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Do you have ambition? 
When you were younger, were 
you striving to reach a goal; a 
job that would lead you to    
success in life?
Everyone dreams of being     
successful. Some are happy on a 
small scale, but most would like 
to reach the top – wherever that 
is!
G-d works in mysterious ways, 
but there are signs along the 
path to success.
The Torah introduces us with 
much excitement to the birth of 
Moshe Rabenu. Although all the 
Hebrew newborn babies are   
being sent to their death by 
drowning in the River Nile, Moshe 
Rabenu miraculously survives 
and is looked after by his sister 
from afar and eventually by his 
mother from nearby.
Pharaoh at that time had no 
idea what was to become of this 
baby.
We are left in no doubt that G-d 
runs the path of life – as we see 
with our own eyes, the Hebrew 
leader growing up under the 
eyes of Pharaoh. 
Eventually, as a young man, 
Moshe comes across a fellow 
Hebrew being struck by an    
Egyptian man. At that time he 
felt his allegiance with the     

oppressed Hebrew and 
defended him: “He looked from 
side to side and saw that there 
was no man” – seemingly no one 
was watching,  so he struck the 
Egyptian who died.
 The following day, Moshe found 
himself confronted by two     
Hebrews quarrelling. Amidst his 
efforts to calm the situation, he 
was accused of planning to slay 
one of them just as he had slain 
the Egyptian. 

Our Sages are confused – how is 
it possible that Moshe could be 
accused of having slain some-
one when he had clearly ascer-
tained that there was no ‘man’ 
in sight?

I will explain with a beautiful idea 
I once heard.

A Jewish stranger once visited a 
town. He saw another Jew     
walking and approached him. 

“Can I ask you a question?” he 
asked.

“Not now! I am late for        
synagogue”, replied the man, as 
he turned, running towards a 
large building at the end of the 
street.
The stranger was actually quite 
happy with the response – you 
see, all he wanted to ask the 
person was; “where was the 
town synagogue?”
He followed the man and 
prayed. At the end of the prayer 
he approached the man and 
said to him, 

“ I have a question to ask you.”
This time the person replied, 

“Sure, go ahead!”
“The Torah tells us that when Yosef 
at the age of 17 was sent by his 
father to find his brothers, he 
found an ISH – ‘a man’ – on the 
road.  Our Sages explain that this 
ISH was Gavriel the angel, who 
proceeded to help Yosef find his 
way to the brothers. 
How do the Sages know that this 
ISH was Gavriel? In fact,       
elsewhere, the Torah calls Eisav’s 
angel ISH!
So how come in one place, the 
word ISH is translated by our   
sages to mean Gavriel, and in 
the other it means the arch    
enemy angel of Eisav??

p.t.o.
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The person looked on, astound-
ed by such a great question. 

“I have no idea!” he said.
“Let me explain”, continued the 
stranger, “with the saintly      
explanation of Rabbi of Tsanz the 
Divrei Chaim.

“When the angel of Eisav fought 
Yakov the whole night, at the 
end Yakov asked the angel for a 
blessing.
Do you know what his response 
was?
The angel responded, ‘I don’t 
have time to give you – it is dawn 
and I need to sing in front of G-d 
at this time – leave me alone. 
Get out of here so I can go back 
to synagogue.’
If that’s the answer you receive 
from a stranger, be assured he is 
a bad angel!
But when Yosef was lost, he 
came across an ISH and that ISH 
asked him, ‘how can I help?’
Such a person is a good angel – 
hence our sages state it was    
Gavriel!”

Needless to say, the person    
understood the stranger’s       
powerful message.

To be a ‘good man’ means to be 
caring.
When Moshe came out and saw 
that the Egyptian master was   
oppressing the Hebrew slave, he 
himself was hurt and could not 
look on. He searched left and 
right,  to see if there was any man 
around.
The Netziv offers a fantastic   
insight.  There were in fact     
people around when Moshe saw 
the Egyptian striking the Hebrew, 
but the Torah is emphasising that 
nobody was interested in doing 
anything about it.
Hence when the Torah states “he 
saw there was no man” – it 
means he realised that no one 
was up to the task of helping this 
poor slave.
The word ISH – ‘man’ –refers to a 
man of worth, of moral fibre; a 
man who seeks to right        

something which he believes to 
be wrong – in this case, to stand 
up for injustice.
It is to this fact that Hillel teaches 
that: “In a place where there are 
no men, strive to be a man.” 
(Pirkei Avot, 2:5).
At a time when others just looked 
on, Moshe was ready to act. 
Through his actions he showed 
his caring and eventually leader-
ship capabilities. 

Moshe Rabenu, through his small 
actions, was now bringing out 
the credentials of his future      
leadership.
Success is a process; it requires 
commitment, clarity and set 
goals. But more importantly, the 
Torah teaches us a special secret 
– big jobs usually go to the men 
who prove their ability to      
outgrow small ones.

p.t.o.
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 ״מעשה בעשיר שגידל יתום בביתו״

 בחומש שמות מתחילים אנו לקרוא את פרשת גלות מצרים,השיעבוד בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה,ואת הגאולה המופלאה
 .שבאה בעקבותיו,באותות ובמופתים,ביד חזקה ובזרוע נטויה

 ?והשאלה המתעוררת היא: ״מדוע״

 מדוע,לפני שהקדוש ברוך הוא לקחנו לו לעם,לפני שנתן לנו את תורתו והנחיל לנו את ארץ ישראל,הצריך אותנו לעבור דרך כור 
ונינוח יותר,אילו היו בני ישראל  נשארים בארץ ישראל,מתרבים  הברזל במצרים,בית העבדים הנורא? האם לא היה טבעי יותר 

 ?בה,מקבלים את התורה ויורשים את ארצם מבלי לצאת ממנה
 !לרבינו ״הבן איש חי״ זצ״ל יש לכך תשובה בדרך משל, והתשובה נכונה כל כך גם לנו,ולדורינו

 משל לעשיר,שגידל בביתו יתום,מקטנותו ועד לימי בחרותו. מפיתו אכל ובביתו התגורר,ונחשב כאחד מבני המשפחה האמידה. יום
 .אחד ישב העשיר ואכל בחברת רעייתו,ובא לפניו עני לבקש נדבה

 חשב העני לקבל חמשה שקלים,אולי עשרה. הושיט העשיר את ידו לכיסו,והוציא שטר בן מאה שקלים. היה ליבו טוב עליו,ובפרץ
 .נדיבות העניק אותו לעני. התפעל העני מהמתנה הנדיבה והחל להודות ולהלל את העשיר,בירך אותו ברכות עד בלי די

גם בצאתו מן הבית לא פסק לברך,ואף בלכתו ברחוב נשמעו ברכותיו עד לבית העשיר
 

-אמרה אשת העשיר לבעלה: ״ראה נא כמה ברכות קיבלת עבור 100 שקלים. ויתום זה שאנו מגדלים,כבר הוצאנו עליו אלפי שקלים
 ומעולם לא שמעתי מפיו מלות ברכה ושבח!״ 

 .חייך העשיר ואמר: ״המתיני מעט,ותקבלי תשובה לשאלתך״
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1. Why does the verse say "And Yosef was in 
Egypt"?
1:5 - This verse adds that, despite being in 
Egypt as a ruler, Yosef maintained his   
righteousness.

2. "...And they will go up out of the land." Who 
said this and what did he mean?
1:10 - Pharaoh said it, meaning that the        
Egyptians would be forced to leave Egypt.

3. Why did Pharaoh specifically choose water as the 
means of killing the Jewish boys? (Two reasons.)
1:10,22 - He hoped to escape divine retribution, 
as G-d promised never to flood the entire world. 
Also, his astrologers saw that the Jewish         
redeemer's downfall would be through water.

4. "She saw that he was good." What did she see 
"good" about Moshe that was unique?
2:2 - When he was born, the house was filled 
with light.

5. Which Hebrew men were fighting each 
other?
2:13 - Datan and Aviram.
6. Moshe was afraid that the Jewish     
People were not fit to be redeemed because 
some among them committed a certain sin. 
What sin?

2:14 - Lashon hara (evil speech).
7. Why did the Midianites drive Yitro's daughters 

away from the well?
2:17 - Because a ban had been placed on Yitro 
for abandoning idol worship.

8. How did Yitro know that Moshe was Yaakov's     
descendant?
2:20 - The well water rose towards Moshe.

9. What lesson was Moshe to learn from the fact that 
the burning bush was not consumed?
3:12 - Just as the bush was not consumed, so 
too Moshe would be protected by G-d. p.t.o.

 קרא העשיר לאותו יתום,ואמר לו: ״שמעני. כל עוד היית ילד רך בשנים, גידלנו אותך בביתנו,וכל מחסורך היה עלינו. עתה גדלת
 והיית לאיש,יכול אתה להרוויח את לחמך בעצמך. צא איפה מביתי,ודאג לעצמך!״

חרד הנער: ״עכשיו?!״ והעשיר אישר: ״ עכשיו, מיד!״
 

 .נבוך הבחור,ולא מצא מילים. קד קידה ויצא אל הרחוב. כסף לא היה לו,לא אוכל ולא מקום לינה
 ישן בקרן רחוב,קם בבגדים קמוטים,ורעב ללחם. באין ברירה השכיר עצמו לסחוב סלים לעקרות בית שערכו קניות בשוק,וקיבל

בשכרו שיירי ירקות. אין לקנא במצבו,ואפשר לשער את דיכאונו
. 

 ביום השלישי מצאו אחד ממשרתי העשיר,ואמר לו: ״אדוני קורא לך״. התייצב הנער בפני העשיר,שהתבונן בפניו הנפולים ובגדיו
 הקמוטים ואמר: ״רואה אני שהדבר קשה עליך! תוכל לשוב ולהתגורר בביתנו כמקודם. מיד הורה לערוך את השולחן. ישב הבחור אל
 הארוחה הראשונה לאחר 3 ימים. וכל כף שהכניס לפיו הודה ושיבח את בעל הבית מיטיבו, ובין מנה ומנה לא פסק להלל ולפאר את

 .....העשיר. גחן העשיר ולחש לאשתו: ״הרי לך תשובה לשאלה ששאלת
 אין אדם מכיר טובה על דבר שנראה לו טבעי ומובן מאליו. אותו עני קיבל נדבה שלא חלם עליה-- והודה עד בלי די. יתום זה רגיל

 .היה לאכול על שולחנינו,ולא חשב כלל שיש כאן טובה וחסד 
...רק כאשר ראה שיתכן גם אחרת,ושאין חייבים לו דבר,מבין הוא עד כמה חייב הוא להכיר טובה!״

 
 כך--- אמר רבינו ״הבן איש חי״ -- אילו היו בני ישראל נשארים בארצם,היו מקבלים את כל הטובות בטבעיות ובאדישות. מה עשה
 ,הקב״ה, הורידם למצרים,לבית עבדים,ונוכחו לדעת שמצד עצמם אין להם כלום. ואז,כאשר נגאלו- ״שירה חדשה שבחו גאולים״

!בהכירם לדעת שהכל חסד וחנינה,ועל הכל יש להודות ולהלל
 

 זהו שאמרו שארץ ישראל מתנה טובה היא,ולא ניתנה אלא ע״י יסורים. כדי שנדע להעריכה כערכה ולהודות על נתינתה! ובכל יום 
 ויום לפני תפילת העמידה,נצטווינו להזכיר את יציאת מצרים ולהסמיכה לתפילה. ומדוע, כדי שנזכור בתפילותינו את לקח יציאת
ולא לחכות ושעל.  צעד  כל  על  ולראות את חסד ה׳  לפקוח עיניים  הוא. שנשכיל   מצרים. שנדע שכל מה שיש לנו,מתנת שמים 
 לחולי,חלילה,כדי להודות על הבריאות. לא לחכות למצוקה,חלילה, כדי להכיר טובה על הרווחה. ונכונים הדברים גם לגבי דורינו
 בכללו,הדור שלפני הגאולה. דור,שכל המסגרות מתמוטטות בו,ואין בטחון בשום דבר: יד הברזל של רוסיה- התמוססה. הכלכלה

.האמריקאית-בשפל. התרבות האנושית התגלתה בריקנותה
 

 תמנון הטרור משלח זרועותיו לכל קצווי תבל. העולם כולו עומד בפני סימן שאלה, אם לא בפני מבוי סתום. עומדים אנו במצבו של
 אותו בחור רגע לפני שהוא נקרא חזרה. רגע לפני ההתגלות הגדולה,לפני ההכרזה וההכרה: ״ראו עתה,כי אני אני הוא!״ ואז נדע

 להכיר טובה,על כל החסד שבגאולה,ופסוק מפורש הוא: ״הושיענו ה׳ אלוקינו וקבצנו מן הגויים-להודות לשם קדשך!״
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Rav Tzvi Pesach possessed the 
courage of a lion as he fearlessly 
paskened Halacha the way he 
saw it, despite giving the utmost 
respect to preceding poskim.  
He earned the titles ‘Posek 
HaDor’, ‘Gaon HaHora'ah’, and 

‘Mara D'Ara D'Yisrael’. Yet when 
it came to dealing with the    
Hamon Am, Rav Tzvi Pesach had 
a heart of soft gold.

When a poor   
person would 
bring him a treif 
chicken to check, he would take 
money out of his pocket and tell 
them to buy another one.  One 
time a poor woman came with 
a treif chicken.  He knew this 
woman would be insulted if he 
gave her money.  Rav Tzvi     
Pesach took the chicken to his 
kitchen and disposed of it.  He 

then asked his daughter if they 
had any uncooked freshly 
slaughtered chickens, which 
they did.  He then brought it out 
to the woman, gave it to her, 
and told her that after        
examining her chicken, he 
paskened that it was Kosher 
L'Mehadrin.

10. What merit did the Jewish People have that     
warranted G-d’s promise to redeem them?

3:12 - That they were destined to receive the 


