One Word Says it All
“Bereshis” – the first word of the Torah; the beginning. The beginning of an
endeavor is always important. One can
only imagine the supreme significance of
the first word of Hashem’s holy Torah. It
is beyond our comprehension. The Vilna
Gaon (as cited in the sefer “Eved
HaMelech”) finds a hint to six fundamental points of Avodas Hashem in the first
word of the Torah. “Bereshis” is composed of six letters: “bes,” “reish,”
“aleph,” “shin,” “yud,” and “tuf.” Each
letter represents a different aspect of
man’s avodah in this world.

“Bes”

with love for our Creator. Our example
will encourage others to serve Hashem,
thereby causing Shaim Shomayim (the
Heavenly Name) to be beloved.

“Shin” is the first letter of the word
“shtika” – quiet. A proper servant of
Hashem guards his speech. He does not
say anything unless he knows clearly that
his words are in accordance with ratzon
Hashem. When a person guards his
speech in complete purity, he will be
saved from every evil
occurrence.
This
is
reflected in the Gaon’s
commentary to the

is the first letter of the word

“bitachon” – trust in Hashem. This is the
first principle. The Gaon makes an astounding statement about bitachon. The
main reason that the Torah was given to
Klal Yisrael was for us to place our trust in
Hashem, and to teach our children. The
basis of everything is trust in the Almighty, for it includes all of the mitzvos.

“Reish” is the beginning of the words
“ratzon HaBoray” – the will of the Creator. All of our thoughts and deeds have
to be in accordance with Hashem’s will.
Whether they be mitzvos (commandments) or “reshus” (voluntary actions),
they must all be done li’shaim shomayim
(for the sake of heaven). Shlomo
HaMelech taught this when he wrote, “In
all your ways know Him, and He will
smooth your paths” (Mishlei 3:6). Rabbeinu Yona expounds on this verse. Before
you do anything, contemplate if there is
any chet (sin) in the deed. When you are
sure that it is the ratzon HaBoray, then
success will be yours, and your paths will
be straight.

“Aleph” stands for “ahava.” “You shall
love Hashem your G-d with all your
heart, with all your soul, and with all
your might” (Devarim 6:5). Our love for
Hashem must be so strong and overwhelming that it fills our hearts and souls
every moment of every day. We, who
love Hashem so much, have no questions
or complaints about his challenges and
tests in our lives. We have complete
emunah (faith) that Hashem is emmes,
His word is emmes, and all of His ways
are emmes. Our striving for this will result
in our Torah and mitzvos being done

Run Like a Deer
“Run, Shaya, run!”
“I can’t... run anymore... I’m... out of
breath.”
“Just a little further, Shaya.”
“My feet hurt.”
“We’re almost there.”
“Where? Where are we going?”
“Look, up ahead.”
The two boys look up and see their destination in front of them. It looks beautiful.
So peaceful and perfect.
“Our destination is there.”
“Why... are... we running?”
“Because we have to run to get from here
to there. If we walk, we won’t make it.”


“In the beginning, Elokim (G-d) created
verse,
“One
who guards his mouth
protects his soul” (Mishlei 13:3).
The mouth is the protector of the
entire soul.

“Yud”

is the beginning of the word

“yirah” – fear. We are commanded to
fear Hashem. This is a constant mitzvah,
every moment of every day. It is a foundation of all proper service to the Almighty.

Lastly, “tuf” stands for Torah. “Talmud
Torah is equal to all of the mitzvos”
(Mishna Peah 1). Without Torah, we have
nothing. With it, we have everything.
Kinderlach . . .
The first word of the Torah is a treasure
house. It contains six foundations of service to Hashem – trusting Him, doing His
will, loving Him, keeping quiet, fearing
Him, and learning Torah. One who serves
the Holy One Blessed be He with all of
these foundations becomes a treasure.
Hashem gets nachas ruach from Him, and
values Him more than anything in the
universe. Kinderlach, we begin the Torah
today. This year, as we learn through the
Torah, let us put all of our efforts into
learning these principles, applying them,
and serving Hashem with all of our kochos (strengths). May we all have a tremendous year of Avodas Hashem!

the heaven and the earth” (Bereishis 1:1).
The sefer “Mima’amakim” offers a deep
understanding of the nature of heaven
and earth. The word “shomayim”
(heaven) comes from the word “shom”
(there). Heaven is over there. It is a
world that is not here, in our physical
world, rather it is at the end, after we
have completed our time in this world. It
is a world of perfection, where all things
are brought to their completion. “Eretz”
(earth) is from the root word “ratz” (to
run). This world, the earth, is running. It
is always going somewhere. It is lacking
something, and is striving to achieve to
fill that gap. We, who are here, are always running to accomplish. We feel the
lack of perfection and want to fill it. Yet,
the perfection can only be achieved
“shom” – there – in “shomayim,” the
world over there.
Kinderlach . . .
In this world we run after mitzvos. “Yehuda ben Teima says, ‘...and run like a
deer... to do the will of your Father in
Heaven’” (Pirkei Avos 5:20). “Ben Azzai
says, ‘Run to do an easy mitzvah’” (Pirkei
Avos 4:2). “And he (Avraham) ran to
greet them (his guests)” (Bereishis 18:2).
When Imma asks for help, RUN to help
her. How about running to school to
learn Torah? You can also run to shul to
daven. By running, you show Hashem
how much you love His mitzvos, and can’t
wait to fulfill them.

Kinder Torah © Copyright 2015  All rights reserved to the author Simcha Groffman  P.O.B. 5338, Jlm, 91052, Israel  Tel: (02) 585-2216
Kinder Torah is distributed each week in many cities around the world. Subscribe for yourself or sponsor your shul. 120₪ per year.
All contributions are deductible from Maaser Kesafim. #883#

©
ìëä úà úììåëä úçà äìéî
"בראשית" – המילה הראשונה בתורה ,ההתחלה של הכל .ידועה
חשיבותה של נקודת ההתחלה של כל דבר ,וניתן רק לשער את
המשמעות העילאית של המילה הראשונה בתורתנו הקדושה,
משמעות הנשגבת מבינתנו .הגאון מוילנא )שדבריו מובאים בספר
עבד המלך( ,מוצא במילה זו רמז לשש נקודות יסודיות בעבודת ה'.
כל אחת מאותיות המילה "בראשית" מייצגת מרכיב אחר של
עבודת ה' ,המוטל על האדם.
בי"ת היא המילה הראשונה במילה בטחון .בטחון בה' .זהו
העקרון הראשון .הגאון מוילנא אומר דבר מדהים בעניין הבטחון:
הסיבה העיקרית שהתורה ניתנה לעם ישראל היא כדי שנשים את
מבטחנו בה' ונלמד את ילדינו .הבטחון בה' הוא הבסיס לכל ,כולל
כל המצוות.
רי"ש היא התחלת הביטוי רצון הבורא .כל מחשבותינו ומעשינו
חייבים להיות בהתאם לרצון ה' ,בין אם הם
מצוות ובין אם הם מעשים של רשות .כולם
חייבים להיעשות לשם שמיים .שלמה
המלך לימד אותנו זאת כשכתב "בכל
דרכיך דעהו ,והוא יְיַשר אורחותיך" )משלי
ג' ,ו'( .רבינו יונה מבאר פסוק זה כך :לפני
שפועלים פעולה כלשהיא ,יש לחשוב אם
טמון בה איזה שהוא חטא .רק כאשר
בטוחים שהמעשה הוא על פי רצון הבורא,
ההצלחה מובטחת ,והדרך תהיה ישרה
וסלולה לפנינו.
אל"ף מייצג את המילה אהבה" .ואהבת
את ה' אלוקיך בכל לבבך ,ובכל נפשך
ובכל מאודך" )דברים ו' ,ה'( .אהבתנו לה'
חייבת להיות כה עצומה עד שהיא תמלא
את ליבותינו ונשמותינו בכל רגע ,כל יום.
לנו ,האוהבים את ה' כל כך ,אין כל
שאלות או תלונות על האתגרים והנסיונות
בחיינו .יש לנו אמונה שלימה שה' הוא
אמת ,ותורתו אמת ,וכל דרכיו אמת.
שאיפתנו בתחום הזה תביא לידי כך שהן
לימוד התורה שלנו והן קיום המצוות ייעשו
מתוך אהבה לבוראנו .דמותנו תשמש
דוגמא לאחרים ,כך שגם הם יעבדו את ה' ,וכך יתאהב שם שמיים
בעולם.
שי"ן היא האות הראשונה במילה שתיקה .עובד ה' האמיתי שומר
את פיו .הוא אינו אומר שום דבר אלא אם כן ברור לו לגמרי
שדבריו הם על פי רצון ה' .כאשר אדם שומר את פיו בטהרה
גמורה ,הוא יינצל מכל רע .דבר זה משתקף בפירושו של הגאון
לפסוק "נוצר פיו שומר נפשו" )משלי י"ג ,ג'( .הפה שומר על נשמת
האדם.
יו"ד היא תחילת המילה יראה .אנו מצווים לירא מפני ה' .זוהי
מצווה תמידית ,החלה עלינו בכל רגע ,ובכל יום .זהו היסוד לכל
עבודת ה' נכונה.

)משנה פאה א'( .בלי התורה ,אין לנו שום דבר .ועם התורה ,יש לנו
הכל.
ילדים יקרים . . .
המילה הראשונה בתורה היא אוצר בלום .היא מכילה שישה
יסודות של עבודת ה' – בטחון בו ,עשיית רצונו ,אהבתו ,שתיקה,
יראת ה' ולימוד תורה .מי שעובד את הקב"ה עם כל היסודות
האלה הופך בעצמו לאוצר .ה' זוכה לנחת רוח ממנו ,ומעריך אותו
יותר מכל דבר אחר בעולם .ילדים יקרים ,היום אנו מתחילים
לקרוא את התורה .השנה ,כשנלמד את כל חמשת החומשים ,הבה
נתאמץ ללמוד את העקרונות האלה ,ליישם אותם ולעבוד את ה'
בכל כוחותינו .יהי רצון שתהיה לנו שנה נהדרת של עבודת ה'!
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"רוץ ,יוסי ,רוץ!"
"אינני יכול ...כבר ...אין לי ...אויר".
"רק עוד קצת ,יוסי".
"הרגליים שלי כואבות".
"כמעט הגענו".
"לאן? לאן אנחנו צריכים להגיע?"
"הסתכל קדימה  -הנה ,שם".
שני הנערים מרימים מבטם ורואים את
היעד לנגד עיניהם .המקום נראה מקסים.
כה שלו וכה מושלם.
"פנינו מועדות לשם".
"אך מדוע ...אנו רצים?"
"כי אנחנו חייבים לרוץ כדי להגיע מכאן
לשם .אם נלך לאט ,לא נגיע".
"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת
הארץ" )בראשית א' ,א'( .מחבר הספר
"ממעמקים" מציע הסבר מעמיק על טבעם
של שמים וארץ .המילה "שמים" באה
מהמילה "שם" .השמים הם שם .זהו עולם
שאיננו כאן ,בעולמנו הגשמי ,אלא הוא
מגיע בסוף ,אחרי שכבר השלמנו את הזמן
שנקבע לשהותנו בעולם הזה .העולם הבא
הוא עולם מושלם ,ובו מגיעים כל הדברים
לשלמות" .ארץ" באה מהמילה "רץ".
העולם הזה רץ .הוא תמיד מתקדם לכיוון כלשהו .יש בו חסר ,והוא
שואף למלא חסר זה .אנו ,כאן ,תמיד רצים כדי להשיג דברים .אנו
חשים בחוסר השלמות ורוצים להגיע אליה .אך ניתן להגיע אליה
רק "שם"  -בשמים.
ילדים יקרים . . .
בעולם הזה אנו רודפים אחר מצוות" .יהודה בן תימא אומר הוי...רץ
כצבי ...לעשות רצון אביך שבשמים" )פרקי אבות ה' ,כ'(" .בן עזאי
אומר ,הוי רץ למצוה קלה" )פרקי אבות ד' ,ב'(" .וירץ ]אברהם[
לקראתם ]לקראת שלושת המלאכים[" )בראשית י"ח ,ב'( .כשאמא
מבקשת עזרה ,רוצו לעזור לה .ואפשר גם לרוץ לבית הספר ללמוד
תורה ,ולרוץ לבית הכנסת להתפלל .כשאתם רצים ,אתם מראים
לה' כמה אתם אוהבים את מצוותיו ומצפים בקוצר רוח לקיימן.

ולבסוף ,התי"ו  -שמייצג את התורה" .ותלמוד תורה כנגד כולם"
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