The Deal’s Off!
Or Is It?
“Here we are at our home for the next
week. We were so fortunate to rent this
apartment. Let’s go in and unpack.”
“Hurry dear. We have a lot to do today.
Tonight is Pesach.”
The father puts the key into the lock. He
opens the door of the guest apartment
and finds a note on the table.
“Dear renters,
Please be informed that no bedikas chometz was done on this apartment. Enjoy
your stay,
The landlord.”
“What?!? No bedikas chometz? We’ve
been cheated! I won’t stand for this! The
deal is off! We are leaving and looking
for another apartment.”

“But Imma, she always wins.”
“What do you mean?”
“She gets the best grades on her report
card. She has the most friends. She has the
nicest clothes. She has wonderful middos
(character traits). She is just perfect. I’m so
jealous of her.”
“Devora dear, I doubt very much that she
is perfect. However, even if she is, that is
no reason to be jealous of her. Jealousy is
a very bad middah. Shlomo HaMelech, the
wisest of all men wrote, “Jealousy rots the
bones” (Mishlei 14:30). Our sages added
to this when they said, “Jealousy, desire,
and honor take a person out of the (real)
world” (Pirkei Avos 4:21). The Mesillas
Yesharim explains that a person gains
nothing from jealousy. It does not make
him any better nor his friend any worse.”
“You’re so right, Imma.”
“Devora, we must all work on our bitachon (trust) in Hashem. He provides us
with everything that we need. Our friend
has what he needs. If we do not have
what she has, that means that we do not
need it. Therefore, why be jealous?

The question is:
Is the renter correct in his claim that the
rental agreement is null and void because
no bedikas chometz was done?
The answer is:
Abayee rules (in Pesachim 4b) that a person enjoys doing mitzvos himself. He even
gets satisfaction from hiring someone to
do a mitzvah for him. Therefore, the unexpected mitzvah of bedikas chometz is
not considered a liability to the renter,
and is not a reason to invalidate the deal.
The Shulchan Aruch Orach Chaim 437:3
rules like Abayee. The Rema agrees that
the rental contract is still valid. However,
in a place where people are hired and
paid to do bedikas chometz, the landlord
must pay for the bedika.

Rotten Bones
“Shalom Devora. How was school?”
“Not so good.”
“I’m sorry to hear that. Let me pour you
a hot drink and we’ll sit down and talk
about it.”
“Thanks Imma.”
Devora sips at the sweet hot chocolate
and begins to talk.
“It’s that girl who sits in front of me in
class.”
“What did she do?”
“We had a spelling contest and she won.
I studied so hard for that contest. I
wanted to win.”
“Devora, no effort is ever wasted. I’m sure
your spelling has improved tremendously.”

Kinderlach . . .
“He got a new toy and I didn’t.” He
needed one and you did not. “She got
two cookies and I only got one.” She
worked harder to earn them. “She has
more friends than I do.” She has a more
outgoing personality. You are more the
quiet type. “He runs faster than I do.”
True, but you think faster than he does.
Hashem gave you each your own special
talents. Your job is to work with what you
have. Don’t be jealous of the other one.
You have everything you need to be the
best possible you.

An Historic Moment
The air was charged with excitement.
This was the moment that they had all
been waiting for. Months of preparation
had gone into this day. It began with the
command to build the Mishkan (Tabernacle). Everyone made their contributions of
gold, silver, and other materials needed for
the construction. They then contributed
their labor and building skills. Headed by
Betzalel, they worked through the winter
building the Mishkan and its vessels. Now
it was the end of the month of Adar. Each
day for seven consecutive days, Moshe
Rabbeinu assembled the Mishkan, sacrificed the burnt offerings, and took down
the Mishkan. The Jewish people stood by
the Mishkan, waiting for the Shechina (Divine Presence) to come down. “For today
Hashem will appear to you” (Vayikra 9:4).
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This puzzle and answer is for learning
and discussion purposes only. Do not
rely upon it for psak halacha! Consult
a Rav to determine the correct halachic ruling.

“S h a l o m Imma, I’m home.”

Nadav and Avihu walked behind Moshe
and Aharon saying, “When will these two
elders die? Then we will rule this nation.”
The Maharsha comments that their sin was
jealousy.

Would you be jealous of a baby’s dress
which is ten sizes too small for you?”
“Of course not. It’s not for me.”
“You friend’s dress, which might happen
to fit you, is not for you either.”
“Thank you so much, Imma. I am going
to focus on thanking Hashem for what
He has given me. I am so fortunate.”
“So am I, Devora. To have a daughter
like you.”


“A

fire came forth from before Hashem
and consumed them (Nadav and Avihu,
the sons of Aharon HaKohen), and they
died before Hashem” (Vayikra 10:2). What
sin caused their deaths? One interpretation
comes from the Gemora (Sanhedrin 52a).

av Shimshon Refael Hirsch relates that
the Kohen Godol brought his special offering. It was his means to recognize the significance of the moment. For he was entering into his new position as the spiritual
leader of the people. The nation also
brought their special offering. For they
were also undertaking a new position in
world history. They were set apart to be
Hashem’s Chosen Nation. From this day
onward, the Shechina would dwell among
them, in that holy place, where they were
given over to Hashem and His Torah.

Which day was this? Rosh Chodesh Nissan. A day that garnered ten crowns (of
glory) for all of its momentous events. An
historic moment.
Kinderlach . . .
This week’s parasha – Shemini – commemorates a special event. The day that
the Shechina came to rest upon us. We
became a special nation. We have never
lost that position. Hashem still cherishes
us. Kinderlach, don’t ever forget who you
are. You are a member of the greatest
people who ever walked the face of this
earth. Hashem’s Holy Nation.
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"הנה ,הגענו למה שיהיה ביתנו במשך השבוע הקרוב .כמה טוב
שהצלחנו לשכור את הדירה הזאת .ועכשיו צריך להיכנס
ולהתארגן".
"מהר ,יקירי .יש לנו הרבה לעשות היום .הערב ליל הסדר!"
האב מכניס את המפתח לחור המנעול ,פותח את הדלת לדירת
ההארחה ומוצא פתק על השולחן...
לשוכרים היקרים,
ברצוננו להודיע לכם שלא נעשתה בדיקת חמץ בדירה זו.
מקווים שתיהנו מהשהייה במקום,
בעל הדירה
"מה???!!! לא נעשתה בדיקת חמץ? רימו אותנו! אני לא אסכים
לכך .העיסקה מבוטלת! אנו עוזבים והולכים לחפש דירה אחרת!"
השאלה היא:
האם השוכר צודק בטענתו שהסכם השכירות בטל ומבוטל משום
שלא נעשתה בדיקת חמץ בדירה?
והתשובה היא:
אביי אומר )פסחים ד ע"ב( שנוח לו לאדם )כלומר ,שהוא שמח(
לעשות מצוות בעצמו .נוח לו גם כאשר הוא שוכר מישהו שיקיים
עבורו את המצווה .ולכן ,במקרה זה ,ההכרח לקיים את המצוה
הלא-צפויה של בדיקת חמץ אינה נחשבת לחסרון ,ואין זו סיבה
לבטל את העיסקה .השולחן ערוך )אורח חיים ,סימן תל"ז ,סעיף
ג'( פוסק כאביי .הרמ"א מסכים שהסכם השכירות עדיין תקף .אך
במקום שבו אנשים נוהגים לשלם לאדם אחר כדי שיעשה עבורם
בדיקת חמץ ,על בעל הדירה לשלם עבור הבדיקה.
חידות אלה והתשובות עליהן הן לצורך לימוד ודיון בלבד.
אין לסמוך עליהם למעשה .יש להפנות את השאלה לרב כדי
לקבל ממנו את הפסק הנכון.
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האווירה היתה מחושמלת .זהו הרגע שכולם חיכו לו .חודשים
ארוכים של הכנות קדמו ליום זה .ראשיתם בציווי לבנות את המשכן.
כל אחד מבני ישראל תרם את תרומתו :זהב ,כסף ,וחומרים אחרים
שהיו דרושים למלאכת הבנייה .השלב הבא היה לתרום את כישורי
המלאכה והבניין שלהם .האומנים ,בראשות בצלאל ,עבדו במשך
החורף ובנו את המשכן ואת כליו .כעת הגיע סוף חודש אדר .בכל
יום במשך שבעה ימים הקים משה את המשכן ,הקריב עולות ,ופירק
אותו .בני ישראל עמדו ליד המשכן ,וחיכו לירידת השכינה לתוכו.
"כי היום ה' נראה אליכם" )ויקרא ט' ,ד'(.
הרב שמשון רפאל הירש מביא שהכהן הגדול הביא קרבן מיוחד.
כך הראה את החשיבות של אותו רגע ,שכן ביום זה הוא נכנס
למעמדו החדש כמנהיגו הרוחני של העם .העם גם כן הביא קרבן
מיוחד ,שכן גם הם עמדו בפני קבלת מעמד חדש בתולדות
העולם .הם היו לעם הנבחר .מהיום הזה והלאה ,תשכון השכינה
ביניהם .במקום קדוש זה ,שבו הם מסרו עצמם לה' ולתורתו.
איזה יום היה זה? ראש חודש ניסן :יום שנקשרו בו עשרה כתרים
)אירועים חשובים שאירעו בו( .רגע היסטורי.
ילדים יקרים . . .
פרשת השבוע הזה ,פרשת שמיני ,מתארת אירוע מיוחד במינו:
היום שבו ירדה השכינה לשכון בינינו .היינו לעם מיוחד .מעולם לא
איבדנו מעמד זה .ה' עדיין אוהב אותנו .ילדים יקרים ,אל תשכחו מי
אתם – אתם שייכים לעם החשוב ביותר בהיסטוריה האנושית .עם
קדוש לה'.
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"שלום ,אמא ,הגעתי הביתה".
"שלום דבורה! איך היה בבית הספר?"
"לא כל כך טוב".
"אני מצטערת לשמוע זאת .בואי ושתי כוס שוקו ונשב ונדבר על
זה".
"תודה ,אמא".
דבורה לוגמת מכוס השוקו החם ומתחילה לדבר.
"זו הילדה שיושבת מלפני בכיתה".
"מה היא עשתה?"
"היה לנו מבחן בדינים והיא קיבלה ציון גבוה יותר ממני .ואני
למדתי כל כך קשה עבור המבחן הזה .כל כך רציתי לקבל את
הציון הגבוה ביותר".
"דבורה ,שום מאמץ איננו הולך לאיבוד .אני בטוחה שאת יודעת
את ההלכות מצויין עכשיו".
"אבל אמא ,היא תמיד מנצחת".
"למה את מתכוונת?"
"היא מקבלת את הציונים הטובים ביותר בתעודה .יש לה הכי
הרבה חברות .יש לה הבגדים היפים ביותר .יש לה מידות נהדרות.
היא פשוט מושלמת .אני כל כך מקנאה בה".
"דבורה יקירתי ,אני מסופקת אם היא באמת מושלמת .אבל אפילו
אם כן ,אין זו סיבה לקנא בה .הקנאה היא מידה רעה מאוד.
ַב עצמות קנאה" )קנאה
רק
שלמה המלך ,החכם מכל אדם ,כתב "וְ
גורמת לעצמות לרקב ,משלי י"ד ,ל'( .וחז"ל הוסיפו על כך
כשאמרו "הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם
]הבא[" )פרקי אבות ד' ,כ"א( .ומוסבר במסילת ישרים שאין שום
תועלת בקנאה .הקנאה לא מקדמת את האדם בשום דבר ,ולא
גורעת מהשגיו של השני".
"את כל כך צודקת ,אמא".
"דבורה ,עלינו לעבוד על מידת הבטחון בה' .הוא מספק לנו את
כל צרכינו .לחברה יש כל מה שהיא צריכה .אם אין לך מה שיש
לה ,סימן שאינך זקוקה למה שיש לה ,ולכן ,למה לקנא? האם
היית מקנאה בתינוקת שיש לה שמלה הקטנה עלייך בעשר
מידות?"
"כמובן שלא ,הרי השמלה לא מיועדת לי".
"וגם השמלה של חברתך ,שאולי כן מתאימה לך מבחינת המידה,
איננה מיועדת לך".
"תודה רבה ,אמא .מעכשיו אחשוב יותר על הודאה לה' על מה
שהוא נותן לי .והרי יש כל כך הרבה שצריך להודות עליו".
"גם לי יש על מה להודות ,דבורה  -על שיש לי בת כמוך".
"ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם ]את נדב ואת אביהוא ,בני אהרן
הכהן[ וימותו לפני ה'" )ויקרא י' ,ב'( .מה היה החטא שגרם
למותם? דעה אחת בנוגע לכך מופיעה בגמרא )סנהדרין נ"ב ע"א(:
נדב ואביהוא הלכו מאחורי משה ואהרן ואמרו זה לזה" ,אימתי
ימותו שני זקנים הללו ,ואני ואתה ננהיג את הדור" .המהרש"א ז"ל
מסביר שחטאם היה קנאה.
ילדים יקרים . . .
"הוא קיבל צעצוע חדש ואני לא ".הוא היה זקוק לצעצוע הזה,
ואתה לא" .היא קיבלה שתי עוגיות ואני רק אחת ".היא עמלה
קשה יותר והיה מגיע לה" .יש לה יותר חברות משיש לי ".האופי
שלה יותר פתוח וחברותי ,ואת שקטה יותר" .הוא רץ מהר יותר
ממני ".נכון ,אבל אתה חושב יותר מהר ממנו .ה' נתן לכל אחד את
תכונותיו המיוחדות .תפקידנו לפתח את הכשרונות הטמונים בנו,
ולא לקנא במה שיש לשני .ה' נתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים
כדי להגיע לשלמות האישית שלנו.
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