה אבל, שניהן מתו לכך לפורענות מזומן דהמקום ולפי ואונן ער נולדו ושם כנעני איש
  בראשית ובאגדת. נתקיימו לכן בעדולם' הי שלא וכיון תמנתה בדרך' אלי שבא כתיב וזרח בפרץ וכן, נתקיים לכן בעדולם נולד שלא
 .ישראל כבוד יבא עדולם עד ד"הה לבזותן כדי ערומים השבאים הפשיטום ובעדולם לבושים הגליות הלכו עדולם עד ד"פס

 )(טעמא דקרא 
    עניני חנוכה

"א ב' משמי' דר' תנחום נ"ח שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה וא"ר תנחום מאי דכתיב והבור ריק אין בו מים מים אין בו אבל  בשבת כ
שקשה הרי לא רצו להרוג את יוסף  נחשים ועקרבים יש בו. ואמרו משום ר' העשיל ז"ל, שמה שהגמ' הסמיכה שני הדברים משום

כמש"כ אל תשפכו דם ואיך השליכוהו לבור מלא נחשים ועקרבים שבודאי ימות אלא דכתיב וישליכו והתוס' במעילה י"א ב' ד"ה דישון 
כתבו שאין השלכה פחותה מעשרים אמה ולכן לא ראו שיש שם נחשים ועקרבים ומוכח דנ"ח שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה שאין 

 ג"כ פסולה שאין נראית ברה"ר וצ"ע. (כגון שדר שם)רואין עכ"ד. ולפ"ז למדנו מכאן דגם אם הדליק נ"ח בתוך בור עמוק כ' אמה 
 (טעמא דקרא)

 בעניני חנוכה מעשים ועובדות
  לו ואמר, שבע שש בשעה לו אמר חנוכה נרות מדליק מתי שאלו רבינו, שנים שמונה שלפני, חנוכה של שביעי בנר סיפר רבינו מרופאי ו"הי יואל' ר

  פיגוע היה לנסוע צריך שהיה המאוחר ובאוטובוס, נס ה'הי דבר של ובסופו, בזמן שמדליק ביתו לבני הודיע חמש בשעה, בזמן להדליק צריך רבינו
 ".רע דבר ידע לא מצוה שומר" נאמר דא כגון על רבינו לו אמר, בנס וניצל, אנשים ארבעה ונהרגו
  ואמר קם רגעים עשרה לאחר ולפתע, לישון וחזר עייף מאד אבל חובות הרבה שיש ואמר הצהרים באמצע, מהשינה התעורר שרבינו פעם היה

  ה"וב'. [שלי שומר להיות תוכל וכך חנוכה הלכות תלמד אתה, חנוכה נרות להדלקת שלי שומר תהיה ואתה, 'ללמוד וצריך לישון זמן לא זה שעכשיו
 ]ההדלקה עד הוריות רוב הספיק
,  לעניים בחנוכה צדקה לתת בפוסקים שמובא מפני הדבר שמקור והסביר. חמישי בנר ותמיד. חנוכה דמי לילדים לחלק שנה כל מזמנו מקדיש רבינו

  אף זה שיום מפני, חמישי שבנר והטעם, לילדים חילק אבא וגם, הילדים לכל חילקו, לביישם שלא וכדי, ילדיהם שלחו לכך, מתביישים היו והעניים
 .בשבת יוצא לא פעם
  בסבר לכולם חילק. א"החזו של אמו שלו מסבתא קיבל עוד שהוא וסיפר. חנוכה לדמי הילדים את היום תביא לנכדיו] א"תשע חנוכה[ רבינו אמר
 ].טוב זה חנוכה לדמי, אמר, מפרוטה פחות כבר אגורות שעשר העיר בנו. [אחד לכל והתייחס יפות פנים
 .זה מטעם פעם מידי הילדים את מבקר היה אבא שגם והוסיף, המשפחה את לקרב כדי אמר חנוכה לדמי כך כל רב זמן מקדיש מדוע פעם נשאל
 ].לנכדים המטבעות מחלוקת התרוששנו-להרבנית בצחות אמר חנוכה דמי לחלק שגמר [אחר
  את בהעלותך בפרשת כתוב למה, ששאל לאחד, דומה הדבר למה משל משונים פלפולין שעושין אלה אותם על) ל"זצ א"מהחזו כמדומה( רבינו אמר

 .חנוכה ימי' ח כנגד תירוץ עוד יש לי אחד תירוץ זה ההוא לו אמר' ח עם ולא' כ עם כתוב הרי חבירו לו עונה' כ עם ולא' ח עם בהעלותך המילה
(מנחת תודה)

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל
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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

מאי חנוכה?
על  במדינתו  שהכריז  המלך  על  המשל  ידוע 
לבית  להכנס  יכול  אחד  כל  שבהם  ימים  כמה 
כולם באו  ואכן  כל שיחפוץ,  ולקחת  אוצרותיו 
ורצו להכנס לבתי האוצרות, אבל הדרך היתה 
ומוזיקה  אוכל  של  שונים  בפיתויים  מלאה 
לשם  שהגיע  מי  שכל  עד  וכו'  בידור  ומופעי 
היה שוכח את מטרת בואו ונשאר בין הדוכנים 
חכם  מלבד  כולם,  תאוותיו,  את  למלא  הרבים 
העומדים  היפים  הדברים  כל  כי  שהבין  אחד 
כל  וכי  המלך,  בפקודת  כאן  כולם  בדרכו, 
להכנס  מהבאים  למנוע  היא,  אחת  מטרתם 
ועל כן עצם החכם את  בשערי בית האוצרות, 
עיניו ואזניו ועבר דרך כל הפיתויים עד שהגיע 
לבית האוצרות ומילא שקים מאוצרות המלך.

הנוראים,  הימים  על  נאמר  הזה  המשל  אמנם 
אבל אפשר להמשילו גם על הימים הנעלים של 
חג החנוכה, אשר אינו חג ככל החגים, כי גם אם 
אמנם חג הוא, אבל הוא מתרחש בימות החול, 
שונים  באירועים  עמוס  גם  הוא  זאת,  ומלבד 
עלולים  אנו  שלפעמים  עד  רבים,  ובמאכלים 
לשכוח 'מאי חנוכה', מהו החג הזה, מה מטרתו, 

ובעיקר, מה אפשר להשיג באלו הימים.
ימי  מעלת  את  רמזו  הקדושים  בספרים 
ושמנים  'פתילות  הגמרא:  בדברי  החנוכה, 
בשבת,  בהן  מדליקין  אין  חכמים  שאמרו 
הם  ושמנים  פתילות  בחנוכה',  בהן  מדליקין 
אפילו  דהיינו,  ישראל,  ונשמות  לנפשות  רמז 
בשבת  שגם  ירוד,  כך  כל  במצב  שהן  נשמות 
מרגישים  אינם  בשבת  אפילו  'נדלקים',  אינם 
שום קדושה ואינם מתעוררים לעבודת הבורא 
ולאהבתו, 'מדליקין בהן בחנוכה', בימי החנוכה 
נשמתם  את  ולהאיר  בהם  גם  להדליק  יכולים 

מאור קדושת אלו הימים.
הבה ננצל כראוי את קדושת הימים הקדושים 
הנרות  מול  הזמן  את  ננצל  בפתחנו,  העומדים 
משתחשך,  היא  הדלקתם  שמצות  הקדושים, 
דווקא  טפחים,  מעשרה  למטה  ודווקא 
ניתן  הנרות,  מאירים  שם  הנמוכים  במקומות 
את  בנו  ולהאיר  לתוכנו  להיכנס  הנרות  לאור 
אין  רגילים  שבימים  אפלים  מקומות  אותם 
פני  מול  אל  ובעמדנו  אליהם,  מגיע  האור 
שהאור  בפשיטות  לקב"ה  נתפלל  המנורה 
עוד  וימשיך להאיר  ייכנס לתוכנו  הזה  הקדוש 

הרבה אחרי שחנוכה יגמר.
 )עפ"י טיב המועדים-חנוכה(
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טיב המערכת

טיב
ההודעות

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

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

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

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

מקראותיה של פרשה זו ושל הפרשיות הבאות אחריה שזורים 
לנכון  התורה  ראתה  בכדי  ולא  יוסף,  על  עבר  אשר  מכל  הם 
של  חייו  ימי  אודות  פרשיות  כמה  ולהקדיש  היריעה  להרחיב 
גדול  פרק  לאדם  לו  מלמדת  יוסף  של  חייו  ימי  פרשת  יוסף, 
באמונת השי"ת, ואלו המקראות הם הדרכה לכל אדם באשר 
הוא שם שלא להיסחף אחר עצת יצרו גם אם מראה לו שרבו 

הפסדיו בסיבת היותו מתהלך בתום עם אלקיו. 
אחד מהי"ג עקרי אמונה הוא שהקב"ה גומל טוב למי שישמור 
מצוותיו ומעניש למי שעובר על מצוותיו. אך לעיני בשר רואים 
אנו לפעמים דברים הנראים כסותרים לאלו הדברים, לפעמים 
ולעיניו  מחייבתו,  שהתורה  מה  דבר  לעשות  האדם  על  מוטל 
הוא רואה שאם אכן יעשה את המצווה עליו יגרמו לו הדברים 
יכול  ואינו  דרכים,  בפרשת  הוא  עומד  כן  ועל  גדולים,  קשיים 
להשית עצות בנפשו, מצד אחד יודע הוא כי עליו לקיים רצון 
ועל  לידי מצוקה,  אינו  חפץ שיביאנו הדברים  ומאידך  בוראו, 
בעד  לו  אשר  כל  לתת  האדם  של  שמחובתו  ספק  שאין  אף 
קיום רצון בוראו, מכל מקום יכול להתעורר בו תמיהה על כך 
שסיבבה ההשגחה העליונה שיגרם לו דבר בלתי רצוי כתוצאה 
לזה האיש דברה התורה באלו  וכדי לתת מענה  רצונו,  מקיום 
הפרשיות, וכשזה האיש יתבונן בהליכותיו של יוסף ימצא נוחם 

לנפשו, ויתבטלו מניעותיו מלבחור בטוב. 
בריש פרשתן מסופר אודות הליכת השבטים לרעות את הצאן, 
ואודות בקשת יעקב ליוסף ללכת לראת בשלומם, כאן נצטוה 
יוסף במצות 'כיבוד אב', ויוסף אינו עושה שום חשבונות, מוכן 
ומזומן הוא לקיים רצון אביו, על אף שהיה יודע כי אחיו שונאים 
אותו, והנה מתחיל הוא בדרכו ופוגש בגבריאל שמודיעו שאחיו 
הסיעו עצמן מן האחוה ומבקשים נכלי דתות להמיתו. אז היה 
ביכולתו של יוסף להבין כי גבריאל נשלח מן השמים להצילו, 
ואות הוא מן השמים שלא תהיה עליו כל טענה אם יחזור אל 
אביו ויאמר לו כי דברי גבריאל עכבו בעדו להמשיך בדרכו, אך 
למעשה לא עשה שום חשבון, והמשיך בדרכו מתוך תמימות 

לקיים רצון בוראו. 
ואכן הוכח כי חששו לא היה לשוא, ובבואו לפני אחיו הורידוהו 
היה  כאילו  סחורה  עמו  ועשו  עמקתא,  לבירא  רמא  מאיגרא 
ונעשה כעבד  כחומר ביד היוצר, עד אשר נמכר לסריס פרעה 
פשוט, והמתבונן בכל אשר קרהו ישתומם ויתמה וכי זוהי תורה 

וזוהי שכרה?
עדיין  כי  בהמשך,  מהמסופר  יפליאו  ודאי  המשתוממים  אלו 
לא נשבר רוחו של יוסף בראותו איך עלתה לו מחמת הליכתו 
בתומו, ושוב ביקש את לימודו שהורגל בו בבית אביו, ולא עזב 
את דרכי השי"ת גם כשבא לפניו נסיון עצום אשר העמידה בו 
איך  חז"ל  במדרשי  מבואר  אשר  כפי  טבעי,  בלתי  כמעט  היה 

הקשים  בדברים  ביומו  יום  מידי  בו  התעללה  ארורה  שאותה 
כי את חלקו  לפניו  והוכיח  לצידה  התייצב  וגם השטן  מנשוא, 
לעולם הבא כבר הפסיד בין כה, ובנוסף לכך הוכיחה לו הארורה 
כי גם מן השמים מרוצים מזה המעשה, בכל זאת לא הסיר את 
דמות אביו מלפניו, והתבונן אם יהיו מעשיו רצויים לפני אביו, 
וכשהשכיל להבין שאכן לא, משך ידיו מלעשותו, על אף שלא 
ראה באופן טבעי סוף למצוקותיו מאותה ארורה, שהיתה אשת 
אדוניו, והיה בן בית בביתה, בכל זאת לא העבירו צערו על דעת 

בוראו. 
אם לא די לו בצערו מגוף הנסיון, נתגלגלו הדברים בסופו של 
דבר ואותה מרשעת בדתה מלבה סיפור אשר אינו מתקבל כלל 
על הדעת, באמרה שהיא החזיקה בבגדו בו בשעה שהוא אנס 
והניחוה  יתר על המידה  כן לא חקרו אותה  ואף על פי  אותה, 
י"ב שנים ממיטב שנותיו  אותו בבית הסוהר, ושם היה מבלה 
מבלי שיעשה שום עוול. הכל הגיעו על שקיים 'סור מרע ועשה 

טוב' וכל המתבונן יהמה לבו בקרבו על מה עשה ה' ככה. 
אך לא לזמן מרובה יהיה לבו דואב, כי כשיהגה בפרשיות הבאות 
יווכח כי כל זה לא היו כי אם סיבות להעלותו על כס המלוכה, 
ואילו היה חסר פרט אחד מסאת יגונו לא היה ביכולתו להגיע 
אמר  בעצמו  שיוסף  וכפי  לטובה,  רק  היה  שהכל  ונמצא  לכך, 
בכל  יוסף  האמין  כבר  ומראש  לטובה'.  חשבה  'אלקים  לאחיו 
זה כי מאתו לא תצא הרעות, ועל כן לא שת לבו לכל המניעות, 

והתהלך עם בוראו בתמימות. 
אלו הדברים צריכים לשמש כחיזוק עצום לזה המתמודד עם 
חששות מפני הבאות בו בשעה שעליו לקיים רצון השי"ת, עליו 
ולא  לא,  ומה  עבורו  טוב  מהו  יודע  אדם  אין  כי  מכאן  להסיק 
עליו המלאכה לחקור אחר העתידות, כי אם לקיים את משפטי 
לשוא,  היו  לא  שחששותיו  יווכח  אם  ואף  כמשמען,  התורה 
מוטל עליו להתחזק באמונה שבודאי זוהי לטובתו, גם אם כעת 
לתשועת  ויצפה  יתחזק  אך  מתוק,  מעז  יצא  האיך  רואה  אינו 

השי"ת. 
ששהה  שנים  הי"ג  משך  ידע  לא  כן  גם  בעצמו  יוסף  הלוא 
במצרים על מה עשה ה' ככה, וכל עוד שלא הגיעה השעה שבה 
היתה ישועתו אמורה לבוא לא היה ביכולתו להעלות על דעתו 
האיך ישמשו מצוקותיו כסיבות להתעלותו, אך האמין באמונה 
שלמה ובטח בבוראו שהכל עשה לטובתו, וכפי שדרשו חכמינו 
ז"ל )הובא ברש"י בסוף פרשתן( על מאמר הכתוב )תהלים מ, 
ה( 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו, זה יוסף', והשי"ת שדרכיו 
מרובים הצמיח ישועתו באופן פלאי ממש, והנה חולם לו מלך 
עמיקתא  מבירא  אותו  מעלים  מכך  וכתוצאה  חלום  מצרים 
לאיגרא רמא, ורק אז הוברר שכל המאורעות שעברו על ראשו 

לא היו כי אם הכנה לטובה גדולה העתידה לבוא. 

ך י ק יה עם ה' אל ים תה תמ

פר' וישב
כ"ג כסלו תשע"ט
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טיב הפרשה

א

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

ט"עשת הכונח | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חנוכה תשע"ט

שבת  התחיל  הכהנים  אל  אמור  "בפרשת 

הכיפורים,  ויום  השנה  ראש  עצרת,  פסח,  ורגלים, 

ה'  מועדי  את  משה  וידבר  כג-מד(  )ויקרא  סוכות, 

בני  את  ]צו  כד-ב(  )שם  ליה  וסמיך  ישראל,  בני  אל 

ישראל[ ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, רמז 

לחנוכה שמן זית מצוה מן המובחר".

)סוף  אנך"  ב"חומת  החיד"א  הגה"ק  כתב  וכן 

פרשת תרומה( בשם אחד מן הראשונים רבינו אפרים, 

כז- )שמות  לפרש הסמיכות של סוף פרשת תרומה 

פרשת  לתחילת  נחשת",  החצר  יתדות  "וכל  יט(: 

ויקחו  ישראל  בני  את  תצוה  "ואתה  כ(:  )שם  תצוה 

נר  מצות  על  רמז  בזה  שיש  זך",  זית  שמן  אליך 

חנוכה, נחש"ת נוטריקון נ'ר ח'נוכה ש'מאל ת'דליק, 

זך", רמז כי מצוה  זית  "ויקחו אליך שמן  לו  וסמוך 

ובשם  זית.  בשמן  חנוכה  נר  להדליק  המובחר  מן 

כי  מובא,  זי"ע  מבעלזא  מהרי"ד  מרן  אדמו"ר  כ"ק 

נחש"ת נוטריקון נ'ר ח'נוכה ש'מונה ת'דליק.

רבינו  למשה  לומר  הקב"ה  שכפל  ממה  והנה 

ראשונה  פעם  אליך",  "ויקחו  חנוכה  נר  מצות  על 

בפרשת תצוה: "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו 

'אליך' שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד", 

ישראל  בני  את  "צו  אמור:  בפרשת  שניה  ופעם 

להעלות  למאור  כתית  זך  זית  שמן  'אליך'  ויקחו 

נר תמיד", משמע שיש למשה רבינו קשר מיוחד 

להדלקת נר חנוכה.

 הפלהע כל מכת רבי"ע:
נברך ת' טילענ

יומתק לבאר בזה הטעם שהתפלל משה רבינו 

הקדושים  הכהנים  החשמונאים  של  הניצחון  על 

לג-יא(:  )דברים  שכתוב  כמו  היוונים,  על  לוי  משבט 

"ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מתנים קמיו 

ומשנאיו מן יקומון". ופירש רש"י: "ראה שעתידין 

חשמונאי ובניו להילחם עם עובדי כוכבים והתפלל 

חשמונאי  בני  י"ב  מועטים  שהיו  לפי  עליהם, 

ה' חילו  כנגד כמה רבבות, לכך נאמר ברך  ואלעזר 

ופועל ידיו תרצה".

שמן" טהור, משמע שהשתדלו לחפש שמן טהור 

כדי להדליק את המנורה בטהרה. וכתב ה"מאירי" 

)שבת שם( כי עצם מציאת הפך היה נס בפני עצמו, 

חנוכה,  ימי  שמונת  שתיקנו  הטעם  בזה  ומיישב 

בפך  שהרי  ימים,  שבעה  אלא  היה  לא  שהנס  אף 

אחד שמצאו היה בו שמן להדליק יום אחד ]והיא 

לפי  אך  תרע([.  סימן  )או"ח  יוסף"  ה"בית  קושיית 

האמור הוא מיישב: "ולילה הראשון שלא היה שם 

נס השמן, מברכין על הגאולה ועל הודאת מציאת 

הפך, ושאר הלילות על נס השמן".

ביאור להבין בפנימיות הענין,  כן צריך  כי  הנה 

שהדליקו  ממה  היוונים  של  הגדול  הפחד  היה  מה 

כך  כדי  עד  טהור,  בשמן  המנורה  את  הכהנים 

זה  וכן  שבהיכל,  השמנים  כל  את  לטמא  שטרחו 

לחשמונאים  חשוב  כך  כל  היה  למה  זה  לעומת 

כדי  עד  טהור,  בשמן  דוקא  המנורה  את  להדליק 

הטבע  כדרך  שלא  נס  עמהם  הקב"ה  שעשה  כך 

שיוכלו להדליק את המנורה בשמן טהור.

)בתפלת  לומר  שתיקנו  מה  להתבונן  ראוי  עוד 

"על הנסים"(: "כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך 

ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך". 

ותמהו המפרשים איך אפשר להשכיח דבר מאדם 

בניגוד לרצונו. זאת ועוד צריך ביאור מה שאמרו 

אותם  העבירו  מדוע  רצונך",  מחוקי  "להעבירם 

רק מחוקי התורה שאין להם טעם, ולא ממשפטי 

התורה שיש בהם טעם.

 נעיקטע אליך כמן זיה זךנ
רמז ול מצעה "ר ט"עשת

פי  על  בזה,  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

האלקי  המקובל  הראשונים  מן  אחד  שכתב  מה 

רכה(,  )סימן  "הרוקח"  בעל  מגרמיזא  אלעזר  רבי 

ישראל,  את  לצוות  רבינו  למשה  רמז  שהקב"ה 

התורה  במסורת  ישראל  לחכמי  למסור  דהיינו 

נר חנוכה,  שעברה מדור לדור, על מצות הדלקת 

הנה הדברים בלשון קדשו:

לטובה,  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

ימי המעשה, שאנו  שממנה מתברכים כל ששת 

הבאים  חנוכה  ימי  שמונת  את  בהם  מתחילים 

להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר  לשלום,  לקראתנו 

על המאבק הגדול שהיה בין היוונים לחשמונאים 

המנורה  הדלקת  מצות  על  הקדושים,  הכהנים 

בבית המקדש בשמן טהור, כמו ששנינו בגמרא 

)שבת כא:(:

יומי  בכסליו  בכ"ה  רבנן  דתנו  חנוכה,  "מאי 

דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד ודלא להתענות 

בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים 

שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, 

שהיה  שמן  של  אחד  פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו 

אלא  בו  היה  ולא  גדול,  כהן  של  בחותמו  מונח 

ממנו  והדליקו  נס  בו  נעשה  אחד,  יום  להדליק 

שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים 

טובים בהלל והודאה".

 תיעע"ים חימאע בשעע"ת
אה של תכמ"ים

לומר:  ז"ל  חכמינו  שדקדקו  ממה  והנה 

השמנים  כל  'טימאו'  להיכל  יוונים  "שכשנכנסו 

השמנים  כל  "נטמאו  אמרו:  ולא  שבהיכל", 

נטעה  שלא  ללמדנו  שכוונתם  משמע  שבהיכל", 

לומר שכל השמנים "נטמאו" במקרה על ידי שנגעו 

בהם היוונים, אלא היוונים "טימאו" בכוונה תחילה 

את כל השמנים, כדי למנוע מהכהנים להדליק את 

המנורה בשמן טהור.

פ"ג  חנוכה  )הלכות  הרמב"ם  מדברי  משמע  וכן 

ה"א(: "בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל 

בתורה  לעסוק  אותם  הניחו  ולא  דתם,  ובטלו 

ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו 

להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות". הרי לנו 

דברים ברורים שטימאו כל הטהרות בכוונה תחילה 

כחלק מהפרצות שפרצו בהיכל.

החשמונאים  נצחו  כאשר  זה  לעומת  וזה 

ונכנסו להיכל: "בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של 

 תמלטמת כל תטכמע"אים ום תיעע"ים ול כמן חתער
כתעא שט תפלפעל תמבחל אה כשטה תהערת

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

ומאשא מרים בת מיינדל אלקא

סט וֹו דברי תורה מודפסים ומופצים על ידי ראָמפּפ
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חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

המשך בעמוד 3

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

ההתאמה המושלמת.

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

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

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

סיבה טיפשית...

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

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

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

ותרבה בתפילה ואז בוודאי תצליח.

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

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

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

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

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

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

ביותר למציאת הזיווג במהירות.

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

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

והן לרווקות:

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

העולם הקב"ה יושב ומזווג זיווגים.

הדרך המהירה לזיווג הגון

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

בלי חסרונות.

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

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

לעבודה ותצליח.

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

ת  י ב ה ו

בקרוב!
מקורי תוכן

חדש


