NISSAN: LIVING THE MONTH
A SPRING OF FAITH
The First Month: The First Mitzvah
Rabbi Yosef Y. Ettlinger
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):בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל (ראש השנה י"א

Hashem Yisborach blessed me with the special zechus of growing up in the home of one of the
Page | greatest tzaddikim of our times, Rav Shimon Schwab zt”l.
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86 years ago, on Shabbos HaChodesh, Parshas Vayakhel-Pekudei, Sat, 28/29 March 1930 =
29th of Adar, 5690 כ״ט בַּאדָ ר תר״צ, 22 year old Shimon Schwab a talmid of the Mirrer Yeshiva
visited with the venerable Chofetz Chaim en route from Mir to his home town Frankfurt
Germany. The visit made an indelible impression on him, and he would refer to the encounter
often throughout his life.
“On Friday night –it was Rosh Chodesh Nissan- the Chofetz Chaim said, “the Chachomim,
taught that the Geula, was in the month of Nissan and the future Geula will also be in
Nissan. It is now Nissan, and the Geula may well be this very month.”
He was sitting in his own room with his cap over his eyes. There were 60 - 70 people in
the room, yet he talked in a loud voice as though he were addressing an auditorium of
several thousand people. In fact, I had the feeling that he was speaking to the entire
world.
He said, “How do you deal with the possibility of Moshiach coming: maybe he is coming
this very month maybe he is not coming? Al pi din, objectively speaking , it’s doubt of
equal possibilities…” Are we ready?”
So what is our Avoda during Chodesh Nissan?
 א (דכד ברא קוב"ה עלמא אסתכל בה באורייתא וברא עלמא,זוהר תרומה )ח"ב קסא

So if we are to know how to live Nissan we must look into the Torah, from hora’ah and
attempt to draw the appropriate inspiration.
After 210 years of torment, pain, suffering, and trauma, followed by nine debilitating Makkos
which wreaked havoc on all of Egypt, Hashem Yisborach speaks to Moshe Rabbeinu and
instructs him to command the Jewish people that the purpose for the impending
emancipation; a life of Torah and Mitzvah observance בְּהֹוצִיאֲ ָך אֶ ת הָ עָ ם מִ מִ צ ְַּרי ִם תַ עַ בְּדּון אֶ ת
ים עַ ל הָ הָ ר הַ זֶה- ִ הָ אֱ ֹלהis to begin immediately, more than two months before they will stand
united at the foot of Har Sinai and accept the Torah.
This ordinance is so significant and central to the essence of Klal Yisrael, that the very first
Rashi in Chumash teaches us that it would have been fitting to begin the Torah with this first
Mitzvah the Jews received in Mitzraim,
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 שהיא מצוה ראשונה, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם,אמר רבי יצחק
שנצטוו ישראל
but Hashem had many reasons for beginning with Bereishis.
Page |
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However, on face value, this mitzvah may not appear to us to be so central to our present
existence. But this cannot be.
What indeed is this mitzvah?
: ב הַ ח ֹדֶ ׁש הַ זֶה ָלכֶם ר ֹאׁש חֳ דָ ׁשִ ים ִראׁשֹון הּוא ָלכֶם לְּחָ דְּ ׁשֵׁ י הַ שָ נָה
In times of yore, the Sanhedrin accepted testimony from two witnesses who observed the new
moon and “accordingly” called for Rosh Chodesh. Some months ended up being 29 days,
some were 30 and the Yomim Tovim followed accordingly.
This practice continued for 1671 years from 2448 until 4119. Hillel Hanassi instituted the fixed
calendar – 1657 years ago - or 289 years after the Churban Bayis Sheni in year 359, because
of the oppressive rise of the Church’s power which threatened the Jewish existence in Eretz
Yisrael1.
Indeed this notion is fascinating. While Shabbos comes automatically; Yom Tov and all if its
spiritual power, its mitzvos and aveiros are initiated On High through the calling of the human
Beis Din in Yerushalayim. Hashem is mekadesh Shabbos V’yisrael. Yisrael is mekadesh Yom Tov.
Hence we conclude the bracha in Yom Tov shmone esrei and Kiddush- mekadesh Yisrael
Vehazemanim.
But that explains the timeless significance of Chodesh. What about the fact that Nissan is to be
the Rishon HaChodashim? What difference does that make to us, especially in lieu of the fact
that we count our years from Tishrei, the seventh month?
It is true that Chasam Sofer was makpid to try not to refer to January as 01 so as not to
transgress the concept of Hachodesh Hazaeh Lachem Rishon Hu, that we should count 1, 2, 3
from Yetzias Mitzraim, just as we say Yom Rishon and Yom Sheni to remember Shabbos –
In terms of the first civic month, there’s no astronomical reason to celebrate New Year’s Day
on January 1. Instead, the modern New Year’s celebration stems from the ancient, two-faced,
Roman getchge J-a-n-u-s – for whom the month of January is also named – as well as the
circumcision day of yushke – certainly a repulsive exercise for Bnei Keil Chai - but we do not
find this as an iron-clad Halacha in Shulchan Aruch.
.) אבל מצוה זו לא יעשה אותה לעולם אלא בית דין הגדול לבד ובארץ ישראל לבד (רמב"ם מנין המצוות קנ"ג עיין שם באורך1
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Even Ramban who makes reference to such a concept to counting our months from Yetzias
Mitzraim, seems to suggest that from the time we entered Bavel, we began using the names of
Nissan, Iyyar etc which are Kasdei names in order to recognize that Hashem took us out of the
Galus Bavel and will ultimately redeem us like He did from Mitzraim.
Page |
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Accordingly, it seems so far that for us, this opening mitzvah of הַ ח ֹדֶ ׁש הַ זֶה ָלכֶם ר ֹאׁש חֳ דָ ׁשִ ים
 ִראׁשֹון הּוא ָלכֶם לְּחָ דְּ ׁשֵׁ י הַ שָ נָהis of little significance. But this cannot be.
One of the thirteen principles of faith is:

אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהא מחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו
The Torah is timeless and has a timeless directive and message for every generation.
Hence, every thinking Jew must ask him/herself:
“What practical lesson in our Avodas Hashem can we draw from this injunction that we view
Nissan as the first of our months?”
In fact, at first glance, the injunction might seem a little odd.
Bnei Eisav, Edom, the Roman Empire; Europe, Russia, US, the Western World follow the solar
calendar.
Quite fascinatingly, the solar year is 365 days; 7X49 plus 22 (12+10).
The message: the existence of the entire universe, is so that the twelve shevatim should fulfill
the asseres hadibros
יהי
ִ  וְ ִא,יק ֵרי טוֹב
ְ  ְד ִא, לָּקֳ בֵ יל הַ אי ַד ְרגָּא ְדצַ ִדיק, מַ אי טַ עְ מָּ א ְשבּועִ ין ִמנְהוֹן,בְ גִ ין כָּ ְך ִמ ְניַן יְמוֹת הַ חַ מָּ ה שס''ה
 ְד ִאיהּו ָּינִיק, לָּקֳ בֵ ל ֶׁשבַ ע ְשבּועִ ין ֶׁשבַ ע זִ ְמנִין, ֶׁשבַ ע ְשבּועִ ין ֶׁשבַ ע זִ ְמנִין, וְ ָּינִיק ִמנֵיּה הַ אי ִש ְמ ָּשא ִדלְ תַ ָּתא,ְשבִ יעִ י
.  ּולְ ִקבְ לָּא ְשנֵי יוֹבֵ ל ִדלְ תַ ָּתא.יק ֵרי יוֹבֵ ל
ְ  ְד ִא, מֵ ִאימָּ א עִ ילָָּאה
 ְדהָּ א צַ ִדיק ִדלְ עֵ ילָּא, ְדעָּ לְ מָּ א ַת ָּתָאה ִא ְת ַקיֵים ֲעלַיְיהּו,ַאתוָּ ון ְדאו ָֹּריְיתָּ א
ְ  לָּקֳ בֵ ל כ''ב,ִא ְש ָּתאֲ רּו ִמשס''ה כ''ב יו ִֹמין
 ְדהַ אי, ָּתיְ יבִ ין ִת ְניָּינּות לְ ַקבְ לָּא מֵ הַ אי ַד ְרגָּא ְדטוֹב, וְ כַ ד ִא ְש ַתלִ ימּו ִאינּון שס''ה יו ִֹמין.ית ְק ֵרי
ְ תו ָֹּרה ֶׁשבִ כְ תָּ ב ִא
) (זהר חדש. ָּתיְ יבִ ין ִת ְניָּינּות לְ ַקבְ לָּא ִמן ִאימָּ א עִ לָָּאה, וְ כָּ ל ִאינּון ֶׁשבַ ע ַד ְרגִ ין עִ יל ִָּאין,ַד ְרגָּא
Bnei Yishmael, however, follow the lunar calendar roughly 354 days (12X29.5) 11 days shorter
than the solar year. Their months are completely independent from the solar seasons, so
Ramadan, the ninth Islamic month can fall out in any season.
 יַמָּ א עִ ילָָּאה ְדנָּהֲ ָּרא, לָּקֳ בֵ יל הַ אי ַד ְרגָּא ְשבִ יעָּ ָאה, מַ אי טַ עְ מָּ א ְשבּועִ ין ִמנְהוֹן. ְשנַת הַ לְ בָּ נָּה שנ''ה יו ִֹמין,בְ גִ ין כַ ְך
 לָּקֳ בֵ יל ְת ֵריסַ ר ְשבָּ ִטין ְדסַ חֲ ָּרנֵי הַ אי.חּושבַ ן ָּשנָּה
ְ ְ ִא ְש ָּתאֲ רּו ְת ֵריסַ ר יו ִֹמין ל, בְ מ''ט ְשבּועִ ין נְהו ִֹרין עִ ל ִָּאין,ִמצַ ִדיק
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ְרּוש ַל ם עִ לָָּאה .וְ או ְֹרחָּ א ְד ִאנּון ַת ְרעִ יןַ ,ינ ְִקין ִאינּון
יַמָּ א ,לְ ִמטַ ר מַ ְט ַרת מַ ְשכְ נָּא ,בִ ְת ֵריסַ ר ַת ְרעִ ין עִ ל ִָּאיןְ ,ד ִאית בִ י ָּ
ְהּודה אֶׁ חָּ ד.
ְשבָּ ִטין ,מֵ ִאימָּ א ַת ָּתָאה ,כָּ ל חַ ד לְ ִס ְט ֵריּה ,כִ ְדחָּ זֵ י לֵיּה ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,יחזקאל מח ) ַשעַ ר י ָּ
7X49 + 12.

The Jewish calendar however, bridges the lunar and solar calendar. Our months are governed
by the moon, and indeed we are compared to the waxing and waning moon2, but we must
synchronize our months with the solar seasons; Pesach is to be celebrated in the Chodesh
– Ha’aviv, the spring month
שמות כ"ג :טו אֶ ת חַ ג הַ מַ ּצֹות תִ ׁשְּ מ ֹר ׁשִ בְּעַ ת י ָמִ ים ת ֹאכַל מַ ּצֹות כַאֲ ׁשֶ ר ִצּוִיתִ ָך לְּמֹועֵׁ ד ח ֹדֶ ׁש הָ ָאבִיב כִי בֹו
יָצָאתָ מִ מִ צ ְָּרי ִם ו ְֹּלא י ֵָׁראּו פָ נַי ֵׁריקָ ם:
thus requiring leap years every few years.
- Parenthetically, the concept of Jewish bridging reflects itself in the way we write as well.
The Western World writes from left to right.
Yishmael writes from right to left.
Yet, we Jews write our letters from left to right and our words from right to left.
Our role in world history is to synthesize the unbridled chessed (R, E) of Yishmael and
unbridled (L, W) gevurah of Eisav into a balanced Tiferes of Yaakov; to bring the world back to
a state where the human being reflects a degree of perfection of the Borei Olam, becoming a
Merkava Lashechina.
2

פְּתַ ח ַרבִי אֶ לְּעָ זָר פּומֵׁ יּה ו ַאֲ מַ ר( ,דברים לג )אַ ׁשְּ ֶריָך י ִשְּ ָראֵׁ ל מִ י כָמֹוָך עַ ם נֹוׁשַ ע בַה' מָ גֵׁן עֶ ז ְְּּרָך ו ַאֲ ׁשֶ ר חֶ ֶרב גַאֲ ו ֶָתָך .וְּכִי גַאֲ ו ָתָ ן ׁשֶ ל י ִשְּ ָראֵׁ ל חֶ ֶרב הּוא .לָא.
דְּ הָ א הַ חֶ ֶרב לְּעֵׁ שָ ו אִ ְּתי ְּיהִ יבַת ,דִ כְּתִ יב (בראשית כז )ו ְּעַ ל חַ ְּרבְָּך תִ חְּ י ֶה .אֲ בָל י ִשְּ ָראֵׁ ל ,לָא .
אֶ לָא הָ כֵׁי ׁשְּ מַ עְּ נָא מֵׁ אַ בָא ,דְּ אִ לֵׁין אִ ינּון תָ א חֲ זֵׁי ,דְּ כַד ׁשָ מְּ עִ ין מִ לָה ,וְּלָא אִ תְּ י ַיׁשֵׁ ב ְּב ִלבְּהֹון ,דְּ אִ ינּון מַ גִיחִ ין דָ א עִ ם דָ א ,כְּאִ ינּון דְּ מַ גִיחֵׁ י קְּ ָרבָא בְּחַ ְּרבָאּ ,ובָעְּ י ָין
לְּקָ טְּ לָא דָ א לְּדָ א .
ּומִ לָה דָ א דַ אֲ מַ ר חַ ב ְָּרנָא ,כְָך הּוא ,וְּכֵׁן ָגז ְַּרנָא ב ְָּרזָא דְּ מַ תְּ נִיתָ א דִ ילָן ,דְּ כַד ב ְָּרא קּודְּ ׁשָ א ב ְִּריְך הּוא ְּלׁשִ מְּ ׁשָ א ּולְּסִ יהֲ ָראְּ ,גזַר עַ ל ׁשִ מְּ ׁשָ א ,דְּ אִ תְּ חַ זַר לְּמֶ הֱ ו ֵׁי
ׁשּולְּטָ נָא דְּ עֵׁ שָ וּ .ו ְּגזַר עַ ל סִ יהֲ ָרא ,לְּמֶ הֱ ו ֵׁי בְּעָ לְּמָ א דֵׁ ין ׁ,שּולְּטָ נָא דְּ י ַעֲ ק ֹבּ .ומַ נֵׁי עֲ לֵׁיהֹון ַרב ְְּּרבִין תַ קִ יפִ ין ,עַ ד דְּ י ֵׁיתֹון ְּת ֵׁרין אּומַ י ָיא אִ לֵׁין .
ו ְּהַ הּוא ַרב ְְּּר ָבנָא ,דְּ אִ ְּתמַ נֵׁי עַ ל סִ יהֲ ָראְּ ,בגִין אּומָ ה דְּ י ַעֲ ק ֹב ,בָעָ א מִ ן קּודְּ ׁשָ א ב ְִּריְך הּוא ,דְּ י ְִּתי ְּיהֵׁ ב ׁשּולְּטָ נָא לְּסִ יהֲ ָרא בְּעָ לְּמָ א דֵׁ ין ,כְּלֹומַ ר לָאּומָ ה דְּ י ַעֲ ק ֹב .
אֲ מַ ר קּודְּ ׁשָ א ב ְִּריְך הּוא ,וְּכִי מָ ה בָעְּ י ָיא אּומָ ה דְּ י ַעֲ ק ֹב ,אֶ לָא לְּעָ לְּמָ א דְּ ָאתֵׁ יּ ,ולְּׁשַ לְּטָ ָאה לְּהֹו עַ ל כָל עֲ בֹודַ ת כֹו ָכבִים ּומַ זָלֹות .אֲ בָל בְּעָ לְּמָ א דֵׁ יןְּ ,לכִי ּומַ עֲ טִ י
אֶ ת עַ צְּמֵׁ ְך ,ו ְּאִ ׁשְּ תַ עְּ ִבידִ י ְּבגָלּותָ א ,לְּמִ זְּכֵׁי לְּעָ לְּמָ א דְּ ָאתֵׁ י .
כַד ָאתֵׁ י אּומָ ה דְּ י ַעֲ ק ֹב ,אִ ְּת ַרעֲ מּו קַ מֵׁ יּה דְּ קּודְּ ׁשָ א ב ְִּריְך הּוא עַ ל דְּ אִ תְּ נְּטַ ל מִ נְּהֹון ׁשּולְּטָ נָא ,ו ְּאִ ְּתי ְּהֵׁ יבַת לְּעֵׁ שָ ו .אֲ מַ ר לְּהֹון קּודְּ ׁשָ א ב ְִּריְך הּוא ,וְּכִי מָ ה אַ תּון
בָעָ אן ׁשּולְּטָ נָא דְּ עָ לְּמָ א דֵׁ ין ,דְּ הָ א אֲ נָא עַ ְּרבָָאה ְּלׁשַ לְּטָ ָאה לְּכֹו לְּעָ לְּמָ א דְּ ֵׁ
ָאתי ,עַ ל כָל הָ אּומֹותּ .ו ְּבגִין כְָך הַ קְּ ִריבּו עָ לַי ַכפ ָָרה ,כְּלֹומַ ר עַ ל אֹותָ ּה הַ בְּטָ חָ ה
ְּאֹורי ְּיתָ א ,ו ְּעָ ַלי לָתֵׁ ת ָלכֶם שָ כָר טֹוב ,ו ְּעָ לַי לְּהַ ׁשְּ לִיט אֶ ְּתכֶם עַ ל כָל הָ אּומֹותׁ ,שֶ עַ ל כְָך מִ יעַ טְּ תִ י אֶ ת הַ י ֵָׁרחַ
ׁשֶ אֲ נִי עָ ֵׁרב בֹו ,הַ קְּ ִריבּו כַפָ ָרה ,ו ְּאִ תְּ עַ סְּ קּו ב ָ
בָעֹולָם הַ זֶה.
info@projectfellow.org. 5
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יִש ָּראֵ ל אֲ ֶׁשר בְ ָך אֶׁ ְתפָּ ָאר (ישעי' מט ג)
וַ יֹאמֶׁ ר לִ י עַ בְ ִדי אָּ ָּתה ְ
Where
ָארץ כִ י ֵשם ְי-ק-וָּ -ק נ ְִק ָּרא עָּ לֶׁיָך וְ י ְָּראּו ִממֶׁ ָך (דברים כח י)
וְ ָּראּו כָּ ל עַ מֵ י הָּ ֶׁ
| Page
6

.
And in truth, we will ultimately accomplish this hallowed and exciting mandate, when
ַסים( .ישעי' י"א :ט')
ָארץ ֵדעָּ ה אֶׁ ת ְי-ק-וָּ -ק כַמַ יִם ַליָּם ְמכ ִ
ֹלא י ֵָּרעּו וְ ֹלא י ְַש ִחיתּו בְ כָּל הַ ר ָּק ְד ִשי כִ י מָּ לְ ָאה הָּ ֶׁ

ירּוש ַלִם חֶׁ ְציָּם אֶׁ ל הַ יָּם הַ ַק ְדמ ֹונִי וְ חֶׁ ְציָּם אֶׁ ל הַ יָּם הָּ ַאחֲ רוֹן בַ ַקיִ ץ ּובָּ ח ֶֹׁרף
וְ הָּ יָּה בַ יוֹם הַ הּוא י ְֵצאּו מַ יִם חַ יִ ים ִמ ָּ
3
ּושמ ֹו אֶׁ חָּ ד (זכריה י"ד :ח ,ט)
יִהיֶׁה ְי-ק-וָּ -ק אֶׁ חָּ ד ְ
ָארץ בַ יוֹם הַ הּוא ְ
יִ ְהיֶׁה .וְ הָּ יָּה ְי-ק-וָּ -ק לְ מֶׁ לְֶׁך עַ ל כָּל הָּ ֶׁ
ָארץ ל ַָּדעַ ת אֶׁ ת כְ בוֹד ְי-ק-וָּ -ק כַ מַ יִ ם ְיכַסּו עַ ל יָּם( :חבקוק ב :י"ד)
כִ י ִתמָּ לֵא הָּ ֶׁ

יתי בֵ ית ְתפִ לָּה
וַ הֲ בִ יאו ִֹתים אֶׁ ל הַ ר ָּק ְד ִשי וְ ִשמַ ְח ִתים בְ בֵ ית ְתפִ ל ִָּתי עוֹֹלתֵ יהֶׁ ם וְ זִ בְ חֵ יהֶׁ ם לְ ָּרצוֹן עַ ל ִמזְ בְ ִחי כִ י בֵ ִ
יִ ָּק ֵרא לְ כָּ ל הָּ עַ ִמים (ישעי' נ"ו :ז')
And while we do not foolishly attempt to calculate when Moshiach will come,
ּושנַת גְ אּולַי בָּ ָאה
אמר הקב"ה שוטים הם שמחשבים קצי משיחא ,דבר שלא גליתי לעולם שנאמר יום נקם בלבי (כִ י יוֹם נ ָָּּקם בְ לִ בִ י ְ
[ישעי' ס"ג :ד']) ,.לבא לפומא לא גליא ואינון משתדלי למחשב קצי (זהר חדש)

And on the contrary, when Chabakuk painfully complained to Hashem that crime seems to pay
and the end is nowhere in sight,
ְטהוֹר עֵ ינַיִם מֵ ְראוֹת ָּרע וְ הַ בִ יט אֶׁ ל עָּ מָּ ל ֹלא תּוכָּל לָּמָּ ה תַ בִ יט בוֹגְ ִדים ַתחֲ ִריש בְ בַ לַע ָּר ָּשע צַ ִדיק ִממֶׁ נּו( :חבקוק א:
י"ג)
And when Chabakuk demanded an answer
עַ ל ִמ ְשמַ ְר ִתי אֶׁ ֱעמ ָֹּדה וְ אֶׁ ְתי ְַצבָּ ה עַ ל מָּ צוֹר וַ אֲ צַ פֶׁ ה לִ ְראוֹת מַ ה י ְַדבֶׁ ר בִ י ּומָּ ה אָּ ִשיב עַ ל ת ֹוכ ְַח ִתי ( :חבקוק ב :א)
Hashem responded
ב וַ ַי ֲע ֵננִי ְיקוָּ ק וַ יֹאמֶׁ ר כְ תוֹב חָּ זוֹן ּובָּ אֵ ר עַ ל הַ לֻּחוֹת לְ מַ עַ ן יָּרּוץ קו ֵֹרא ב ֹו :ג כִ י עוֹד חָּ זוֹן לַמוֹעֵ ד וְ יָּפֵ חַ ל ֵַקץ וְ ֹלא יְ כַזֵ ב
ִאם יִ ְתמַ ְהמָּ ּה חַ כֵה ל ֹו כִ י בֹא ָּיבֹא ֹלא יְ ַאחֵ ר:
The script will take painful time to pan out, but the glorious end is destined.
 3יהיה ה' אחד .שכל האומות שאין להם תורה האמתית יעזבו הבליהם ויודו לו שהוא אחד ואין עמו אל נכר  :ושמו אחד .שיהא שמו נזכר
בפי כולם ( :רש"י)
info@projectfellow.org. 6
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And thus, in a letter to HaRav Shimon Schwab, zt”l, HaRav Elchonon Wasserman zt”l Hy”d
cautions that although the footsteps may be heard louder and louder, we will not know when
the Moshiach arrives until he actually does so. What we can do is to be Mechake Lo--not only
believe that he will come--but also await him and do Teshuva to be able to greet him.
Page |
7

Nonetheless, we open our eyes to earth shattering world events where Islamic terror grips the
Western World with fright and fear, we observe the momentous movement in this exciting
direction.
You see, in the pageantry of Egypt when man offered offerings to placate the warring getchges
to try to attain his or his wishes, there is no notion of a perfect world for the living.
Only in monotheism, the belief that One Perfect G-d created the universe must deal with the
phenomenon that the world as we know it today is far from perfect. A perfected State of
existence is inevitable. Thus the three monotheistic religions; Judaism, Yushkeism, and Islam
all believe in their own version of Moshiach.
Our Neviim speak of Moshiach Ben Dovid. Yushkeism claim the second coming and Islam
believes in the mahdi
In Islamic eschatology, the Mahdi mahdī "guided one") is the prophesied redeemer of Islam
who will rule for five, seven, nine, or nineteen years (according to differing interpretations)
before the Day of Judgment (yawm al-qiyamah / literally, the Day of Resurrection) and will rid
the world of evil. Shiah (Suadi Arabia) and Sunni (Iran) Muslims argue as to whether their
mahdi was born and is hiding or has not been born yet and they are killing each other over this
dispute. They are killing each other in bloodbaths over who was the legitimate interpreter of
mohamad’s teachings and who will be the only sect of Islam that will be deemed pure at the end
of time, while the other 72 sects will ostensibly become gehinom fire according to the “prophet”.
The entire world is shaking, waging war over the Har Habayis.
The Yushkis are trying to missionize the Jews to Yushkeism. While the Presbyterians are trying
to boycott Israel, The evalingicals are supporting Nefesh B’Nefesh, Magen David Adom, and
tens of other shocking organizations – because they believe that before Yushke comes again,
the Jews have to be back on their homeland. Islam wants to rid the world of infidels before
the end of time. Yushkis are also a little confused about what will be in their version…
What is going on?
Why is Islamic terror lifting its ugly head in ways we never experienced before?
Why is the Vatican one of the biggest financial powers on earth?
© Rabbi Yosef Y. Ettlinger Project Fellow-YESHARIM Foundation for Ethical Law 105/21 Sanhedria Murchevet Jerusalem 02.581.6337
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Let us look at what the Rambam tells us.
הרמב"ם (הלכות מלכים פי"א ה"ד)" :וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי (מוחמד) שעמד אחריו אינן אלא לישר
דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד .שנאמר" :כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'
ולעבדו שכם אחד".
| Page
כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי 8
לב והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות
ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן וכבר בא משיח וגלה נסתריהם.
וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם
הטעום".

We do not comprehend the workings of Hashem,

ִאם ע ֶֹׁשק ָּרש וְ גֵזֶׁ ל ִמ ְשפָּ ט וָּ צֶׁ ֶׁדק ִת ְראֶׁ ה בַ ְמ ִדינָּה ַאל ִת ְתמַ ּה עַ ל הַ חֵ פֶׁ ץ כִ י ָּגבֹּהַ מֵ עַ ל ָּגבֹּהַ שֹמֵ ר ּוגְ ב ִֹהים
עלֵיהֶׁ ם( .קהלת ה:ז)
ֲ
but this is all part of Hashem’s plan to get the entire world to appreciate the Mashiach
Hashem

Let us now return to the lunar months.
ויקרא כ"ד:ה וְּלָקַ חְּ תָ סֹלֶת ו ְָּאפִיתָ א ֹתָ ּה ׁשְּ תֵׁ ים עֶ שְּ ֵׁרה חַ לֹות ׁשְּ נֵׁי עֶ שְּ רֹנִים י ִהְּ י ֶה הַ חַ לָה הָ אֶ חָ ת:
בלחם הפנים כ''ד עשרונים והם י''ב חלות כנגד י''ב מזלות שחוזרין חלילה בכ''ד שעות שביום והם שש
שש מערכות כנגד ששת ימי בראשית שבהן נברא העולם שהכל מתקיים בזכות ישראל( :בעל הטורים)
There are 12 months to a year. 12 hours in the day 12 hours at night.
בראשית א :ה וַיִקְּ ָרא אֱ ֹלהִ -ים לָאֹור יֹום וְּלַח ֹׁשֶ ְך קָ ָרא ָליְּלָה וַי ְּהִ י עֶ ֶרב וַי ְּהִ י ב ֹקֶ ר יֹום אֶ חָ ד.
Just as Shabbos and Yom Tov begin at night,

ָָארץ ְוכָל ְצבָָאם:
ש ַּמי ִם ְוה ֶ
ששִי ַּויְכֻּלּו ַּה ָ
ַּויְהִי ע ֶֶרב ַּויְהִי בֹקֶר יֹום ַּה ִ
yet our Halachic hours are figured from sunrise to sunset divided by twelve, so too our years
 when the moon begins to rule and ourזה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון begin in Tishrei
months begin at Nissan when the sun begins to rule.
!What an enigma
info@projectfellow.org. 8
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But we must ask ourselves, what is the message for us that Nissan is the rosh chadashim.
Should it not be the rosh chadashim for eisav who presently represents the sun and lives by
the solar calendar?
Page |
9

In fact, every 28 years when the sun and earth are aligned in the very position they were
aligned at brias ha’olam which configures in Nissan, we recite birchas hachama? Wouldn’t it be
more appropriate for Nissan to be Rosh lechodshei hashana for eisav?
We insinuated before that eisav’s months in fact are arbitrary, they just divide 365/12. Months
refers to the moon. We have months which must be aligned with the seasons.
Let us begin.

 עשרה נרות לא יכלו,דבר אחר: יראּו ָאנֹכִי אֲ ַכ ְּלכֵׁל אֶ תְּ כֶם ו ְּאֶ ת טַ פְּ כֶם וַיְּנַחֵׁ ם אֹותָ ם וַי ְּדַ בֵׁר עַ ל ִלבָם
ָ ִ{כא }שביעי ו ְּעַ תָ ה ַאל ת
)לכבות נר אחד (רש"י

רוצה לפרש אף שהיו חושבים להרוג,  ולכן א"ל עשרה נרות,כי י"ב שבטים כנגד י"ב כוכבים המאירים את כל העולם
 כל שכן שהוא, וכל זה מפני שהיה כל אחד מן השבטים דומה למזל ברקיע אשר אי אפשר ליאבד,אותו היה ניצל מידם
 דזה אין ראיה דיוסף היה מלך והיה יכול, אבל אין לומר דאין אחד יכול להרוג עשרה,'יחיד שלא יוכל לאבדם וכו
) (שפתי חכמים:לצוות על אלף אנשים להרוג אותם

After Yaakov passes on, the brothers are frightened that Yosef will kill them in revenge. Yosef
pacifies them ant tells them that while he is king and can theoretically take revenge, the
shivtei kah cannot be killed. (Hashem will have to take revenge a t a later time in history by
taking the lives of the assara harugei malchus as we say in the Yom Kippur piyut of Eileh
Ezkara
נָּם אַ יֵה אֲ בוֹתֵ יכֶׁם אֲ שֶׁ ר אֲ ִחיהֶׁ ם ְמכָּרּוהּו
לְ א ְֹרחַ ת יִ ְש ְמעֵ אלִ ים ְסחָּ רּוהּו
ּובְ עַ ד ַנ ֲעלַיִ ם נְתָּ נּוהּו
וְ אַ ֶׁתם ַקבְ לּו ִדין שָּ מַ יִ ם ֲעלֵי ֶׁכם
כִ י ִמימֵ יהֶׁ ם ֹלא נ ְִמצָּ א ָּככֶׁם
יתי ָּדנָּם לִ פְ נֵיכֶׁם
ִ ִוְ ִאם הָּ יּו בַ חַ יִ ים הָּ י
וְ אַ ֶׁתם ִת ְשאּו ֲעוֹן אֲ בוֹתֵ יכֶׁם

12 mazalos knegged 12 shevatim 12 months. The shevatim, mazalos, and lunar months are
hardwired into the basic building blocks of the universe.
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It follows, that each month one is more able to tap into characteristics of a certain shevet.
If so, let us look at Nissan and attempt analyze some information that the Torah shares with us
regarding the Shivtei Kah and try to see if we could match up Nissan with a particular shevet
and from there we can hopefully draw a practical and meaningful avoda for us to try to
Page |
10 achieve during this special month.
 הנותן שלג כצמרHashem Yisborach blankets the earth with a rolling fleece-like carpet of snow.
The tree buds lie dormant all winter huddling and protecting themselves from the cold and
darkness. ָָּארץ ָּמטָּ ר
ֶׁ הַ מֵ כִ ין ל. The rain falls drip drop.
And beneath the dark damp surface something grand is happening. Amazingly, scientists still don’t
fully understand what all happens inside of a seed as it comes to life. But as the dormant seed soaks up water,
its food stored inside begins to be converted into energy in the form of enzymes. These enzymes start the
process of sending out roots and sprouting the first parts of the plant. Exactly how all this works is still a bit of
a mystery.

Sure, while the seed and buds officially lie dormant, an amazing metamorphism is beginning to
take place, but all of the change is within its confined dark world. The frames of reference for
growth and development reflect the limited perception of subterranean organisms. Who
could dream of an environment where light shines, empowers, invigorates and guides, not to
mention a world order when
שבֶר
ֶ  בְיֹום חב ֹש ה' אֶת,ש ְבעַּת ַּהיָמִים
ִ ש ְבעָתַּ י ִם כְאֹור
ִ  וְאֹור ַּה ַּחמָה י ִ ְהי ֶה, ְו ָהי ָה אֹור ַּה ְּל ָבנָה כְאֹור ַּה ַּחמָה: "כ"ו:ישעיהו ל
?)כ:שמֶש צְדָ קָה ּומ ְַּרפֵא ִב ְכנָפֶי ָה (מלאכי ג
ֶ שמִי
ְ  ְוז ְָרחָה ָלכֶם י ְִראֵיand " ּו ַּמחַּץ ַּמכָתֹו י ְִרפָא,עַּמֹו
And then suddenly, ו ְּהּוא כְּחָ תָ ן יֹצֵׁא מֵׁ חֻ פָתֹו י ָשִ יש ְּכגִבֹור לָרּוץ א ַֹרח, the sun marches forward
shining bright and strong.  ממזרח שמש עד מבואוThe solar energy, the sun’s radiant light and
heat gently pierces through the hardened wood and seemingly impenetrable rugged ground.
The trees burst forth in colorful song.  שירו לד' כל הארץThe earth leaps forth joyfully spreading
out its sprawling green carpet. הַ מַ ְצ ִמיחַ הָּ ִרים חָּ ִציר.
Spring has arrived.
Plant life suddenly bursts forth from beneath the earth into a completely different strata. The
enduring confining limitations of the subterranean life and gloomy existence trapped in the
narrow hardened tree-branch dissipate almost momentarily. Defying the forces of gravity, new
frames of reference for growth and development in an enlightened world usher the young
buds into their new home.
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Spring has arrived .
אתֹת ּובְ מוֹפְ ִתים ּובְ ִמלְ חָּ מָּ ה ּובְ יָּד חֲ זָּ ָּקה ּובִ זְ רוֹעַ נְטּויָּה
א ֹו הֲ נִסָּ ה אֱ ֹלק-ים לָּבוֹא ל ַָּקחַ ת ל ֹו גוֹי ִמ ֶׁק ֶׁרב גוֹי בְ מַ סֹת בְ ֹ
ּובְ מו ָֹּר ִאים גְ דֹלִ ים כְ כֹל אֲ ֶׁשר עָּ ָּשה לָּכֶׁ ם ְי-ק-וָּ -ק אֱ ֵֹלקיכֶׁ ם בְ ִמ ְצ ַריִם לְ עֵ ינֶׁיָך( .דברים ד ל"ד)
And thus,
טו אֶ ת חַ ג הַ מַ ּצֹות תִ ׁשְּ מ ֹר ׁשִ בְּעַ ת י ָמִ ים ת ֹאכַל מַ ּצֹות כַאֲ ׁשֶ ר ִצּוִיתִ ָך לְּמֹועֵׁ ד ח ֹדֶ ׁש הָ ָאבִיב כִי בֹו יָצָאתָ מִ מִ צ ְָּרי ִם

Between the end of Parshas Mikeitz and the Beginning of Parshas Vayigash, we find a most
fascinating and empowering phenomenon. Let us open our hearts to the penetrating Divine
words of these Pesukim and let the drama speak for itself.
Yehuda

וַּי ֹאמֶר י ְהּודָ ה מַּה נ ֹאמַּר לַּאדֹנִי מַּה נְדַּ בֵר ּומַּה נִ ְצטַּדָ ק ָהאֱֹלהִים ָמצָא אֶת עֹון עבָדֶ יָך ִהנֶנּו עבָדִ ים לַּאדֹנִי גַּם אנַּחְנּו גַּם אשֶר
נִ ְמצָא ַּה ָגבִי ַּע ְבי ָדֹו{ :יז }וַּי ֹאמֶר ָחלִילָה ּלִי מֵעׂשֹות ז ֹאת ָהאִיש אשֶר נִ ְמצָא ַּהגָבִי ַּע ְבי ָדֹו הּוא י ִ ְהי ֶה ּלִי ָעבֶד ְואַּתֶ ם עלּו
ְלשָלֹום אֶל אבִיכֶם :

פרשת

ויגש

{יח } ַּויִגַּש ֵאלָיו י ְהּודָ ה וַּי ֹאמֶר בִי אדֹנִי י ְדַּ בֶר נָא ַּעבְדְ ָך דָ בָר בְָאזְנֵי אדֹנִי וְַאל יִחַּר ַּאפְָך ְב ַּעבְדֶ ָך כִי כָמֹוָך ְכפ ְַּרע ֹה :
{יט }אדֹנִי שַָאל אֶת עבָדָ יו לֵאמ ֹר הי ֵש ָלכֶם ָאב אֹו ָאח{ :כ }וַּנ ֹאמֶר אֶל אדֹנִי י ֶש לָנּו ָאב זָקֵן ְויֶלֶד זְ ֻקנִים קָ טָן וְָאחִיו מֵת
הֹורדֻ הּו ֵאלָי ְו ָאׂשִימָה עֵינִי ָעלָיו{ :כב }וַּנ ֹאמֶר אֶל אדֹנִי ֹלא
ַּויִּוָתֵ ר הּוא ְלבַּדֹו ְלאִמֹו וְָאבִיו אהֵבֹו{ :כא }וַּת ֹאמֶר אֶל עבָדֶ יָך ִ
יּוכַּל ַּהנַּעַּר לַּעז ֹב אֶת ָאבִיו ְו ָעזַּב אֶת ָאבִיו ָומֵת{ :כג } וַּת ֹאמֶר אֶל עבָדֶ יָך אִם ֹלא י ֵֵרד אחִיכֶם ַּהקָט ֹן אִתְ כֶם ֹלא תֹסִפּון
שבְרּו לָנּו ְמעַּט אֹכֶל :
ל ְִראֹות ָפנָי{ :כד } ַּויְהִי כִי ָעלִינּו אֶל ַּעבְדְ ָך ָאבִי ַּונַּגֶד לֹו אֵת דִ ב ְֵרי אדֹנִי{ :כה }וַּי ֹאמֶר ָאבִינּו שֻבּו ִ
{כו }וַּנ ֹאמֶר ֹלא נּוכַּל ל ֶָרדֶ ת אִם י ֵש ָאחִינּו ַּהקָט ֹן אִתָ נּו ְוי ַָּרדְ נּו כִי ֹלא נּוכַּל ל ְִראֹות ְפנֵי ָהאִיש וְָאחִינּו ַּהקָט ֹן אֵינֶנּו אִתָ נּו :
שנַּי ִם יָלְדָ ה ּלִי ִאשְתִי{ :כח } ַּויֵצֵא ָה ֶאחָד ֵמאִתִ י וָאֹמַּר אְַּך טָר ֹף ט ָֹרף וְֹלא
{כז } וַּי ֹאמֶר ַּעבְדְ ָך ָאבִי ֵאלֵינּו אַּתֶ ם י ְדַּ עְתֶ ם כִי ְ
ְהֹורדְ תֶ ם אֶת ׂשֵיבָתִ י ב ְָרעָה שְאֹלָה{ :ל } ְועַּתָ ה כְבֹאִי אֶל
ְראִיתִ יו עַּד ֵהנָה{ :כט }ּו ְל ַּקחְתֶ ם גַּם אֶת זֶה ֵמעִם ָפנַּי ְוק ָָרהּו ָאסֹון ו ַּ
4

Additionally, Yitzchak was born in Nissan.

א }ׁשִ מְּ עּו אֵׁ לַי ר ֹדְּ פֵׁי צֶדֶ ק מְּ בַקְּ ׁשֵׁ י י ְּ-ק-ו ָ-ק הַ בִיטּו אֶ ל צּור חֻ ַּצבְּתֶ ם ו ְּאֶ ל מַ קֶ בֶת בֹור נֻקַ ְּר ֶתם{ :ב }הַ בִיטּו אֶ ל ַאב ְָּרהָ ם אֲ בִיכֶם ו ְּאֶ ל
ְַּארבֵׁהּו( :ישעי' נ"א)
שָ ָרה תְּ חֹו ֶל ְּלכֶם כִי אֶ חָ ד קְּ ָראתִ יו וַאֲ ב ְָּרכֵׁהּו ו ְּ

הביטו אל אברהם אביכם ,כמו שהוא היה יחיד ועמד נגד תועים רבים כן תהיו אתם ,ונגד מקבת בור נקרתם אומר
הביטו אל שרה תחוללכם כי שרה היתה ראויה להיות עקרה בטבעה וילדה בנים נגד הטבע ,כן אתם הגם שמצד הטבע
א''א שתשיבו העכו''ם אל האמונה ,יהיה זה כנגד הטבע ,כי אחד קראתיו בעוד שקראתיו לפרסם אמונתי היה אחד
בעולם מאמין באלהי עולם ,גם היה בטבעו להיות אחד אשר לא יתרבה ,ומ''מ ואברכהו וארבהו אם בהשיב עמים
רבים לאמונת האל ,שעז''א ואברכהו .אם להוליד בנים שעז''א וארבהו(( :מלבי"ם באור הענין)
!Your entire existence defies the natural order! – Nissan! The natural order will not impede your development

info@projectfellow.org. 11
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ְהֹורידּו עבָדֶ יָך אֶת
ְשּורה ְבנַּפְשֹו{ :לא }שני ְו ָהי ָה כ ְִראֹותֹו כִי אֵין ַּהנַּעַּר ָומֵת ו ִ
ַּעבְדְ ָך ָאבִי ְו ַּהנַּעַּר אֵינֶנּו אִתָ נּו ְונַּפְשֹו ק ָ
ׂשֵיבַּת ַּעבְדְ ָך ָאבִינּו ְבי ָגֹון שְאֹלָה{ :לב } כִי ַּעבְדְ ָך ע ַָּרב אֶת ַּהנַּעַּר ֵמעִם ָאבִי לֵאמ ֹר אִם ֹלא אבִיאֶנּו ֵאלֶיָך ְו ָחטָאתִ י לְָאבִי כָל
ַּהיָמִים{ :לג } ְועַּתָ ה יֵשֶב נָא ַּעבְדְ ָך תַּ חַּת ַּהנַּעַּר ֶעבֶד לַּאדֹנִי ְו ַּהנַּעַּר יַּעַּל עִם ֶאחָיו{ :לד }כִי אֵיְך ֶא ֱעלֶה אֶל ָאבִי ְו ַּהנַּעַּר אֵינֶנּו
אִתִ י פֶן א ְֶראֶה ב ָָרע אשֶר י ִ ְמצָא אֶת ָאבִי:
{א }וְֹלא י ָכ ֹל יֹוסֵף ְלהִתְ ַּאפֵק לְכ ֹל ַּהנִ ָצבִים ָעלָיו ַּויִק ְָרא הֹוצִיאּו כָל אִיש ֵמ ָעלָי וְֹלא ָעמַּד אִיש אִתֹו ְבהִתְ וַּדַּ ע יֹוסֵף אֶל ֶאחָיו :
שמַּע בֵית פ ְַּרע ֹה{ :ג } וַּי ֹאמֶר יֹוסֵף אֶל ֶאחָיו אנִי יֹוסֵף הַּעֹוד ָאבִי חָי וְֹלא יָכְלּו
שמְעּו ִמצ ְַּרי ִם ַּוי ִ ְ
{ב } ַּוי ִתֵ ן אֶת ק ֹלֹו ִב ְבכִי ַּוי ִ ְ
ֶאחָיו לַּענֹות א ֹתֹו כִי נִבְהלּו ִמ ָפנָיו:
All was lost, Yaakov Avinu is losing Binyamin and the world will come to an end. Yehuda and
his brothers have readied themselves to submit to the impending apocalyptic event.
Suddenly, Yehuda girds himself with an other-worldly majestic sense of purpose, commitment,
fortitude, power, and might. He instantly revitalizes the world as he takes charge. G-d
responds by almost immediately rewarding his leap of faith and dispels the darkness of galus.
Bnei Yaakov experience Geula.
Spring has come.
Tamar

ש ֵמי ְמרֹומָא ְוכֵן ָאמ ְַּרת ְבבָעּו ב ְַּרחמִין מִן קֳ דָ מְָך יְי ָ ענֵי י ָתִ י
ש ַּכחְתְ נּון תָ לַּת עֵינָהָא ִל ְ
כה תָ מָ ר מִתְ ַא ְפקָא ְל ִאיתֹוקְדָ א ּו ְבעַּת תְ לַּת ַּמשְכֹונְי ָא ְולָא ַּא ְ
נּורא ְבבִקְ עַּת
שמְָך ְונַּחְתִ ין לְאַּ תּון ָ
שין ְ
שי ָיא דְ ִמקַּדְ ִ
ש ַּכח תְ לַּת סַּהדֵ י וַּאנָא ְמ ַּקי ְימָא לְָך מִן ח ְַּר ְצי ַּי תְ לָתָ א קַּדִ י ַּ
בַּהדָ א שַּ עְתָ א ַאנַּנְ ִקי וְַאנְהָר ַּעי ְינִי ְו ַּא ְ
ש ַּכחְתּון ּונְסִיבַּת י ַּתְ הֹון ְו ַּט ְלקַּת י ַּתְ הֹון ָק ֵמי ִריגְלֵי דַּ י ָינַּי ָא וַּאמ ַַּּרת גַּב ְָרא דְ אִ לֵין
דּורא בֵיּה שַּ עְתָ א ָר ַּמז קּודְ שָא ב ְִריְך הּוא ְל ִמי ָכאֵל וְַאנְהַּר ַּעי ְינָּה ְו ַּא ְ
ָ
מַּשְכֹונְי ָא דִ ידֵ יּה ִמינֵיּה אנָא ְמ ַּעב ְָרא וְַאף עַּל גַּב דַּ אנָא יָקְדָ א לֵית אנָא ְמפ ְַּר ְסמָא לֵיּה ב ְָרם מ ֵָרי ַּע ְלמָא י ִתֵ ן ִב ְל ָבבֵיּה ְדיַּכִיר י ַּתְ הֹום וִישֵ יזִיב י ָתִ י מִן
דִ ינָא ַּרבָא הָדֵ ין ְוכֵיוַּן דְ ָחמָא יַּתְהֹום י ְהּודָ ה ַּאכֵר י ַּתְ הֹום ְבכֵן ָאמַּר ְב ִלבֵיּה טַּב לִי ָבהִית ְב ַּע ְלמָא הָדֵ ין דְ הּוא ָעלַּם עבִיר ְולָא נַּ ְבהִית בְַאנְפֵי ַא ְבהָתִ י
צַּדִ יקַּ י ָא ְב ַּעלְמָא דְ ָאתֵ י טַּב לִי י ַּ ִקיד ְב ַּע ְל ָמא הָדֵ ין ְב ֵאישָא ַּט ְפי ָא ְולָא נֵיקַּד ְב ַּע ְלמָא דְ ָאתֵ י ְב ֵאישָא ָא ְכלָא ֵאשָא דְ ֵמי ְכלָא קָ בֵיל מֵי ְכלָא הּוא לְפּום
שמַּע ְבבֵי דִ ינָא ְלמַּן ִאינּון סִיטּו ְמתָ א וְחֹו ְטי ָא וְחֹוט ְַּרי ָא הָאִ לֵין:
דְ ַאמָ ִרית ְלי ַּעקב ַּאבָא ַּאכַּר כְדֹון פ ְַּרגֹודָ א דִ ב ְָרְך לְפּום כֵן צ ְָרכִית ְל ִמ ְ
ש ַּמי ָיא וַּאמ ַַּּרת דְ מִן קֳדָ ַּמי הוָה פִתְ גָמָא ְואִשְתְ זָבּו תַּ ְרוֵיהֹום מִן דִ ינָא
כו וְאַּ כֵר י ְהּודָ ה וַּאמַּר זַּ ְכי ָא הִיא תָ מָר מִינִי אִתְ ַּעב ַָּרת ּוב ְַּרת ָקלָא נַּ ְפלַּת ִמ ְ
ש ְכבָא:
ירע י ָתִ י כְדֹון ְולָא אֹוסֵף תּוב ְל ֵמידְ עָּה ְב ִמ ְ
שלָה ב ְִרי ִא ַּ
וַּאמַּ ר ְבגִין דְ לָא י ְ ַּהבְתָ ּה ְל ֵ
Peretz

{כט }וַי ְּהִ י כְּמֵׁ ׁשִ יב י ָדֹו ו ְּהִ נֵׁה יָצָא ָאחִ יו ו ַת ֹאמֶ ר מַ ה פָ ַרצְּתָ עָ לֶיָך פ ֶָרץ וַיִקְּ ָרא ׁשְּ מֹו פ ֶָרץ{ :ל }ו ְַּאחַ ר יָצָא ָאחִ יו אֲׁשֶ ר
עַ ל י ָדֹו הַ שָ נִי וַיִקְּ ָרא ׁשְּ מֹו ז ַָרח:
Shevet Yehuda: Nachson

ו ַי ֹאמְּ רּו אֶ ל מ ֹׁשֶ ה הֲ מִ ְּבלִי אֵׁ ין קְּ ב ִָרים בְּמִ צ ְַּרי ִם לְּקַ חְּ תָ נּו לָמּות בַמִ דְּ בָר מַ ה ז ֹאת עָ שִ יתָ לָנּו לְּהֹוצִיָאנּו
מִ מִ צ ְָּרי ִם:
ו ַי ֹאמֶ ר י ְּקֹו ָק אֶ ל מ ֹׁשֶ ה מַ ה תִ צְּעַ ק אֵׁ לָי דַ בֵׁר אֶ ל ְּבנֵׁי י ִשְּ ָראֵׁ ל וְּי ִסָ עּו:
info@projectfellow.org. 12
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סוטה ל"ז.
אמר לו רבי יהודה לא כך היה מעשה אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני יורד תחילה לים קפץ נחשון בן
עמינדב וירד לים תחילה שנאמר סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד רד עם אל ועליו מפרש בקבלה הושיעני
אלקים כי באו מים עד נפש טבעתי ביון מצולה ואין מעמד וגו 'אל תשטפני שבולת מים ואל תבלעני מצולה וגו' באותה שעה היה
משה מאריך בתפלה אמר לו הקב"ה ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפלה לפני אמר לפניו רבונו של עולם ומה בידי לעשות אמר
לו דבר אל בני ישראל ויסעו ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגו' לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל שנאמר היתה יהודה | Page
13
לקדשו ישראל ממשלותיו מה טעם היתה יהודה לקדשו וישראל ממשלותיו משום דהים ראה וינוס

Nissan and Yehuda! Burst forth! Don’t let your old-self limit your leap of faith into a new
unimaginable strata. Sure to keep it we will need sustained growth in Iyar and Sivan, but
Nissan is when we redefine who we are. We can enter a space shuttle and blow ourselves over
the constellations and slaughter it.
This notion is the cornerstone of Jewish living.
ִראׁשֹון הּוא לָ כֶם לְ חָ דְ ׁשֵׁ י הַ שָ נָה

So as we overcame our challenges and handicaps in Adar,
 yet we were still living with theברוך אתה ה' ,הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם ,האל המושיע
challenges of our handicaps
י ע"ב
פורים ,דאיכא ניסא ,לימא ...רבא אמר :בשלמא התם 'הללו עבדי ה'' ולא עבדי פרעה .הכא 'הללו עבדי ה'' ולא
עבדי אחשורוש? אכתי עבדי אחשורוש אנן
...כאשר אנו למעלה מהמזל נקראים עבדי ה' ,וכן היה ביציאת מצרים ,שהיה הכל נס מוחלט ומופלג ,בלתי ישועה בשום חלק
ממערכות המזלות ,ולכך אומרים הללו עבדי ה '.משא"כ באחשורוש ,שהיו נשארים תחת המזל ,כי נס המן היה מפאת הטבע,
ובעל הרחמים סבב סבובים שיהיה ישועה לישראל בטבע מאשת המלך ,ומרדכי שהצילו לאחשורוש ממות של בגתן ותרש ,ולכך
לא נקראים עבדי ה' רק עבדי אחשורוש כנודע .
)יערות דבש ,חלק ראשון  -דרוש ב(

we can catapult ourselves to new unimaginable horizons in Nissan and march with our
forefathers out of Egypt.
"מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו "
בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל (ראש השנה י"א):

Let each and every one of us take a leap of faith this month; faith in ourselves and faith in
Hashem, and jump for something beyond our present frame of reference and daven that we
info@projectfellow.org. 13
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be able to keep that newfound greatness through subsequent sustained growth and may we
merit experiencing
 קרבה אל נפשי גאלה.
Page |
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So as the sunlight begins to pierce through the darkness and illuminate the night through the
new moon’s reflection this Friday Night, we will escort our souls out to the rolling green
meadows.
 ְּלכָה דֹודִ י נֵׁצֵׁא הַ שָ דֶ ה לקראת כלה פני שבת נקבלהcome my Neshama, let us walk out to the fields away

from the confusion in the street. I am ready to join you. Let us meet Shabbos..The great
Shabbos Hagadol. For when we call to our Neshama and come in touch with her heartbeats
we suddenly experience the  קרבה אל נפשי גאלה. We will then raise our eyes and behold the
gazelle jumping, leaping across the rolling aromatic hills
בְ ַרח דו ִֹדי ְּודמֵ ה לְ ָך לִ ְצבִ י א ֹו לְ עֹפֶׁ ר הָּ אַ יָּלִ ים עַ ל הָּ ֵרי בְ ָּש ִמים.


Run my Neshama, run away from the self-limiting predefinitions of yourself. Throw
away your name calling. Dream big. Leap far.
Run fast away from your false impressions of yourself which stymie your growth
and leap forward. Spring forward over the mountains amidst the wafting fragrance
of Neshamos elevating themselves like the Ketores in the Mikdash; for nothing will
pull you down.
I am a new person.
 קרבה אל נפשי גאלה.
ובניסן עתידין ליגאל
 ברוך אתה ד' גאל ישראל.ונודה לך שיר חדש על גאלתנו ועל פדות נפשנו
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