Parashas Tazria
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).

Rav 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, Parashas HaChodesh, we commemorate 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.

The Projectile
“We have now reached the final ses-

sion of your training program. Please step
this way.”
The trainees moved in closer to see the
giant missile, standing on its underground
launch pad.

“This missile is deadly. Its warhead can
cause untold destruction.”
“Sir, what triggers the launch of this missile?”
“That is a very good question, young
man. It is voice activated. It has a sound
sensor that identifies certain words. If
they are spoken, the missile
blasts off.”
“Sir,
is
it
confidential
information to ask what is
the
destination
of
this
missile?”
“It is very confidential,
because no one knows its
destination.”
“What? It could be pointed at
my home town!”
“That’s right.”
“If I say one of the code
words, I could activate the
missile and destroy my family
and friends.”
“Young man, you had better watch what
you say.”
Kinderlach . . .
Do you recognize this parable? The code
words are loshon hora, and the missile is
the terrible destruction that it causes. The
Chofetz Chaim in his book, “Shmiras HaLoshon” describes what happens when we
speak loshon hora. The words go up to
heaven, and evil forces grab hold of them.
They send them back down to earth in the
form of death and destruction. We must be
very careful what we say, for every word is
heard, and comes back to haunt us.

For His Name
With Love
“This month shall be for you the be-

ginning of months; it shall be the first
month of the year to you” (Shemos 12:2).
“Is this another special parasha, Abba?”
“Yes it is, Avi. It is the last of the four
parshios – Parashas HaChodesh.”
“Is it about this month?”
“Yes, Avi.”
“What is so unique about this month of
Nissan, that it receives a special parasha,
Abba?”
“Ahhhh. The month of Nissan is a glorious month, Avi. The Yalkut Shemoni
(Parashas Bo) states that we were redeemed [from Mitzrayim] in Nissan, and
are destined to be redeemed [from the
present golus] in Nissan. The Torah
counts Nissan as the first month for the
Jewish people, because Yetzias Mitzrayim
occurred then, and because it is our
‘birthday’ as a nation. In fact, the Gemora
(Shabbos 87b) relates that Rosh Chodesh
Nissan was such a holy day, that it acquired ten crowns! The Avodah of the

Mishkan, in all of its magnificent glory,
began on that day. The princes of the
twelve tribes began bringing their inaugural offerings on that day. So you see, Avi,
Nissan is truly the first of the months.
Such a unique month deserves a special
announcement in the Beis HaKinesses.”
“I am sure that Rav Zeidel Epstein adds
more explanation to Parashas HaChodesh.”

“Correct,

Avi. He speaks about the

mitzvah of Kiddush HaChodesh (sanctifying
the new month.) When Hashem gave this
mitzvah to Klal Yisrael, he gave us tremendous koach (power). We control the holiness of the z’manim (appointed times.) For
example, Beis Din can decide which day is
Rosh Chodesh Nissan. Thirteen days later
will be Erev Pesach. One who does not
bring the Korbon Pesach on that day receives the punishment of kares (spiritual
excommunication). One who eats chometz
during the following seven days receives
the same punishment. Who decided which
day would bring the punishment of kares?
We did! We hold the power of kedusha
(holiness), which carries along with it spiritual life and death.”
“Awesome.”
“Rav Epstein cites other examples to
show how we control the forces of nature also. Therefore, he concludes that
Hashem’s empowerment of Klal Yisrael
with this mitzvah shows His great love for
us. He would only give such a great gift
to a people whom He loves dearly.”
“Abba, I feel so good! Hashem loves me!
What can I give Him in exchange for that
love?”
“You can follow His instructions. You can
live your life as He wishes. You can live
‘l’maan Shemo b’ahavah’ – for the sake of
His name, with love. This is our way of
reciprocating Hashem’s love for us.”
Kinderlach . . .
Hashem loves us! He gave our ancestors a
very big mitzvah that proves it – Kiddush
HaChodesh. He put control of the
kedusha of z’manim in their hands. Although we do not have this mitzvah today, we still have Hashem’s love. It is
every bit as strong as it was back then. We
surely want to show Him that we appreciate that love, and want to return our love
to Him. How? By learning His Torah and
keeping His mitzvos. By living our lives for
His sake. This is our final preparation for
Pesach, kinderlach. When we live “l’maan
Shemo b’ahavah,” then we become kelim
(vessels) which are ready to receive all of
His blessings and goodness. We can
gather all of great hisorerus (spiritual
awakening) that Hashem showers upon us
the night of the Pesach Seder. This is what
we give, and this is what we get. For His
Name with love.
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"החודש הזה לכם ראש חודשים; ראשון הוא לכם לחודשי השנה
)שמות י"ב ,ב'(".
"האם זו עוד פרשה מיוחדת ,אבא?"
"כן ,אברימי .זוהי האחרונה מבין ארבע הפרשיות – פרשת
החודש".
"האם היא נוגעת לחודש הזה?"
"כן ,אברימי".
"מה מיוחד כל כך בחודש ניסן ,שהוא מקבל פרשה מיוחדת,
אבא?"
"אהה ...חודש ניסן הוא חודש נפלא ,אברימי .ילקוט שמעוני
)פרשת בא( מציין ש'בניסן נגאלו ]ממצרים[ ובניסן עתידין להגאל
]מהגלות הנוכחית[ ".התורה מונה את חודש ניסן כחודש הראשון
לעם ישראל ,מכיוון שיציאת מצרים אירעה בחודש הזה – זהו 'יום
ההולדת' שלנו כאומה .ועוד ,הגמרא )שבת
פ"ז ע"ב( אומרת שראש חודש ניסן הוא יום
קדוש כל כך ,שהוא זכה בעשרה כתרים!
עבודת המשכן ,בכל תפארתה ,החלה ביום
זה .נשיאי שנים עשר שבטי ישראל החלו
להביא את קרבנות חנוכת המזבח ביום הזה.
אתה רואה ,אם כן ,שניסן הוא אכן ראש
לחודשים .לחודש מיוחד כל כך מגיע
ש'יודיעו' עליו באופן מיוחד בבית הכנסת".
"אני בטוח שהרב זיידל אפשטיין זצ"ל הביא
עוד הסברים לפרשת החודש".
"נכון מאוד ,אברימי .הוא מדבר על מצוות
קידוש החודש .כאשר ה' נתן מצווה זו לעם
ישראל ,הוא נתן בידינו כוח עצום .אנו
שולטים בקדושת הזמנים )המועדים(.
לדוגמא ,בית הדין יכול להחליט באיזה יום
יחול ראש חודש ניסן .שלושה עשר יום
לאחר מכן יהיה ערב פסח .מי שלא מביא
קרבן פסח ביום זה עונשו כרת )אבדן
רוחני( .מי שאוכל חמץ בשבעת הימים
שלאחר מכן ,גם כן נענש בכרת .מי החליט
איזה יום יביא עונש כרת על מי שיעשה או
לא יעשה בו מעשים מסוימים? אנחנו! בידינו
הכוח לקבוע את קדושת היום ,דבר הקובע
חיים ומוות – במושגים רוחניים".
"מדהים".
"הרב אפשטיין מביא עוד דוגמאות המראות כיצד אנו שולטים גם
בכוחות הטבע .והוא מגיע למסקנה שמצווה זו ,שבה ה' מעצים את
כוחו של עם ישראל ,מרה את אהבתו הגדולה לנו .רק לאנשים
שהוא אוהב מאוד הוא יכול לתת מתנה כה גדולה".
"אבא ,זו הרגשה טובה כל כך! ה' אוהב אותי! מה אוכל לתת לו
בתמורה לאותה אהבה?"
"אתה יכול למלא אחר הוראותיו .אתה יכול לחיות את חייך כפי
שהוא רוצה שתחיה אותם .אתה יכול לחיות 'למען שמו באהבה'.
זוהי הדרך שבה אנו מחזירים לה' מעט מן האהבה שלו לנו".
ילדים יקרים . . .
ה' אוהב אותנו! הוא נתן לאבותינו מצווה גדולה מאוד המוכיחה
זאת – קידוש החודש .הוא נתן בידם את הכוח לשלוט בקדושת
הזמן .על אף שאין לנו מצווה זו כיום ,אהבת ה' לנו עדיין חיה
וקיימת – וחזקה כפי שהיתה אז .אנו ודאי רוצים להראות לו כיצד
אנו מעריכים אהבה זו ,ולהחזיר לו אהבה גם כן .כיצד? על ידי
לימוד תורתו ושמירת מצוותיו ,כאשר אנו חיים את חיינו למענו .זוהי
השלמת ההכנות לפסח ,ילדים יקרים .כאשר אנו חיים "למען שמו
באהבה" ,אנו נעשים לכלים המוכנים לקבל את כל ברכתו וטובו.
אנו יכולים לאגור את כל ההתעוררות הרוחנית שה' משפיע עלינו
בליל הסדר .זה מה שאנו יכולים לתת ,וזה מה שאנחנו מקבלים.
למען שמו באהבה.
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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 . . .
השבוע ,פרשת החודש ,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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"וכעת אנו מגיעים לשלב האחרון בתוכנית
האימונים שלנו .גשו הנה".
חניכי הקורס התקרבו לטיל הענק ,שניצב
על כן  -השיגור התתקרקעי  -שלו.
"טיל זה קטלני במיוחד .ראש החץ שלו יכול לזרוע הרס רב".
"כיצד משגרים את הטיל?"
"זוהי שאלה טובה מאוד .הוא מופעל ע"י דיבור .יש לו חיישני קול
שמזהים מילים מסוימות .אם אומרים אותן  -הטיל יוצא לדרך".
"האם היעד של טיל זה הוא סודי?"
"הוא סודי ביותר  -אף אחד אינו יודע להיכן מכוון הטיל!"
"מה?! הרי הטיל יכול להיות מכוון אל עבר עיר מגורי!"
"נכון".
"ואם אומר אחת ממילות הקוד שלו ,אני עלול להפעילו ולהשמיד
את משפחתי וידידי".
אכן  -עליך להזהר בדבריך".
ילדים יקרים . . .
האם אתם מכירים את המשל זה? "מילות הקוד" הן מלים של לשון
הרע ,ופגיעת הטיל היא משל להרס הרב שדברי לשון הרע
גורמים .החפץ חיים זצ"ל ,בספרו "שמירת הלשון" מתאר מה קורה
כשאנו מדברים לשון הרע .המלים שלנו עולות לשמיים ,וכוחות
ֶשע אוחזים בהן ,וכשהם מחזירים את המלים לארץ התוצאה
הר
היא הרס וחורבן .עלינו להזהר מאוד בדברינו ,כי כולם נשמעים
בשמיים ושבים לפקוד אותנו.
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