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1.	DEVARIM,	Parshat	Eikev,	8:8	
	

	 "ׁשָבְדּו ןֶמֶש תיֵז ץֶרֶא ןֹוּמִרְו הָנֵאְתּו ןֶפֶגְו הָרֹעְשּו הָטִח ץֶרֶא"
	
	
2.	Masechet	Sukka,	5b	–	it’s	all	about	the	sizes!	

	
 .יניסמ השמל הכלה ןיציחמו ןיציצח ןירועיש :בר רמא ישא רב אייח יבר רמאד...
 ןמש תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרעשו הטח ץרא" ביתכד ,והנינ אתיירואד ןירועיש
  ?רמאנ ןירועישל הזה קוספה לכ ןינח בר רמאו ,"שבדו
 היה .דימ ןיאמט ןהו אוה ודיב ויתועבטו וילדנסו ויפתכ לע וילכו עגונמה תיבל סנכנה ןנתד ,עגונמה תיבל הטח(
 תפ ,סרפ תליכא ידכב ההשיש דע םירוהט ןהו ,דימ אמט אוה  ויתועבצאב ויתועבטו ,וילגרב וילדנסו וילכ שובל
 .להאב אמטמ וניאו ,אשמבו עגמב אמטמ הרועשכ םצע ןנתד הרועש .ןתפילב לכואו בסימ ,ןירועש תפ אלו ןיטח
 תיז ץרא" .םינומרכ ןרועיש םיתב ילעב ילכ לכ ןנתד ןומר .תבש תאצוהל תרגורגכ הנאת .ריזנל ןיי תיעיבר ידכ - ןפג
 הירועיש בורש אמיא אלא ,ןנירמאד ינה אכיא אה ,ךתעד אקלס הירועיש לכ .םיתיזכ הירועיש לכש ץרא ,"ןמש
  ).םירופכה םויב הסגה תבתוככ שבד .םיתיזכ
 ארקו ,והנינ אתכלה אלא ?יביתכ ימ ןירועיש ,ארבסתו !והנינ אתיירואד אמלא
	.אוה אמלעב )hint( אתכמסא

	
	
3.	R.	Samson	Raphael	Hirsch	–	an	ancient	secret	revealed	
	

 םינושארה סופדה תונוילג תא םעפ יל הארה הכלהב םירועישה לע רפס לש רבחמה
 חיכומ אוה .דואמ הבושח יל תיארנה ,הזה קוספה לע הרעה םהב יתאצמו ורפס לש
 תודימ לש תודיחיה תא עובקל םיגהונ ויה ,לארשי לובגב קר אלו ,קיתעה םלועבש םש
-ןיבה רחסמה תרגסמבש ןבומ .'וכו םיתיז ,םירועׂש תמגודכ תוריפ יפ לע תולקשמו
 .הלאה םירועישה ךרוצל תחא תמייוסמ ץרא לש היתוריפ תא עובקל ךרוצ היה ימואל
 לע םיעבוק ויה ,תוריפבש םילועמכ םלועב םיעודי ויה לארשי ץרא תוריפו ליאוה
 םיתיז ,םירועׂש יפ לע םירועיש םיעבוק ויה אלו ,תולקשמו תודימל תודיחיה תא םהיפ
 חבשש אצמנ .'וכו לארשי ץרא לש םיתיז ,לארשי ץרא לש םירועׂש יפ לע אלא ,םתס
 תעיבק ךרוצל תודיחיכ םוקמ לכב םילבוקמ ויה היתוריפש ךכב אטבתה לארשי ץרא
 ורפס אצי םא עדוי ינניא םגו ,רבחמה םש ינממ חכתשנ ירעצל .םירועישהו תודימה
	.תומלשב רואל

	
	



	
	
4.	Meshech	Chochma	–	the	secret	of	Birkat	Hamazon	
	

	:ְךָל־ןַתָנ רֶשֲא הָבֹטַה ץֶרָאָה־לַע ָךיֶֹהלֱא קָֹוקְי־תֶא ָתְכַרֵבּו ָתְעָבָשְו ָתְלַכָאְו
 אלא יל ןיא .'וכו "תכרבו תעבשו תלכאו"( רמאנש ,הרותה ןמ ןוזמה תכרבל ןינמ
 לכ אל ,בער אוהשכ ,ךרבמ עבש אוהשכ ,רמוחו לק תרמא ?ןינמ וינפל ,וירחאל
 לע ,רמוחו לק לאעמשי 'ר רמא ?ןינמ הרותה תכרב ,ןוזמה תכרב אלא יל ןיאו ...!?ןכש
 רמא ותמש ימ קרפבו .]ב ,חמ ,תוכרב[ !?ןכש לכ אל אבה םלוע ייח לע ,ךרבמ העש ייח
 ןוזמה תכרבו ,רמוחו לקמ ןוזמה תכרב ןמ הירחאל הרותה תכרב ונדמל :ןנחוי 'ר
 ןכו ,ןנברדמ אוה הינפלש הכרבד םש קיסמו .רמוחו לקמ הרותה תכרב ןמ הינפל
 ה"בקה ול למגש בוטה לומג לע םולשתה לע ןייענ םאד ,הארנ אמעטו .הרות ירבדב
 המ ןכו '!?ןכש לכ אל םלוע ייח לע ,ךרבמ העש ייח לע המ' :אילעמ ח"וק אוה זא
 למגש ולומג רובע הכרבו הדות הזש !?ןכש לכ אל בער אוהשכ ,ךרבמ עבש אוהשכ
 לכואשכש ,רחא ןווכמו ןינע אוה קר ,דבלב הז לע הכרבה ןיא תמאב ךא .ת"ישה וילא
 'וכו תעבשו לכאת ןפ" )די ,בי םיקוספ( בותכה רמאש ומכו ,טעבל לולע אוה זא עבשו
 הדותב םיקלא םש ריכזי ,עבשיו לכאישכש ת"ישה הוצ ןכל ....."ךיקלא 'ה תא תחכשו
 לכואה חקול ודימו )חי קוספ( "ליח תושעל חכ ךל ןתנה אוה" יכ רוכזיו והנכרביו
 ת"ישה יכרדמ ובבל חישקי אלש ,הכרבה םעט ונל הארה .... .בערי יכ ושפנ תואלמל
	.בער אוהשכ אל ,עבש אוהשכ אקוד ןכתי הזו .ויתודעו
 
 דמולש ,)ב ,חס םיחספ( דיבע הישפנד אתעדא ,דיבע יכ ארקיעמ הרות ירבדב ןכא
 הבו ,ונימי ךרואו ונייח איה הרותה יכ ,ת"ישה ריכזי אל םאו .המכח תונקל בר תושעיל
 רטעתהל )axe( םודרק הנשעיו האגתי ,ךרבתי ותמכח תוליצאב ילארשיה שפנ תא ןנח
 ףרעי" הז לע ורמאש ומכו ,)ב ,חפ תבש( הב םיליאמשמל תומ םס תויה לכויו ,הב
 ובה - ארקא 'ה םש יכ" ת"ישה הוצ ןכל .םתוא םיתיממ הרות ירבדש "יחקל רטמכ
 לבא ..... הרצוי םשל התוא דומללו המשל הרותה םויקל אובי הזבו ,"וניקלאל לדוג
 לש ומש הרותהו ..... )הל ,ח ילשמ( "םייח אצמ יאצמ" יכ ,הכרב ךירצ וניא זא ,דמלשכ
 ירבד הזו ...... הרותה איה ת"ישה ןועמ יכ ,ךרבתי ומשב קובד הב קבדהו ,ה"בקה
 !אטישפ ,םינהכ .)םילארשיו םייול םינהכ( ןומיזב םיבייח לכה" :)א ,ד( ןיכרע ארמגה
 קוחו יתד ןינע אוה הליכאה הזש ןויכ א"דסד ,שוריפ ...."...םישדק ילכאקד אכירצ אל
 תליכאב ףאד ל"מק ,ךרבל ךירצ וניאו ,ןוע ידיל תמרוג הניא וז הליכאה ןכ םאו ,הוצמו
 תאז לכב ,ונתינ תונהיל ואל תווצמש פ"עא יכ .וילע החז ותעד אהי אלש ךירצ םישדק
	....ליטב אל הידהב אכיאד ףוגה תאנה

	
	


