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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

his article isn’t focusing on people who are proudly 
selfish, although we will touch on this towards the end. 
They know someone is hurting but just don’t care. 

There are very few such people. Even within that small group, 
the majority of them are going through a phase that makes 
them self-absorbed. Such people have 
been sensitive, and most probably will 
again become sensitive as soon as their 
lives settle down.
 
I want to discuss the nice people. Those 
people that are fun to be around and 
will gladly do favors when asked of them. 
Despite their pleasantness, they seem to 
overlook the needs of others. I used to 
think it was as simple as saying that some 
people aren’t selfish, and they just find it 
more difficult to notice what takes place around them. They are, 
innocently enough, incapable of recognizing what is expected 
of them. I later realized that the inability to anticipate needs 
does not completely explain the difference between people.
 
Some people easily notice that another person is looking for 

the salt by noticing that the person stopped eating and his 
eyes are scanning the table for something. Some people just 
keep on eating. This has always frustrated me terribly when 
I observe people who won’t take the five seconds or walk 
the ten feet needed to help someone else. Is it possible that 

anyone wouldn’t notice when a person 
eating on the same table is looking for 
something? Yet, it is also difficult to believe 
that they just don’t care.
 
It is accepted in the world of psychology 
that creativity increases motivation. 
That means that the better they are at 
their profession or hobby, the more effort 
they will exert. Their creativity also affects 
how involved and aware people are when 
they interact with others. If they are highly 

socially aware then they will pay more attention to those 
around them.
 
Here is how I am defining creativity in the context of our 
topic. Creativity is the ability to “connect the dots” of 
human interaction. It requires a heightened sense of 

T
Why Some People Act Sensitively While Others Do Not
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By Rabbi Shmuel Gluck

ashi explains that the people didn’t want to place the 
Mekoshesh, the one who collected wood on Shabbos, 
in the same cell as the person who cursed, because they 

didn’t know what the punishment for the Mekalel would be. 
They felt, rightfully so, that just as those who are killed by Bais 
Din must be buried in a separate part of the cemetery, those 
given the more severe punishments (results of more severe 
sins) should not be placed in the same room as someone who 
is less of a Rasha than the first person.
 
Many people are unaware when they are in close proximity to 
Kedusha or Tuma. They don’t know what Tuma or sin “feels” 
like. Reish Lakish would run a Metzora out of town, aware of 
the mushroom effect over the entire city. Most of us wouldn’t 
have any problem standing next to a Metzora.
 
I know a few people who have retained their sensitivity, and 
can’t tolerate when people speak Lashon Hora in front of 

them. More than concerned that it’s an Aveirah, they have 
retained their sensitivity to sin and Tuma and are unable to 
tolerate being in its presence. 
 
The Malbim words this concept succinctly when he describes 
why Dovid Hamelech, hiding in a cave from Shaul Hamelech, 
decided to cut the corner of Shaul Hamelech’s clothing. He 
writes, איזו פעולה רעה יעשה  ויתחרט אם  יתפעל   ,כי לב השלם 
a person’s heart (instincts) is affected (regrets) when it does 
something wrong. Dovid wasn’t certain if he was allowed to 
kill Shaul who was a Rodef but also a king. If he felt bad for 
cutting his clothing, he knew he wasn’t allowed to kill him.
 
While our instincts may be severely compromised, we should, 
in concept, be aware that we are deficient, respect those who 
aren’t (instead of belittling them as “Frummies”) and, in the 
least, long for such an existence.

R

"It requires a 

heightened sense of 

their surroundings and 

therefore they “see” dots 

that others don’t see."

 
 

Parshas Emor- Lag Ba’omer - The Soul of Leiv Tov 

By David Gurwitz 
 
Rav Shamshon Raphael Hirsch’s inspiring commentary on posuk 5 of kappitel 42 in Tehillim, the 
related kappitel to Parshas Emor, prepares us to better understand Rashi’s famous comment 
regarding the culmination of this and every Omer count between Pesach and Shavuos that we stood 
at Har Sinai “ke’ish echad beleiv echad,” as one man with one heart.  

The posuk states, “Aileh ezkerah ve’eshpecha olai nafshi ki e’evor basoch edadeim ad bais Elokim 
bekol rinah vesodah hamon chogeig - These I recall even though my soul pours itself out within me, 
how I broke through barriers and led them in slow steps to the house of Hashem with loud rejoicing 
and thanksgiving, a multitude gathering for a holiday.” 

Rav Hirsch writes: “Israel recalls the climax of its past glory, the pilgrimage festivals when the entire 
nation, gathering from all its parts, wandered up to its one focal point, the sanctuary of the Law in 
Yerushalayim, and, as a united nation of the Lord, rallied round His Law. This pilgrimage, mandatory 
upon everyone, summoned them alike to the one Sanctuary. King and beggar, scholar and artisan, 
and merchant and farmer, were united in equal humble duty and homage to the Lord and to his Law. 
This unity transcended all those differences and barriers of wealth and position, occupation and talent 
that usually divide citizens from one another.” 

At first glance, the connection to Emor seems apparent, since the parsha is divided into two main 
areas, kohanim and the moadim, or festivals. The Meshech Chochmah explains why the Omer count 
is also included here, even though it is not a festival. By having the farmer immediately bring an 
offering from his harvest, in addition to leaving pe’ah and shik’cha, he is sensitized to the non-
gashmiyus aspect of his work and of the food. 

Both areas relate to Lag Ba’omer. First, obviously, is the Omer, and second, while less obvious, Lag 
Ba’omer is the sphere day of hod shebehod, which relates to Aharon Hakohein.  

However, there is a much deeper connection articulated by Rabbi Berel Wein, who describes the 
Omer period as teaching us three main lessons: the value of time management, the pain of the Three 
Weeks, and the “two times” loss of the Bais Hamikdosh being similar to the pain of the Omer count 
due to similar reasons of insensitivity, and the importance of Kabbolah or non-rational thought on all 
aspects of the lives of the Jewish people, including the Shulchan Aruch. He concludes that the focus 
of this special time should be on our getting more in touch with our mystical and “soulful” sides. 

Rabbi Mattisyahu Glazerson points out something fascinating relating to this idea of the “Omer – 
soul” connection. He looks at the letters in the Alef Bais which follow each letter of the word Omer. 
The letter after Ayin is Pey, the letter following Mem is Nun, and the letter following Reish is Shin. 

think we are all starting to hear grumbling about our 
condition. Some people think it’s over, some towns are 
easing some of the restrictions, some states are carelessly 

opening up what they consider essential services. The state of 
Georgia just allowed the opening – among others – of tattoo 
parlors; I just can’t imagine the suffering of someone who had 
to wait months before mutilating his body. It would be smart 
of us not to jump and follow the consideration of a world that 
considers collateral damage as obligatory. We dare not forget 
the message of אחת  as being like a whole world. A בישראל נפש 
thought occurred to me while Davening- usually the place 
where thoughts occur, important ones or stray ones – “Abei 
Nisht G’Davent”: We ask Hashem והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, remove 
the Satan from before us- when he tries to block us from doing 
what is right – AND remove him from BEHIND us. Mefarshim 
deal with the point of the שטן מאחרינו; it just might be that the 
Satan sometimes sneaks up behind us, when we think were 
PAST his interference and need not worry anymore, and then 
attacks us. The Vort is worth thinking about in our situation- he 
is still behind us ה' ירחם.

There is a קונטרוס על מצות בטחון from the Bais Halevi (Rav Yosef 
Dov Soleveitchick, Volozhiner Rosh Yeshiva and Rav of Brisk). 
He talks about Hishtadlus, the man-made efforts toward 
accomplishments of all kinds. He focuses on רפואה and writes: 
 we see with “absolute -הרי תדיר ממש רואים שהרופא טועה בטיב המחלה 
consistency” that doctors don’t really understand the disease and 
their efforts just complicate the illness. How great is the בושה, 
embarrassment, for us who say daily מכלכל חיים בחסד וכו' סומך נופלים 
 and then we forget who the real healer is, as the Navi , ורופא חולים
Yeshaya laments (29:13) בפיו ובשפתיו כבדוני ולבם רחוק ממני – they just 
give me “lip service”, but their hearts are distant from Me. 

We’ve seen it all in our situation, but we must retain our Emunah 
and accept our fate, even if it takes a few more weeks – Halevai 
- or whatever it takes and be מקבל יסורים בשמחה. Even though, for 
most of us, these יסורין barely make it into what Chazal call יסורים 
- WE ARE JUST IMPATIENT. Remember to measure that with 
serious problems, ה׳ ירחם. Stay בשמחה.

Let me share a Vort that my Shver, Rav Mordechai Simcha A.H. 
repeated in the name of Rav Shamshon Refoel Hirsh. One of 
the saddest aspects of this Magefa is that many, many חשובים had 
Levayas that were absolutely NOT לפי כבודם. We must certainly 
give the utmost credit to those צדיקים וצדקניות that were really 

 in the Chevra Kadisha and כבוד המת to do the proper מוסר נפש
Hatzala organizations – שלמה  משכורתם  להם   ,By Yidden .ישלם 
the concept of Kavod Hameis and Livayas Hameis are a gold 
standard of Yiddishkeit. How odd is it, then, that a Kohen is 
forbidden to go to Levayas, or become טמא למת; while for other 
Jews it is a מצוה whose rewards are in this world and in the next. 
Rav Hirsh explained that coming into contact with a מת brings 
you into contact with עצבות, gloom and depression. Even if 
you are under the same roof, you are exposed to sorrow and 
grieving, things that the עבד ה׳ must keep social distancing from. 
The Kohen who has been designated as the Shaliach (either of 
Hashem or of Klal Yisroel as debated in Chazal) to work, to do 
the service of the Almighty, must be בשמחה. Doing things בשמחה 
speaks of the value you bestow upon what you are doing.

Kadosh Baruch Hu says, we cannot have melancholy 'עבדי ה, 
which would reflect upon the service of the בורא עולם.  We must 
add that it is for this reason the Kohanim wore exquisite clothing 
while doing the Avoda. I’ve always thought that technically, the 
Mikdash was an outdoor butcher shop in the Middle East with 
no refrigeration. So why those clothes? A double duty raincoat 
would have been better suited for the job. There is another 
Halacha about a מום בעל   being disqualified from the (4:17) כהן 
Avoda. The ספר החינוך (Mitzvah 275) teaches us about human 
nature- we do judge a book by its cover. It must be, says the חינוך, 
that the one who serves Hashem must be impeccable, admirable 
and the kind of person we would all want to emulate, ״ונאה בכל 
 We must see someone engaged in worship of the One .דרכיו״
Above in such an appealing way; תלויה שהכפרה  השליח  להיות   "ראוי 
חן" איש   charming to the delight of the onlooker, evoking ,עליו 
the feeling of ‘we want that for ourselves too’. The outward 
appearance of the Kohen promotes imitation, including his 
clothes, general semblance and demeanor. The עבד ה׳ must 
create a picture of a happy, well dressed and totally devoted 
servant. So too, my friends, our job is to present that picture of 
the ממלכת כהנים- no melancholy Yidden, even though our service 
is curtailed, temporarily. To accept our lot בשמחה is the area of 
Chizuk that these days require.

May we all be Zocheh.

I
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‘The weighty answer’ – 'לתשובת המשק'  
Moreinu HaRav shlita relates: In our house we are careful to follow 
the halachos to the letter. For example, we are told to check for 
chometz in holes and cracks, so we check everywhere, even the places 
that have already been cleaned are thoroughly checked. We do a true 
and basic bedikas chometz. Although we are older and at our age it is 
hard to bend down, my solution is – grandchildren. Even now in the 
time of corona, my son and grandchildren have been living with me 
the whole time and these young grandchildren help me search in the 
places that are hard for me. 
So I assigned as eight-year-old grandson for the bedikah and I 
explained to him that I am going to search places where he saw his 
grandmother and mother had already cleaned and mopped several 
times. He asked why we had to search when it was so clean? I told 
him because Chazal told us to and we follow halacha without 
changing anything and if we do not find anything, we have still 
fulfilled the mitzvah. The grandson understood and accepted it and 
we searched. When we reached our bedroom, I asked him to bend 
down and look under beds and see if there is chometz. 
Suddenly, the grandson jumped up in joy and shouted: “I found, I 
found chometz!!!” He found a half-eaten wafer literally the size of a 
kezayis of chometz!!! The grandson was excited and so was I and the 
rest of the family. He had asked and he was answered that even this 
room which is basically cleaned and even under the beds had been 
swept and still chometz was found under the bed which showed a 
young grandson how chometz can reach a room without intention. 
Moreinu HaRav shlita tells another story about a close friend of high 
standing who does a lot for the community and sometimes someone 
will give him something to support his family. But he had one 
principle, he never asked anyone for anything he only uses that which 
the Creator gives him or has someone else give him. 
During the coronavirus no one is knocking on his door resulting in him 
not having enough food to feed the children. His wife has been urging 
him to call one person or another, but he stayed firm that he has 
never asked anyone for anything. That day, just as he finished writing 
a piece on Emunah, as he finished writing the sefer, they heard a 
knock on the door, and there was a messenger with a stuffed 
envelope, support from a wealthy man who had not spoken with him 
in a while and he had not thought of calling him. 
He felt that in the merit of finishing the sefer on Emunah, he merited 
receiving his sustenance with Emunah without having to contact 
anyone. 

- Moreinu Harav shlit”a 
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 ונקדשתי בתוך בני ישראל
I shall be sanctified among the Children of Israel 

Among the Chassidim, this Shabbos is called ‘The aufruf 
Shabbos of Rebbe Shimon’, the Shabbos before the yahrzeit of 
Rebbe Shimon bar Yochai. True, this year no one knows if 
anyone will be able to go to the holy monument in Meron, but 
we can all rejoice in the joy of Rashbi, everyone according to his 
ability. Of course, along with the joy, there is also the learning 
of his Torah and of his ways, which is also Torah and we must 
learn from it. 
There is a famous story in the Gemara (Bava Metzia 84b) that 
when they went to bury Rebbe Elazar, the son of Rebbe Shimon 
bar Yochai, a snake encircled the opening of the cave and 
would not let him enter. They said to it, “Serpent, serpent, 
open your mouth and let a son enter to his father”. When 
Rebbe Elazar’s son died, they wanted to bury him there and 
again they said to the snake, “Open your mouth and let a son 
enter to his father”, but the snake did not budge. They thought 
that this one was greater than that one, a heavenly voice came 
out and said: It is not because this one is greater than that one, 
rather, it is because this one suffered the distress of the cave 
and this one did not suffer the distress of the cave. 
Our parsha states (22:32)  בני ישראל''ונקדשתי בתוך  – ‘and I shall 
be sanctified among the Children of Israel’ and Rashi explains, 
‘surrender yourself and sanctify My Name’. From here we learn 
the obligation to give up one’s life for the sanctity of His Name. 
True, there are only three cardinal sins that one must die for 
and not transgress them, but when there is religious 
persecution, then one must die and not transgress the entire 
Torah, even just an established custom! In our times, we can 
fulfill this mitzvah every single day by having in mind when we 
say kriyas shema that one would give up his life for the sanctity 
of His Name Yisbarach. Thus, one fulfills the mitzvah. But, from 
Rashbi we learn that in order to reach lofty levels we must 
literally give up our lives, to feel the pain. The Mishna states 
(Avos 6:4) ‘This is the way of the Torah: eat bread with salt, 
drink water in small amounts, sleep on the ground, live a life of 
deprivation, but toil in Torah’. In order to elevate in Torah and 
midos [character], one must strive, one must suffer. Of course, 
they are not asking of us to leave the house and dwell in a cave 
for thirteen years, but they are asking of us to curtail even a 
little from the pleasures of this world in order to fulfill the ‘and I 
shall be sanctified’. His Torah should protect us, and he should 
be a good advocate for us, our master Bar Yochai! 

- Tiv HaTorah – Emor, Tiv HaRashbi 
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“I can absolve the entire world from judgment”

Because Rashbi Perceived the Source of the Torah 
He Had the Power to Free the World from Judgment

Rabbi Pinches Friedman
Lag BaOmer 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

This year, Lag BaOmer 5780 will be very unique.  People will always remember that it was decreed from above that the 
myriads of our Jewish brothers who flock to Meiron annually to celebrate the passing of Rabbi Shimon bar Yochai from this world, 
were prevented from doing so, due to the current pandemic.  

Under these difficult circumstances, it behooves us to derive moral support and strength from the first of the Rambam’s 
thirteen principles of faith: "אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים"—I 
believe with complete faith (“emunah sheleimah”) that the Creator, blessed is His name, creates and guides all creatures, 
and that He alone made, makes and will make everything.  Furthermore, by refraining from attending this annual celebration 
in Meiron, we are fulfilling the mitzvas aseh in parshas Vaeschanan of (Devarim 4, 9): "רק השמר לך ושמור נפשך מאד"—just beware for 
yourself; and guard your soul diligently—and the mitzvas lo ta’aseh in parshas Ki Seitzei of (ibid. 22, 8): "ולא תשים דמים בביתך"—
you shall not cause blood to be spilled in your house.  The halachic ruling in the Shulchan Aruch (C.M. 427, 8), which is based 
on the words of the Rambam (Hilchos Rotzeiach U’Shemiras HaNefesh 11, 4), reflects these concerns: 

Similarly, it is a mitzvas aseh to remove any obstacle that could pose a danger to life, and to be very careful regarding 
these matters, as it states: “Beware for yourself; and guard your soul diligently.” If a person leaves dangerous obstacles 
and does not remove them, he negates the observance of a mitzvas aseh and transgresses the mitzvas lo ta’aseh: “Do not 
cause blood to be spilled.”  Further on, the Rambam stresses vehemently (ibid. 5, 5): Our Sages prohibited many matters, 
because they endanger lives. Whenever a person transgresses these guidelines, saying: “I will risk my life, what does this 
matter to others,” or “I am not concerned about such things,” he should receive lashes for rebelliousness.

It is probably for this reason that the Torah adds the word "מאד" to the admonition: "רק השמר לך ושמור נפשך מאד".  As we have learned 
in the Gemara (Chullin 10a): "חמירא סכנתא מאיסורא"—an imminent danger is more stringent than a prohibition.  Rashi explains 
that in dangerous situations, we do not rely on a majority (likelihood) to act leniently.  In these situations, we must take precautions 
even for less probable situations.  Therefore, those who take precautions to avoid all dangerous situations are to be commended.  

The Teachings of a Tzaddik Represent His Vitality and Life Force

Notwithstanding, we have a wonderful suggestion for all those whose souls and beings long to prostrate themselves at the 
gravesite of Rashbi.  In fact, this holds true for all those who long to visit the burial places of other holy, pure tzaddikim and pour out 
their hearts to Hashem there in prayer.  We suggest that you study their words of Torah in depth and with great dedication.  This 
type of study is tantamount to prostrating oneself on the tzaddik’s grave, in the sense of: "אתדבקות רוחא ברוחא"—connecting with 
their spirits.  The Ma’or Einayim (Likutim Maseches Shabbas), citing the holy Ba’al Shem Tov, zy”a, commends this practice.  

He discusses studying the Torah teachings of the Tannaim (the sages of the Mishnah), the Amoraim (the sages of the Talmud) and 
the teachings of all the early scholars.  For, they invested all of their lives and kedushah in their words of Torah.  Hence, it is worthwhile 

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    

For questions, comments, to purchase the Sefer “Parshah Pshetl”, or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha- Please email: ParshaPshetel@gmail.com  Thank you, Y. Schechter 

YYiirraass  HHaasshheemm  IIss  EEaassyy!!  
ויאמר ד' אל משה אמר אל  ““  11::2211
הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם  
  ””לנפש לא יטמא בעמיו 

“Hashem said to Moshe: Say to the 
Kohanim, the sons of Aharon, and you shall 
say to them that to a dead person he shall 
not become impure among his people.” Why 
does the Torah use a Loshon of  אמירה, which 
is a soft and easy Loshon of speech, as 
opposed to the more often used Loshon of 
 which is a harsher language and used ,דיבור
when giving commands?   
 Why is there a double Loshon of 
“saying” in this Posuk?  Bamidbar 6:23 “  כה
 So shall you“ – ”תברכו את בני ישראל אמור להם
bless B’nei Yisroel, saying to them.”  Why 
does this Posuk need to say, “אמור להם?”  The 
Gemara in Sotah 38a tells us that this 
teaches us that when the Kohanim are 
Bentching Klal Yisroel, the Chazan says the 
blessing first, and then the Kohanim repeat 
after the Chazzan.  The reason the 
Kohanim are the ones to Bentch Klal 
Yisroel is as it says in the Posuk in Mishlei 
 The generous man“ – ”טוב עין הוא יבורך“ 22:9
is blessed,” and the Kohen has the Midah of 
Chesed.  The Arizal says that Chesed 
receives its nourishment from wisdom – for 
Chesed is on the right side under Chochma, 
and it is from there that it receives its 
nourishment.  The Zohar Hakodosh tells us 
that Chochma is called, “עין”.  When the 
Posuk in Tehillim says, “טוב עין” – it is a 
reference to one who has Chochma, and 
thus one who has Chesed.  “הוא יבורך” should 
be read as “יברך” – the one who has Chesed 
will bless – meaning it is the Kohanim who 
have Chesed who will bless others – Klal 
Yisroel.  The Zohar also tells us that the 
letter Aleph represents Chochma, and the 
Arizal says that from the Ketores, the  מור 
represents Chesed.  The Posuk says here, 
“ – ”אמור“ מור  -א'  ” the reason that the 
Kohanim were chosen to give Brochos to 
Klal Yisroel is because of  אמור, they have  'א 
which represents Chochma, and they have 
   (עוד יוסף חי) .which represents Chesed מור
 Why does the Torah use a Loshon 
of  אמירה, which is a soft and easy Loshon of 
speech, as opposed to the more often used 
Loshon of דיבור, which is a harsher language 
and is used when giving commands?  The 
main part of the elevated Kedusha of 
Kohanim is so that they should be leaders 
of Klal Yisroel to teach Klal Yisroel Torah, 
as Moshe Rabbeinu said in his Brochos, 
Devorim 33:10 “  יורו משפטיך ליעקב ותורתך

 The Rambam, at the end of Hilchos  ”.לישראל
Shemitah 13:12,13, says that although the 
words of “יורו משפטיך” were given to all of 
Shevet Levi, nonetheless the main part of 
that Brocha is for the Kohanim.  The way 
for them to have a positive effect on the rest 
of Klal Yisroel and to teach Klal Yisroel the 
proper way to act, is through they 
themselves acting in a proper manner, and 
Klal Yisroel will see and learn from them. 
The Torah says regarding Ma’aser Sheni, in 
Devorim 14:23 “  למען תלמד ליראה את ד' אלקיך
 that Klal Yisroel were to eat – ”כל הימים
Ma’aser Sheni in the place where there 
were many Kohanim around, so that they 
would learn from the Kohanim how to act, 
as this would strengthen themselves in 
Torah and Mitzvos when they would see the 
Kohanim perform their Avodah in the 
proper manner. It says in Tosfos in Bava 
Basra 21a that “כי מציון תצא תורה” – Torah 
came forth from Yerushalayim so that Klal 
Yisroel would see the great Kedusha there, 
and the Kohanim performing their Avodah, 
and this would bring one to have desire in 
his heart to have more Yiras Shomayim and 
strengthen himself in his Limud Hatorah.  
When Klal Yisroel would see how serious 
the Kohanim take their responsibilities of 
their Avodas Hashem, it would inspire 
them to elevate their own Avodas Hashem.  
Being that Klal Yisroel are looking up 
towards the Kohanim, they must be of an 
elevated Kedusha, and thus there are 
various Halachos stated in the Parshah 
exclusively to Kohanim, as they must be 
more careful with their eating and all of 
their actions.   

The Torah uses a Loshon of  אמירה 
here, which is a soft easy Loshon, and this 
is so that the Kohanim should know that 
since they have the great Zechus to perform 
the Avodah in the Mikdash and to teach 
Torah to Klal Yisroel, all of the stringencies 
with which they must act must be “easy” to 
them – they should not struggle to act 
properly, but it must be ingrained in them 
to the degree that it is a part of their nature 
and comes “easy” to them.  Devorim 10:12 
 What – ”מה ד' אלקיך שואל ממך כי אם ליראה“
does Hashem, your G-d, ask of you, only to 
fear Him.  The Gemara in Brochos 33b asks 
on this Posuk, “Is fearing Hashem a small 
thing?”  The Posuk seems to imply that 
Hashem does not ask much of us, just this 
one small and easy thing called, Yiras 
Hashem. Is that really small and easy?  The 

Gemara answers, yes, to Moshe Rabbeinu it 
is. The Torah is telling us that we are to 
strive to be on the level of Moshe Rabbeinu 
where Yiras Hashem is “easy.”  So too, the 
Torah is telling the Kohanim here, that 
everything they are being told here must be 
deemed to them as “ קל”, as something small, 
and they must accept it with Simcha and 
good heartedness, being that their Avodah 
in the Mikdash is so important.  If it is not 
something that is קל for them, that is a tell-
tale sign that they are not worthy of the 
Kehunah.   

We learn from this important 
Parshah to all those who are involved in 
Chinuch and teaching Torah.  There are 
times that in their Avodas Hakodesh there 
can be many difficulties including 
difficulties with the Talmidim, with the 
material that is being taught, and 
sometimes with the parents.  However, 
being that this is so important, in order for 
one to do it properly, it must be “קל” – “easy” 
to him, and he must do it with great joy.  If 
it is not “קל” for the person, then it is better 
for him not to be involved in Chinuch. (  קול
    (רם
  It is not enough for the Kohanim 
to follow this command of remaining Tahor, 
but it is something that has to become a 
part of their very being.  The Loshon of 
 is a Loshon which is “easy” – meaning אמירה 
that these rules must be easy for them to 
adhere to.  The Kohanim were the leaders 
of Klal Yisroel.  They were supposed to set 
an example for the rest of Klal Yisroel in 
how they acted, how they performed their 
Avodas Hashem, and how they remained 
pure.  If it seemed difficult for them, then it 
would not transfer to others.  When it 
appears that it is so easy for them, it would 
be easy for others to follow in their ways, 
that is the way that the Kohanim were able 
to have an impact on others. This is a 
message for all of us when we seek to be 
Mechanech our children, or just to have a 
positive influence on those around us.  In 
truth, all of us are to be role models to those 
around us.  How can we be good role models, 
and actually affect those around us to grow?  
We must serve Hakodosh Boruch Hu 
properly, and we must show others how 
easy it is.  While all may not be easy, if we 
do it with joy, then even when it is hard, it 
is easy!  May we be Zoche to truly have a 
great joy in our serving of Hakodosh Boruch 
Hu and do it with ease.   
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תעבש'דגחתאוגוחת...יעיבשהשדחלםוירשעהשמחבךא
םימי

But on the fifteenth day of the seventh month…you shall celebrate 
Hashem’s festival for a seven-day period. (23:39)

The Festival of Succos, as is the case with all the other 
festivals, is replete with deep esoteric meaning far beyond the grasp 
of the average Jew who observes it simply because it is a G-d-given 
mitzvah. A mitzvah, regardless of the level with which one observes 
it, and his understanding of its various spiritual facets, has enormous 
power and incredible influence. Just executing the decree of 
Hashem, simply because this is the way of a Jew, is powerful, as the 
following story related by the Tolner Rebbe, Shlita, illustrates.

A baal teshuvah, penitent, who had come to the Rebbe for 
advice regarding a specific problem, told the following story. This 
man’s grandfather lived in a small American town, distant from 
mainstream America and even more distant from mainstream 
Judaism. Nonetheless, he observed one mitzvah religiously – to the 
point of mesiras nefesh, self-sacrifice: Succah. He was steadfast in its 
observance, unswerving in his commitment to the mitzvah, despite 
the fact that he observed absolutely nothing else. Every year when 
Succos arrived, he built a succah in the courtyard of his house and 
dwelled in it 24/7 for seven days. Prior to leaving this world, he 
wrote a will bequeathing all of his assets to the one descendant who 
would observe Succos as he did: build a succah and live in it for 
seven days, day and night.

His children and grandchildren were certain that he had 
lost his mind. Thus, they were unprepared to accept his will. They 
were not going to dwell in a succah for seven days. It was 
meaningless to them, because they were quite distant from religious 
observance. They did not even visit their temple on Yom Kippur, as 
other pseudo-religious/secular oriented Jews do. They knew 
nothing, and, as a result, kept nothing. Indeed, they were clueless 
concerning why their father/grandfather was so committed to this 
weird practice. Furthermore, to the best of their knowledge, their 
father/grandfather’s estate was not worth much. He was not known 
to have had any money of which to speak.

One grandson, a sensitive soul, was upset that not a single 
member of the family was willing to honour the memory of his 
grandfather. He decided that he would do it. He met with the lawyer 
who was executor of the estate and informed him of his decision. 
The lawyer was pleased, but he first wanted the rest of the family to 
sign off on the will. They all signed that as far as they were 
concerned, the entire estate could go directly to the grandson who 
had acquiesced to his grandfather’s request.

After the grandson received the will, he discovered a reality 
(to which the lawyer had been privy the entire time) that his 
grandfather was quite wealthy. He had made investments that paid 
off handsomely, and he owned a number of parcels of real estate 
which, although when originally purchased were not worth much, 
had increased exponentially in value over the years. Not one to 
create jealousy and discord within the family, he kept his newly-
found wealth a secret. He had made a lucrative decision.

Succos came along, and he carried out his end of the deal, 
sequestering himself for seven full days in his grandfather’s succah. 

During these seven days, in order to overcome the feelings of 
loneliness, he would think. He first tried to learn the significance of 
Succos and what it meant to the Jewish people. He could not do it 
on his own. He searched for a rabbi who could answer his questions. 
A few days passed, and he was given the name of an Orthodox rabbi 
who lived a few hundred miles away, a four-hour drive from his 
town. His curiosity overwhelmed him. He called the rabbi, told him 
the story and asked him to explain the meaning and significance of 
the succah. 

The rabbi understood that he was referring to the mitzvah
of Succah, so he explained its meaning and religious significance. He 
asked the rabbi if he could impose upon him to visit and look at the 
succah and validate it as kosher for festival use. He offered to 
reimburse the rabbi for his time and expenses. The rabbi agreed and 
made the trip. How shocked he was to discover that the “succah”
was nothing more than metal bars attached together by plastic 
sheeting wrapped around them. There was no schach whatsoever 
covering the succah. It was totally pasul, invalid. The rabbi 
attempted to explain the meaning and difference between kosher 
and non-kosher with regard to succah, and, for that matter, 
everything else about Judaism.

The grandson was relentless and refused to be pushed off, 
until the rabbi agreed to tutor him in the basics of Judaism. This is 
how it all began. A mitzvah pesulah, invalid performance of a 
mitzvah, with good intentions, but a lack of knowledge, had the 
awesome power to catalyse the alteration of this man’s life. This is 
the extraordinary power of a mitzvah!

בקיו...הנחמבוצניו...ירצמשיאןבאוהותילארשיהשאןבאציו
ללקיו...

The son of a Yisraeli woman went out and he was the son of an 
Egyptian man …they contended in the camp… and he pronounced 

the Name … and he blasphemed. (24:10,11)

It was a truly tragic ending to a sinful relationship that had 
begun years earlier in Egypt. Shlomis bas Divri was a woman of ill 
repute, whose immoral behaviour led to a relationship with an 
Egyptian that produced a son who later blasphemed the Name of 
Hashem. It might take time, but a relationship that is prohibited, 
that is not meant to be, will not bear good fruit unless the poison is 
expunged. Love conquers all – but Torah. Having said this, we quote 
Rashi, who explains, Mei heicha yatza, “From where did he (the 
blasphemer) go out?” Apparently, he came to pitch his tent in the 
camp of the tribe of Dan (his mother was from that tribe). The 
members of the tribe asked him what he was doing there; i.e. what 
was his connection to the tribe of Dan? He replied that he was one 
of the sons of Dan [he belonged]. They said that a tribal son was 
defined by his paternal lineage, not maternal. His father was not a 
Jew, thus excluding him from pitching his tent among them. He took 
his case to Moshe Rabbeinu, who found his claim wanting. As a 
result of losing the case, he “lost it” and blasphemed.

The blasphemer was no ordinary person. He had witnessed 
the miracles in Egypt, and stood at Har Sinai amid the kolos, loud 
sounds, kolos u’berakim, loud sounds and lightning, that 
accompanied the giving of the Torah. He had heard Hashem’s voice. 
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Kohanim are prohibited to come in contact with tumah. Both tumah and viruses share similarities and differences. Tumah is an invisible 
spiritual disease. In contrast, a virus which is also invisible to the human eye is a disease that enters the body and promotes physical 
damage. Unlike a virus, tumah cannot even be seen under a microscope. When one contacts a virus his physical being is compromised 
in contrast to tumah only one's spirit and kedusha are compromised. The cure for viruses is medicines which must be administered to 
obtain a back to normal state from sickness. This is in contrast to tumah which spiritual treatments including physical procedures are 
the solution, such as Mikveh and the ashes of the Para Aduma. One common denominator for both diseases is seclusion even though 
they have different functions. The individual who has tzaraas on his body must exit the Yisrael Camp. The tzarras is not contagious 
since its origin is a lacking in the spiritual proper speech of man. The seclusion of the metzorah is therefore to aid him in doing teshuva. 
His aveirah of Lashon Harah causes separation between people so therefore midah keneged midah he is separated and socially 
distanced from others. This procedure is in the hope that he will realize the gravity of his transgression and will do teshuvah which will 
rid him of the tzaraas. This is in contrast to a virus which the seclusion is to ensure that others do not catch the same sickness. It is for 
protection and not to inspire teshuva.      
 
Quarantine is a word that by now it triggers uncomfortable and dreadful feelings to say the least. Yet if one thinks his predicament of 
isolation is bad, just think of Rabbe Shimon Bar Yochai whose yartzeit is this week. He quarantined himself for twelve years lest the 
Romans who were today's Covid 19 would come in contact with him and kill him for his alleged crimes against the government. Now 
just imagine that Rav Shimon did not have for all those 13 years a bed or a change of clothing like we have in our closets. He was not 
able to walk to a supermarket to buy the usual staples and menus that were available even during Quarantine Time. How did Rav 
Shimon occupy himself to fight boredom for the longest time? Of course the answer as we all know is that he learned Torah and 
elevated himself to the most incredible level of deveikus with Hashem. רתסב  If someone is  ןוילע רתסב בשוי   secluded away from all 
the distractions that prevent him from coming closer to Hashem, then he will actually become closer to Hashem if he desires to do so. 
Dovid Hamelech is saying that if you are a רתסב בשוי  if you are in isolation then you have the capability of becoming ןוילע  a lofty 
individual. 
 
Life is so busy that we forget to live it. Chazal tell us that one must think and ponder on the thought of תאב ןיאמ  from where are your 
origins. One has to review again and again the first chapter of the (Bereihshis 5,1)  םדאה תודלות רפס הז  the story of one's life. Every 
person is constantly writing his own personal sefer of his life. Chapter one in everyone's book is the foundation stone and directive for 
the rest of one's life story. This first chapter answers the most significant question that without it one's book will be a total failure. The 
question that it is supposed to answer is why was I created? Without the correct answer to this query one will pass through this world 
in vain without any achievement that counts in the eyes of Hashem your creator. The Ramchal begins his first chapter in his sefer 
Mesillas Yesharim with the statement that the foundation of life is based upon the discovery and realization of what is one's purpose 
and mission in this world,  to clarify and realize as an absolute truth what is man's obligation  ומלועב ותבוח המ םדאה לצא תמאתיו ררבתיש
and responsibility in his world. One must first understand that if he was created by the ultimate designer of every perfect atom in 
creation, then he too is designed and designated for a specific challenging journey, of which his success will validate his creation in 
this world.   
 
Humans live on what is called planet earth. Our world is called a planet because one must plan it. "It" is referring to both his life on 
this world and the next. If it is natural before a family vacation that one plans for hours all the minute details of the itinerary, how 
much more so does one have to daily plan his life not only  for success in this planet but also for life on the planet that lasts for eternity. 
The saying goes that if one fails to plan he plans to fail.  If one fails to constantly review chapter 1 he will unfortunately end up in 
Chapter 11. Koheles (7,8) writes that ותישארמ רבד תירחא בוט  a thing is good at the end only if it is good from the beginning. A  
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think we are all starting to hear grumbling about our 
condition. Some people think it’s over, some towns are 
easing some of the restrictions, some states are carelessly 

opening up what they consider essential services. The state of 
Georgia just allowed the opening – among others – of tattoo 
parlors; I just can’t imagine the suffering of someone who had 
to wait months before mutilating his body. It would be smart 
of us not to jump and follow the consideration of a world that 
considers collateral damage as obligatory. We dare not forget 
the message of אחת  as being like a whole world. A בישראל נפש 
thought occurred to me while Davening- usually the place 
where thoughts occur, important ones or stray ones – “Abei 
Nisht G’Davent”: We ask Hashem והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, remove 
the Satan from before us- when he tries to block us from doing 
what is right – AND remove him from BEHIND us. Mefarshim 
deal with the point of the שטן מאחרינו; it just might be that the 
Satan sometimes sneaks up behind us, when we think were 
PAST his interference and need not worry anymore, and then 
attacks us. The Vort is worth thinking about in our situation- he 
is still behind us ה' ירחם.

There is a קונטרוס על מצות בטחון from the Bais Halevi (Rav Yosef 
Dov Soleveitchick, Volozhiner Rosh Yeshiva and Rav of Brisk). 
He talks about Hishtadlus, the man-made efforts toward 
accomplishments of all kinds. He focuses on רפואה and writes: 
 we see with “absolute -הרי תדיר ממש רואים שהרופא טועה בטיב המחלה 
consistency” that doctors don’t really understand the disease and 
their efforts just complicate the illness. How great is the בושה, 
embarrassment, for us who say daily מכלכל חיים בחסד וכו' סומך נופלים 
 and then we forget who the real healer is, as the Navi , ורופא חולים
Yeshaya laments (29:13) בפיו ובשפתיו כבדוני ולבם רחוק ממני – they just 
give me “lip service”, but their hearts are distant from Me. 

We’ve seen it all in our situation, but we must retain our Emunah 
and accept our fate, even if it takes a few more weeks – Halevai 
- or whatever it takes and be מקבל יסורים בשמחה. Even though, for 
most of us, these יסורין barely make it into what Chazal call יסורים 
- WE ARE JUST IMPATIENT. Remember to measure that with 
serious problems, ה׳ ירחם. Stay בשמחה.

Let me share a Vort that my Shver, Rav Mordechai Simcha A.H. 
repeated in the name of Rav Shamshon Refoel Hirsh. One of 
the saddest aspects of this Magefa is that many, many חשובים had 
Levayas that were absolutely NOT לפי כבודם. We must certainly 
give the utmost credit to those צדיקים וצדקניות that were really 

 in the Chevra Kadisha and כבוד המת to do the proper מוסר נפש
Hatzala organizations – שלמה  משכורתם  להם   ,By Yidden .ישלם 
the concept of Kavod Hameis and Livayas Hameis are a gold 
standard of Yiddishkeit. How odd is it, then, that a Kohen is 
forbidden to go to Levayas, or become טמא למת; while for other 
Jews it is a מצוה whose rewards are in this world and in the next. 
Rav Hirsh explained that coming into contact with a מת brings 
you into contact with עצבות, gloom and depression. Even if 
you are under the same roof, you are exposed to sorrow and 
grieving, things that the עבד ה׳ must keep social distancing from. 
The Kohen who has been designated as the Shaliach (either of 
Hashem or of Klal Yisroel as debated in Chazal) to work, to do 
the service of the Almighty, must be בשמחה. Doing things בשמחה 
speaks of the value you bestow upon what you are doing.

Kadosh Baruch Hu says, we cannot have melancholy 'עבדי ה, 
which would reflect upon the service of the בורא עולם.  We must 
add that it is for this reason the Kohanim wore exquisite clothing 
while doing the Avoda. I’ve always thought that technically, the 
Mikdash was an outdoor butcher shop in the Middle East with 
no refrigeration. So why those clothes? A double duty raincoat 
would have been better suited for the job. There is another 
Halacha about a מום בעל   being disqualified from the (4:17) כהן 
Avoda. The ספר החינוך (Mitzvah 275) teaches us about human 
nature- we do judge a book by its cover. It must be, says the חינוך, 
that the one who serves Hashem must be impeccable, admirable 
and the kind of person we would all want to emulate, ״ונאה בכל 
 We must see someone engaged in worship of the One .דרכיו״
Above in such an appealing way; תלויה שהכפרה  השליח  להיות   "ראוי 
חן" איש   charming to the delight of the onlooker, evoking ,עליו 
the feeling of ‘we want that for ourselves too’. The outward 
appearance of the Kohen promotes imitation, including his 
clothes, general semblance and demeanor. The עבד ה׳ must 
create a picture of a happy, well dressed and totally devoted 
servant. So too, my friends, our job is to present that picture of 
the ממלכת כהנים- no melancholy Yidden, even though our service 
is curtailed, temporarily. To accept our lot בשמחה is the area of 
Chizuk that these days require.

May we all be Zocheh.
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‘The weighty answer’ – 'לתשובת המשק'  
Moreinu HaRav shlita relates: In our house we are careful to follow 
the halachos to the letter. For example, we are told to check for 
chometz in holes and cracks, so we check everywhere, even the places 
that have already been cleaned are thoroughly checked. We do a true 
and basic bedikas chometz. Although we are older and at our age it is 
hard to bend down, my solution is – grandchildren. Even now in the 
time of corona, my son and grandchildren have been living with me 
the whole time and these young grandchildren help me search in the 
places that are hard for me. 
So I assigned as eight-year-old grandson for the bedikah and I 
explained to him that I am going to search places where he saw his 
grandmother and mother had already cleaned and mopped several 
times. He asked why we had to search when it was so clean? I told 
him because Chazal told us to and we follow halacha without 
changing anything and if we do not find anything, we have still 
fulfilled the mitzvah. The grandson understood and accepted it and 
we searched. When we reached our bedroom, I asked him to bend 
down and look under beds and see if there is chometz. 
Suddenly, the grandson jumped up in joy and shouted: “I found, I 
found chometz!!!” He found a half-eaten wafer literally the size of a 
kezayis of chometz!!! The grandson was excited and so was I and the 
rest of the family. He had asked and he was answered that even this 
room which is basically cleaned and even under the beds had been 
swept and still chometz was found under the bed which showed a 
young grandson how chometz can reach a room without intention. 
Moreinu HaRav shlita tells another story about a close friend of high 
standing who does a lot for the community and sometimes someone 
will give him something to support his family. But he had one 
principle, he never asked anyone for anything he only uses that which 
the Creator gives him or has someone else give him. 
During the coronavirus no one is knocking on his door resulting in him 
not having enough food to feed the children. His wife has been urging 
him to call one person or another, but he stayed firm that he has 
never asked anyone for anything. That day, just as he finished writing 
a piece on Emunah, as he finished writing the sefer, they heard a 
knock on the door, and there was a messenger with a stuffed 
envelope, support from a wealthy man who had not spoken with him 
in a while and he had not thought of calling him. 
He felt that in the merit of finishing the sefer on Emunah, he merited 
receiving his sustenance with Emunah without having to contact 
anyone. 

- Moreinu Harav shlit”a 
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 ונקדשתי בתוך בני ישראל
I shall be sanctified among the Children of Israel 

Among the Chassidim, this Shabbos is called ‘The aufruf 
Shabbos of Rebbe Shimon’, the Shabbos before the yahrzeit of 
Rebbe Shimon bar Yochai. True, this year no one knows if 
anyone will be able to go to the holy monument in Meron, but 
we can all rejoice in the joy of Rashbi, everyone according to his 
ability. Of course, along with the joy, there is also the learning 
of his Torah and of his ways, which is also Torah and we must 
learn from it. 
There is a famous story in the Gemara (Bava Metzia 84b) that 
when they went to bury Rebbe Elazar, the son of Rebbe Shimon 
bar Yochai, a snake encircled the opening of the cave and 
would not let him enter. They said to it, “Serpent, serpent, 
open your mouth and let a son enter to his father”. When 
Rebbe Elazar’s son died, they wanted to bury him there and 
again they said to the snake, “Open your mouth and let a son 
enter to his father”, but the snake did not budge. They thought 
that this one was greater than that one, a heavenly voice came 
out and said: It is not because this one is greater than that one, 
rather, it is because this one suffered the distress of the cave 
and this one did not suffer the distress of the cave. 
Our parsha states (22:32)  בני ישראל''ונקדשתי בתוך  – ‘and I shall 
be sanctified among the Children of Israel’ and Rashi explains, 
‘surrender yourself and sanctify My Name’. From here we learn 
the obligation to give up one’s life for the sanctity of His Name. 
True, there are only three cardinal sins that one must die for 
and not transgress them, but when there is religious 
persecution, then one must die and not transgress the entire 
Torah, even just an established custom! In our times, we can 
fulfill this mitzvah every single day by having in mind when we 
say kriyas shema that one would give up his life for the sanctity 
of His Name Yisbarach. Thus, one fulfills the mitzvah. But, from 
Rashbi we learn that in order to reach lofty levels we must 
literally give up our lives, to feel the pain. The Mishna states 
(Avos 6:4) ‘This is the way of the Torah: eat bread with salt, 
drink water in small amounts, sleep on the ground, live a life of 
deprivation, but toil in Torah’. In order to elevate in Torah and 
midos [character], one must strive, one must suffer. Of course, 
they are not asking of us to leave the house and dwell in a cave 
for thirteen years, but they are asking of us to curtail even a 
little from the pleasures of this world in order to fulfill the ‘and I 
shall be sanctified’. His Torah should protect us, and he should 
be a good advocate for us, our master Bar Yochai! 

- Tiv HaTorah – Emor, Tiv HaRashbi 
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A broken and shriveled heart –  לב נשבר ונדכ ה 
True, this is not to detract from the virtue of a broken heart. A person 
should not feel haughty in his heart that he is perfect in purpose and 
all his preparations and he is pleased with the levels that he has 
attained. The person must be aware that the very haughtiness and 
the elevated feeling is a major blemish [mum – flaw]. It is in regard to 
this person that it states (Tehillim 101:5)  גבה עינים ורחב לבב אתו לא'
 one with haughty eyes and an expansive heart, him I cannot‘ – אוכל'
bear’. The Gemara expounds (Sotah 5a) ‘Anyone who is haughty is as 
if he pushes away the feet of the Shechina and HaKadosh Baruch Hu 
says, “I and he cannot dwell together in this world’. 
However, one who is low in his own eyes, we expound (16:16) ' השכן

בתוך טמאתם'אתם   – ‘that dwells with them amid their impurity’. Just 
the opposite, his avodah is considered like a karban as it states 
(Tehillim 51:19) 'זבחי אלקים רוח נשברה' – ‘the sacrifices of G-d are a 
broken spirit’ and the Shechina rests specifically on the humble as it 
states (Yeshaya 57:15) 'אשכון את דכא' – ‘I abide with the despondent’. 
These statements are not contradictory. Really, a person is supposed 
to try hard to be completely innocent and approach prayer as if he is 
standing before the King – King of the World – but on the other hand, 
to be aware of his lowliness because who can be worthy to pray 
before HaKadosh Baruch Hu, Who is the great and awesome G-d? The 
person of flesh and blood who every little thing will determine his 
standing, and so in the merit of both aspects and certainly through 
humility he will be elevated, and his words will bear fruit. 

Separation and Sanctity –  פרישות וקדושה 
At the end of all the laws of sanctity of Israel and the Kohanim, we are 
commanded with the mitzvas asei (22:32) 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' – 
‘and I shall be sanctified among the Bnei Yisrael’. This is a one of a 
kind mitzvah which can be fulfilled at any time just by thought. In the 
‘Tzetel Kattan’ of the Noam Elimelech it says that whenever someone 
is not learning Torah he should think about this mitzvas asei of ‘and I 
shall be sanctified…’ and then it will be considered as if his soul is 
merged with his thought as if a great and awesome fire burns before 
him and rises to the heart of Heaven because of Kedushas Hashem 
Yisbarach he breaks his nature and throws himself into the fire for the 
sanctity of Hashem. HaKadosh Baruch Hu coverts it to actual deed 
and we find he does not sit or lay down idly, rather, he fulfills a 
mitzvas asei from the Torah as is the first posuk in Kriyas Shema and 
the first bracha of Shemona Esrei and every routine thing that he 
does is now elevated to Avodas Hashem. 
This is relevant to every person at all times. One can elevate himself 
to these levels and be sanctified with sanctity before HaKadosh 
Baruch Hu by raising mundane matters or even refraining from 
permissible things. This is how one fulfills ‘and I shall be sanctified’. 
This is good advice, by planning and preparing to dedicate ourselves 
before the Omnipresent at all times, it then becomes easy to 
overcome the little things, for anything that seems hard is now easy. 

Guarding the continuity –  שמירת הרצופות 
We find ourselves in the middle of Sefirah when R’ Akiva’s students 
were taken. When we think about the greatness of Rebbe Akiva we 
find that he did not go home for twenty-four years which was the 
basis of his success and his astounding power of Torah. The Torah 
speaks to Aharon HaKohen and all future Kohanim Gedolim (21:12) 
 he shall not leave the Sanctuary’ for leaving the – 'ומן המקדש לא יצא'
Bais HaMikdash can result in a disruption of avodah and when he 
returns, he will have to begin again. This teaches that whoever wants 
to enter the tents of avodas Hashem must be careful to maintain set 
times for and areas of study. The result will be that his toil in Torah 
and Yiras Shamayim will be blessed. 

כי נעםדרכיה דר  
Its ways are ways of pleasantness 

 

In the beginning of the parsha, when the Kohanim were given the 
laws of their sanctity and the statutes of their purity, it states 
 Say to the‘ – 'אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם' :(21:1)
Kohanim, the sons of Aharon, and you shall say to them’. Rashi 
explains, ‘the double expression of “say” and “you shall say” is to 
caution the adults with regard to minors’. That is, the Torah used 
a double expression of saying to teach us that it is not enough for 
the adults to study the laws and statutes and even know how to 
fulfill them, rather, they must influence others who are found in 
a lesser condition than they are and are still called ‘minors’. They 
must inform them and caution them by standing guard and 
teaching them understanding so that they do not stumble, and 
they should know the path they must go on. 

Its ways are ways of pleasantness –  דרכיה  דרכי נעם 
The phrase ‘amirah’ is a soft language whereas ‘dibur’ is a harsh 
language. To this point, when the Torah wants to teach us about 
the responsibility to learn and influence others it uses an 
expression of ‘amirah’ which is a softer approach and guides us 
regarding chinuch [training children] and it cautions adults to 
soften their approach and reproach when teaching children. 
The Torah hints to us, this is how to train children and students, 
speak softly and pleasantly to them as  (Mishlei 3:17)  דרכיה דרכי'
 Its ways are ways of pleasantness and all‘ – נעם וכל נתיבתיה שלום'
its pathways are peace.’ This is how your words will be effective 
as the wisest of all men said (Mishlei 25:16) 'לשון רכה תשבר גרם 
– ‘a soft tongue breaks strong anger’ and as we have learned 
(Shabbos 2:7) ‘A man must say [lomer] three things in his house 
on Shabbos eve just before dark’ and the Gemara expounds (34a) 
‘one must say these things gently, so that his family members will 
accept it from him’ – that is, by saying it calmly they will listen 
and accept his words and requests from him. 

Any blemish will not appease –  כל מום לא ירצה 
Since our Sanctuary and our Glory has been destroyed and we no 
longer offer karbanos to atone for our sins, our only consolation 
is our Tefillah that takes the place of the karbanos as it states 
(Hoshea 14:3) 'ונשלמה פרים שפתינו' – ‘and let our lips substitute 
for bulls’. The Assembly of Israel said before HaKadosh Baruch 
Hu: Ribono shel olam, when the Bais HaMikdash was standing we 
would bring a karban and we would be forgiven, and now, all we 
have is Tefillah, and with this we fulfill the bringing of karbanos. 
The Torah teachs us how to do the service of Tefillah – it is based 
on the karbanos, wholeheartedly, the efforts, the limbs, and just 
as the Torah commands by a karban (22:20)  כל אשר בו מום לא'

היה לכם'תקריבו כי לא לרצון י  – ‘Any [animal] in which there is a 
blemish you shall not offer, for it will not be an appeasement for 
you’ – only unblemished animals will effect appeasement before 
the Omnipresent. The same applies to Tefillos. They must be with 
a pure heart, with precise halacha, from beginning to end as one 
prays. They must be perfect, not a half or a third or a quarter. If 
one is unaware of the stringencies, then one might skip from 
place to place and this is what the Torah is referring to when it 
says (22:25) 'מום בם לא ירצו לכם' – ‘a blemish in them, they will 
not appease for you’. 
Additionally, not only must the karban be perfect, but even the 
one bringing it must be perfect, as we find by the Kohanim 
יב... לחם אלקיו... ולא להקר  ... לא יגשבו מום'כל איש אשר   (21:21-23)
 Any man in whom there is a blemish… shall not‘ – יחלל את מקדשי'
approach to offer… the bread of his G-d… and he shall not defile 
my holy services’. That is, when a person stands to approach his 
Maker in prayer, he must prepare and calm himself to be a 
receptacle fit to stand before the King.  
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“I can absolve the entire world from judgment”

Because Rashbi Perceived the Source of the Torah 
He Had the Power to Free the World from Judgment

Rabbi Pinches Friedman
Lag BaOmer 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

This year, Lag BaOmer 5780 will be very unique.  People will always remember that it was decreed from above that the 
myriads of our Jewish brothers who flock to Meiron annually to celebrate the passing of Rabbi Shimon bar Yochai from this world, 
were prevented from doing so, due to the current pandemic.  

Under these difficult circumstances, it behooves us to derive moral support and strength from the first of the Rambam’s 
thirteen principles of faith: "אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים"—I 
believe with complete faith (“emunah sheleimah”) that the Creator, blessed is His name, creates and guides all creatures, 
and that He alone made, makes and will make everything.  Furthermore, by refraining from attending this annual celebration 
in Meiron, we are fulfilling the mitzvas aseh in parshas Vaeschanan of (Devarim 4, 9): "רק השמר לך ושמור נפשך מאד"—just beware for 
yourself; and guard your soul diligently—and the mitzvas lo ta’aseh in parshas Ki Seitzei of (ibid. 22, 8): "ולא תשים דמים בביתך"—
you shall not cause blood to be spilled in your house.  The halachic ruling in the Shulchan Aruch (C.M. 427, 8), which is based 
on the words of the Rambam (Hilchos Rotzeiach U’Shemiras HaNefesh 11, 4), reflects these concerns: 

Similarly, it is a mitzvas aseh to remove any obstacle that could pose a danger to life, and to be very careful regarding 
these matters, as it states: “Beware for yourself; and guard your soul diligently.” If a person leaves dangerous obstacles 
and does not remove them, he negates the observance of a mitzvas aseh and transgresses the mitzvas lo ta’aseh: “Do not 
cause blood to be spilled.”  Further on, the Rambam stresses vehemently (ibid. 5, 5): Our Sages prohibited many matters, 
because they endanger lives. Whenever a person transgresses these guidelines, saying: “I will risk my life, what does this 
matter to others,” or “I am not concerned about such things,” he should receive lashes for rebelliousness.

It is probably for this reason that the Torah adds the word "מאד" to the admonition: "רק השמר לך ושמור נפשך מאד".  As we have learned 
in the Gemara (Chullin 10a): "חמירא סכנתא מאיסורא"—an imminent danger is more stringent than a prohibition.  Rashi explains 
that in dangerous situations, we do not rely on a majority (likelihood) to act leniently.  In these situations, we must take precautions 
even for less probable situations.  Therefore, those who take precautions to avoid all dangerous situations are to be commended.  

The Teachings of a Tzaddik Represent His Vitality and Life Force

Notwithstanding, we have a wonderful suggestion for all those whose souls and beings long to prostrate themselves at the 
gravesite of Rashbi.  In fact, this holds true for all those who long to visit the burial places of other holy, pure tzaddikim and pour out 
their hearts to Hashem there in prayer.  We suggest that you study their words of Torah in depth and with great dedication.  This 
type of study is tantamount to prostrating oneself on the tzaddik’s grave, in the sense of: "אתדבקות רוחא ברוחא"—connecting with 
their spirits.  The Ma’or Einayim (Likutim Maseches Shabbas), citing the holy Ba’al Shem Tov, zy”a, commends this practice.  

He discusses studying the Torah teachings of the Tannaim (the sages of the Mishnah), the Amoraim (the sages of the Talmud) and 
the teachings of all the early scholars.  For, they invested all of their lives and kedushah in their words of Torah.  Hence, it is worthwhile 
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Rashbi’s Amazing Ability 
 to Absolve the World of “Din”

So, in honor of Lag BaOmer, we will celebrate the passing 
of the divine Tanna Rabbi Shimon bar Yochai by examining an 
intriguing statement he made about himself.  We have learned 
in the Gemara (Succah 45b):  ,אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי" 

הדין" מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני   Rabbi Yirmiyah said in—יכול 
the name of Rabbi Shimon ben Yochai:  “I have the power to 
absolve the entire world from the ‘din’ that is due them.”  

Rashi explains this bold statement as follows: In my merit, 
I suffer for all of their sins and exonerate them from the 
enforcement of the “din.”  The Maharsha adds in Chiddushei 
Aggados (ibid.):  ולבנו לו  שהיה  וצער  ביסורין  עוונותיהם  שסובל   "והיינו 

 that is, he carries the burden of their sins due to—במערה"
the torment and suffering he and his son experienced in 
the cave.  

Apparently, Rashbi’s statement is the basis for the widespread 
Jewish minhag to travel in times of need to pray at the site of 
Rashbi’s grave in Meiron—to remind him to fulfill his promise:  
“I have the power to absolve the entire world from the “din” 
that is due them.”  Indeed, countless stories are told of the 
wonderful omens and feats experienced by tens of thousands of 
Jews whose prayers were answered at that holy site.  Hence, it is 
worth exploring, to the best of our limited abilities, the source of 
Rashbi’s unique power.  

I had a wonderful idea!  I would like to explain Rashbi’s 
amazing power based on a teaching in the sefer Ba’al Shem Tov 
(Zos HaBerachah 4), brought down in the name of the holy Ba’al 
Shem Tov, zy”a.  He poses a very strong question.  HKB”H cautioned 
Adam HaRishon (Bereishis 2, 17): ורע לא תאכל ממנו טוב   "ומעץ הדעת 

תמות" מות  ממנו  אכלך  ביום   but from the Eitz HaDa’as (Tree of—כי 
Knowledge) Tov VaRa you shall not eat thereof; for on the 

day you eat of it, you shall surely die.  This suggests that Adam 
HaRishon had the option not to eat from the Tree of Knowledge; 
and had he not done so, he would have lived on forever.  

This is surprising in light of the following teaching in the 
Midrash (B.R. 8, 2): "שני אלפים שנה קדמה התורה לברייתו של עולם"—the 
Torah preceded the creation of the world by two thousand 
years.  If so, how can it have been written in the Torah, long 
before the creation of the world (Bamidbar 19, 14): התורה  "זאת 

באהל" ימות  כי   this is the Torah of a man who dies in a—אדם 
tent?  Moreover, the Torah mentions the eventuality of death on 
numerous occasions.  Yet, if Adam HaRishon had not sinned, he 
would not have died.  

The Ba’al Shem Tov reconciles this difficulty as follows: 
Before the creation, the Torah was written by HKB”H with the 
very same letters as the Torah we are familiar with; however, 
the letters were combined differently, such that death was not 
mentioned at all.  Then, when Adam HaRishon sinned, and it was 
decreed that he must die, the combinations of the letters changed 
to the combination of letters and words that we are familiar with, 
such as: "אדם כי ימות באהל".  Similarly, all the sins and punishments 
mentioned in the Torah reflect the new combinations that were 
formed after the sin.  

The Ramban’s Illuminating Comment concerning  
the Combinations of the Letters of the Torah

Clearly, the Ba’al Shem Tov is referring to the words of the 
Ramban in his introduction to the Torah.  There, he reveals a 
phenomenal fact concerning the combinations of letters in the 
Torah.  Here is what he wrote: 

We have yet another mystic tradition that the entire Torah 
is comprised of the names of HKB”H, and that the letters 
of the words separate themselves into G-d’s names when 
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to study their words in depth and with devotion; for, in this manner, we bring the essence of the tzaddik back to life.  In the words of 
Rashbi in the Gemara (Yevamos 97a): "כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר"—any Torah scholar in whose 
name a teaching is quoted in this world, his lips move in the grave.  In this manner, we establish a extraordinary connection with 
the soul of the tzaddik--"אתדבקות רוחא ברוחא"—which is tantamount to prostrating ourselves on his grave.  

So, since we are being deprived of the opportunity of going up to Meiron this year, let us follow the advice of the Ba’al Shem Tov.  
We will prostrate ourselves on the grave of Rashbi by delving into his sacred teachings.  In this merit, his lips will move, praying 
on our behalves that we are granted much berachah and success—blessed children, long lives, ample food and good health—with 
G-d’s help, until the coming of the righteous redeemer, swiftly, in our times!  Amen.  
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divided in a different manner.  Imagine, for example, that 
the first passuk in the Torah (Bereishis) were arranged into 
different words, such as: בראש יתברא אלקים.  In similar fashion, 
this principle applies to the entire Torah with the exception 
of the combinations and gematrias of the holy names . . . 

It seems that the Torah—which is written with letters of 
black fire upon a background of white fire—was in this form 
that we have described.  Namely, the writing was continuous; 
it was not broken up into words.  Thus, it was possible to 
read it as divine names or as we read it, relating to the Torah 
and the mitzvos.  It was given to Moshe Rabeinu in the form 
of the division of letters revealing the mitzvos, and it was 
transmitted to him orally in the form of G-d’s names.  

According to the Ramban, the Torah was originally written 
with black fire upon white fire and was not divided up into words.  
However, HKB”H gave it to Moshe Rabeinu in the format we are 
familiar with.  Yet, in the Talmud Yerushalmi, we have learned: 
 "רבי פנחס בשם רבי שמעון בן לקיש, התורה שנתן לו הקב"ה למשה, ניתנה לו אש

 לבנה חרותה באש שחורה, היא אש מובללת באש חצובה מאש ונתונה מאש, דכתיב

 Rabbi Pinchas taught in the name  )דברים לג-ב( מימינו אש דת למו".
of Rabbi Shimon ben Lakish: The Torah that HKB”H gave to 
Moshe was given to him as white fire etched with black fire; 
it was fire mixed with fire, hewn from fire and transmitted 
with fire.  As it is written (Devarim 33, 2): “From His right 
hand He presented the fiery Torah to them.”  

So, now, let us compare the words of the Ramban to the 
Yerushalmi.  Indeed, HKB”H initially gave Moshe the Torah 
as black fire etched upon white fire, as it was written before 
Him—an arrangement of contiguous letters, not separated into 
words, entirely comprised of sacred names.  Due to Moshe’s 
immense kedushah, he was able to perceive the arrangement 
of divine names in the Torah.  Subsequently, however, HKB”H 
taught Moshe how to write the Torah for Yisrael—with black 
letters inscribed on white parchment, arranged into the words 
that appear in our sifrei-Torah, today.   Thus, we would know 
how to fulfill the mitzvos of the Torah; besides, not every Jew is 
capable or worthy of perceiving and comprehending the sacred 
names of Hashem.  

Moshe Rabeinu Cleaned the Quill 
 with the Hair on His Head

Further substantiation for this fact can be found in the 
Midrash (D.R. 3, 12).  There, Reish Lakish expounds on the passuk 
(Shemos 34, 29): 

“Moshe did not realize that the skin of his face had 
become radiant when He had spoken to him.”  Reish Lakish 
said: When he wrote down the Torah, Moshe acquired the 
splendor of his countenance.  How so?  Reish Lakish said: The 
Torah that was given to Moshe, its parchment was of white 
fire and it was inscribed with black fire; it was sealed with 
fire and wrapped in fire.  While he was writing, he cleaned 
the quill in his hair; it was from there that he acquired the 
splendor of countenance.  

Thus, we have an explicit source stating that after Moshe 
received the Torah of black fire etched on white fire, he took a 
quill and recorded it for Yisrael.  According to the Ramban, this 
means that he copied all the letters of the fiery Torah; he wrote 
them down as black letters on white parchment, as they appear 
before us today.  In the process of copying the Torah of fire, his 
face became radiant due to his exposure to that holy fire.  

Let us now address the conclusion of Reish Lakish’s exposition: 
While he was writing, he cleaned the quill in his hair; it was 
from there that he acquired the splendor of countenance.  
How are we to understand the assertion that he cleaned the 
quill in his hair?  It appears that we can explain this puzzling 
statement based on a teaching in the writings of the Arizal.  He 
asserts that the hairs on the head are hollow and function like 
thin conduits, diminishing the light emitted by the brain through 
these tiny, hairy orifices.  

This then is the lesson conveyed by Reish Lakish.  When 
Moshe wrote down the Torah, he wiped the quill clean with the 
hair on his head, because he had to diminish his vast perception 
of the names of G-d that were arranged in the Torah of fire.  This 
enabled him to record the Torah in a format of words that could 
be comprehended by all of Yisrael.  In other words, by wiping the 
quill clean on his hair, Moshe diminished the intimate knowledge 
in his brain via the hollow conduits emerging from his skull.  Then, 
he used the quill to record the Torah as it is written in our Torah 
scrolls.  As a result of this diminution, he remained intimately 
connected to the brilliant light of the Torah as it was transmitted 
to him; this is why his face was splendorous and radiant.  

HKB”H Said that a New Torah 
 Would Emerge from Him

Now, we are all familiar with the following Midrash (B.R. 1, 
 HKB”H would look in—"היה הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם" :(1
the Torah and create the universe.  The Zohar hakadosh says 
the same thing (Terumah 161a): הסתכל העולם,  את  הקב"ה   "כשברא 
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 HKB”H used the Torah as a blueprint and—בתורה וברא את העולם"
reference when creating the world.  Thus, it is evident that 
everything in the world was created with the power of the letters 
of the Torah.  Therefore, it stands to reason that death exists in the 
world solely because it is foretold in the Torah: “On the day you 
eat of it, you shall surely die.”  Similarly, all of the diseases and 
maladies in the world exist solely because they are mentioned in 
the Torah in the rebukes and punishments.  

We can now better appreciate the answer provided by the 
Ba’al Shem Tov.  Before the world was created, the words אדם« 
באהל« ימות   were not written in the Torah; the letters were כי 
arranged differently.  As the Ramban explains, so long as the 
Torah remained with HKB”H in the form of black fire on top of 
white fire, with contiguous letters not separated into words, 
neither death nor other illnesses were mentioned in the Torah.  
The entire Torah was a conglomeration of G-d’s sacred names.  

Hence, had Adam HaRishon not sinned, he would truly have 
lived forever.  For, then, we would have received the Torah in 
its original, pristine form, where death and diseases are not 
mentioned.  After he sinned, however, by partaking of the Eitz 
HaDa’as, it was decreed that he must die.  Consequently, HKB”H 
arranged the letters of the Torah with the division of words that 
we are familiar with—mentioning death and punishments that 
are necessary to atone for sins.  

With this introduction, we can begin to comprehend the 
promise made by HKB”H concerning the future geulah (Yeshayah 
  .for Torah will come forth from Me—"כי תורה מאתי תצא" :(4 ,51
We find the following elucidation in the Midrash concerning this 
passuk (V.R. 13, 3): אמר הקב"ה תורה חדשה מאתי תצא, חידוש תורה מאתי" 

—”HKB”H said:  “A new Torah will come forth from Me—תצא"
novel aspects of the Torah will come forth from Me.  This is 
seemingly difficult to comprehend, because it contradicts one 
of the thirteen principles of emunah: שזאת התורה לא תהא מוחלפת" 

שמו" יתברך  הבורא  מאת  אחרת  תורה  תהיה   this Torah will not—ולא 
be replaced and there will not be another Torah from the 
Creator, blessed is His name.  So, how is it possible to say:  “A 
new Torah will come forth from Me”?  

Notwithstanding, based on what we have learned from the 
Ramban and the Ba’al Shem Tov, an explanation is forthcoming.  
The Gemara teaches (Succah 52a): ליצר הקב"ה  מביאו  לבוא   "לעתיד 

 le’asid la’vo, HKB”H will bring the yetzer hara—הרע ושוחטו"
and slaughter it.  As a result, the death decree will be abolished, 

since the yetzer hara and the “malach hamaves” are one and the 
same, as per the Gemara (B.B. 16a): הוא היצר הרע הוא מלאך המות" 

 In other words, if there is no yetzer hara, there is no  .הוא השטן"
angel of death.  

Therefore, it is plausible for HKB”H to say: “A new Torah will 
come forth from Me.”  Because le’asid la’vo, when death will no 
longer be a reality, HKB”H will restore the Torah to its original 
form—as it was given to Moshe Rabeinu, black fire upon white 
fire, combinations of divine names, not divided up into words.  
In fact, without the mention of death and other maladies, the 
combinations of divine names will provide an abundance of all 
that is good and every type of berachah and salvation.  

Reading from the Sefer Torah  
Connects Us with the Torah of Fire

It gives me great pleasure to share with all of you a fascinating 
idea.  Even today, with the holy Torah that we have received, 
with letters that have been arranged into words, we can still be 
influenced by the intense illumination of the combinations of 
divine names, as they originally appeared before HKB”H.  This 
is accomplished by reading from the sefer Torah which does not 
contain vowels.  

We learn this phenomenal fact from that which is written 
in the Shu”t (Responsa) HaRadbaz.  He explains why we have 
a tradition, handed down from generation to generation, all 
the way back to Moshe Rabeinu, to write the Torah in a scroll 
of parchment, without any vowels.  This deserves further 
explanation, seeing as all the vowels we employ to read the Torah 
properly were also transmitted to Moshe Rabeinu at Sinai.  So, 
why weren’t we instructed to include them in a sefer Torah, so 
that it would be complete—with letters and vowels?  The Radbaz 
explains the matter by referring to the words of the Ramban cited 
above.  Here are his sacred words: 

"שאלת ממני אודיעך דעתי, למה אין כותבין הנקודה בספר תורה, כיון שהכל ניתן 

למשה רבינו ע"ה בסיני, וגם הטעמים היו ראויים שיכתבו אותם, כדי שיקרא הקורא 

קריאה ישרה בלי שיבוש, שהרי גם הטעמים מבארים טעם הכתובים לפעמים.

תשובה. שאלתך זו תלויה במה ששאלו המלאכים להקב"ה כשעלה משה רבינו 

ע"ה לקבל את התורה, אמרו מלאכי השרת מה לילוד אשה בינינו, אמר להם הקב"ה 

והיינו דכתיב אשר תנה הודך על השמים, אמר  לקבל תורה בא, אמרו לו תנה לנו, 

להם משה, תורה מה כתיב בה לא תרצח, לא תנאף וכו', רציחה יש ביניכם וניאוף יש 

ביניכם, תורה למה לכם, והודו ואמרו ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ.
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ויש להקשות וכי המלאכים לא היו יודעים תשובה זו, אלא מאי אית לך למימר 

שהם היו קורין בתורה קריאה אחרת רוחנית, בלא פיסוק תיבות על דרך שמותיו של 

הקב"ה, וכן אמרו רבותינו ז"ל כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה, והודיעם הקב"ה 

שיש לתורה קריאה אחרת גשמית, על דרך פיסוק תיבות בענייני בני אדם, בטומאה 

וטהרה, ואיסור והיתר, ופטור וחייב, וכן כל שאר דיניה.

בלא  התורה  את  שיכתבו  יתעלה  האל  צוה  כי  שאלתך,  תבין  זה  שידעת  ואחר 

נקודות וטעמים כאשר היתה באמנה אתו יתברך, כדי שיהיו בה שתי קריאות רוחנית 

וגשמית כדי שמי שיכול להשיג ישיג, וכן אמרו )ברכות נה.( יודע היה בצלאל לצרף 

אותיות שנבראו בהן שמים וארץ, ומסר הנקודות והטעמים כשאר תורה שבעל פה 

שהיא פירוש לתורה שבכתב, כן הנקודות והטעמים הם פירוש לתורה שבכתב".

You have asked me a question and I will offer you my 
opinion.  Why do we not write vowels in a sefer Torah, seeing 
as everything was given to Moshe Rabeinu, a”h?  In fact, even 
the cantillations deserve to be written; so that the reader 
would read the text properly without mistakes.  After all, 
even the cantillations often clarify the meaning of the text.  

Answer.  Your question is related to what the malachim 
asked HKB”H (Shabbas 88b) when Moshe Rabeinu, a”h, 
ascended to receive the Torah.  The ministering angels 
asked: “What is a creature born to a woman doing amongst 
us?”  HKB”H replied to them: “He has come to receive the 
Torah.”  They responded to Him: “Give it to us.”  That is 
reflected by that which is written (Tehillim 8, 2): “Rather 
You should bestow Your glory upon the heavens.”  Moshe 
Rabeinu addressed them, “What is written in the Torah?  
‘You shall not murder, you shall not commit adultery, etc.’  
Is there murder among you?  Is there adultery among you?  
What need have you for the Torah?”  They conceded to him 
and said (ibid. 10): “Hashem, our Master, how grand is Your 
name throughout the land!” 

Now, we could ask: Weren’t the malachim aware of this 
answer?  However, we can suggest that they (the malachim) 
read the Torah differently, (more) spiritually, without the 
separation of words, as names of HKB”H.  In fact, our Rabbis 
of blessed memory said that the entire Torah is comprised 
of the names of HKB”H.  So, HKB”H informed them that the 
Torah has an alternate reading, which is material, involving 
the separation into words related to issues pertinent to 
human beings—tumah and taharah, that which is prohibited 
and that which is permissible, innocent and guilty, and all 
the rest of its laws.  

With this knowledge, you can understand the answer to 
your question.  The Almighty commanded that they write 

the Torah without vowels and cantillations, as it existed in 
its original form with Him, the blessed One.  Thus, it would 
allow two possible readings, a spiritual one and a material 
one; so that someone who is capable of perceiving will 
perceive.  Accordingly, they said (Berachos 55a): “Betzalel 
knew how to combine the letters with which the heavens and 
the earth were created.”  He passed on the knowledge of the 
vowels and cantillations like the rest of Torah she’b’al peh—
which is an explanation (clarification) of Torah she’b’chsav; 
similarly, the vowels and cantillations provide clarification 
of Torah she’b’chsav.   

Gazing upon the Letters of a Sefer Torah Is 
Extremely Illuminating

We learn a tremendous chiddush from the Radbaz.  Even 
though, our sifrei Torah are written with letters that are arranged 
into words; nevertheless, the tradition handed down through 
the generations is to omit the vowels and cantillations.  One 
who reads the Torah must know how to read it with the proper 
vowelization and intonation.  This omission of the vowels and 
cantillations suggests that it is possible to read it as a continuous 
stream of G-d’s names, without words—as they appeared in the 
black fire on the white fire.  The intensity of these sacred names 
generates a brilliant light.  

This explains very nicely what Rabbi Chaim Vital, zy”a, writes 
in Sha’ar HaKavanos (Krias Sefer Torah 1), in the name of his 
mentor, the Arizal.  He writes that it is extremely worthwhile and 
propitious to gaze upon the letters of a sefer Torah; it will draw a 
brilliant light upon one who does this.  

It was my teacher’s, z”l, customary practice to kiss the 
sefer Torah, to accompany it and follow behind it as it was 
carried from the Heichal to the table to read it.  Then, he 
would remain near the table until they opened the sefer 
Torah and showed it to the congregation, as we know.  
Then, he would gaze intently upon the letters in the sefer 
Torah.  He used to say that by looking from so close up 
that a person can read the letters easily, an intense light is 
drawn to the person.  

This practice can be explained and understood based on what 
we have learned from the Radbaz.  Aside from reading the words 
of the Torah with the proper vowelization and intonation, it is 
propitious to gaze upon the letters themselves inscribed on the 
parchment, which form combinations of names of HKB”H.  By 
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doing so, one connects with the source of the Torah as it was 
given originally, drawing upon oneself an intense, brilliant light 
from the fire of the Torah.  

Rashbi a Spark of Moshe Rabeinu Perceived 
the Torah as Black Fire Etched on White Fire

Following this sublime line of reasoning, we will proceed to 
explain the source of Rashbi’s incredible power.  As mentioned, 
he claimed to be able to absolve the entire world of the force of 
“din.”  Now, our sacred sefarim teach us that the divine Tanna, 
Rabbi Shimon bar Yochai, was a “nitzotz”—a holy spark—from 
the neshamah of Moshe Rabeinu.  The source for this notion is 
found in the Arizal’s Likutei Shas (Maseches Shabbas): 

ברח  שמשה  וכמו  ע"ה,  רבינו  ממשה  ניצוץ  היה  השלום  עליו  הרשב"י  כי  "דע 

מפני חרב פרעה והשיג שלימותו שם במדבר, כך הרשב"י ברח מפני הקיסר והשיג 

שלימותו שם במערה המדברה בלוד".

Just as Moshe fled from Pharaoh’s sword and attained 
his perfection in the desert wilderness; so, too, Rashbi fled 
from Caesar and attained his perfection in the wilderness 
cave in Lod. 

As we have learned, Moshe Rabeinu was privileged to receive 
the Torah as black fire on white fire.  This enabled him to perceive 
the stream and combination of divine names as they appear in 
the original, source Torah.  Nevertheless, he was not allowed to 
reveal the concealed secrets of the Torah to Yisrael.  Now, we 
can speculate that the same was true of Rashbi—a “nitzotz” of 
Moshe Rabeinu.  He, too, was privileged to perceive the proper 
combinations of the letters of the Torah, as they were arranged 
by HKB”H in black fire on white fire, without separation into 
words.  That is the source of the Torah of mysticism, in the Zohar 
hakadosh, that he was given permission from above to reveal 
to Yisrael in the times preceding the coming of the Mashiach—
known as “ikveta de’Meshicha.”  

We now have cause to rejoice; for we can provide an 
illuminating answer to the conundrum.  We learned in the 
Gemara that Rabbi Shimon ben Yochai announced:  “I have 
the power to absolve the entire world from the ‘din’ that is 
due them.”  We have learned that Rashbi revealed the Torah of 
mysticism to the world in the merit of being a “nitzotz” of Moshe 
Rabeinu.  Moshe received the Torah as black fire etched upon 
white fire, without separation of words.  Seen in that brilliant 
light, the entire Torah was names of HKB”H.  In that Torah, death 
and other punishments are not mentioned, at all.  Furthermore, 
the divine names themselves possess the ability to sweeten and 
mitigate all the judgments issued against Yisrael.  Therefore, 
rightly so, Rashbi declared: “I have the power to absolve the 
entire world from the force of ‘din.’”  

As a postscript, let us address the popular minhag among 
Yisrael to light bonfires on Lag BaOmer.  In the words of the Bnei 
Yissaschar (Iyar 3, 3): מנהג ישראל תורה הוא להדליק נרות ומאורות ביום« 

 The rationale for this minhag can be understood in light of  .זה«
our current discussion.  Seeing as Rashbi’s mystical revelations 
and unique power stemmed from his perception of the fiery 
source of the Torah, it is customary to light many bonfires on 
this day celebrating him.  Additionally, this practice constitutes 
a symbolic gesture for the future geulah.  For, at that time, we 
will experience HKB”H’s promise: "תורה חדשה מאתי תצא".  He will 
treat us with novel insights emanating from the source of the 
Torah—the black fire etched upon white fire—swiftly, in our 
times!  Amen.  

Let us conclude this essay with the uplifting, divine words of 
the piyut "ואמרתם כה לחי רבן שמעון בר יוחאי": “May his Torah protect 
us and enlighten us; may he act as our heavenly advocate—
our master Bar Yochai.”

Family Madeb - לעילוי נשמת their dear mother 
 Lea bat Virgini ע"ה that past away last friday ז' אייר

she was broaght to her final rest in Jerusalem עיר הקודש 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  

of their wonderfull parents, children and grandson
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his article isn’t focusing on people who are proudly 
selfish, although we will touch on this towards the end. 
They know someone is hurting but just don’t care. 

There are very few such people. Even within that small group, 
the majority of them are going through a phase that makes 
them self-absorbed. Such people have 
been sensitive, and most probably will 
again become sensitive as soon as their 
lives settle down.
 
I want to discuss the nice people. Those 
people that are fun to be around and 
will gladly do favors when asked of them. 
Despite their pleasantness, they seem to 
overlook the needs of others. I used to 
think it was as simple as saying that some 
people aren’t selfish, and they just find it 
more difficult to notice what takes place around them. They are, 
innocently enough, incapable of recognizing what is expected 
of them. I later realized that the inability to anticipate needs 
does not completely explain the difference between people.
 
Some people easily notice that another person is looking for 

the salt by noticing that the person stopped eating and his 
eyes are scanning the table for something. Some people just 
keep on eating. This has always frustrated me terribly when 
I observe people who won’t take the five seconds or walk 
the ten feet needed to help someone else. Is it possible that 

anyone wouldn’t notice when a person 
eating on the same table is looking for 
something? Yet, it is also difficult to believe 
that they just don’t care.
 
It is accepted in the world of psychology 
that creativity increases motivation. 
That means that the better they are at 
their profession or hobby, the more effort 
they will exert. Their creativity also affects 
how involved and aware people are when 
they interact with others. If they are highly 

socially aware then they will pay more attention to those 
around them.
 
Here is how I am defining creativity in the context of our 
topic. Creativity is the ability to “connect the dots” of 
human interaction. It requires a heightened sense of 

T
Why Some People Act Sensitively While Others Do Not
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ashi explains that the people didn’t want to place the 
Mekoshesh, the one who collected wood on Shabbos, 
in the same cell as the person who cursed, because they 

didn’t know what the punishment for the Mekalel would be. 
They felt, rightfully so, that just as those who are killed by Bais 
Din must be buried in a separate part of the cemetery, those 
given the more severe punishments (results of more severe 
sins) should not be placed in the same room as someone who 
is less of a Rasha than the first person.
 
Many people are unaware when they are in close proximity to 
Kedusha or Tuma. They don’t know what Tuma or sin “feels” 
like. Reish Lakish would run a Metzora out of town, aware of 
the mushroom effect over the entire city. Most of us wouldn’t 
have any problem standing next to a Metzora.
 
I know a few people who have retained their sensitivity, and 
can’t tolerate when people speak Lashon Hora in front of 

them. More than concerned that it’s an Aveirah, they have 
retained their sensitivity to sin and Tuma and are unable to 
tolerate being in its presence. 
 
The Malbim words this concept succinctly when he describes 
why Dovid Hamelech, hiding in a cave from Shaul Hamelech, 
decided to cut the corner of Shaul Hamelech’s clothing. He 
writes, איזו פעולה רעה יעשה  ויתחרט אם  יתפעל   ,כי לב השלם 
a person’s heart (instincts) is affected (regrets) when it does 
something wrong. Dovid wasn’t certain if he was allowed to 
kill Shaul who was a Rodef but also a king. If he felt bad for 
cutting his clothing, he knew he wasn’t allowed to kill him.
 
While our instincts may be severely compromised, we should, 
in concept, be aware that we are deficient, respect those who 
aren’t (instead of belittling them as “Frummies”) and, in the 
least, long for such an existence.

R

"It requires a 

heightened sense of 

their surroundings and 

therefore they “see” dots 

that others don’t see."
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their surroundings and therefore they “see” dots that 
others don’t see. But, what makes people more creative in 
this area?
 
While some people are incapable of connecting the dots, 
such as those who have cognitive disabilities, many people are 
capable, yet they don’t exercise their abilities. I asked a friend 
whose own apartment is unusually clean and orderly how it is 
that he doesn’t notice that he walks into the guest bedroom 
in someone else's house (dozens of times) and consistently 
leaves the door open. Did it not register that the household 
has a preference for closed bedroom doors?
 
His response was, “I don’t care.” Although he is a very sensitive 
person and has, since then, always closed the door, he didn’t 
care enough to notice it. I think it’s the same reason that some 
people notice that others are looking for the salt and others 
don’t. They notice but don’t exert enough effort to allow it to 
register inside of them to act on it.
 
What does it mean when people say that they don’t care? 
It doesn’t mean that they are selfish people. It may mean 
that some people are more preoccupied and it takes 
“more” for them to care about their surroundings.
 
Some people more naturally connect the dots between 1) 
noticing that someone is scanning the table, 2) realizing that 
they are looking for salt, 3) knowing that it may take them 
more time to find it than they have or that it may be out of 
their reach, 4) they may be getting frustrated, and 5) I care 
about them. (Yes, most of us connect those five dots so quickly 
that we aren’t aware that there are even five dots to connect. 
The same is true in most incidents when we offer or don’t 
offer help.) Other people require an amount of mental effort 
to connect so many dots and they don’t, when in normal 
“mode”, use that much energy.
 
People that don’t properly connect the dots are 
missing out on what could be a healthy relationship. If 
one person constantly puts things in order and the other 
person ignores that pattern, the first person will, and possibly 
very wrongly so, conclude that the friendship, or more 
importantly, their marriage, is one where s/he is investing more 
than the other. (Doesn’t the other person see that I always 
move the chairs back into place? They must see it but not 
care that it’s important to me.) People may understand 
the five steps above and still not connect the dots if 
they don’t understand the emotional effect and the 
mushrooming ripple effect it creates.
 
The feeling of the first person becomes increasingly damaging 
when his/her spouse isn’t aware that they aren’t connecting 
the dots and believes that the other person is the one who 
started feeling and acting distanced.
 
People that don’t connect the dots may be sensitive and easily 
hurt, even if they don’t notice those same sensitivities in others. 

Of course, it’s easier to connect the dots when it bothers a 
person him/herself than to connect it with others. As you can 
imagine, this increases any friction created by people’s lack of 
noticing other people’s needs.
 
People that don’t notice others are losing out on many 
opportunities to enrich their lives. It’s these small things that 
bring Shalom to families, friends, and to those that feel that no 
one cares about them.
 
What is the solution for such people? I have observed those 
that don’t notice the needs of others and found that there are 
times that they do anticipate the needs of others. For example, 
when they are trying to make a good impression on the other 
person or are really trying to be a part of the conversation. If 
that’s the case, improving those that don’t only require their 
appreciation of how important it is to anticipate needs on a 
daily basis.
 
I know someone who found it difficult to notice social cues. 
His commitment to improving was a significant challenge. 
Eventually, he memorized enough scenarios and their catalysts 
until being socially aware became second nature to him. He is 
a true hero.
 
Many people would never memorize multiple scenarios, but 
they should. They would do it for a job interview and have 
certainly done it during their Shidduch process. They would 
begin memorizing different scenarios if they realized how 
much their lack of realizing it compromises the quality of their 
lives. If they did, their motivation would increase their 
creativity.
 
Even truly selfish people are only so because they just find it 
even more difficult than the previous group to connect the 
dots. The dots they need to connect are the ones far removed 
from the incident itself. If they are not sensitive to others then 
others won’t be sensitive to them, either. Some may say they 
know that but don’t care but, in truth, they don’t comprehend 
the scope of what they are saying.
 
During our challenging time, we may have lost out on many 
opportunities to do Chesed and, in doing so, lost opportunities 
to increase the overall Shalom in Klal Yisroel. This would be 
our primary tool to defeat this virus. Nevertheless, we can be 
just as effective if we increase our awareness, anticipate the 
needs of others, and if necessary, understand those that don’t 
grasp the need, or have the ability, to connect the dots.
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Parshas Emor- Lag Ba’omer - The Soul of Leiv Tov 

By David Gurwitz 
 
Rav Shamshon Raphael Hirsch’s inspiring commentary on posuk 5 of kappitel 42 in Tehillim, the 
related kappitel to Parshas Emor, prepares us to better understand Rashi’s famous comment 
regarding the culmination of this and every Omer count between Pesach and Shavuos that we stood 
at Har Sinai “ke’ish echad beleiv echad,” as one man with one heart.  

The posuk states, “Aileh ezkerah ve’eshpecha olai nafshi ki e’evor basoch edadeim ad bais Elokim 
bekol rinah vesodah hamon chogeig - These I recall even though my soul pours itself out within me, 
how I broke through barriers and led them in slow steps to the house of Hashem with loud rejoicing 
and thanksgiving, a multitude gathering for a holiday.” 

Rav Hirsch writes: “Israel recalls the climax of its past glory, the pilgrimage festivals when the entire 
nation, gathering from all its parts, wandered up to its one focal point, the sanctuary of the Law in 
Yerushalayim, and, as a united nation of the Lord, rallied round His Law. This pilgrimage, mandatory 
upon everyone, summoned them alike to the one Sanctuary. King and beggar, scholar and artisan, 
and merchant and farmer, were united in equal humble duty and homage to the Lord and to his Law. 
This unity transcended all those differences and barriers of wealth and position, occupation and talent 
that usually divide citizens from one another.” 

At first glance, the connection to Emor seems apparent, since the parsha is divided into two main 
areas, kohanim and the moadim, or festivals. The Meshech Chochmah explains why the Omer count 
is also included here, even though it is not a festival. By having the farmer immediately bring an 
offering from his harvest, in addition to leaving pe’ah and shik’cha, he is sensitized to the non-
gashmiyus aspect of his work and of the food. 

Both areas relate to Lag Ba’omer. First, obviously, is the Omer, and second, while less obvious, Lag 
Ba’omer is the sphere day of hod shebehod, which relates to Aharon Hakohein.  

However, there is a much deeper connection articulated by Rabbi Berel Wein, who describes the 
Omer period as teaching us three main lessons: the value of time management, the pain of the Three 
Weeks, and the “two times” loss of the Bais Hamikdosh being similar to the pain of the Omer count 
due to similar reasons of insensitivity, and the importance of Kabbolah or non-rational thought on all 
aspects of the lives of the Jewish people, including the Shulchan Aruch. He concludes that the focus 
of this special time should be on our getting more in touch with our mystical and “soulful” sides. 

Rabbi Mattisyahu Glazerson points out something fascinating relating to this idea of the “Omer – 
soul” connection. He looks at the letters in the Alef Bais which follow each letter of the word Omer. 
The letter after Ayin is Pey, the letter following Mem is Nun, and the letter following Reish is Shin. 
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These three “following Omer” letters, when rearranged, form the word nefesh, soul. As the posuk in 
Tehillim says, “my soul pours itself out.” 

Now let’s try and follow Rabbi Wein’s directive to view this special time through some “soul” and 
mystical searching. Hold on to your seats! 

First, we wrote last week that the Omer period is divided into 32 days and 17 days, the value of leiv 
tov. It is quite fascinating that, utilizing the At-Bash letter transformation, in which Alef can substitute 
for Tof, Bais for Shin, etc., the letters of the word tov - Tes, Vov Bais - transform to Nun, Pey and 
Shin, also forming the word nefesh. 

Second, and connected to this concept of tov and nefesh, Chazal teach us that the soul of Dovid 
Hamelech derives from Adam Harishon, who gave him 70 years of his life. Dovid mentions either the 
word tov or the word nefesh in almost half of the 150 kappitlach of Tehillim. 

Third, in Pirkei Avos (2:13), we read about the five students of Rav Yochanon ben Zakkai and the 
proper way for a man to cling. Rav Yochanon concludes that leiv tov encompasses the shoresh, or 
root, of having a good eye, being a good friend, being a good neighbor, and considering the outcome 
of an action. The key is emotional sensitivity. Rabbeinu Yonah says that leiv tov means patience. The 
last words in Shulchan Aruch Orach Chaim, quoting from Mishlei 5:15, is that a good heart is always 
at a banquet, to teach that this is the end goal of life. 

Fourth, and connected to this idea of constancy, is the fact that when the letters of the word leiv – 
Lamid (Mem Daled) and Bais (Yud Sof) - are spelled out, the inner letters reveal another astounding 
fact: Sof Mem Yud and Daled form the word tomid, meaning constant. 

Fifth, the Torah begins and ends with the letters Bais and Lamid, forming the word leiv. The entire 
Torah is really one heart, and it is a lifetime job to try and engrave its words and meanings on our 
hearts. 

Sixth, Lag Ba’omer is begematria Moshe, with the kollel. Our deeper sources tell us that Rav Shimon 
was a gilgul of Moshe, and besides going on Lag Ba’omer to Meron, where Rav Shimon is buried, 
many also go to Meron on 7 Adar, the yahrtzeit of Moshe Rabbeinu. 

Finally, while we are still spelling out letters, it is interesting that the spelled-out letters of Lag - 
Lamid and Gimmel - also mystically refer us to the two spiritual giants we discussed last week, Rabi 
Akiva and Rav Shimon. How? 

Lamid spelled out – Lamid, Mem, Daled - has a gematria of 74.  74 is the value of Ayin Daled, which 
are the two enlarged letters in Shema, keneged Rabi Akiva. 

Gimmel spelled out - Gimmel, Mem, Lamid - has a value of 73. 73 is the value of chochmah. As we 
have written before, the first sentence in the Torah has a value of 2,701, which is the value of adding 
1 and 2 and 3 up to 73, the value of chochmah. This is keneged Rav Shimon, who authored the 
Tikkunei Zohar analyzing the 72 combinations of the 6 letters of the word Bereishis. In fact, the 
letters in the word Bereishis can be rearranged to spell the two words es Rashbi, meaning it is Rav 
Shimon bar Yochai. 

It is also helpful to consider that Shimon – 466 - Bar -202 - Yochai – 35 - is gematria Shabbos (702) 
im hacollel! 
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תעבש'דגחתאוגוחת...יעיבשהשדחלםוירשעהשמחבךא
םימי

But on the fifteenth day of the seventh month…you shall celebrate 
Hashem’s festival for a seven-day period. (23:39)

The Festival of Succos, as is the case with all the other 
festivals, is replete with deep esoteric meaning far beyond the grasp 
of the average Jew who observes it simply because it is a G-d-given 
mitzvah. A mitzvah, regardless of the level with which one observes 
it, and his understanding of its various spiritual facets, has enormous 
power and incredible influence. Just executing the decree of 
Hashem, simply because this is the way of a Jew, is powerful, as the 
following story related by the Tolner Rebbe, Shlita, illustrates.

A baal teshuvah, penitent, who had come to the Rebbe for 
advice regarding a specific problem, told the following story. This 
man’s grandfather lived in a small American town, distant from 
mainstream America and even more distant from mainstream 
Judaism. Nonetheless, he observed one mitzvah religiously – to the 
point of mesiras nefesh, self-sacrifice: Succah. He was steadfast in its 
observance, unswerving in his commitment to the mitzvah, despite 
the fact that he observed absolutely nothing else. Every year when 
Succos arrived, he built a succah in the courtyard of his house and 
dwelled in it 24/7 for seven days. Prior to leaving this world, he 
wrote a will bequeathing all of his assets to the one descendant who 
would observe Succos as he did: build a succah and live in it for 
seven days, day and night.

His children and grandchildren were certain that he had 
lost his mind. Thus, they were unprepared to accept his will. They 
were not going to dwell in a succah for seven days. It was 
meaningless to them, because they were quite distant from religious 
observance. They did not even visit their temple on Yom Kippur, as 
other pseudo-religious/secular oriented Jews do. They knew 
nothing, and, as a result, kept nothing. Indeed, they were clueless 
concerning why their father/grandfather was so committed to this 
weird practice. Furthermore, to the best of their knowledge, their 
father/grandfather’s estate was not worth much. He was not known 
to have had any money of which to speak.

One grandson, a sensitive soul, was upset that not a single 
member of the family was willing to honour the memory of his 
grandfather. He decided that he would do it. He met with the lawyer 
who was executor of the estate and informed him of his decision. 
The lawyer was pleased, but he first wanted the rest of the family to 
sign off on the will. They all signed that as far as they were 
concerned, the entire estate could go directly to the grandson who 
had acquiesced to his grandfather’s request.

After the grandson received the will, he discovered a reality 
(to which the lawyer had been privy the entire time) that his 
grandfather was quite wealthy. He had made investments that paid 
off handsomely, and he owned a number of parcels of real estate 
which, although when originally purchased were not worth much, 
had increased exponentially in value over the years. Not one to 
create jealousy and discord within the family, he kept his newly-
found wealth a secret. He had made a lucrative decision.

Succos came along, and he carried out his end of the deal, 
sequestering himself for seven full days in his grandfather’s succah. 

During these seven days, in order to overcome the feelings of 
loneliness, he would think. He first tried to learn the significance of 
Succos and what it meant to the Jewish people. He could not do it 
on his own. He searched for a rabbi who could answer his questions. 
A few days passed, and he was given the name of an Orthodox rabbi 
who lived a few hundred miles away, a four-hour drive from his 
town. His curiosity overwhelmed him. He called the rabbi, told him 
the story and asked him to explain the meaning and significance of 
the succah. 

The rabbi understood that he was referring to the mitzvah
of Succah, so he explained its meaning and religious significance. He 
asked the rabbi if he could impose upon him to visit and look at the 
succah and validate it as kosher for festival use. He offered to 
reimburse the rabbi for his time and expenses. The rabbi agreed and 
made the trip. How shocked he was to discover that the “succah”
was nothing more than metal bars attached together by plastic 
sheeting wrapped around them. There was no schach whatsoever 
covering the succah. It was totally pasul, invalid. The rabbi 
attempted to explain the meaning and difference between kosher 
and non-kosher with regard to succah, and, for that matter, 
everything else about Judaism.

The grandson was relentless and refused to be pushed off, 
until the rabbi agreed to tutor him in the basics of Judaism. This is 
how it all began. A mitzvah pesulah, invalid performance of a 
mitzvah, with good intentions, but a lack of knowledge, had the 
awesome power to catalyse the alteration of this man’s life. This is 
the extraordinary power of a mitzvah!

בקיו...הנחמבוצניו...ירצמשיאןבאוהותילארשיהשאןבאציו
ללקיו...

The son of a Yisraeli woman went out and he was the son of an 
Egyptian man …they contended in the camp… and he pronounced 

the Name … and he blasphemed. (24:10,11)

It was a truly tragic ending to a sinful relationship that had 
begun years earlier in Egypt. Shlomis bas Divri was a woman of ill 
repute, whose immoral behaviour led to a relationship with an 
Egyptian that produced a son who later blasphemed the Name of 
Hashem. It might take time, but a relationship that is prohibited, 
that is not meant to be, will not bear good fruit unless the poison is 
expunged. Love conquers all – but Torah. Having said this, we quote 
Rashi, who explains, Mei heicha yatza, “From where did he (the 
blasphemer) go out?” Apparently, he came to pitch his tent in the 
camp of the tribe of Dan (his mother was from that tribe). The 
members of the tribe asked him what he was doing there; i.e. what 
was his connection to the tribe of Dan? He replied that he was one 
of the sons of Dan [he belonged]. They said that a tribal son was 
defined by his paternal lineage, not maternal. His father was not a 
Jew, thus excluding him from pitching his tent among them. He took 
his case to Moshe Rabbeinu, who found his claim wanting. As a 
result of losing the case, he “lost it” and blasphemed.

The blasphemer was no ordinary person. He had witnessed 
the miracles in Egypt, and stood at Har Sinai amid the kolos, loud 
sounds, kolos u’berakim, loud sounds and lightning, that 
accompanied the giving of the Torah. He had heard Hashem’s voice. 
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Yet, in the space of a moment, this individual lost it and descended 
from his spiritual perch to the nadir of depravity, during which time 
he blasphemed the Name. How does such a tragic downfall occur in 
such a short interval of time? Horav Shimshon Pincus, zl, explains 
that it all began when, Va’yeitzei, “He went out” from Moshe’s bais
din, court, feeling that he had been deprived of justice, that he had 
been wronged. He felt justified in making his claim for a place 
among the tribe of Dan. Moshe told him, “Sorry, you are not a 
member of the tribe. Your mother’s lineage does not count.” That is 
halachah. One’s disagreement does not alter the halachah. 
Halachah is immutable. It does not change just because a person 
finds it difficult to accept. The moment that the judge (Moshe 
Rabbeinu) decided against him, the megadeif, blasphemer, went out 
of his mind and spiritually threw his life away. He became angry, and 
he blasphemed the Name of Hashem!

It happens all the time. A person may be driving for hours; 
everything is going smoothly; the weather is perfect and traffic is 
moving; he is listening to an inspiring CD; all is well, until someone 
cuts him off, and he loses it. In that ten-second interval, spurred on 
by anger, he makes a decision to speed up and chase the offender,
to pay him back for destroying his moment of calm. That is when he 
loses control and spins out…Ten seconds of anger can destroy a 
lifetime of achievement.

As this is true in the physical world, it applies equally to 
ruchnius, spirituality.  One can be a devout, G-d-fearing, fully-
observant Jew – davening, learning, tzedakah, Daf Yomi – all of the 
good and holy endeavours, until one day, one moment, during which 
he does not come out on top, when the fellow with whom he does 
not see eye-to-eye emerges triumphant. He loses it and voices his 
opinion in the most degrading, demeaning, profane manner. Gone! 
All his spiritual achievement just went out the window. That is what 
anger will do to a person.

V’haseir Satan milfaneinu u’meiachareinu “And remove 
Satan from before us and from behind us.” Before us – illicit desire; 
after us – anger. There you have it. We must pray to be spared from 
the effects of anger. We cannot do it alone.  We require Heavenly 
assistance. For that, we must pray.

In the sefer, “Maane Rach,” an inspiring compendium on 
the evils of anger and ways to protect oneself from it, the 
distinguished author, Horav Moshe Levinson, zl (grandfather of 
Horav Yosef Shalom Elyashiv, zl), lists in detail all the Rabbinic 
statements that pertain to anger. He also provides advice and 
strategies on how to circumvent falling into the clutches of anger. Of 
the twelve suggestions/strategies that he gives, I would like to focus 
on the last two.

Middah k’neged middah, measure for measure, plays a 
pivotal role in how Hashem responds to our actions – both good and 
bad. In other words, what goes around comes around. The way we 
act toward others, sets the barometer on how Hashem will deal with 
us. When we are demanding and nit-pick everything that our fellow 
does concerning us, so will Hashem act towards us. (He will not nit-
pick, but our behaviour and demanding attitude short-circuit his 
usual magnanimity.) People mess up; they make mistakes; they 
forget to pay compliments, act decently and graciously. When we 
forgive, we can hope that we, too, will be forgiven. When we 
retaliate, execrate and demand vengeance, we can expect the same 
when we befoul. 

Second, everything that happens to us is Heavenly-
manipulated for a good reason. (I say “good” because everything 
that comes from Hashem – even if we do not see or understand it is 
good.) If what just happened causes us to become angry, we must 
realise that Hashem wanted it to happen. He did not want us to 
become angry, but to accept and live with what happened. He 
wanted us to exert self-control, but, when we did not, we added 
“failed” to the test.

Horav Yisrael Salanter, zl, the father of the Mussar, 
ethical/character refinement, movement, was an individual of 
exemplary character and extraordinary self-control. This was 
especially true with regard to the middah, character trait, of kaas, 
anger. He was wont to say, “Almost all infractions that occur 
between man and his fellow man are the result of some form of 
anger.” (A person who is overly demanding and refuses to acquiesce, 
to ameliorate an indignity that occurred.) 

Rav Yisrael was by nature an exacting person with a fiery 
personality, who, through self-control, was able to expunge from 
within himself any taint of dissatisfaction with any grievance against 
him. He overlooked and smoothed over any indignity that came his 
way. If someone acted callously and offended him, he let it slide and 
would go out of his way to perform a favour for the one who had 
acted rudely to him. Nonetheless, at times he acted strongly, never 
allowing for the honour of Torah or its disseminators to be 
impugned. Even when he manifested anger, it was merely in order to 
prove a point. He would refer to this as “facial” anger, not 
“emotional” anger. In other words, it was all for show.

One time, however, Rav Yisrael “became” angry. In 1859, 
the cholera plague broke out with a vengeance, devastating Vilna 
and its surrounding towns. It claimed the lives of many of our 
brothers and sisters, not discriminating against age or economic
background. Rav Yisrael organised healthcare and maintenance 
programs that virtually saved thousands of lives. He himself 
established a hospital with 1500 beds to serve the needs of the ill. 
He influenced the physicians to settle for a fee of “zero” for their 
services. He enlisted the assistance of his students, who travelled
from town to town at great risk to their own lives, to ferret out any 
suspected cases of cholera in order to bring the patient to Vilna to 
the hospital. These young men, under the specific direction and 
encouragement of Rav Yisrael, transformed Shabbos into chol, 
weekday, as stated in Shulchan Aruch. (Orach Chaim 328 – Pikuach
nefesh docheh Shabbos. The Shabbos prohibitions are set aside in 
deference to human life.)

One Friday night, the grandson of one of Vilna’s most 
distinguished families took ill. His fever spiked, and his future 
appeared be ominous at best. He was a very sick child. Rav Yisrael’s 
students worked through the night, chopping wood for fire to heat 
up water, bringing medicine and anything else that would save the 
child. Hashem listened to the accompanying prayers, and their 
efforts proved successful, to the point that the child pulled through.

A few days passed, and the grandfather visited Rav Yisrael’s 
Kollel to pay his gratitude to the Kollel fellows who had laboured
tirelessly and with utmost devotion to save his grandson. All would 
have been well had he said, “thank you,” and left. Sadly, he felt he 
must say his piece. He had a problem with the chillul Shabbos, 
blatant desecration of Shabbos, that the Kollel members had done. 
He felt that it was too much. [The complaints always seem to come 
after the fact.] Rav Yisrael was concerned lest his students weaken 
their commitment to saving lives. He acted out of character and 
declared, “You are going to teach me what is permitted [concerning 
Shabbos] and what is prohibited? I arranged for these special young 
men to leave their homes and dedicate themselves to saving lives. I 
guaranteed their families that the contagious nature of this plague 
would not affect them. [He obviously prayed for their continued 
health.] Hashem listened to me, and we were able to save 
thousands without one of our students becoming ill. Can you make 
such a claim?”

When the grandfather heard this, he realised that he had 
hurt the feelings of the gadol ha’dor, pre-eminent leader of the 
generation. He immediately sat down on the floor (which is what 
one who is excommunicated does, much like a mourner) and begged 
Rav Yisrael’s forgiveness for his insolence. Rav Yisrael, of course, 
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forgave the man, but, for the rest of Rav Yisrael’s life, he was pained 
over the fact that once in his life he was compelled to employ anger. 

ולהשעיןכהשערשאכותימעבםומןתייכשיאו
And if a man inflicts a wound in his fellow, as he did, so shall be 

done to him. (24:19)
Kol ha’posel b’mumo posel, “One who finds fault (in others) 

(he who charges others as being flawed) is (actually) calling out his 
own blemish (is himself flawed). Chazal (Kiddushin 70a) present for 
us a psychological appraisal of those who thrive on negativism, 
especially concerning individuals whom they enjoy criticising for 
whatever reason raises their fancy. He who denigrates others should 
first take a penetrating look at himself and see if, in fact, he has that 
same flaw. Prior to passing judgment on someone, we should take a 
stark look at ourselves and ask: “Is that not I whom I am 
describing?”

The Shlah HaKodesh, zl, interprets the above pasuk along 
these lines. “If a man inflicts (finds) a mum, blemish, (fault) in his 
fellow,” as he did, so shall be done to him.” The blemish that he 
finds is actually his own blemish; what he inflicts on his fellow is his 
own flaw. The Baal Shem Tov taught, “Your fellow man is your mirror. 
If your own face is clean, the image that you perceive will be 
likewise. If when you look at your fellow, however, and you see flaws 
and blemishes, it is, in fact, your own imperfection which you are 
confronting. You are being shown what you must personally correct 
within yourself.” When we look at others and attempt to analyse
their behaviour, we discover ourselves in them. The profile we 
perceive of the world around us is shaped by and large by our 
personality. We are unaware of our own deficiencies, faults. When 
we look at others with a critical eye, the negativity that we see is in 
reality our own areas of weakness which we refuse to acknowledge. 
Thus, the faults we seem to “find” in others could be pause for our 
own introspection: “Maybe it is ‘I’ whom I am talking about.” 

Why is my awareness of someone else’s defect an 
indication of my own personal flaw? Why should the transgressions I 
see others commit be a signal of my own misdeed? Rabbi Dr. 
Abraham Twersky employs a simple experiment to explain this. Take 
a group of people to a busy street corner, and, after a few moments, 
ask them to report what it is that they saw. All of their observations 
are likely to differ from one another, because, among the multitude 
of stimuli, each person’s attention is drawn to what captivates his 
interest the most. Our observations are personally motivated. We 
see what we want to see. Indeed, how often, when we are told 
about something that occurred in our presence, do we say, “I did not 
even notice it”?

The Baal Shem Tov is teaching us that the reason we often 
see faults in others is that our defence mechanisms downplay our 
own faults. We are unable to deal with the self-recrimination that 
results from introspection, so we find fault in others as a manoeuvre
to assuage our own failings. What is the eitzah, advice, to 
circumvent such negative reactions? The Baal Shem Tov would direct 
attention inwardly to ferret out what it was about his behaviour that 
might be lacking (on his exalted spiritual level) and make the 
necessary changes that would lead to self-improvement. In other 
words, what we see in others should inspire us to look within 
ourselves to search for parallel shortcomings upon which we can 
improve.

One summer Friday night, the Chortkover Rebbe, Horav
David Moshe, zl, was sitting in front of his house, surrounded by a
group of his chassidim. It was prior to the Shabbos meal, and it was 
a prime opportunity to relate Chassidic stories and anecdotes to his 
followers. A Jew – who, based on his contemporary mode of dress, 
appeared to be modern – walked by using a walking cane. This is an 
activity which is considered to be carrying outside of the eruv, 
designated private domain in which one may carry on Shabbos. Also, 
the walking stick might have been muktzeh, being that it was to be 

used only in a specific area. Outside of that area, it was not to be 
used, rendering it muktzeh/set aside, separated, not to be used on 
Shabbos. The many chassidim did not bat an eyelash as he walked 
over to the Rebbe and, in a resounding voice, wished him, “Gutt
Shabbos!”

The Rebbe was beside himself. He viewed the man’s 
walking through a public domain on Shabbos with the help of a 
walking stick to constitute a public desecration of Shabbos. The 
Rebbe viewed his perceiving the act of chillul Shabbos as a personal 
failing in his own observance of Shabbos. He turned white and 
announced that he could not yet recite Kiddush. He needed to spend 
time alone, introspecting his deeds and activities vis-à-vis Shabbos, 
to search for the deficiency in his personal observance. An hour 
passed, as the Rebbe sat secluded in his room, while the chassidim
were huddled outside, wondering what was happening. Suddenly, 
the door of the Rebbe’s room opened, and the Rebbe stood smiling: 
“We may now recite Kiddush. I am ready. I have to repair my actions, 
based upon the (Heavenly) message that I received today. This 
should not, however, prevent me from reciting Kiddush. For, when I 
utter the words, Va’yechulu ha’Shomayim v’ha’aretz v’chol Tzevaam, 
“Thus the Heaven and the earth were finished and all their array” 
(Bereishis 2:1), we attest to the fact that Hashem created the 
universe and everything in it during the Six Days of Creation. 
Shabbos Kodesh is the seventh day, the day of rest. Let us analyse
this. There is an adage, Lo ivri sahadi ela l’shikri, ‘Witnesses are 
required only to prevent falsehood.’ (Testimony by witnesses is 
necessary only when there is someone or a reason to refute what is 
being claimed. If, however, it is an accepted verity to which there is 
no denial or challenge, the testimony of witnesses is unwarranted.) 
Now, when we see a Jew who, by his actions, repudiates Shabbos by 
profaning its sanctity, we must attest to the sanctity of Shabbos and 
what it represents. This is how a Torah leader viewed a negative 
action by a fellow Jew. It was a personal message to him.  (This is 
exactly how we should regard an act of chillul Shabbos.)

Va’ani Tefillah
ךלונחנאםידומ

Modim anachnu Lach. 
We gratefully thank You.

When we thank someone, we must know why we are 
paying gratitude and to whom we are paying gratitude. We 
acknowledge that we are beneficiaries of a favour and we realise 
Who our benefactor is. Some of us cannot get past the first step of 
acknowledging the favour, because we refuse to acknowledge Who 
it is who benefits us. Such individuals have problems which extend 
beyond the scope of this paper. Chazal (Megillah 18a) teach that the 
blessing of hodaah/modim logically follows the blessing of the 
avodah/Retzei, because service and thanksgiving are chada milsa 
hee, one thing/identical. This, explains Horav Eliyahu Munk, zl, 
implies that it is unacceptable to pay gratitude to Hashem for all He 
does for us without accepting the imperative to serve Him. How can 
one acknowledge that his very existence – personal, natural, 
spiritual, physical – is the result of Hashem’s Infinite mercy, without 
accepting upon himself the obligation to abide by His will?

Hodaah –Yehudim – Jews are all rooted by His will. We 
recognise that Hashem determines who and what we are. How can 
we say, “Thank you,” if we do not mean it? For, if we really mean the 
“Thank you” that we utter without feeling, we would realise that 
mah Hashem Elokecha shoeil mei’imach ki im l’yiraah es Hashem 
Elokecha, “What does Hashem, your G-d, ask of you? Only to fear 
Hashem, your G-d” (Devarim 7:12). All He wants is for us to be 
observant. That is in and of itself the greatest expression of gratitude 
towards Him.
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YYiirraass  HHaasshheemm  IIss  EEaassyy!!  
ויאמר ד' אל משה אמר אל  ““  11::2211
הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם  
  ””לנפש לא יטמא בעמיו 

“Hashem said to Moshe: Say to the 
Kohanim, the sons of Aharon, and you shall 
say to them that to a dead person he shall 
not become impure among his people.” Why 
does the Torah use a Loshon of  אמירה, which 
is a soft and easy Loshon of speech, as 
opposed to the more often used Loshon of 
 which is a harsher language and used ,דיבור
when giving commands?   
 Why is there a double Loshon of 
“saying” in this Posuk?  Bamidbar 6:23 “  כה
 So shall you“ – ”תברכו את בני ישראל אמור להם
bless B’nei Yisroel, saying to them.”  Why 
does this Posuk need to say, “אמור להם?”  The 
Gemara in Sotah 38a tells us that this 
teaches us that when the Kohanim are 
Bentching Klal Yisroel, the Chazan says the 
blessing first, and then the Kohanim repeat 
after the Chazzan.  The reason the 
Kohanim are the ones to Bentch Klal 
Yisroel is as it says in the Posuk in Mishlei 
 The generous man“ – ”טוב עין הוא יבורך“ 22:9
is blessed,” and the Kohen has the Midah of 
Chesed.  The Arizal says that Chesed 
receives its nourishment from wisdom – for 
Chesed is on the right side under Chochma, 
and it is from there that it receives its 
nourishment.  The Zohar Hakodosh tells us 
that Chochma is called, “עין”.  When the 
Posuk in Tehillim says, “טוב עין” – it is a 
reference to one who has Chochma, and 
thus one who has Chesed.  “הוא יבורך” should 
be read as “יברך” – the one who has Chesed 
will bless – meaning it is the Kohanim who 
have Chesed who will bless others – Klal 
Yisroel.  The Zohar also tells us that the 
letter Aleph represents Chochma, and the 
Arizal says that from the Ketores, the  מור 
represents Chesed.  The Posuk says here, 
“ – ”אמור“ מור  -א'  ” the reason that the 
Kohanim were chosen to give Brochos to 
Klal Yisroel is because of  אמור, they have  'א 
which represents Chochma, and they have 
   (עוד יוסף חי) .which represents Chesed מור
 Why does the Torah use a Loshon 
of  אמירה, which is a soft and easy Loshon of 
speech, as opposed to the more often used 
Loshon of דיבור, which is a harsher language 
and is used when giving commands?  The 
main part of the elevated Kedusha of 
Kohanim is so that they should be leaders 
of Klal Yisroel to teach Klal Yisroel Torah, 
as Moshe Rabbeinu said in his Brochos, 
Devorim 33:10 “  יורו משפטיך ליעקב ותורתך

 The Rambam, at the end of Hilchos  ”.לישראל
Shemitah 13:12,13, says that although the 
words of “יורו משפטיך” were given to all of 
Shevet Levi, nonetheless the main part of 
that Brocha is for the Kohanim.  The way 
for them to have a positive effect on the rest 
of Klal Yisroel and to teach Klal Yisroel the 
proper way to act, is through they 
themselves acting in a proper manner, and 
Klal Yisroel will see and learn from them. 
The Torah says regarding Ma’aser Sheni, in 
Devorim 14:23 “  למען תלמד ליראה את ד' אלקיך
 that Klal Yisroel were to eat – ”כל הימים
Ma’aser Sheni in the place where there 
were many Kohanim around, so that they 
would learn from the Kohanim how to act, 
as this would strengthen themselves in 
Torah and Mitzvos when they would see the 
Kohanim perform their Avodah in the 
proper manner. It says in Tosfos in Bava 
Basra 21a that “כי מציון תצא תורה” – Torah 
came forth from Yerushalayim so that Klal 
Yisroel would see the great Kedusha there, 
and the Kohanim performing their Avodah, 
and this would bring one to have desire in 
his heart to have more Yiras Shomayim and 
strengthen himself in his Limud Hatorah.  
When Klal Yisroel would see how serious 
the Kohanim take their responsibilities of 
their Avodas Hashem, it would inspire 
them to elevate their own Avodas Hashem.  
Being that Klal Yisroel are looking up 
towards the Kohanim, they must be of an 
elevated Kedusha, and thus there are 
various Halachos stated in the Parshah 
exclusively to Kohanim, as they must be 
more careful with their eating and all of 
their actions.   

The Torah uses a Loshon of  אמירה 
here, which is a soft easy Loshon, and this 
is so that the Kohanim should know that 
since they have the great Zechus to perform 
the Avodah in the Mikdash and to teach 
Torah to Klal Yisroel, all of the stringencies 
with which they must act must be “easy” to 
them – they should not struggle to act 
properly, but it must be ingrained in them 
to the degree that it is a part of their nature 
and comes “easy” to them.  Devorim 10:12 
 What – ”מה ד' אלקיך שואל ממך כי אם ליראה“
does Hashem, your G-d, ask of you, only to 
fear Him.  The Gemara in Brochos 33b asks 
on this Posuk, “Is fearing Hashem a small 
thing?”  The Posuk seems to imply that 
Hashem does not ask much of us, just this 
one small and easy thing called, Yiras 
Hashem. Is that really small and easy?  The 

Gemara answers, yes, to Moshe Rabbeinu it 
is. The Torah is telling us that we are to 
strive to be on the level of Moshe Rabbeinu 
where Yiras Hashem is “easy.”  So too, the 
Torah is telling the Kohanim here, that 
everything they are being told here must be 
deemed to them as “ קל”, as something small, 
and they must accept it with Simcha and 
good heartedness, being that their Avodah 
in the Mikdash is so important.  If it is not 
something that is קל for them, that is a tell-
tale sign that they are not worthy of the 
Kehunah.   

We learn from this important 
Parshah to all those who are involved in 
Chinuch and teaching Torah.  There are 
times that in their Avodas Hakodesh there 
can be many difficulties including 
difficulties with the Talmidim, with the 
material that is being taught, and 
sometimes with the parents.  However, 
being that this is so important, in order for 
one to do it properly, it must be “קל” – “easy” 
to him, and he must do it with great joy.  If 
it is not “קל” for the person, then it is better 
for him not to be involved in Chinuch. (  קול
    (רם
  It is not enough for the Kohanim 
to follow this command of remaining Tahor, 
but it is something that has to become a 
part of their very being.  The Loshon of 
 is a Loshon which is “easy” – meaning אמירה 
that these rules must be easy for them to 
adhere to.  The Kohanim were the leaders 
of Klal Yisroel.  They were supposed to set 
an example for the rest of Klal Yisroel in 
how they acted, how they performed their 
Avodas Hashem, and how they remained 
pure.  If it seemed difficult for them, then it 
would not transfer to others.  When it 
appears that it is so easy for them, it would 
be easy for others to follow in their ways, 
that is the way that the Kohanim were able 
to have an impact on others. This is a 
message for all of us when we seek to be 
Mechanech our children, or just to have a 
positive influence on those around us.  In 
truth, all of us are to be role models to those 
around us.  How can we be good role models, 
and actually affect those around us to grow?  
We must serve Hakodosh Boruch Hu 
properly, and we must show others how 
easy it is.  While all may not be easy, if we 
do it with joy, then even when it is hard, it 
is easy!  May we be Zoche to truly have a 
great joy in our serving of Hakodosh Boruch 
Hu and do it with ease.   
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PARSHAS EMOR 
YOUR BOOK OF LIFE - CHAPTER ONE OR ELSE CHAPTER ELEVEN 

Kohanim are prohibited to come in contact with tumah. Both tumah and viruses share similarities and differences. Tumah is an invisible 
spiritual disease. In contrast, a virus which is also invisible to the human eye is a disease that enters the body and promotes physical 
damage. Unlike a virus, tumah cannot even be seen under a microscope. When one contacts a virus his physical being is compromised 
in contrast to tumah only one's spirit and kedusha are compromised. The cure for viruses is medicines which must be administered to 
obtain a back to normal state from sickness. This is in contrast to tumah which spiritual treatments including physical procedures are 
the solution, such as Mikveh and the ashes of the Para Aduma. One common denominator for both diseases is seclusion even though 
they have different functions. The individual who has tzaraas on his body must exit the Yisrael Camp. The tzarras is not contagious 
since its origin is a lacking in the spiritual proper speech of man. The seclusion of the metzorah is therefore to aid him in doing teshuva. 
His aveirah of Lashon Harah causes separation between people so therefore midah keneged midah he is separated and socially 
distanced from others. This procedure is in the hope that he will realize the gravity of his transgression and will do teshuvah which will 
rid him of the tzaraas. This is in contrast to a virus which the seclusion is to ensure that others do not catch the same sickness. It is for 
protection and not to inspire teshuva.      
 
Quarantine is a word that by now it triggers uncomfortable and dreadful feelings to say the least. Yet if one thinks his predicament of 
isolation is bad, just think of Rabbe Shimon Bar Yochai whose yartzeit is this week. He quarantined himself for twelve years lest the 
Romans who were today's Covid 19 would come in contact with him and kill him for his alleged crimes against the government. Now 
just imagine that Rav Shimon did not have for all those 13 years a bed or a change of clothing like we have in our closets. He was not 
able to walk to a supermarket to buy the usual staples and menus that were available even during Quarantine Time. How did Rav 
Shimon occupy himself to fight boredom for the longest time? Of course the answer as we all know is that he learned Torah and 
elevated himself to the most incredible level of deveikus with Hashem. רתסב  If someone is  ןוילע רתסב בשוי   secluded away from all 
the distractions that prevent him from coming closer to Hashem, then he will actually become closer to Hashem if he desires to do so. 
Dovid Hamelech is saying that if you are a רתסב בשוי  if you are in isolation then you have the capability of becoming ןוילע  a lofty 
individual. 
 
Life is so busy that we forget to live it. Chazal tell us that one must think and ponder on the thought of תאב ןיאמ  from where are your 
origins. One has to review again and again the first chapter of the (Bereihshis 5,1)  םדאה תודלות רפס הז  the story of one's life. Every 
person is constantly writing his own personal sefer of his life. Chapter one in everyone's book is the foundation stone and directive for 
the rest of one's life story. This first chapter answers the most significant question that without it one's book will be a total failure. The 
question that it is supposed to answer is why was I created? Without the correct answer to this query one will pass through this world 
in vain without any achievement that counts in the eyes of Hashem your creator. The Ramchal begins his first chapter in his sefer 
Mesillas Yesharim with the statement that the foundation of life is based upon the discovery and realization of what is one's purpose 
and mission in this world,  to clarify and realize as an absolute truth what is man's obligation  ומלועב ותבוח המ םדאה לצא תמאתיו ררבתיש
and responsibility in his world. One must first understand that if he was created by the ultimate designer of every perfect atom in 
creation, then he too is designed and designated for a specific challenging journey, of which his success will validate his creation in 
this world.   
 
Humans live on what is called planet earth. Our world is called a planet because one must plan it. "It" is referring to both his life on 
this world and the next. If it is natural before a family vacation that one plans for hours all the minute details of the itinerary, how 
much more so does one have to daily plan his life not only  for success in this planet but also for life on the planet that lasts for eternity. 
The saying goes that if one fails to plan he plans to fail.  If one fails to constantly review chapter 1 he will unfortunately end up in 
Chapter 11. Koheles (7,8) writes that ותישארמ רבד תירחא בוט  a thing is good at the end only if it is good from the beginning. A  
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secondary message conveyed here by Shlomo Hamelech, is that Man will have a good end only if he constantly returns to his beginning 
asking what does Hashem want from me that he created me? The acronym of ותישארמ רבד תירחא  spells םדא . Being connected to 
chapter one, all of the time guarantees that one will not come to the end of his life only to find that his last chapter that sums up his 
life is chapter 11. If one thinks that quarantine in this world is bad, one ch"v is in for a big surprise to discover that in the next world 
the quarantine for bankrupt individuals is way worse.  
 
Seclusion and תודדובתה   allows one to return to the beginning to one's תישארב  prior to your neshama descending to this world and 
entering your body. Chazal say that the neshama was carved out from under the Kisay Hakavod the Throne of glory. That makes us 
royalty and not plain folk. As a prince, one must conduct himself in a regal manner befitting royalty and not as a peasant. Lehavdil, just 
like the Constitution of the United States has a Preamble that states the purpose of the Constitution and the intention of the entire 
document full of laws, so too the neshama has its preamble which we recite every morning. Every morning we remind ourselves of 
our roots by saying the beracha of איה הרוהט יב תתנש המשנ יהלא  the neshama which You gifted to me is pure and it originates from 
the highest of the highest places the world of Atzilus. יב התחפנ התא תרצי התא תארב התא  From there it passes the world of Beriah, 
then to the world of Yetzirah, and then it enters the world of Asiya ( תחפנ תרצי תארב ) to be encased in my body of flesh. Our mission 
and duty is םישעמה לכ ןובר ךינפל ינא הדומ יברקב המשנהש ןמז לכ  I must thank You and acknowledge that You alone are the Master of 
all deeds and control every aspect of the universe. Man reminds himself every day his mission statement which is chapter one of his 
personal book of Life. 
 
This stark comprehension of one's purpose on earth can only be arrived at, through one's precious moments of solitude, one that is 
totally free from any distraction that might hinder or hold back the ability to be truthful with oneself amidst a world full of tsunami 
lies. Rabbe Shimon experienced twelve undisturbed years to dig for the profound truth that Hashem camouflaged in creation. Because 
of his 24/7 unadulterated and relentless focus on seeking the absolute truth, he was able to connect to  the yesod, the source , תישארב
which enabled him to write the Zohar Hakadosh which also deals with that reality and secrets of  It is not a coincidence that  תישארב. 
the acronym of his name י"בשר  is found in the letters of תישארב  which includes the two remaining letters of תא  which symbolizes the 
Torah whose letters range from א to ת.  
 
Rav Shimon was able to contact his תישארב  the beginnings of his neshama which spells out beyond any doubt, that his life must be 
dedicated and devoted to Hashem and the elevation of Am Yisrael. This is also hinted in the word תישארב  which represents the first 
chapter of one's personal sefer. The acronym is ותאירב תילכת תמאתי ררבתיש םדא יואר . It is proper for man to clarify and attain the 
absolute truth of his purpose of being created which is the paraphrase of the first words of the Ramchal in his sefer Mesillas Yesharim.  
 
The Targum Yerushalmi on the first word תישארב  translates אתמכחב  with wisdom as it is written תישאר.  'ה תארי המכח  Without 
serious thought and focus, one cannot come to improving one's spiritual life in a deep way. I always repeat that if one fails to think he 
will not connect to the Hashem link and thereby allow himself to sink in the murky waters of Olam Hazeh. Isolation, even if it is for a 
short time only, can bring one from constantly nourishing himself from the תעדה ץע , where the good and evil are mixed together and 
are always confusing, and begin feeding himself from the םייחה ץע  and then start living as it was Hashem's original intention for Man. 

 
Gut Shabbos 

Rav Brazil 
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ייםם בפרק י"-ותלמדם חוקי חיים  חחּוּוצִצִ ּלְּלְ יילל  הַהַ ּצִּצִ הִהִ וְוְ
    

היציאה מהבית אל הרחוב, המפגשים בין 
האדם הפרטי לציבור, יוצרים פעמים רבות 
לחץ ומתח גדול ותקלות לא צפויות. כך 
למשל, לא פעם עומד הבן יקיר למפגש 
אקראי או מכוון בפני רב גדול בתורה או 
אישיות דגולה, ולא תמיד עונה כמצופה, 
והאבא אינו יודע היכן להניח את פניו מלאות 
הבושה... בהרבה מקרים הוא נלחץ ומתחיל 

  לגעור בצעיר.
גם באירועים שמחים: בר מצוה, ועוד 
שמחות משפחתיות, יקירינו הילד עובר שוב 
ושוב 'מבחנים' מאנשים שונים, ולא תמיד 

  ות של מצוין.הוא מצליח לעמוד בהגדר
קורה הרבה כי מרוב צער האבא שופך את 
זעמו על הילד על שלא ענה והגיב כראוי, 
ובעצם ביזה את כבודו של האבא. אכפת לו 

  על כבודו שנפגם... 
  הבה נביט לראש צורים, כיצד נהג רבינו:

כידוע, בשלושים שנה האחרונות מסובב כל 
מלבד מה  הסיבות סובב שרבינו שליט"א

שזכה להיות שר התורה שבקי בה יותר ממה 
שבקי בתוך ביתו, הוא נהפך לאיש מפורסם 
וידוע, מכל העדות והחוגים נוהרים לפתחו 

  בכל ימות השנה.
גם חוגים עם ניגודים חריפים, מקהילות בעלי 
דעות שונות ואחרות לא מדלגים על ביקור 
בביתו. בכלל, ניתן להצביע על שני מועדים 

הדבר בולט: סמוך לראש השנה, שאז  בהם
מבקשים את ברכתו ומשכימים לפתחו מכל 
גווני הקשת, גם כאלה שכלפי חוץ הולכים 
ברוח אחרת. והדברים מדברים בעד עצמם. 
ויש עוד זמן בו ניכר קבוצות ועוד קבוצות 
שמגיעות מכל החוגים, בעיקר בסוף עונת זמן 
החורף אז באים קבוצות ילדים מכל סוגי 

  תלמודי התורה בארץ להיבחן על תלמודם,ה
מתוך כלל הבאים, היו לא אחת תגובות 
מרתקות מפי רבינו אך הצד השווה שבהם 
שכולם היו בניחותא, במסגרת זו אנו מביאים 
רק מה שיביא תועלת לכלל הציבור ולא 
מעשיות בעלמא, לכן נעתיק מעט על קצה 

  המזלג:
    
    

קקששרר  עעםם  ככלל  
    ההחחווגגייםם..  

""עע  ככ""קק  ממעעררללוויי  זזיי
בבההקקדדששהה  ששככתתבב  
בבששננתת  תתננשש""אא  ""ככלל  

    ררזז  ללאא  אאננייסס  ללייהה""
  
    
    
    
    
    
    

""תתלל  תתללפפייוותת  
דדממטטממררןן  גגללייאא  
ללייהה""..  ההקקדדששתת  
    ההגגרר""ממ  קקללייייןן  זזיי""עע  
    גגאאבב""דד  אאווננגגוווואארר

  
  
  
  
  

  
    ללאא  צצררייךך  ללששממוועע  ככלל  דדבברר

באחד הימים הגיעו קבוצת ילדים להיבחן על 
משנתם ולהתברך, הילדים המרוגשים 
התכוננו כראוי לשאלות ושיננו היטב את 
תלמודם. בדרך כלל הנוהל הוא שהילדים 
נכנסים, המחנך/ המנהל שמגיע איתם מציג 
לרבינו את שם המוסד שם לומדים ומה הם 
לומדים, רבינו שואל אותם שאלות ספורות 

  ולאחר מכן מברך אותם והם יוצאים.
בסיפורינו, כשנכנסו לחדר שאל אותם רבינו 
שאלה לא קשה, אחד הילדים שעמד קרוב 

רבינו השיב תשובה, אבל התשובה מאוד ל
שהשיב היתה לא נכונה ואפילו 'טיפשית'. 
המחנך הנבוך ניסה להשתיק אותו אבל הילד 
שהיה בטוח בעצמו 'הסביר' לרבינו את 

  התשובה כדי שיבין...
הילדים החלו לקרוץ זה לזה שהילד אינו יודע 
כלום, אבל הילד לא ויתר. הוא הוסיף 

יה חסר הרבה להסביר בהתלהבות... לא ה
והילד היה נותר לבושה וכלימה על שהוציא 
חרפת כל הכיתה בפני רבינו... הן סך הכל 
החברים לכאורה צודקים, הוא בייש את 

  עצמו...
אבל רבינו הבין מיד, הוא העיף מבט מהיר 
על פני הילדים, ואמר, אני לא כל כך שומע 
היטב את התשובה אבל נראה שיודעים פה 

הרב'ה כבר יבחון אתכם יפה, את ההמשך 
  ---בכיתה, שיהיה לכם ברכה והצלחה 

בעוד המחנך מופתע ומשתאה לראות איך 
יוצאים בלי מבוכה, הוא שומע כמו מתוך 
חלום את הגבאי עומד אכן וקורא לילדים 
'בבקשה להזדרז, אנשים רבים מחכים בחוץ, 

  לעבור בלי להתעכב'...
כך, חכמת התורה מלמדת ישוב הדעת, לא 

ילחץ ולא להלחיץ, לא להיבהל גם לה
ממצבים לא מוכרים, הן בסופו של דבר כולנו 

  בני אדם, ולכל אחד יכולות לקרות טעויות.
    תתבבוואא  אאחחרריי  ההבברר  ממצצווהה

בשנים המוקדמות יותר עת היה בכוחו, היה 
רבינו מבקש בכל שמחה שהוא משתתף, 
לשמוע את הדבר תורה. בשמחת בר מצוה 

ניו דבר היה מבקש מהחתן להשמיע בפ
תורה. גם בשמחת חתונה היה מבקש מהחתן 
לשמוע 'שטיקל תורה', אפילו בשמחת שבע 
ברכות הוא לא ויתר וביקש לשמוע 'שטיקל 

  חדש'.
לפעמים, חתן הבר מצוה או החתונה היה 
נבהל מהבקשה ומתחיל לגמגם... או אז רבינו 
היה מניח ידו על כתיפו ואומר בחביבות, אני 

כאן בקול... תבוא אלי  רואה שקשה לך לדבר
  אחרי זה ותאמר לי את הדרשא...

  
ממררןן  צצווההלל  ממששממייעעתת  דדבברריי  ההתתווררהה  

בבססעעוודדתת  בבררייתת  ממייללהה  ללננככדד,,  ממאאתת  אאבביי  ההבבןן  
    ננככדדוו  ההררהה""גג  ררבביי  ממאאיירר  ררווטט  ששללייטט""אא  ––

  
  
  
  
    
    

    

    ההששוואאלל  ששההטטרריידד  בבררבבייםם

בטבעו, רבינו איש ביישן ואינו 
מרבה לשוחח בציבור מול הרבים. 
ההופעה הכמעט נדירה שלו 
בדרשה היא פעמיים בשנה 
כשהיה מוסר דבר תורה קצר 
ביום היא"צ של אביו מרן 
הקהילות יעקב זי"ע ורבו מרן 

  החזון איש זי"ע.

גם באותם דקות בהם היה מוסר 
את שיעורו, היה חש שלא בנוח 

השיעור לכלל למסור את 
המתפללים, לכן בשעה שהיה 
מוסר את השיעור היה מסתכל על 
תלמיד חכם שהיה עומד מולו, 
הוא תלמידו הוותיק הגאון רבי 
בצלאל כהן שליט"א, וכך היה 
מוסר את השיעור, כשבהיכל בית 
הכנסת היה משתרר שקט מוחלט 
והקהל היה שותה בצמא את 

  דבריו.

אירע, ובאחד הפעמים באמצע 
עור קם אחד השומעים והחל השי

לשאול שאלה ועוד שאלה, הדבר 
הפריע לרצף של השיעור, וגם זה 
היה שלא במקומו כלל. אחדים מן 
השומעים סימנו לו שזה לא העת 

  אבל דבר לא הועיל. –

רבינו שליט"א עצמו, ששמע 
היטיב את שאלותיו, לא התייחס 
(מסיבות פשוטות) והמשיך 
 הלאה, וכך סיים את השיעור
  ואמר את הקדיש שאחרי השיעור.

כשהסתיים השיעור לא מיהר 
רבינו ללכת אלא נשאר על עומדו 
והביט אנה ואנה, וכשראה את 
השואל סימן לו להתקרב, ואז 
שאל אותו בסבלנות, האם יש לך 

  איזה שאלה?

האיש ענה שהשאלה היתה 
מקודם רק בשעת השיעור, כעת 
הוא כבר מבין את הכל... רבינו 

מר לו אם יש לך עוד שמח וא
  שאלות תאמר לי.

  
    ששללייטט""אאררבביי  בבצצללאאלל  ככההןן  

    ששוואאלל  אאתת  ררבבייננוו  בבההללככהה
 
  
  



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ההפפררששהה  פפששטט  עעלל
 

נשאלתי למה בספירת הימים סופרין בתחלת טו) כג,( ווסספפררתתםם  ללככםם  ווגגוו''
וף השבוע והו"להיום, היום יום א', משום תמימות ובשבועות סופרין בס

לספור בתחלת השבוע היום יום אחד בשבוע הראשון וכמו"כ ביום הח'
הו"ל לספור היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום ראשון שבשבוע השני.
ונראה שהטעם דבימים כתיב תספרו חמשים יום הספירה בתחלה
ובשבועות כתיב שבעה שבועות תספר לך הספירה בסוף כשתגיע השבוע

 שנשלמה שבוע. תספור
פתח הכתוב בל' (כב) .וובבקקצצררככםם  אאתת  קקצציירר  אאררצצככםם  ללאא  תתככללהה  פפאאתת  ששדדךך  ווגגוו''

רבים ובקצרכם וגו' וסיים בלשון יחיד לא תכלה וגו', וי"ל משום דבחולין
קל"ה ב' יליף מובקצרכם לרבות שותפות אבל החיוב אינו אלא על המכלה

ל אחד גומר לקצור.כדתנן פ"ג דפאה השותפין נותנין פאה אחת ובדרך הרגי
עי' בתו"כ למה כתובה פרשה זו כאן וובבקקצצררככםם  ווגגוו''  ללעענניי  ווללגגרר  תתעעזזבב  אאוותתםם.. 

שכבר כתובה בפ' קדושים, ואפשר לומר עוד שרמזה כאן התורה למעשה
רות שהיתה גיורת ולקטה הלקט לכן כתיב לעני ולגר והיא באה בתחלת

ו כאן לקציר העומר,ולכן סמכ (ואמרו במדרש שזה קציר העומר)קציר שעורים 
ולגר עם האות שלפניה ושלאחרי' אותיות לגיורת, ויש כאן עוד רמזים לזה
ולגר תעזב, תעזב אותיות בעז והת' עם ראש וסוף תיבת ולגר אותיות רות,

 לעני ולגר תעזב אתם בגימטריא זו נעמי ורות המואביה כלתה.
((טטעעממאא  דדקקרראא))

 

 ות אמורפרשי 382 'גיליון מס
 שמינית שנה"פ תש

 
 

רוצה להקדיש את יקיריך ולהיות  
שותף בהפצת דברי התורה של 

 053-3145900רבינו? כאן זה המקום 
 
 

 לכם וספרתם 
  בבממ""חח  קקננייננייםם  ההתתווררהה  ננקקננייתת

ץץ     רֶרֶ ��  אֶאֶ רֶרֶ עעּוּוטט  ּדֶּדֶ מִמִ   ּבְּבְ
פירשו הראשונים שלא יהא מצוי עם בני אדם בשוק. נשאל רבינו שליט"א 

ע"ב "ואמר שמואל נהירין לי שבילי אהא דאיתא בגמ' ברכות דף נ"ח 
דשמיא כשבילי דנהרדעא לבר מכוכבא דשביט", ולכאורה מדוע היו נהירין  
לו לשמואל שבילי דנהרדעא ולמה הוצרך לזה, והשיב רבינו שליט"א ע"פ 
המבואר בגמ' בב"מ דף פ"ה ע"ב ששמואל היה רופא, וכיון שכך היה מוכרח 

מהר לרפאות החולים. ומבואר  לידע הדרכים ולהכיר המקומות להגיע
דלולא זה שהיה רופא לא היה שום ענין שידע השבילין והדרכים אף במקום 

 מגוריו. (ושוב נדפס זה בספר טעמא דקרא במהדורה החדשה עמ' ר"ד).
וממש נאים הדברים למי שאמרם, דכפי הידוע על רבינו שליט"א כבר מעת 

כור אזכור מה שסיפרה לי בחרותו לא ידע השבילין של מקום מגוריו. וז
הרבנית אשת חבר ע"ה, שסיפרה על בעלה מרן שליט"א שאפילו הדרך 
לביתם אינו יודע, ופעמים שהרב היה הולך לאיזה שמחה וכדו' והיה טועה 
בדרכים, והדברים מבהילים. ושמעתי שבעת בחרותו של רבינו שליט"א 

וס והיה צריך בעת שלמד בישיבת לומז'א כאשר נקרא להתייצב בלשכת הגי
למלאת פרטיו ע"י הפקיד, ושאלו הפקיד היכן גר, והשיבו רבינו שליט"א  
שגר בישיבה, ושוב שאל לו הפקיד היכן הישיבה באיזה רחוב וכו', והשיב 
שאינו יודע, וכתבו שם על הטופס שרבינו עושה רושם מוזר והמליצו  

 לפוטרו מהצבא.
רבינו שליט"א בקבלת קהל  עוד עובדא חזיתי באחד מן הימים שהגיע אצל 

הרה"ג ר' יחזקאל בינג שליט"א, והביא לרבינו שליט"א כמה ספרים שחיבר, 
וסיפרו לרבינו שליט"א שיש להרב הנ"ל ישיבה ברחוב מהרש"ל בבני ברק, 
ושאל רבינו שליט"א "איפה זה רחוב מהרש"ל", והדברים מבהילים דידוע 

הרחוב, ורבינו שליט"א  דברחוב מהרש"ל נמצא "כולל חזון איש" בפינת
 היה לומד שנים בהכולל שם, ואפ"ה לא ידע רבינו שם הרחוב.

  ממאאתת  יידדיידדייננוו  ההררהה""גג  ררבביי  ייצצחחקק  אאווההבב  צצייווןן  ששללייטט""אא))    ((קקנניינניי  חחייייםם  ממההדדווררהה  חחדדששהה

עניני פסח שני 
אמר לי הגרח"ק שליט"א שמרן החזו"א זצוק"ל 

ל מצות בפסח שני ודעתו לא היתה נוחה כלא א
מזה שאוכלים ואמר שמוסיפים מצוה לא 

 כתובה.  
 (אורחות רבינו)

 
ש. בגמ' פסחים צ"א ע"ב מבואר שאשה פטורה  
 מפסח שני מדוע, אף לצד שחייבת בפסח ראשון.

 ננללממדד  ממפפססווקק..  וועעוודד  ההששייבב  זזהה  פפללווגגתתאא  בבגגממרראא..ת. 
ש. האם ברכו אקב"ו על אכילת מצה בפסח שני 

 או שלא כי זה טפל לקרבן.
  ייייתתככןן..ת. 

ש. מה יהיה בזמננו אם יבנה בית המקדש בין 
אשון לפסח שני, האם יקריבו הציבור פסח ר

בפסח שני. [גם למ"ד אין ציבור נדחין לפסח 
 שני].

 פפללווגגתתאא  בבייררווששללממיי  פפססחחייםם  פפ""טט  הה""אא..ת. 
 (שמחת מרדכי)

 
אחד שלא קיים מצות מצה ופסח בליל פסח  ש. 

הראשון בזמן בית המקדש, האם שמקיים על 
'מצות ומרורים בליל פסח שני האם יצטרך 

סיפור יציאת מצרים' או שכבר לקיים מצות '
עבר זמנו ועיקר סיפור יציאת מצרים הוא בליל 

 שימורים בפסח ראשון ולא בליל פסח שני.
ששנניי  ככממוו  ששככתתבב      ררקק  ממצצוותת  ללבבדד  ננווההגגייןן  בבפפססחחת. 

  ההררממבב""םם  פפ""יי  ממקקררבבןן  פפססחח  ההטט""וו..
 (אשיחה)

  

הערות הקוראים 
כתוספת למה שהובא בגליון האחרון לגבי  

ליד תיבת   פעם עברתי ,שליחת המכתבים
 15רשב"ם הדואר הזו שהיתה על רחבת רחוב 

כי  (לשלוח מכתבים  כדי ורבי חיים שהיה שם
צר אותי  ע ,)היה מראה מידי יום ביומוזה 

ואומר לי 'יש פה רעש תבדוק מה זה'. היה שם  
ביתן גבוה שיש בו טלפון ציבורי ואנשים היו  

יות שם  מצלצלים לשם כדי לקרא לבעלי החנו
או לבחור מישיבת בית מאיר, כי לא היה  
מקובל אז טלפונים, ומי שהיה עובר ושומע 
צלצול היה נכנס לביתן הזה ומרים את  
הטלפון ונענה לבקשה, כך זכור לי. אז הוא 
שמע שם 'רעש' ולא רצה לגשת או לא ידע 

 בכלל מה זה, ושלח אותי לטפל בזה.   
 יוסף צבי רינהולד
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 העלון 

לכבוד נשמתו הטהורה והקדושה של הצדיק הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן 
 פיגא זיע"א.

 וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה 
וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן 

וי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה לעילוי נשמת פערל בת ר' מאיר ע"ה  וכן לעיל
 בתוך שאר כל נפטרי ישראל

ולהבדיל לרפואה שלמה של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של 
בת שבע בת ימימה שתחיה וכן לרפואה שלמה וחזרה בתשובה שלמה בלי ייסורים 

 של כל בני ובנות ישראל בארץ ובעולם

 ברוחניות ובגשמיות.וכן להצלחת כל התורמים והתורמות 

ושמירה וכל הישועות בחסד וברחמים בלי שום ייסורים של נתן בן אריאלה להצלחה 
 וב"ב.

 0527161619לתרומות:

 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן ע"ה, וכן לעילוי נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"ה

 . לעילוי נשמת שרה בת יהודית אדית.ע"ה לעילוי נשמת ניסים בן אלגרה

 

להזמנת הספרים, חוברות ודיסקים של 
 מורנו הרב שלום ארוש שליט"א:

0522240696 
להסבר מפורט על חוק התודה, 

 סיפורים, שיעורים בנושא הקורונה, ועוד
 האמונה:בקו 

026444250 

אנחנו עדיין יוצאים להפיץ! בעיר 
ומחוץ לעיר! עם ישראל שמחים 

ש מחכים לנו בזה מאוד, וממ
שנגיע! לכל מי שמעוניין להצטרף 

 יש ליצור קשר
 

 אתה יכול להיות מפיץ!גם 
0527161619 

 

נתן בליבי שלקרב יהודי אחד, לקרב יהודי  וה'
אחד זה יותר חשוב מכל העבודת חצות שלך, וכל 

 שעות שעבדת כל הלילה! 9ה

שאמר רבי יחיאל מיכל! לוותר על הכל! כמו 
ואפילו לטבוע מרפש וטיט עד הצוואר, בשביל 

 להוציא נשמה אחת!

לעורר את עם ישראל! רבנו אמר שהיושר חייב 
מחייב לעסוק בקירוב רחוקים! וכל אחד בעניין 
שלו. אז נכון שעובר על הבנאדם, ולפעמים חייב גם 
לחזור מאוד מאוחר, נכון, אבל אי אפשר להבין, 

 מה זה לקרב יהודי אחד.

סופר אומר, הרי שואלים את האדם שלוש החתם 
ת ונשאת באמונה, שנה, נת 120שאלות, אחרי 

קבעת עיתים לתורה, וכו', אמר החת"ס ששואלים 
מה עשית בשביל הילדים  –אותו גם שאלה רביעית 

 שלי?

הקב"ה שואל את האדם: "נו, מה עשית בשביל  
התפללת, הכל עשית, מצוין! הילדים שלי? למדת? 

אבל מה עשית בשביל הילדים שלי?". וזה אחד 
שהקב"ה ישאל אותך  מענקי עולם כותב את זה!

 מה עשית.

בעל ה'שומר אמונים', בתחילת דרכו, לא רצה 
לקבל את התפקיד שלו להיות הרבי, אז היה צדיק 
אחד, אמר לו 'אם תחזיר בתשובה אדם אחד, יותר 

 חשוב מאשר תדע את כל התורה!'.

אני משתף אותכם, זה לא בדיוק שיעור, אני ממש 
מדבר איתכם מהלב, אני פשוט זוכה כמעט כל יום 
ללכת לשמואל הנביא, לציון הקדוש שלו, וקצת 

 להתפלל על עם ישראל, מה שאני זוכה ב"ה.

איתו! מה  מדבר עם ה', ומספר לו, וממש דןואני 
נעשה?! איך נזכה להחזיר את כל עם ישראל 

 בתשובה?! איך!

, ושואל, חושב, איך כל אחד למסקנותומגיע 
 יתעורר, יחליט שהוא עוסק בהפצה!

לא יודע לדבר? תקח ספר תתן לבנאדם! אתה 
להגיד לו 'תשמע, אני קראתי את הספר הזה, שינה 

 חיים!', אתה לא יכול להגיד לו דבר כזה?לי את ה

כל הזמן אנחנו שומעים עוד סיפורים ועוד 
 סיפורים, מה עושה ההפצה.

 עוד אחד מהאחים שלנו לתוך הרכבת!שנמשוך 

יאללה למשוך את כל האחים שלנו! 
אותם! עוד אחד לתוך הרכבת! 

לרכבת שתביא אותנו לגאולה עוד אחד! 
 בקרוב אמן.
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אני יכול להגיע לכולם? אני לא יכול להגיע איך 
לכולם! גם אתה לא יכול, גם את לא יכולה. אבל 

, ברדיוס שלוכל אחד יעשה כמה שהוא יכול, 
למשפחה שלו, לחברים שלו, לשכנים שלו, 
לעובדים שלו, כל אחד יש לו איזה רדיוס של כמה 

 עשרות אנשים. 

בהפצה איך היה לכם, אם כולם היו עוסקים תארו 
 נראה העולם? כולם היו חוזרים בתשובה.

, לכל אחד ואחת צריך שתהיה נקודת היושר
ואומר רבנו שהיושר, קיבלת ספר והתעוררת 
 ממנו, אתה לא מפיץ אותו הלאה, אין לך יושר!

 אתה לא ישר!

חוברת, ממש שינתה לך את החיים, אתה קיבלת 
 יקוטיאותה? אתה לא ישר! ככה כתוב בללא מפיץ 

מוהר"ן! רבנו כותב 'היושר מחייב'! לגלות לעם 
 ישראל מה שהוא זכה להבין.

ני עומד מול ה', מול הציון של שמואל הנביא, אני א
מדבר עם בורא עולם, אומר: "רבונו של עולם, מה, 

 מה העצה? העצה זה שכולם יתחילו להפיץ!".

כשיו הסברתי, כל בנאדם, לפחות מאה איש יש ע
לו סביבו, ברדיוס שלו. שכנים, חברים, משפחה, 
בד"כ, יש גם יוצאי מן הכלל, אבל בד"כ. אז תארו 
לכם עכשיו כל אחד היה מפיץ את הספרים שהוא 
התעורר מהם, את החוברות, כל אחד היה מפיץ, 
אז גמרנו! מזמן הייתה כבר גאולה! מזמן כולם 

היו חוזרים בתשובה, מזמן. לכן ממש אני כבר 
 משתף אותכם במה שאני עובר.

עומד מול ה', מתפלל קצת על עם ישראל, ואני אני 
עומד וחושב, פשוט חושב, מדבר עם ה', וחושב, 
ממש מחפש, מה עושים! מה האמת! שלא נפספס 

 את הרכבת הזו.

אז ודאי שאנחנו נשמח מאוד שיעבור כל הנגיף 
מאוד, ואף אחד לא יחלה, ודאי  הזה מיד, מהר

 וודאי, ודאי שזה הרצון שלנו.

בורא עולם יש לו רצון אחר, עובדה שהוא לא אבל 
 לוקח את זה, אז יש לו רצון אחר.

אנחנו באמת בואו נבין שיש לו פה רצון אחר, ש
 נתעורר.

אמרתי  לעסוק בהפצה!לכן אני מבקש מכולם 
ן, יהי רצון הרי יש עניי –לכם, ואני עוד פעם אומר 

שתהיה לכולם אריכות ימים ושנים, לכל עם 
ישראל. אבל בכל אופן, אחרי מאה עשרים שנה, 
אדם עולה לשמיים. אומר רבי נחמן מברסלב, 
יגידו לו שרוצים להחזיר אותו בגלגול, שיתעקש, 
ויגיד 'תעשו איתי מה שאתם רוצים פה, רק אל 

תחזירו אותי בגלגול'. ככה רבי נחמן מברסלב 
 אמר. למה? כי זה סכנה, לך תדע מה יהיה. 

הרב שיק, מיביניאל, ע"ה, אמר שאע"פ כן, אם אז 
יבטיחו לאדם שירד בגלגול ויהיה מפיץ, שיסכים 
לחזור בגלגול, ואפילו לא בגלגול אחד אלא כמה 

 גלגולים!

יכול להפיץ ספר אחד, חוברת אפילו, אפילו אדם 
אין סוף.  דיסק! ויהיה לו כזה, אין סוף של שכר!

כי מהדבר הזה יתעורר מישהו, חזר בתשובה, 
והוא בעצמו יחזיר בתשובה עוד ילדים שלו. 

לכן ממש אני מבקש  הוא אין סוף. והזיכוי הרבים
מכולם, ממש מכולם. בואו נתחזק בנקודה הזו של 

 ההפצה!

 צריכים להתחזק! לא יעזור כלום!אין 

 שלמה מקארלין, זיע"א, אחרי שהיה המגידרבי 
ממעזריטש, שהוא היה תלמידו החשוב ביותר של 
הבעש"ט, אחרי שהוא עלה לשמיים, אז רבי שלמה 
מקארלין, חשבו כולם שהוא ימשיך את דרכו, הוא 
יקבל את התפקיד של הרב. ככה חשבו כולם, מי 
 הכי מתאים שימשיך את הדרך של הבעש"ט? הוא!

 הוא, אמר לא, שהוא לא רוצה.אבל 

ו רבי יחיאל מיכל, שאל אותו יה צדיק שקראו לה
רבי אמר לו הצדיק  באמת, למה אתה לא רוצה?

לשבת ללמוד, ימים  'בטח אתה רוצה, יחיאל מיכל
יות, ולעבוד את השם, ולילות, ללכת להתבודדו

צריך את כל העול הזה? להגיד  בשביל מה אתה
או שאולי  שיעורים ולקרב אנשים? בשביל מה?

, בכל אופן גם זה אתה רוצה לשבת לכתוב ספרים
 –', אמר לו רבי יחיאל מיכל ככה זיכוי הרבים

ולטבוע ברפש וטיט עד  "כדאי לוותר על הכל
 הצוואר כדי להוציא נשמה אחת של יהודי".

שיוותר האדם על הכל, על כל  זו הלשון שלו!
יוותר, ולא רק זה, אפילו  הלימוד שלו, על הכל

לטבוע ברפש וטיט עד הצוואר, כדי להוציא נשמה 
 אחת!

בעצמי היום אמרתי לקב"ה: "רבונו של עולם, אני 
הרי לפני שהתחלתי להגיד שיעורים, הייתי ישן 
מוקדם, ישר אחרי ערבית. קם חצות, עובד עד 
הבוקר, ממש לילה לילה, בחורף הייתי ישן בשש 

שרה, עובד עד שמונה בבוקר, בערב, קם באחד ע
לומד, מתבודד, מתפלל בנץ, שהייתי בא בשמונה 

שעות עבודת ה', אנשים רק  9בבוקר, אחרי 
כמובן גם ביום הייתי עובד, אבל רק  מתעוררים.

אתה זוכר רבונו של  שעות. 9העבודה של הלילה, 
עולם? הייתי כל לילה קם חצות! כל לילה! ועכשיו 

כל הסדר של  גיע לבית...ב"ה, אני בחצות רק מ
 החיים שלי הפוך! הכל הפוך!", 
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שאמרתי לאחד, תאמין שה' יתברך אוהב כמו 
 תצליח! אותך! ורוצה שתהיה בריא! תהיה שמח!

הקב"ה רוצה רק את  להאמין באמת הזו!צריכים 
 זה! שיהיה לך תמיד טוב בנגלה!

מה  –מחשבה שאולי יקרה לך משהו רע כל 
פתאום! הקב"ה רוצה רק שתהיה בריא! רק 

 שתהיה שמח! שתצליח! שיהיה לך זיווג!

לפני שהוא הולך לדבר עם ה', גם לפני שהוא אדם 
לחיות את האמונה הזו! אומר לו תודה, הוא צריך 

 שידע שהקב"ה אוהב אותו!

אתה יכול להגיד לו תודה מכל הלב, כי אתה ואז 
שהקב"ה אוהב אותך, אז ודאי אם יש לך  מאמין

איזה חסרון, אין לך זיווג, אין לך ילדים, לא 
מי  –משנה, כל אחד מה שחסר לו, פרנסה, תזכור 

? הקב"ה שאוהב אותך! אז עכשיו עשה לך את זה
תגיד לו תודה בשמחה, ועכשיו אתה יכול לבקש 

 ממנו.

אתה  –אתה מבקש ממי שאוהב אותך! תזכרו כי 
 מבקש ממי? ממי שאוהב אותך!

דים! שתהיה לך ילדים? הוא רוצה שיהיו לך ילאין 
לך פרנסה! שיהיה לך זיווג! הוא רוצה שתהיה 

 בריא!

את עצמך באמת הזו! ההתחלה של הקשר תחזק 
עת שהוא אוהב אותך! לדעת את עם אבא, זה לד

 זה!

לי סיסמה חדשה, צריכים לקרוא לה 'סיסמת יש 
האמונה של שלום ארוש', מהי הסיסמה? שאבא 

"בקשה  שבשמיים אומר למי שמאמין בו:
אחת אני מבקש ממך, רק 
בקשה אחת! מה אני 
מבקש ממך? תבקש ממני 

תבקש  –, הקב"ה אומר לבנאדם הכל!"
 ממני הכל!

החיים שלך  –אתה חי את האמונה הזו ברגעש 
 נהיים קלים.

ם לא, האדם הוא בלחץ! מאיפה אני אשיג א
ני אדע שה' אוהב אותי? כל אמונה? מאיפה א

בקשה שיש לך תבקש מהקב"ה! תזכור! מה 
בקשה אחת יש לי, בן  –אבא אומר לך הסיסמה? 

 שלי, תבקש ממני הכל!

 ראשון לבקש ממנו, תן לי להאמין שאתהודבר 
 אוהב אותי תמיד! 

לי פה עוד סיפורים שאנשים מספרים שאמרו יש 
תודה וראו ישועות, אבל עכשיו יש לי רצון לשתף 

 אותכם, בדבר שכבר דיברתי מזה.

מה עלינו לא נפספס את הרכבת, הזה שהעניין 
עלינו, על כולנו להתחזק ממש ממש  לעשות?

להתחזק לראות איך אנחנו מקרבים את כל עם 
 ישראל.

רבנו הקדוש כותב בליקוטי מוהר"ן, שכל אחד 
ואחד כפי בחינתו, מהשמיים נותנים לו להתקרב, 

דברים, מגיע אליו איזה ספר, כל אחד מה להבין 
שחננו ה'. אז מה הוא צריך לעשו? אומר רבנו 

היושר מחייב, שדבר שקיבלת שתגלה הקדוש ש
 את זה לעם ישראל, להטיב מטובו לאחרים.

, חוברת, התקרבת? אומר רבנו קיבלת איזה ספר
 שהיושר שתגלה את זה לעם ישראל.

צריך לאהוב את עם ישראל, קיבלת דבר! וזו אדם 
נקודה שאני מתפלל עליה המון, שכל אחד יהיה לו 
את היושר הזה, שכולם יהיו מפיצים! שלא נפספס 

 את הרכבת!

הנגיף הזה זה רכבת של גאולה, שבורא עולם כל 
הרי קורים פה דברים לא  רוצה לגאול אותנו.

 מובנים בכלל!

קצת אדם יהיה אמיתי, להתבונן, מה קורה  אם
 פה! בורא עולם סגר את העולם!

מה רואים, שהנה ב"ה, מתחילים לחזור אז 
 לשגרה, ולא מבינים שיש פה איזה מסר מהמלך!

רוצה לגאול אותנו! ואנחנו לא רוצים לוותר המלך 
 רו בתשובה!רוצים שכולם יחז על שום יהודי!

אמרתי לקב"ה: "רבונו של עולם, מה יעשה אני 
בנאדם, סתם בנאדם שרחוק, אומרים לו להשמר, 
הוא נשמר, שומר על הכללים, וזהו, למה 
שיתעורר?! אין לו דעת להתעורר! אין לו! אם לא 
יקבל איזה ספר! איזה חוברת! יגיע אליו איזה 

לם שיעור, איזה משהו! שיעורר אותו! אין לו! כו
גם הרחוקים ביותר  טובים, כל עם ישראל טובים!

הם טובים, אבל הם לא יודעים! מאיפה הם 
 ידעו!".

ואני לוקח את עצמי בתור דוגמא, גם אני הייתי 
רחוק פעם, ולא הייתי מבין כלום, לא הייתי יודע 

 כלום! לכן אנחנו צריכים להתחזק בהפצה!

 זה! כל אחד יבין את ! העצה היחידה זה הפצה!אין
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איזה קמצן בא לקנות מסרק, אמר למוכר: "פשוט 
נשברה לי השן של המסרק, אני חייב לקנות חדש", 
אמר לו המוכר: "מה?! בשביל שן אחת אתה רוצה 
לקנות מסרק חדש?!", אמר לו הקמצן: "אבל זו 

 �😊�השן האחרונה שנשארה..." 

בנות ישראל היקרות, חז"ל גילו לנו, תרצו או לא 
נגאלנו ובזכות נשים נגאל. ם תקצו, שבזכות נשי

לכן הגיע הזמן שתתעוררו, לראות איך אתן 
מקרבות לנו את הגאולה. רבנו נחמן מברסלב אמר 
שצריכים ללמוד מהנשים את האמונה הפשוטה, 
את התפילה הפשוטה. אדרבא, תרבו בתפילה! 
תרבו בתפילה הנשים היקרות, תהילים ותפילה 

 והתבודדות, תרבו.

עם מהנקודה הזו, כמה מאוד נתחיל עוד פאז 
חשוב שאדם יתחזק בעניין הזה של האמונה, ושל 
התודה. פשוט קיבלתי מכתבי, הנה, ממש עומד 
מול העיניים שלי, עכשיו קיבלתי אותו, מספרת 
אישה מאי שם בארץ, שהיא עברה ייסורים 
גדולים בנישואים שלה, בלי לפרט, אבל ממש 

לא יודעת  ייסורים גדולים מאוד. וכמובן שהיא
מה לעשות, נלחמת עם עצמה, לא יודעת מה 
לעשות, זה קשה להשאר איתו, ומצד שני להתגרש 
זה קשה, מספרת לי פה באריכות מה שהיא עברה. 
בקיצור מהשמיים היא שמעה את אחד השיעורים 
שדיברתי על חוק התודה, מה שר' נתן מברסלב 
הבטיח, שאם זוכים להגיד תודה על הטוב ועל הרע 

 –תבטלים כל הצרות, וזה החוק, החוק אומר מ
אתה אומר תודה מתבטלים לך הצרות. אז היא 

, ועשתה את החוק כמו שהסברנו, שמעה את זה
חמש עשרה דקות היא אמרה תודה לה' על 
הייסורים שהיא עוברת עם בעלה: "רבונו של 
עולם, תודה לך על הייסורים...", שהיא עוברת עם 

שקורה זה הכל ממך, הוא בעלה, "...הרי כל מה 
רק מקל שלך, תודה לך על הייסורים, אני מקבלת 

באמונה, באהבה! אם זה בא ממך זה ודאי  את זה
לטובתי". וככה רבע שעה אמרה תודה. אח"כ 
אמרה שמונה פעמים מזמור לתודה, שזה מזמור 
ק' בתהילים. והיא כותבת לי שהיא לא מאמינה! 

עם ראשונה הבנאדם בא, ביקש ממנה סליחה, פ
בחיים. והיא לא דיברה כלום איתו, פתאום 

מהשמיים עוררו אותו להבין שהוא צריך באמת 
 החוק עובד! –לעשות תשובה. היא אומרת לי 

 ר' נתן אמר שודאי יתבטלו כל הצרות. כי 

 להתחזק בתודה, התודה עובדת, עובדת טוב.  אין,

את זה,  טוב, אנחנו עוד פעם צריכים לחזקלזכור 
היום למדתי את הגמרא הקדושה בשבת, דף נ"ה, 
הגמרא אומרת שמה שאין ייסורים ללא עוון. אדם 
שיש לו ייסורים סימן שיש לו עוון, צריך לעשות 
תשובה. אבל התשובה העיקרית זו האמונה, 
שאדם מאמין שהייסורים באו לו מאבא 
שבשמיים, ובוודאי לטובתו! הוא מקבל את זה 

 עיקר התשובה.באהבה, זה 

שאדם חי באמונה! לא תולה לא בפלוני, ולא 
בעצמו, ולא בטבע, ולא בשום דבר, ולא בכישופים, 

"בורא עולם החליט : אלא אומר
שככה יהיה לי, זה ודאי 

 תודה!" –לטובתי 

אז האמונה זה עיקר התשובה. כמו שתמיד אני 
אומר, גם כתבתי את זה בפירוש שלי על הסידור, 

ל לעשות תשובה לפני שהוא אומר שאדם לא יכו
 תודה.

אדם לא יכול לדעת ולהבין מה עליו לתקן לפני 
שהוא אומר תודה. רק אחרי שהוא אומר תודה, 

, אז הוא יכול לדעת מה עליו לתקן, מה אך ורק
 עליו לעשות, רק אחרי שהוא אומר תודה.

כל אחד ממש יתחזק ללכת עם הדרך של לכן 
 האמונה ושל התשובה.

ברור לי, ופשוט לי, מה זה נקרא שאתה מאמין זה 
בה'? שאתה מאמין שהקב"ה אוהב אותך! ברור 

 לי!

 ק!-ו-י-ד-אותך בדיוק כמו שאתה! באוהב 

בליקוטי מוהר"ן שבורא עולם רואה רק את כתוב 
 הטוב שלך! רק את הטוב!
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אנת הוא חד
על הכתוב בהושע "ְוָהָיה ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול 
הגמרא  שואלת  ִיָּסֵפר"  ְוא  ִיַּמד  א  ֲאֶׁשר  ַהָּים 
ִמְסַּפר'  'ְוָהָיה  תחילה  שכתוב  זה  מה  כ"ב)  (יומא 
משמע שישראל נכנסים תחת מספר, ולבסוף כתיב 
'ֲאֶׁשר א ִיַּמד, ְוא ִיָּסֵפר'? יש מספר או אין מספר 
רצונו  עושים  ישראל  שכאשר  ומתרצת,  לישראל? 
של מקום אין להם מספר, היינו שהטבע לא שולט 

בהם, וכשלא, הם נכנסים תחת הזמן.

השם  ברא  אשר  העולמות  שכל  ידוע,  והנה 
מתחילת האצילות ועד סוף עולם העשיה, יש להם 
מספר קצוב וידוע לפני בוראם, כולם מנויים וספורים 
ְּבֵׁשם  ְלֻכָּלם  ְצָבָאם  ְבִמְסָּפר  "ַהּמֹוִציא  כמ"ש  לפניו 
ִיְקָרא", אבל הבורא הוא למעלה מהמספר והזמן, כי 
וכו',  שלש  שתים  אחד  כשסופרים  מתחיל  המספר 
זה  שם  המספר,  מן  למעלה  הוא  אחד  לפני  אבל 

'האין'  

'אנת  אליהו)  (פתח  אליהו  בפתח  שאומרים  זה 
הוא חד, ולא בחושבן' היינו שהבורא הוא אחד, אבל 
שתיים  סופרים  לא  אחריו  במספר,  אחד  לא  הוא 

ושלוש. 

וזה כי המספר הוא בתוך הזמן, כמ"ש (קהלת ג) 
ָמִים", הזמן הוא  "ַלּכֹל ְזָמן, ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ, ַּתַחת ַהּׁשָ
תחת השמים, אך מעל השמים, היינו מחוץ לבריאה, 

אין לזמן או למספר שום משמעות. 

וזה כל עניין ספירת העומר, שכל הספירה מכוונת 
כי  נספר,  לא  הוא  שגם  החמישים,  היום  אל  אותנו 

התורה  וגם  אלינו.  התורה  ירידת  את  מייצג  הוא 
היא למעלה מזמן, התורה היא לא עניין חולף, היא 
הדבר הנצחי בתוך המציאות, היא לא משתנה ולא 

מתחלפת, כי היא האמת, והאמת קיימת לעד.  

זה שאומר הקב"ה לאברהם כשרצה לחזק אותו 
ִאם  ַהּכֹוָכִבים  ּוְספֹר  ַמְיָמה  ַהּׁשָ ָנא  ַהֶּבט  באמונה 
הדבקות  ידי  שעל  לו,  לרמז  וכו',  אָֹתם  ִלְסּפֹר  ּתּוַכל 
לא  המתחלפת  שהאופנה  למקום  עולים  באמת 
מקום,  של  רצונו  כשיעשו  צאצאיך,  וגם  בו,  מושלת 
יהיו גם הם בבחינה זו של שלא יהיה אפשר לספור 
אותם, כשם שאי אפשר לספור את הכוכבים, הם 
לא יהיו כפופים למאורעות הזמן, כי בקרבם תורה 
נצחית שלא רומא ולא יוון ולא אושוויץ יכולים לבטל. 

גם לא ברלין.   

תורה  אמרה  העגל  חטא  שאחרי  הטעם  זה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  ְׂשאּו  א)   (במדבר 
ָזָכר  ָּכל  ֵׁשמֹות  ְּבִמְסַּפר  ֲאבָֹתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפחָֹתם 
תחת  אותם  הכניס  שהחטא  להורות,  ְלֻגְלְּגָתם, 
נאמר  בעגל  חטאו  שלא  לוי  בני  על  ואילו  המספר, 
ַא ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי א ִתְפקֹד. את בני לוי היה אסור 
של  המתחלפת  לאופנה  נכפפו  לא  הם  כי  למנות 

העגל, ולכן הם לא נכנסנו תחת הזמן. 

וזה שנאמר על משה שהיה שקול כששים רבוא 
מעל  לגמרי  הוא  גם  היה  משה  כי  ישראל,  נשמות 
המקום והזמן, הטבע לא משל בו, רק השכל הכולל, 
וכן אמר דוד "ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ה' ִּכי ֲאִמיַלם", 

שדוד היה אחד, אך בזכות שהיה דבוק בשם, היה 
למנותו  אפשר  ואי  יחדיו,  הגויים  כל  כנגד  שקול 

כאחד. 

בימי  בפרט  לעצמו,  להזכיר  צריך  אדם  כל  וכך 
העומר שם הוא מתרגל ספירה הכפופה לזמן, שכל 
הספירה באה להזכיר לו, שעל ידי הדבקות באחד 
הנמצא בשער החמשים, עולה גם הוא למימד של 
יציבות  של  כח  מקבל  הוא  ובזה  מהזמן,  למעלה 

בזמן עצמו.  

 מענייני ל‘‘ג בעומר
יום ל"ג בעומר הוא יום שמחה וחדוה לכבוד א. 

התנא רבי שמעון בר יוחאי,  טעם השמחה 
לרבינו  הכוונות  בשער  מובא  זה  ביום 
רבי  סמך  זה  שביום  א')  עמוד  פז  (דף  האריז"ל 
עקיבא את רבי שמעון לדיינות והוראה. ויש 

רבי  נפטר  זה  שביום  אומרים 
שמעון, ורבי שמעון שמח ביום 
פטירתו, ולכן גם אנו שמחים, 

רשב"י ב.  פטירת  יום  שונה 
הצדיקים,  שאר  מפטירת 
עצבים  היו  הצדיקים  ששאר 
גם  אנו  ולכן  פטירתם  ביום 
נוהגים בהם תענית וצער וכגון 
רבינו  משה  של  פטירתו  יום 
להתענות  שנוהגים  באדר  בז' 
פטירת  ביום  כן  שאין  מה  בו, 
זה  ביום  שמח  שהיה  רשב"י 

ורצונו שנשמח. 

נוהגים לע רוך לימוד בליל ל"ג בעומר במנין, ג. 
וללמוד שבחי רבי שמעון בר יוחאי שכתובים 

בגמרא ובזוהר הקדוש ומנהג יפה הוא. 

במירון, ד.  רשב"י  קבר  על  ללכת  נוהגים  יש 
ומכל מקום ההולכים למירון יתרחקו מקלות 
ראש וכדומה, ובמקום גילה שם תהא רעדה. 

אין אומרים וידוי ותחנונים ביום ל"ג בעומר, ה. 
אין  בעומר  ל"ג  שקודם  ממנחה  כבר  ולכן 

אומרים תחנון. 

הקטנים ו.  ילדיהם  את  לקחת  נוהגים  יש 
שנים  שלש  לגיל  שהגיעו 
כדי  לעומר  בל"ג  למירון 
תספורת ראשונה  שיסתפרו 
סמוך  ובשירים  בשמחה 
הקדושים  התנאים  לקברי 
ורבי  יוחאי  בר  שמעון  רבי 
סמוכין  ויש  בנו.  אלעזר 
למנהג זה מדברי רבינו חיים 
פז  (דף  הכוונות  בשער  ויטאל 
רבינו  נהג  שכך  שכתב  ע"א) 

בנו  הגיע  כאשר  האריז"ל 
אותו  שהעלה  שלש,  לגיל 
שערות  את  וגילח  למירון 
משתה  יום  ועשה  ראשו 
ושמחה, וכן כתב בשו"ת נחפה בכסף חלק 
בעיר  המנהג  נתפשט  שכן  ג')  עמוד  ז'  (דף  ב' 
בתופים  שמחה  להרבות  ירושלים  הקודש 
הקטן,  של  הראשונה  בתספורת  ובמחולות 
פיאות  לו  שעושים  מצוה  חיבוב  בשביל 

הראש. 

אם אמר לחבירו אחר שקיעת החמה של ז. 
יום ל"ב לעומר, אל תאמר וידוי כי הלילה ל"ג 
מכמה  בברכה,  ולספור  לחזור  יוכל  לעומר, 
רק  השבועות  את  ספר  לא  כי  א)  טעמים: 
רק  המספר  את  ספר  שלא  ב)  הימים.  את 
לומר  יש  כזה  ובאופן  "ל"ג",  תיבות  בראשי 
מנין  לומר  כוונתו  שאין  ועוד  ג)  יצא.  שלא 
יום  שהוא  לומר  אלא  כלל,  העומר  ספירת 

טוב כדי שלא יאמר וידוי וכן עיקר. 

מאידך מי ששכח לספור את העומר בליל ח. 
אמר  עצמו  בעומר  ל"ג  וביום  בעומר,  ל"ג 
את  שתיקן  או  בעומר",  ל"ג  "היום  לחבירו 
לו  ואמר  תחנון,  לומר  כשבא  ציבור  השליח 
"היום ל"ג בעומר", תיקן בכך את מה שלא 
ספר היום ויוכל לספור אחר כך בברכה, על 

סמך זה. 

למנהג האשכנזים כל מנהגי האבילות של ט. 
בעומר,  בל“ג  מסתיימים  העומר  ספירת 
שומעים  שאין  הספרדים  מנהג  אמנם 
אבל  בבוקר,  בעומר  ל“ד  יום  עד  מנגינות 
רבי  לכבוד  בשמחה  להשתתף  מותרים 
שמעון ולשמוע את השידורים מההילולא של 

רבי שמעון אף שיש שם כלי נגינה.

ולעניין תספורת לאשכנזים מותר להסתפר י. 
בבוקר של ל“ג בעומר, ומנהג הספרדים שאין 

מסתפרים עד בוקר של ל“ד בעומר.

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ִיְשָֹרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ִיְצָחק  ב"ר  ִמיְכל  ַרִּבי  ָהה  ְּכֶׁשּׁשָ
ִּבֵּקר ַּגם ַעל ֶקֶבר ָהַרְׁשִּב"י, ְוהּוא ַּכָּידּוַע ָהָיה לֹוֵמד 
ָלַמד  ְּבִמירֹון  ִּבְהיֹותֹו  ְוַגם  ַהּזַֹהר,  ְּבֵסֶפר  ַהְרֵּבה 
ִהְתַלֵהב  ִלּמּודֹו  ְּבֶאְמַצע  ַהּזַֹהר,  ְּבֵסֶפר  ַהְרֵּבה 
"ֶמעד"  "ְּכֶׁשּשֹׁוִתים  ְלׁשֹונֹו:  ְּבַצחּות  ְוָאַמר  ְמאֹד, 
ַהַּטַעם  ֲהֵרי  ַהְמקֹור,  ִמן  ְמֻיֶחֶדת),  ְׁשִתָּיה  (=ֵׁשם 

הּוא ַטַעם ַאֵחר ְלַגְמֵרי"! (שיש"ק – ח"ד תל ) 

ָהה ַּפַעם ַרִּבי ַאְבָרָהם ְׁשֶטְרְנַהְרץ ִזְכרֹונֹו  ְּכֶׁשּׁשָ
 ָהַל ְּבִמירֹון,  ֲחֻנָּכה  ְּבַׁשַּבת  ִזְקָנתֹו  ְלֵעת  ִלְבָרָכה 
ָהיּו  ֶׁשֵּמיָמיו  ַאף  ַלִּצּיּון,   ַהָּסמּו ַּבִּמְקֶוה  ְוָטַבל 
ָיְכלּו  א  ַהְּצִעיִרים  ַאַנ"ׁש  ֶׁשֲאִפּלּו  ְּביֹוֵתר,  ָקִרים 
ַאַנ"ׁש  ִּבְתִמיַהת  ּוְבַהְבִחינֹו  ּבֹו,  ְוִלְטּבֹל  ְלִהָּכֵנס 
ֶאת  ַהְּמָׁשֵרת  "ְלַחָּיל  ְוָאַמר  ָעָנה  ֶזה,  ְּבַמֲעֵשֹהּו 

ַהֶּמֶל ֵאין ֵּתרּוִצים".  (שם תעח )

ְלׁשֹון  ֶאת   ָּכ ָּכל  ִקֵּדׁש  יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ַהִּנְכָּתִבים  ְּדָבִרים  ְׁשַאר  ֶׁשֲאִפּלּו  ַעד  ַהַּתְרּגּום 
  ם ִיְתָּבַר ִּבְלׁשֹון ַּתְרּגּום ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלעֹוֵרר ְלַהּׁשֵ

(שיחות הר"ן קט):

פנינים
חסידות ברסלב



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

הִׁשְכרּות שקיבלה הסכמה משמים 

"אני באמת לא יודע מה לומר לך. אבל נשלחתי 
הנה בפקודת הרב", התנצל שמשו של רב העיר - 

רבי יצחק טייב. 

החכמים  תלמידי  מגדולי  שהיה  טייב  יצחק  רבי 
באותו הדור, ורב העיר תוניס שבתוניסיה, כאב לבו 
שותה  שהיה  טייב  חי  רבי  הגאון  דודו  את  בראותו 

איבוד  עד  לשוכרה 
הדעת.

את  שלח  לכך 
לכל  משמשו 
והודיע  העיר  חנויות 
שבפקודת  לבעליהן 
ועד  מעתה  הרב 
חדשה  להודעה 
לרבי  למכור  אסור 

חי טייב משקה. 

מה הביא את רבי 
חי טייב (יום פטירתו 
- טז באייר) לשתות 
כזו,  במידה  לשוכרה 

ועוד באופן קבוע?

נחזור  כך  לשם 
אל  אחורה  מעט 
רבי  של  נעוריו  ימי 
חי טייב, אז נער כבן 

שבע-עשרה שנה.

שקדן  היה  חי  רבי 
גדול  ומתמיד  עצום 
אמו  תלמודו.  על 
העלתה  הצדקת 
עם  מגש  לחדרו 
ביום  פעם  אוכל 
אותו  והוציאה 

לבד  סיים.  כאשר 
מכך, הוא לא ראה את הנעשה ונשמע סביבו. חוץ 
שלמים  גיליונות  טייב  חי  רבי  ממלא  היה  זה  מכל 
יד  בכתב  גיליונות  אלפי  העמוקים,  תורתו  בחידושי 

צפוף ומסודר.

חטטנית  שכנה  של  ביקורה  בעת  נקטע  זה  כל 
שצומח  השכנה  בבן   - הייתה  צרת-עין  שכנראה   -
בתורה, שכנה זו ישבה לביקור נימוסין עם אמו של 
רבי חי, ואז לחשה באוזנה: "את לא מפחדת שבנך 
אחד  יום  תלמודו,  על  רכון  הוא  היום  כל  ישתגע? 
חייבת  את  מעליו.  הכל  ישליך  הוא  ואז  לו  יימאס 

לגרום לו לצאת מעט להתאוורר".

לגרום  כיצד  לי  "אין  הפטירה:  חי  רבי  של  אמו 
חוץ  דבר  שום  אותו  מעניין  לא  לרחוב.  לצאת  לו 
מלימוד". השכנה לחשה באוזניה שבעת שיצא בנה 
לבית הכיסא שמאחורי הבית, תתגנב לחדרו, תיקח 

את כל חידושי התורה שלו ותשרפם באש. זה מה 
שיגרום לו מעט נתק וחזרה לשפיות...

 – בנה  של  בטובתו  שרצתה  התמימה  האמא 
עשתה כדברי השכנה הקנאית. כאשר שב רבי חי 
בהם,  לכתוב  להמשיך  חידושיו  את  חיפש  לחדרו 
שהכל  לו  סיפרה  וזו  אמו,  את  חקר  אינם.  והנה 
עלה באש הוא כמעט 
מרוב  והשתגע. 

צער... 

אדיר,  היה  הכאב 
עשרה  שיכל  כאילו 
אחת.  בבת  ילדים 
שנותיו  מיטב  את 
לחידושים  הקדיש 
הכל  וכעת  אלו, 
את  בעשן.  נמוג 
חי  רבי  הטביע  יגונו 

בטיפה המרה.

שהקהה  מה  זה   
הכאב  את  במעט 
שכך  שלא  האדיר 
שנים  כעבור  גם 

רבות.

אחיינו של רבי חי, 
יצחק,  רבי  הגאון 
משמשיו  על  ציווה 
לרבי  ימכרו  שלא 
משכר.  משקה  חי 
שבוע  יומיים,  'יום 
יעבור  וזה  שבועיים, 
לו. הוא יתרגל לחיות 

ללא השתייה'. 

שלושה  לאחר 
ימים ממתן ההוראה 
לשאת  עלה  טייב  יצחק  רבי  הגדול".  "שבת  הגיעה 
רבי  נעמד  הקהל  בקצה  העיר,  כרב  דרשתו  את 
"אומרת  פתח:  יצחק  רבי  בשקט.  בו  והתבונן  חי 
הגמרא"... והשתתק. בשום אופן לא הצליח להיזכר 

בדברי הגמרא...

לאחר ניסיונות סרק שאל: "רבי חי נמצא בקהל? 
השיב  חי  ורבי  הדרשה?"  את  שכחתי  בשלך  האם 
משקה  לי  שייתנו  החנויות  לבעלי  "צווה  מדודות: 
כעת, וכשם שתפתח בפני את חנויות המשקה - כך 

ייפתחו לך שערי החכמה ותוכל לדרוש"...

בקבוק  חי  לרבי  והביא  מאן-דהו  קפץ  בין-רגע 
שבשתייתו  שהבין  טייב  יצחק  ורבי  משובח  עראק 
השמים  ומן  עליונים  סודות  מוסתרים  דודו  של 

מסכימים עימו, חדל לנסות לגומלו מן השתייה. 

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

לחברו. תבקשו סליחה על כל עבירה, ותתחרטו 
ותבקשו מה' שיעזור לכם להתגבר להבא.

על  שחוזרת  כרונית  בעיה  רואים  אתם  וכאשר 
על  רק  פרטי  באופן  תבקשו  ושוב  שוב  עצמה 
ואל  ויום.  יום  בכל  קבוע  זמן  למשך  הזה  הדבר 
תחסכו במילים אלא תרבו בתפילה. תזכרו שה' 
רוצה לתת לכם יותר ממה שאתם רוצים לקבל 
הכלים  שהן  שלכם  לתפילות  מחכה  רק  והוא 
ואת  ההשגחה  ואת  השפע  את  לקבל  שלכם 
ומחכה  שמצפה  הבורא  של  דשמיא  הסייעתא 

לעזור לכם להיות כרצונו בשלימות.

הבקשה של הבורא
אל תחשבו "למה שה' בכלל יקשיב לי...? למה 
רצונו  על  עובר  שאני  אחרי  לי  יסלח  בכלל  שה' 

שוב ושוב...?" 

מכם:  אחת  בקשה  יש  שלה'  היטב  תזכרו 
צריכים.  שאתם  מה  כל  ממני  תבקשו  "בבקשה, 
בי,  תאמינו  אלי,  תפנו  מכם.  רוצה  שאני  מה  זה 
בגשמיות  צריכים  שאתם  מה  כל  ממני  ותבקשו 
אני  מכם.  רוצה  שאני  מה  כל  זה  וברוחניות. 
כבר אתן לכם ואעזור לכם ואיטיב איתכם – רק 
אתה  אם  גם  ממני.  ותבקשו  הפה  את  תפתחו 
להתגבר  כוח  לך  נתתי  שלא  בגלל  רק  זה  נכשל 
ואני  מחכה לך שתבקש ממני כוח להתגבר על 
הרע  היצר  את  לנצח  לך  אעזור  ואני  הרע  היצר 

ולקיים את רצוני בשלימות".

גם אם עד היום לא עשית את זה או שעשית 
אף   – והפסקת  מוסימת  תקופה  במשך  זה  את 
להתחיל  אפשר  ותמיד  מידי  מאוחר  לא  פעם 
מחדש. וגם על זה תבקש מהבורא שיייתן לך כוח 

לעשות פגישה אתו בכל יום ויום.

מקיימים את העולם
הראשונה  האישית  שהעבודה  היטב  ותזכרו 
שלכם היא לעבוד על המידות ולתקן את עצמכם, 
להיום טובים כלפי בני ובנות זוגכם, וחלילה חלילה 
ולא  לבזות  ולא  לצעוק  לא  אכזריים,  להיות  לא 

לריב. זו תקופה רגישה לכולנו. 

בהרבה  ולהתאזר  זכות  לכף  לדון  צריכים  כולנו 
תמיד  להקשיב,  תמיד  להרגיע,  תמיד  סבלנות. 
לעזור, וכמו שאמר מורי ורבי בצוואה שלו: "לרחם 
לוותר ולעזור והעיקר לא לתעוק על יהודי". גם בן 

הזוג שלכם הוא יהודי.

זה  בבית,  ביחד  יותר  נמצאים  שאתם  עכשיו 
להתגבר  הזמן  זה  השני.  עם  אחד  להיטיב  הזמן 
בשעת  הפה  את  לבלום  הזמן  זה  הכעסים.  על 
מריבה. חז"ל אומרים שהעולם כולו עומד על מי 

שבולם את פיו בשעת מריבה. 

רחמי  מאוד  הרבה  צריך  כולו  שהעולם  ועכשיו 
רחמים  להמשיך  יכול  מאתנו  אחד  כל  שמים, 
ניגרר  ולא  השני  על  אחד  שנרחם  ידי  על  לעולם 

למריבות וודאי שלא נרים את הקול.

נרבה אהבה בינינו, ונרבה את השכינה בבתינו 
את  לעבור  נזכה  גם  ובכך  כולו,  העולם  ובכל 
באושר  עצמית  עבודה  מתוך  הזאת  התקופה 
מתן  ליום  עצמנו  את  נכין  וגם  בבית,  ובשלום 
העולם  כל  מעל  הדינים  את  נמתיק  וגם  תורתנו, 

כולו וה' ישלח רפואה שלימה ושפע גדול לכולם .

בברכת שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל
02-6444250



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

להסתכל קדימה
הפתוחים  הפצעים  על  דיברנו  שעבר  בשבוע 
לא  הדברים  אבל  גירושים.  אחריהם  שמותירים 
מסתיימים שם. אלא בני הזוג הגרושים, שצריכים כל 
וצפים,  עולים  שלהם  הזיכרונות  שוב,  להיפגש  פעם 
את  הם  רואים  כאשר  שכן  וכל  נפתחים.  והפצעים 
בן זוגם הקודם עם משפחתו החדשה, שאז הקנאה 
עולה, והרגשת השנאה והנקמה מתעוררת. הקשר 
עם הילדים מסובך מאד ומעורר תמיד ויכוחים רבים 
לא  ילדיו,  את  מבקר  לא  הוא  למה  כגון:  וטענות, 
אכפת לו מהילד וכדומה. או ההפך: הוא מבקר יותר 
מדי, והוא מנסה להסית את הילד נגדי. ישנם מקרים 
מההורים  לאחד  מניחים  אין  נקמה  שבתור  רבים 
לראות את ילדיו, או שצריך הוא לצמצם את ביקוריו 
של  בנוכחות  זאת  וגם  בשבוע,  ספורות  לשעות 
עובדת סוציאלית. וכן יש את ענין המזונות, משפטים 

ותביעות ועוד ועוד צרות... ה' ירחם. 

 כאשר ישנן בעיות עם הילדים, כגון שיש לילד קושי 
בלימודים או בעיה נפשית, חברתית, גופנית וכדומה, 
אזי קשה מאד לבני הזוג הגרושים להתמודד עמם 
ולפתור אותם. האשמות הדדיות מוטחות, וכל אחד 
משליך את האחריות על השני, ואם הם היו ביחד, 
הם היו פותרים את כל הבעיות בקלות רבה, בכוחות 
משתפים ובאחדות. בקיצור - הפתרון, שהם חשבו 
הקשה  שרק  כדבר  מתגלה  החיים,  על  להם  שיקל 

וסיבך להם את החיים לאין שעור. 

 ועתה, נוסיף את הצער של ההורים והמשפחות 
של שני הצדדים, ואת הצרות והבעיות שנוספו להם 
שיצא  הצער  גודל  את  ולשקול  לספור  אפשר  אי   –

להם מהגירושין! 

 לכן, במקום לחשוב על "פיתרון" הגירושין, שאינו 
את  המכניס  נמהר  צעד  הוא  אלא  כלל,  פיתרון 
האדם לצרה צרורה קשה וכבדה, צעד שההשלכות 
לעשות  הזוג  בני  צריכים  נעימות,  ולא  רבות  שלו 
לשחוט  הם  רוצים  האם   - ואחראי  אמיתי  חשבון 
להודות  או  שלהם,  הגאווה  מזבח  על  ילדיהם  את 
ביחד  לחיות  כיצד  יודעים  הם  שאין  האמת  על 
הדרכה  לקבל  צריכים  הם  בוודאי  הדרכה?  ולקבל 
נכונה כיצד לפתור את בעיותיהם. וידעו, שהמציאות 
עצות  וכמה  פשוטה  הדרכה  ידי  שעל  הוכיחה 
אמיתיות, נמנעו הרבה מקרי גירושין, ונחסכה עגמת 
של  לחיים  רבים  זוגות  וזכו  נפשות,  להרבה  נפש 

שלום ואושר. 

אשה  כל  שצריכה  מובן  כאן,  האמור  כל  לאור 
דברים, ובלבד שלא  הרבה  לעשות הכל ולוותר על 
שכבר  שמי  אומר,  לא  זה  אבל  גירושין.  לידי  תגיע 
יכולה  היא  גם  אלא  ח"ו,  אבוד  הכל  התגרשה, 
בביטחון  ותדע  חדשה!  התחלה  לעשות  וצריכה 

מלא, שגם לה יש דרך עבודה לתקן הכל ולהתחיל 
חיים חדשים! 

הקדוש- אבל  מחייך,  התייאשת  אולי  את  תדעי: 
טובה  תכנית  לו  ויש  ממך,  התייאש  לא  ברוך-הוא 
ויפה מאד בשבילך - אם תלכי באמונה. כי זהו כלל 
שאסור לעולם לשכוח - אם אתה מאמין שיכולים 
נעשו  היום  עד  נכון,  לתקן!  שיכולים  תאמין  לקלקל, 
טעויות, אבל עכשיו כבר אחרי מעשה - תשכחי את 
העבר ותעשי התחלה חדשה! תלמדי מעכשיו לחיות 
ולדרך  חדשים  לחיים  עצמך  את  ותכיני  באמונה 

החדשה שמחכה לך. 

אשה שעברה גירושין צריכה להסתכל קדימה. אם 
היא לא תקבל את המציאות שהיא צריכה להסתכל 
קדימה, היא לא תוכל להתמודד עם החיים ולבנות 
משבר  שעברה  פי  על  אף  כי  מחדש.  עצמה  את 
הקשורות  בעיות  לה  יש  שעדיין  פי  על  ואף  קשה, 
מה  את  לקבל  חייבת  היא  איתן,  להתמודד  לעבר 
ממנה  רוצה  ה'  מה  ולחשוב  באמונה  עבר  שכבר 
שתמשיך  ציפיות  לבורא  שיש  ותדע,  והלאה.  מכאן 

את שליחותה שבשבילה היא חיה בעולם הזה. 

מה   - בחיים  המצבים  בכל  באמונה  כלל  זהו  כי 
שהיה היה, ואין לנו עסק עם כך, רק עם מה יהיה 
מסלול  את  הזו  מהנקודה  ממשיכים  איך   - הלאה 

החיים באמונה כרצון הבורא.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
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בנות,  שתי  יעקב"  ה"אביר  למרן  נולדו  שכבר  לאחר 
שיעמידהו  זכר  לבן  שיזכה  בתפילה  להפציר  הרבה 
הקדושים  בניו  לארבעת  וראשון  ראש  דרכו.  כממשיך 
"ארון  אחיו  ע"י  ֶשּׁכּוָנה  זיע"א,  מסעוד  רבי  מרן  היה 
לא  זקנה  ועדי  נעוריו  משחר  שכבר  שום  על  התורה", 

פסיק פומיה מגרסה. 

ספרים וחידושי תורה בכתב כמעט שלא נותרו ממרן 
רבי מסעוד ז"ל והמעט שנותר מכתב ידו של מרן רבי 
לכבוד  יחד  רובם  שאת  שכתב,  הפיוטים  הם  מסעוד 
בשולחן  כבוד  של  מקום  שתפסו  והם  קודש,  שבת 

השבת של בנו ממ"ד מרן בבא סאלי זיע"א  

התקשרותו לאביו היתה להפליא ולא זזה ידו מתוך 
שאפילו  עד  להפליא  היה  לאביו  שרחש  הכבוד  ידו. 
כשנולד לו בנו בכורו חשש לקרוא לו על שם אביו בשם 
"יעקב" פן חלילה יהיה שמץ קל של זלזול בכבוד אביו, 
ואכן בכל משפחת אביחצירא נמנעו מלקרוא על שם 

הסבא קדישא מרן ה"אביר יעקב".

שהיה  שלאחר  זיע"א  סאלי"  ה"באבא  לבנו  סיפר 
בקי גדול בתורת הנגלה, ביקש מאביו שידריכו וילמדו 
הפסיעות  היקר!  "בני  אביו:  לו  ענה  הסוד,  תורת  את 
באמצעות  נעשים  אינם  הקבלה,  בתורת  הראשונות 
מורה דרך, רק לאחר שמתאמצים לבד ורוכשים ידיעות 
מרב,  הכוונה  ולקבל  שיעורים  לשמוע  ניתן  עמל,  בדי 
אקבע  מושכלות,  לרכוש  שהחילות  שאראה  לאחר 

עמך שיעור בחכמת הנסתר".

לאחר שהתייגע בכל כוחו ללימוד תורת הסוד, עלה 
לו קושיה חזקה בהבנת דברי רבינו האריז"ל, ושטחה 
בפני אביו, או אז הבין ה"אביר יעקב" כי הגיעה העת 
והשעה ללימוד עם בנו את תורת הסוד, ומאותו היום 
קבעו ללימוד בצוותא בשעת חצות הלילה שעה שבה 

יושב הקב"ה ומשתעשע עם הצדיקים בגן עדן.

ממובחרי  אחד  עם  חברותא  לימוד  קבע  מסעוד  ר' 
בעת  אחד  יום  זצ"ל.  חיון  שלמה  רבי  אביו  תלמידי 
חזירתו מן הלימוד, הבחין מרן רבי מסעוד בשני שדים 
גדולים מאוד, הניצבים על אם הדרך, ומבקשים להזיק 
את העוברים והשבים ובכוח האמונה בכוח אביו גירשם 
מהמקום והזהירם שאם לא יעלמו מהמקום אזי יגזור 
עליהם בכוח אביו שיטרדו משני עולמות, אך שמעו את 

איומו של הצדיק והסתלקו מהמקום תכף ומיד.

יום  דלהלן:  מהסיפור  נלמד  בתפילה  דבקותו  על 
אחד שב מרן רבי מסעוד זיע"א עם סידור נפלא מאיר 
עיניים בידו, בנו מרן בבא סאלי, שהיה אז ילד כבן 9, 
מאביו  ביקש  בעיניו  חן  מצא  ומשזה  בסידור  התעניין 
שייתן לו רשות להתפלל בסידור, נענה אביו ואמר: "בני 
יקירי, סידור זה נהגתי בו בכבוד ונזהרתי לא להחסיר 
בו תיבה או אות, עתה, חוששני כי לא תנהג בו כבוד 
לאחר  עלבונו.  את  ממני  יתבע  והוא  בו,  שנהגתי  כפי 
שהבטיח לו בנו כי ינהג בסידור בכבוד , ולא יסיר עניו 
ממנו אפילו תיבה או תג נאות אביו לתת לו את הסידור 
במתנה גמורה.  לאחר מס' ימים ניגש ר' מסעוד לבנו 
ואמר: "חזק ואמץ" שאלתי את הסידור כיצד הינך נוהג 
מכיוון  לך  שנתתיו  מאוד  הוא  שמח  כי  ענה  והוא  בו 
שהינך נוהג בו כבוד ואינך מחסיר אות או מילה. העידו 
עליו כי עד זקנה ושיבה המשיך הבבא סאלי להתפלל 
בסידור קדוש זה ולנהוג בו בכבוד, ולא הסיר עניו ממנו 

ולא החסיר אות או תג.

של  כרבה  מסעוד  ר'  כיהן  בהן  שנים   28 לאחר 
עיתו  הגיע  ונאמנות  במסירות  וסביבותיה,  תפיללת 
וביום  טוב.  שכולו  לעולם  ולעבור  העולם  מן  להפטר 
י"ב באייר תרס"ח ניצחו אראלים את מצוקים ונישבה 
תפיללת  יהודי  כל  עולמו.  לבית  ונסתלק  הקודש,  ארון 
וללוותו  אחרון  כבוד  לרבם  לחלוק  הגיעו  וסביבותיה 

בדרכו האחרונה.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבי מסעוד בן רבי יעקב אביחצירא- 
זצוק"ל זיע"א
י"ב אייר
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

ִאם א רֹוִאים ֶאת ה' סֹוְבִלים עֹוד יֹוֵתר!
ְוהֹוָדָאה  ּתֹוָדה  ִעם   הֹוֵל ֶׁשֹּלא  ִמי   ֵאי אֹוָתנּו,  ְמַלֵּמד  ַהָּבא  ַהִּנְפָלא  ַהִּסּפּור 

ִמְתַמֵּלא ְּבַמְחָׁשבֹות ָרעֹות ַעל ַעְצמֹו, ַעל ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ְור"ל ַּגם ַעל ַהּבֹוֵרא:

"ַּבַּקִיץ ָהַאֲחרֹון, ָעִׂשיִתי ְּתאּוָנה ִעם ָהֶרֶכב, ְּכֶׁשְּלָיִדי ָיְׁשָבה נֹוַסַעת ְמֻבֶּגֶרת ֶׁשִהַּסְעִּתי 
אֹוָתּה ְלֵביָתּה. ּתֹוָדה ַלה', ַאף ֶאָחד א ִנְפַּגע, ֲאָבל ִמיֶׁשהּו ִהְזִעיק ַאְמּבּוַלְנס ֶׁשִהִּגיַע 
ִּבְמִהירּות, ְוַאֲחֵרי ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ַהֶּנָהג ִהְצִליַח ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַהּנֹוַסַעת ַלֲעלֹות ָלַאְמּבּוַלְנס 

ּוְלַהִּגיַע ְלֵבית ַהחֹוִלים ִלְבִדיקֹות. 

"ַאְּת יֹוַדַעת, ַעל ָּכל ִמְקֶרה ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה..." ָאַמר ָלּה, ְוִהיא ָעְלָתה. 

ָּבֶרַגע  ֲאָבל 
ָעְלָתה  ֶׁשִהיא 
ס  ְנ ַל ּו ּב ְמ ַא ָל
'ָעְלָתה'  ַהְּתאּוָנה 
ִמֵּכיָון  ָׁשָלב, 
ְּבאֶֹפן  ֵיׁש  ֶׁשַעְכָׁשו 
'ִנְפַּגַעת'.  ִרְׁשִמי 
ֲאִני  ְוַעְכָׁשו, 
ְלַהִּגיַע   ֶאְצָטֵר
ַהִּמְׁשָּפט.  ְלֵבית 
ַהִּמְׁשָּפט,  ּוְבֵבית 
ֶאָּמֵצא  ַּכִּנְרֶאה, 
ֲאֵׁשָמה ְו/אֹו ִיְׁשְללּו 
ָהִרְׁשיֹון  ֶאת  ִמֶּמִּני 
ְו/ ֳחָדִׁשים  ְלַכָּמה 
ְּבֵבית  ֵאֵׁשב  אֹו 

ַהּסַֹהר...  ֲאָבל ּתֹו ְּכֵדי ַהִּמְלָחָמה ִהְתַחְלִּתי ְלַהֲאִׁשים ֶאת ַעְצִמי ַּבֶּמה ֶׁשָּקָרה, ְוָאז 
ה ַהְמֻבֶּגֶרת ַהּזֹו  ִהְפַסְקִּתי, ְוִהְתַחְלִּתי ְלַהֲאִׁשים ֶאת ֱאִקים. ְּבַס ַהּכֹל ָעִׂשיִתי ָלִאּׁשָ

טֹוָבה (ֶחֶסד, ָאז ֵיׁש ָּכאן ִמְצָוה, ָנכֹון?) ָאז ָלָּמה הּוא ָעָׂשה ֶאת ַהְּתאּוָנה ַהּזֹאת?!

ַהְרָּגַׁשת  ֶאת  ְלַהְפִסיק  ַחֶּיֶבת  ֶׁשֲאִני  ְוֵהַבְנִּתי  ִהְׁשַּתְּנָתה,  ֶׁשִּלי  ַהִּגיָׁשה  ֲאָבל 
ַהִהְתָקְרְּבנּות ַהּזֹו, ּוָפׁשּוט לֹוַמר ּתֹוָדה ְלבֹוֵרא עֹוָלם ַעל ַהּכֹל ּכֹוֵלל ַהְּתאּוָנה, ּכֹוֵלל 

ַהִּמְׁשָּפט, ּכֹוֵלל ַהְּתִביָעה, ַלְמרֹות ֶׁשֹּלא ָהָיה ִלי ׁשּום ֶרֶמז ָלָּמה ָּכל ֶזה טֹוב.

ּוְלַהְתִחיל  ִלְברַֹח  ְלַהְפִסיק  ְנֻקָּדה:  עֹוד  ַעל  ַלֲעבֹד  ֶהְחַלְטִּתי  ִהְזַּדְּמנּות  ְּבאֹוָתּה 

ַהַּמָּצב  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד 
אֹוִתי  ִהְכִניס  ֶׁשֱאלֹוִקים 
ַּכּמּוָבן  ֶׁשהּוא  ֵאָליו, 

ְלטֹוָבִתי.

ֵאֶליָה,  ִלְנסַֹע  ֶהְחַלְטִּתי 
ְּבֵביָתּה  אֹוָתּה  ְלַבֵּקר 
ֲאַנְחנּו   ֵאי ְוִלְראֹות 

סֹוְגרֹות ֶאת ָהִעְנָין. 

ִהיא  ַהְפָּתָעה: 
ָּתְבָעה  ֶּבֱאֶמת  א 
ַרק  ִהיא  אֹוִתי, 
ַּתְׁשלּום  ָרְצָתה 
ָהַאְמּבּוַלְנס  ֲעבּור 
ְקַׁשת  ה  ִאּׁשָ (ִהיא 
ֶּכֶסף  ָלּה  ֶׁשֵאין  יֹום 
ָּכל   ּוְבֶמֶׁש ְמֻיָּתר, 
ֳחָדִׁשים  אֹוָתם 
ִּדּיּוִנים  ִנֲהָלה  ִהיא 
ֻקַּפת  ִעם  ַמִּתיִׁשים 
ִהיא  ָּבּה  ַהחֹוִלים 
ֶׁשְּיַׁשְּלמּו  ֲחֵבָרה 
ַאֲחֵרי  ַהֶּכֶסף,  ֶאת 
ִּבּטּוַח  ָלּה  ֵיׁש  ַהּכֹל 
ֵהם   ַא ְוכּו'  ְוכּו'  ַמְׁשִלים 
ֵסְרבּו, ְוָאז ַהֵּבן ֶׁשָּלּה ָּכַתב 

ם ֶזה ִהְתַּגְלֵּגל ֵאַלי). ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר א ָהִייִתי ַחֶּיֶבת ָלּה ׁשּום  ִמְכָּתב ְלעֹוֵר ִּדין ּוִמּׁשָ
ָּדָבר, ִּכי ָׁשבּוַע ְלַאַחר ִמֵּכן (ַאֲחֵרי ֶׁשִהְפַסְקִּתי ְלִהְתלֹוֵנן ְוִהְתַחְלִּתי ְלהֹודֹות ַלּבֹוֵרא ַעל 

ַהּכֹל) ֻקַּפת ַהחֹוִלים ִהְסִּכיָמה ְלַׁשֵּלם ָלּה ֶאת ַהַּתְׁשלּום ֲעבּור ָהַאְמּבּוַלְנס".

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

בפרשת השבוע נלמד על "סמיכה", ועליה גם קראנו בשבת 
שעברה. שונה בתכלית סמיכה בפרשה מהסמיכה של שבת 

שעברה.
תשובה פרשת תזריע מצורע: בדרך כלל, אסור לאדם לגלח את 
פאות  גילוח  איסור  על  בכך  לעבור  עלול  הוא  שכן  גופו,  שערות  כל 
הראש והזקן (ויקרא יט כז). [בגילוח שיער הגוף יכולה להיות גם עבירה על "לא 
(דברים  הגוף  שיער  הסרת  כמו  נשים,  מעשי  לעשות  גבר  על  שאוסרת   – ילבש" 

כל  שיער  גילוח  כוללת  המצורע  טהרת  זאת,  למרות  רש"י)].  עם  ה  כב 

הגוף (ויקרא יד ט).
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לחיות עם הקורונה, פרק ג'
של  השלישי  בפרק  נמצאים  אנו  יקרים,  הורים 

"לחיות עם הקורונה"

ההידבקויות  של  הקשה  "הגל"  יתברך,  ה'  בחסדי 
כבר אחרינו. העתיד עדיין לוטה בערפל, איננו יודעים 
מה לפנינו אבל אנו בוטחים בה' יתברך שלא עוזב 

אותנו לשנייה ומנהיג את עולמו בחסד וברחמים.

200 מעל  קשים.  הקורונה  נזקי  של  הנתונים 
קורבנות, ועדיין מאות חולים. אבל בהתחשב במה 
מתים  אלפי  יש  רבות  שבמדינות  בעולם  שקורה 
ב"ה  ישראל  בארץ  מצבינו  חולים,  אלפים  ועשרות 

מצוין.

שיגרת קורונה

תקופה זו של אחרי גל-ההדבקות הראשון, נקרא 
שיגרת קורונה. תקופת ההסגר והעוצר ב"ה אחרינו. 
די  בצורה  מתנהלים  כביכול  ואנו  נפתחות,  חנויות 
עלינו  איתנו,  נמצא  עדיין  והנגיף  מאחר  אך  רגילה. 
להתכונן ולהכין את משפחתינו בהסברה מתאימה 

לתקופת שיגרה זו.

נתונים  נהיה  אנו  ימים  כמה  מידי  כי  להניח  סביר 
לשינויים, מרחבים נפתחים ונסגרים, הגבלות תנועה 
משחקים  לגני  יציאה  אפשרות  ואחרות,  כאלו 
במרחבים  הינם  השינויים,  וכדו'  שעשועים  ופארקי 
שיגרת  בתקופת  בפרט  עלינו  חובה  אך  שלנו 
קורונה זו, להקפיד על כל כללי הזהירות, ההרחקה 
וההיגיינה. עלינו לאסוף את הילדים מידי יום יומיים 
בתחילת  שעשינו  כפי  בדיוק  משפחתית,  לשיחה 
אינפורמציה  לספק  הנושא,  את  לפתוח  התקופה, 

תואמת, ולאפשר שיח פתוח ע"י שאלות מנחות. 

ולהביע  מרגיזות  שאלות  לשאול  לילדים  מותר 
ההורה  השיח.  של  מטרתו  זה  שונות,  עמדות 
אחד  כל  אבל  המשפחתית,  השיחה  את  מכוון 
חושב  שהוא  מה  את  להגיד  יכול  מהמשתתפים 
ומרגיש. בין אם זה פחד וחשש מהנגיף, ובין אם זה 
הספר. בבית  לימודים  שאין  זה  על  וצהלה  שמחה 
בסיום השיחה על ההורים להודיע הודעות רלוונטיות 

ולסכם את מסקנות השיחה.

על מידע "שנאסף" במהלך השיחה "יעובד" על ידי 
הורים אח"כ. נניח ושמענו מאחד הבנים על שמחתו 
הוא  ללמוד,  יחזרו  אם  שגם  כך  ועל  לימודים  שאין 
שעלינו  חשוב,  מידע  זה  זאת.  לעשות  מתכוון  אינו 
שיחה  הילד.  אותו  עם  אישית  עבודה  איתו  לבצע 

אישית, הסבר, והכנה לחזרה ללימודים.

סדר יום בשיגרת קורונה

בצורה  היא  עכשיו  הלמידה  ותקופת  מאחר 
לילדים  ולהסביר  לכך  להתכונן  עלינו  וכדו'  טלפונית 
כל אחד לפי גילו וטבעו שאנו מתחילים שוב לשמור 
על שגרה. שיגרה פירושו "סדר יום קבוע" עד כמה 
שינה  זמני  הדרגתית.  בצורה  זאת  ולבצע  שניתן. 
בזמן  בבית  משותפים  במרחבים  התנהגות  וקימה, 
או  האוכל  בחדר  לומדים  ילדים  כמה  או  שאחד 

בחדרים וכדו'.

תחושת  לילד  מעניקה  שגרה,  כי  לדעת  עלינו 
ביטחון ומרגיעה את החרדה. לכן, חובה עלינו לתכנן 
שעות  על  הקפדה  עם  קבוע  יום  סדר  על  ולשמור 
קבועים  עוגנים  לייצר  עלינו  קבועות,  ואכילה  שינה 
במהלך היום כמו: זמן משחק משותף וזמנים שכל 
אחד עובד, עוזר, מבצע תפקידים קבועים או רגעיים, 

קורא ספר, לומד או משחק לבדו.

זהו זמן מצויין לקביעת חוקים בבית, שמכילים את 
המצב המשתנה.

הרגעה, הסברה והתמודדות מתאימה

היא:  זו  בתקופה  ביותר  החשובה  ההתנהלות 
הכלל  מתאימה.  והתמודדות  הסברה  הרגעה, 
קבלת  הוא,  שכזו  התמודדות  בכל  אותנו  המנחה 
במצב.עלינו  ושליטה  משותף  תכנון  מהימן,  מידע 
לקבל את המידע הנכון עבורנו, ולהעביר אותו לילדינו 

בצורה אחראית, מבוקרת, הדרגתית ומונגשת.

לחזור  ועלינו  מחיינו,  חלק  עדיין  הוא  כרגע  הנגיף 
בנגיף,  ההדבקות  דרכי  את  היטב  לילדים  ולהסביר 
וההתנהלות  הבריאות  נהלי  התפשטותו,  אופן 
הדרכה  למפגשי  הילדים  את  ולכנס  היומיומית 
ושל  שלנו  הבריאות  על  מדובר  בנושא.  והסברה 
של  מצווה  היא  כזו  שיחה  וכל  אותנו  הסובבים 

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

החידוש החשוב שיהיה בשיחות בתקופת "שיגרת 
לתקופת  תקופת הסגר  הקורונה", הוא ההבדל בין 
גיל.  קבוצת  כל  עם  אישית  שיחה  נמקד  השיגרה. 
תקופת  ואת  הסגר  תקופת  את  נצייר  הרך,  בגיל 
ומה  השתנה  מה  ההבדלים:  את  ונמקד  השיגרה, 
נשאר. לדוגמה: בסגר, לא יצאנו לגינה, והיום אנחנו 

יוצאים לגינה, שומרים מרחק ועם מסיכה. 

החופש נגמר

הדבר,  ולכשיתאפשר  הקרובה  בתקופה  בע"ה 
בצורה  הספר  בבתי  ללמד  יתחילו  החינוך  מערכות 
רק  ולא  בחוץ  ללמוד  יצאו  וילדינו  בטיחותית, 
באמצעות למידה ביתית. לכן עלינו להתכונן ולהכין 
וכינוסים.  הסברה  שיחות  ע"י  ושוב  לכך.  ילדינו  את 
פתוח,  ושיח  דיון  נאפשר  גיל,  תואם  מידע  נספק 
נשתף חששות ורגשות, נקשיב לקולות ולמחשבות, 

ונתכנן ביחד את החזרה.

תואמים.  ושלבים  הדרגתיות  הוא:  המנחה  הכלל 
מלאה,  לימודים  למסגרת  חוזרים  אחד  ביום  לא 
אלא בצורה הדרגתית. כדברי הנביא: "ְבּׁשּוָבה ָוַנַחת 

ִתָּוֵּשׁעּון ְבַּהְשֵׁקט ּוְבִבְטָחה ִתְּהֶיה ְגּבּוַרְתֶכם"

 חזרה למסגרות החינוך 

הילדים כבר חודשיים בבית, הם מטפסים איתנו 
ביחד על הקירות, התקופה הזו מעל לכוחותינו ואנחנו 

כבר כמעט מתאשפזים במחלקה פסיכיאטרית.

הילדים  את  לשלוח  מחכים  כבר  כולנו  אמת, 
על  תחליט  שהמדינה  בתקווה  הלימוד,  למסגרות 
הקרובה  התקופה  למשך  יישארו  והם  נוסף  סגר 
כשחיילי  הצוות,  עם  ביחד  הלימודים  במסגרות 

פיקוד-העורף מספקים להם לינה והזנה.

הורים יקרים, תתעוררו מהחלום, זה לא יקרה.

התכנון.  זה  הדרגתית  בצורה  למסגרות  חזרה 
היטב  לברר  עליונה,  מחויבות  לנו  יש  וכהורים, 
על  הצוות  של  השמירה  את  המבנה,  כשירות  את 
ולבדוק את התנהלות שיגרת היום במעון,  הכללים 

בגן, בבתי הספר ובישיבות.

את  להחזיר  כאחד  ואחריות  מחויבות  לנו  יש 
הילדים למסגרות, אבל גם לשמור עליהם בריאים.

בהצלחה!

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

בדיחות הדעת

שלו  אבא  מי  ביניהם:  מתווכחים  ילדים  שלושה 
יותר מהיר הילד הראשון אומר:אבא שלי כ"כ מהיר-

נוגע  שהוא  לפני  הכדור  את  ותופס  לסל  זורק  הוא 
בטבעת. השני אומר: אבא שלי כ"כ מהיר הוא משיג 
מכוניות נוסעות באוטוסטרדה. השלישי אומר כולכם 
טועים אבא שלי הכי מהיר: שואלים אותו למה? הוא 
הוא  אבל  בחמש  יום  כל  לעבוד  מסיים  הוא  עונה: 

בשלוש כבר בבית!

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה

18:4920:0420:41ירושלים

19:0620:0720:39תל אביב

19:0020:0820:42חיפה

19:0520:0520:40באר שבע

הדלקת נרות
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מצילים את הבית, מצילים את העולם
חירות פנימית

ולגאולה  אמתי  לאושר  אמתית,  לחירות  המפתח 
אמתית הוא רק העבודה העצמית. 

מה  אבל  הפסח,  בחג  ממצרים  יצאו  ישראל  עם 
הערך בחירות גשמית בלי חירות פנימית? לכן נתן 
להם ה' יתברך את ימי ספירת העומר שבהם עבדו 

היטהרו  התעלו  עצמם  על  ישראל  בני 
המידות,  עבודת  ידי  על  והתקדשו 
שהיו  עד  מידה,  אחרי  מידה  ותיקנו 
ראויים לקבלת התורה ביום החמישים 
חורין  בני  להיות  זכו  התורה  ידי  ועל 
שאין  חכמים  שאומרים  כמו  אמתיים 

לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

יוצא שלא מספיק רק לעסוק בתורה, 
כי  הראויה.  ההכנה  את  חייבים  אלא 
ומידות.  כלים  בתוך  שוכן  התורה  אור 
וההכנה שאדם מכין את עצמו לתורה 
היא זו שבונה את הכלי ומכשירה את 

המידות לקבלת אור התורה באמת. 

העבודה  הראויה?  ההכנה  ומהי 
העצמית.

היא  העיקרית  העצמית  והעבודה 
בעיקר  מתבטא  שזה  המידות  תיקון 
ימי  ולכן  לחברו.  אדם  שבין  בעניינים 
הספירה משמשים גם כימי אבלות על 
צדקּותם  שלגודל  עקיבא  רבי  תלמידי 
זה  כבוד  נהגו  שלא  כך  על  נתבעו 
שההכנה  לנו  לאותת  כדי  וזאת  בזה. 

בעניינים  הזהירות  היא  התורה  לקבלת  האמתית 
שבין אדם לחברו.

ההכנה  גם  זו  אלא  לתורה  ההכנה  רק  לא  וזו 

לתפילה ולכן אומר האר"י הקדוש שלפני התפילה 
צריך אדם לקבל על עצמו מצוות עשה של ואהבת 

לרעך כמוך.

מתחילים מהבית
בשבוע שעבר למדנו שמי שיש לו עבודה עצמית 
עובר כל משבר בקלות ולא רק שלא נשבר אלא גם 
יותר  מחוזק  מהמשבר  יוצא 
ביתו  בשלום  ובנפשו,  בגופו 

ובממונו, באמונתו ובביטחונו.

של  והבידוד  הסגר  בזמן 
אמנם  אנחנו  הקורונה  משבר 
פחות מתמודדים עם האנשים 
פחות  לנו  יש  ולכן  שבחוץ 
נסיונות בבין אדם לחברו מחוץ 
לבית, אבל יש לנו הרבה יותר 
ניסיונות בתוך הבית עם בן או 
בת הזוג ועם הילדים. החיכוך 
קיים  לא  שכמעט  התמידי 
הרבה  דורש  כתיקונם  בימים 

מאוד עבודת המידות.

ספירת  ימי  שאת  והעובדה 
עושים  אנחנו  השנה  העומר 
זו   – הביתית  בסגרת  יותר 
מאוד  וחשובה  גדולה  תזכורת 
לנו:  מזכיר  עולם  שבורא 
מתחילה  המידות  שעבודת 
לחבירו"  אדם  וש"בין  מהבית, 
זה  כמך"  לרעך  וש"ואהבת 
אשתך  גם  הקרובה.  המשפחה  בני  עם  כול  קודם 

היא חברך וגם בעלך הוא חברך.

מצפון סלקטיבי
חשובים  פחות  לא  שהם  רק  לא  הזוג  בת  או  בן 
יותר  הרבה  הרבה  הם  אלא  שבחוץ,  מהאנשים 
כשהם  נעים  לא  שמרגישים  כאלה  ישנם  חשובים. 
לאישה  נוגע  כשזה  אבל  לעבודה,  בחבר  פוגעים 

ולילדים אין להם טיפת נקיפות מצפון. 

והרי זה אמור להיות קל וחומר: אם אתה מרגיש 
לא נעים מחברך שאתה לא חייב לו כלום או שאתה 
שאתה  וכמה  כמה  אחת  על  מאוד,  מעט  לו  חייב 
שנותנת  באשתך  לפגוע  נעים  לא  להרגיש  אמור 
בכל  טובות  אינספור  לך  ועושה  החיים  את  עבורך 
רגע ורגע או בילדים שהם שייכים לבורא עולם והם 
לטפח  כדי  בידך  הפקיד  שהבורא  היקרה  המתנה 

ולא כדי להרוס.

מצוות ואהבת לרעך כמוך היא "כלל גדול בתורה". 
כל  את  הכולל  הכלל  את  מקיים  אותה  המקיים 

התורה כולה. 

ואהבת  של  המצווה  שקיום  ישראל  גדולי  ואמרו 
בת  או  בן  עם  רק  ייתכן  בשלימותה  כמוך  לרעך 
הזוג, וזה בלתי אפשרי ללא עבודה עצמית של שני 
בני הזוג. יוצא שעל ידי עבודה עצמית האדם מגיע 

לקיום התורה באופן העמוק והכולל ביותר.

מחכים רק לכם...
וגם  אתה  גם  עצמית.  עבודה  מהי  שוב  נזכיר  לכן 
באיזה  לבד  עצמכם  את  תסגרו  ויום  יום  בכל  את, 
במשך  ה'  עם  לפגישה  במרפסת  או  בגינה  חדר, 

שעה אחת בסך הכול. 

במהלך השעה תספרו לה' כל מה שעשיתם באותו 
הנוכחית.  הפגישה  ועד  הקודמת  הפגישה  מאז  יום 
לקבל  ורוצה  שלכם  לתשובה  מחכה  שה'  תזכרו 
אתכם תמיד בחסד וברחמים, ותבקשו סליחה על 
כל מה עברתם על רצונו בין בדברים הנוגעים לקיום 
המצוות שבין אדם למקום ובין המצוות שבין אדם 

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון
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מאמר

ראש הישיבה

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

פרשת אמורבס"ד בר"ה 

ט"ו אייר תש"פ | גליון 670

במשבר הקורונה 
אנחנו אמנם 
פחות מתמודדים 
עם האנשים 
שבחוץ ולכן יש 
לנו פחות נסיונות 
בבין אדם לחברו 
מחוץ לבית, אבל 
יש לנו הרבה יותר 
ניסיונות 
בתוך הבית
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לפי זה ירווח לנו להבין מה שזכה רשב"י ניצוץ 

משה לגלות בעולם סודות התורה אשר לא שזפתם 

עין, כי כאשר נתבונן נשכיל להבין, שהשורש של 

שהיתה  התורה  בשורש  הוא  הנסתר  תורת  כל 

מסודרת לפני הקב"ה בצירופי שמות באש שחורה 

להשיג  משה  שזכה  כמו  לכן  לבנה.  אש  גבי  על 

שורש התורה, אלא שמפאת שעדיין לא ניתנה לו 

רשות לגלותם לישראל, כתב את התורה מסודרת 

בפיסוק התיבות כמו שהיא לפנינו, כך זכה רשב"י 

הניצוץ של משה להשיג את שורש התורה שכולה 

שמות הקדושים, שהוא שורש לכל תורת הנסתר 

שגילה בזוהר הקדוש, משום שניתנה לו רשות מן 

להתחזק  שיוכלו  כדי  לישראל,  לגלותה  השמים 

בעקבתא דמשיחא.

זי"ע  סופר"  ה"חתם  שכתב  מה  לצרף  נפלא 

בדרשה  דברים(  ספר  )סוף  השלם  משה"  ב"תורת 

)דף  קדישא  חבריא  בני  לפני  בעומר  ל"ב  ביום 

קצב.(: "ל"ג בעמ"ר בגימטריא מש"ה שהוא עמוד 

התורה". ויש לפרש הרמז על פי מה שכתב ה"בני 

השמחה  שורש  כי  ב(  אות  ג  מאמר  )אייר  יששכר" 

זה  יום  כי  הוא,  רשב"י  בו  שנפטר  בעומר  בל"ג 

הוא מתן תורה של תורת הנסתר, כמבואר בזוהר 

שביום  רפז:(  האזינו  )פרשת  זוטא  באדרא  הקדוש 

פטירת רשב"י צוה לתלמידו רבי אבא לכתוב כל 

הסודות שנתגלו לו לדורות עולם. הנה כי כן זהו 

כמו  כי  מש"ה",  בגימטריא  בעמ"ר  "ל"ג  הרמז: 

תורת  את  לישראל  משה  מסר  השבועות  שבחג 

משה  ניצוץ  רשב"י  מסר  בעומר  בל"ג  כן  הנגלה, 

לישראל את תורת הנסתר.

 דמד הופך אוע רפ וגה מעג "י:
"ג   אחים שם יחד"

לפי זה אמינא מילתא חדתא כי מטעם זה פתח 

בפסוק:  שבתהלים  קל"ג  מזמור  את  המלך  דוד 

"שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת 

אחים גם יחד". והנה בדרך הפשט התכוון בזה על 

שראה  לומר  יש  האמור  לפי  אולם  ואהרן,  משה 

דוד ברוח קדשו, שעתיד רשב"י ניצוץ משה לגלות 

בעולם  חייו  ולסיים  פטירתו  ביום  התורה  סודות 

הזה בפסוק האחרון של מזמור זה. לכן פתח את 

גם  נעים שבת אחים  ומה  "הנה מה טוב  המזמור: 

יחד", והתכוון בזה על משה רבינו ורבי שמעון בן 

 ס עי  מעה גמעגם
 וציעמלי ה מעה גפ ורפה

הנה כי כן יאירו עינינו וישמח לבנו להבין מה 

שאמר רשב"י: "יכול אני לפטור את כל העולם כולו 

מן הדין", אשר כפי מה שנתבאר בתחילת המאמר 

להמתקת  המסוגלת  הנסתר  תורת  בכח  הוא 

"לגולה  האלקי:  הפייטן  רמז  כך  שעל  הדינין, 

עמוקות בדין", הקב"ה מגלה עמוקות סתרי תורה 

כשהוא רואה את ישראל נתונים ח"ו בדין.

שזכה  מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

הנסתר,  תורת  בעולם  לגלות  משה  ניצוץ  רשב"י 

כפי  התורה  שורש  את  להשיג  שזכה  משום 

לבנה  אש  גבי  על  שחורה  באש  למשה  שניתנה 

בהיר  באור  מתגלה  ששם  התיבות,  פיסוק  בלי 

יש  לכן  הקב"ה,  של  שמותיו  כולה  התורה  שכל 

בכוחו לפטור את כל העולם כולו מן הדין, שהרי 

כפי שכבר למדנו לא נזכר בשורש התורה: "אדם 

כי ימות באהל", וכן לא נזכרו כל שאר העונשים. 

מסוגלים  עצמם  הקדושים  שהשמות  ועוד,  זאת 

להמתיק את כל הדינים מישראל.

יומתק להבין בזה מנהג ישראל תורה להדליק 

ה"בני  שכתב  כמו  בעומר,  בל"ג  אש  של  מדורות 

יששכר" )אייר מאמר ג אות ג(:

"מנהג ישראל תורה הוא להדליק נרות ומאורות 

להתנוצץ  שמתחיל  טוב  כי  האור  לכבוד  זה,  ביום 

נשמת  ולכבוד  תורה,  בעומר"  ל"ג  היקר  זה  ביום 

מאור התורה בוצינא קדישא אשר נתגלה ביום הזה, 

וביום הזה עלה לשמי מרומים והוא יומא דהילולא 

זהר  הקדוש  ספרו  לכבוד  ונלך,  נסע  לאור  דיליה 

המאיר ומבהיק מסוף העולם ועד סופו, והוא מאיר 

לנו בגלותנו עד כי יבא משיח צדקנו".

כדי  זה,  למנהג  הטעם  לבאר  יש  האמור  לפי 

לרמז בכך שכוחו של רשב"י בהשגות תורת הסוד, 

בצירופי  התורה  את  להשיג  שזכה  משום  הוא 

השמות כפי שהיתה לפני הקב"ה באש שחורה על 

גבי אש לבנה, לכן מרבים להדליק מדורות של אש 

לרמז על השורש של תורת הנסתר בשתי האשים. 

דמיון  פועל  בכך  לעשות  רוצים  שאנו  ועוד,  זאת 

הבטחתו:  את  הקב"ה  שיקיים  העתידה,  לגאולה 

"תורה חדשה מאתי תצא", שיגלה לנו את שורש 

התורה באש שחורה על גבי אש לבנה.

ניצוץ  הוא  רשב"י  כי  אחים  בבחינת  שהם  יוחאי, 

משה  לישראל,  התורה  את  נתנו  ושניהם  משה, 

רבינו בנגלה ורשב"י בנסתר.

וזהו שדיבר דוד המלך בהמשך המזמור משני 

משה  עם  ופתח  לישראל,  שמסרו  התורה  חלקי 

היורד  הטוב  "כשמן  לישראל:  הנגלה  תורת  שנתן 

על הראש", הוא תורת הנגלה שהיא בבחינת "שמן 

בני  ראש  שהוא  משה  על  הראש,  על  שירד  טוב" 

ישראל, כמו שכתוב )שמות כז-כ(: "ואתה תצוה את 

בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך", וכתב ב"אור 

החיים" הקדוש שהוא רמז על התורה.

"זקן אהרן שיורד על פי מדותיו", הוא רמז על 

אהרן הכהן שבמדותיו הטובות סייע למשה ללמד 

תורה לישראל, כמו ששנינו במשנה )אבות פ"א מי"ב(: 

"הלל אומר, הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום 

לתורה".  ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום,  ורודף 

על  רמז  הוא  ציון",  הררי  על  שיורד  חרמון  "כטל 

תורת הנסתר שהוריד רשב"י בארץ ישראל, שהיא 

שיורד  כגשם  ולא  בחשאי  שיורד  טל  בבחינת 

ברעש, כן תורת הנסתר נמסרת בחשאי.

שם  "כי  המזמור:  את  המלך  דוד  שסיים  וזהו 

צוה ה' את הברכה חיים עד העולם" - ש"ם נוטריקון 

ש'מעון מ'שה, ששניהם הורידו את תורת הנגלה 

ואת תורת הנסתר, ובזכות תורת הנסתר ששורשה 

לבנה,  גבי אש  בצירופי השמות באש שחורה על 

כשימסור  העולם  מן  מיתה  לבטל  הקב"ה  עתיד 

לישראל את התורה החדשה שהיא צירופי שמות 

צוה  שם  "כי  ואמר:  סיים  לכן  התורה,  שורש  של 

ה' את הברכה חיים עד העולם", כי בהשלמת שני 

חלקי התורה נגלה ונסתר, נזכה להמשיך "חיים עד 

העולם", שתתבטל המיתה ונחיה לעולם.

ה',  דרכי  נפלאות  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

שסיים התנא האלקי רשב"י ניצוץ משה ביום ל"ג 

התורה  סודות  לגלות  מש"ה,  בגימטריא  בעמ"ר 

בעולם הזה בפסוק: "כי שם צוה ה' את הברכה" - 

ש"ם נוטריקון ש'מעון מ'שה שהם הברכה שצוה 

לומר  רשב"י  הספיק  לא  אולם  עולם,  לדורות  ה' 

"חיים עד העולם", כי עדיין לא הגיע זמן הגאולה 

העתידה  ובגאולה  עולמיים,  לחיים  שנזכה 

כשיגלה לנו הקב"ה את התורה החדשה נזכה גם 

לחיים עד העולם.

 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה
 שהלכה לעולמה ביום שישי שעבר ז' אייר והובאה למנוחת עולמים בירושלים עיה"ק תובב"א - ת.נ.צ.ב.ה.
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אש לבנה, וגם לפי הסדר שקיימנו כל המצוות בכל 

ימות עולם לפני הגאולה.

הקעיאה  סלע  מעה אמ ימ   פי נקמדמ  
כדי פה ח ע רם ה מעה גפ אג

יחד  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

שהתורה  הזה  כיום  שגם  פלא,  בדבר  להתבונן 

הקדושה נמסרה לנו בפיסוק התיבות, עם כל זאת 

גדולה מצירופי השמות,  יכולים לקבל הארה  אנו 

באש  הקב"ה  לפני  התורה  בשורש  שהם  כפי 

שחורה כתובה על גבי אש לבנה, על ידי הקריאה 

בספר תורה שאין בו נקודות.

דבר נפלא זה אנו למדים ממה שכתב בשו"ת 

שנמסר  הטעם  לבאר  סח(,  אלף  )סימן  הרדב"ז 

את  שקיבל  רבינו  משה  עד  לדור  מדור  במסורה 

התורה בהר סיני, לכתוב את התורה בספר תורה 

על גבי הקלף בלי שום נקודות, וצריך ביאור מאחר 

שכל הנקודות שאנו קוראים בתורה גם הן נמסרו 

לכתוב  גם  לו  נמסר  לא  למה  בסיני,  רבינו  למשה 

באותיות  שלם  שיהיה  כדי  תורה  בספר  אותן 

פי דברי  ומבאר הרדב"ז הענין בזה על  ובנקודות, 

הרמב"ן הנזכרים, הנה הדברים בלשון קדשו:

כותבין  אין  למה  דעתי,  אודיעך  ממני  "שאלת 

הנקודה בספר תורה, כיון שהכל ניתן למשה רבינו 

ע"ה בסיני, וגם הטעמים היו ראויים שיכתבו אותם, 

כדי שיקרא הקורא קריאה ישרה בלי שיבוש, שהרי 

גם הטעמים מבארים טעם הכתובים לפעמים.

ששאלו  במה  תלויה  זו  שאלתך  תשובה. 

רבינו  משה  כשעלה  פח:(  )שבת  להקב"ה  המלאכים 

מה  השרת  מלאכי  אמרו  התורה,  את  לקבל  ע"ה 

תורה  לקבל  הקב"ה  להם  אמר  בינינו,  אשה  לילוד 

ח-ב(  )תהלים  דכתיב  והיינו  לנו,  תנה  לו  אמרו  בא, 

אשר תנה הודך על השמים, אמר להם משה, תורה 

לא תרצח, לא תנאף וכו',  )שמות כ-יג(  מה כתיב בה 

למה  תורה  ביניכם,  יש  וניאוף  ביניכם  יש  רציחה 

לכם, והודו ואמרו )תהלים שם-י( ה' אדונינו מה אדיר 

שמך בכל הארץ.

יודעים  היו  לא  המלאכים  וכי  להקשות  ויש 

תשובה זו, אלא מאי אית לך למימר שהם היו קורין 

בתורה קריאה אחרת רוחנית, בלא פיסוק תיבות על 

דרך שמותיו של הקב"ה, וכן אמרו רבותינו ז"ל כל 

התורה כולה שמותיו של הקב"ה, והודיעם הקב"ה 

שיש לתורה קריאה אחרת גשמית, על דרך פיסוק 

ואיסור  וטהרה,  בטומאה  אדם,  בני  בענייני  תיבות 

והיתר, ופטור וחייב, וכן כל שאר דיניה.

האל  צוה  כי  שאלתך,  תבין  זה  שידעת  ואחר 

וטעמים  נקודות  בלא  התורה  את  שיכתבו  יתעלה 

בה  שיהיו  כדי  יתברך,  אתו  באמנה  היתה  כאשר 

שיכול  שמי  כדי  וגשמית  רוחנית  קריאות  שתי 

להשיג ישיג, וכן אמרו )ברכות נה.( יודע היה בצלאל 

ומסר  וארץ,  שמים  בהן  שנבראו  אותיות  לצרף 

הנקודות והטעמים כשאר תורה שבעל פה שהיא 

הם  והטעמים  הנקודות  כן  שבכתב,  לתורה  פירוש 

פירוש לתורה שבכתב".

 הוס כפ  אמ ימ  הסלע  מעה
 וק פ אמע שדמפ

חידוש  הרדב"ז  מדברי  למדים  נמצינו 

את  לכתוב  במסורה  שנמסר  מה  כי  מאד,  גדול 

ונקודות,  טעמים  בלי  תורה  שבספר  האותיות 

מסודרת  כבר  לפנינו  הכתובה  שהתורה  הגם 

בפיסוק תיבות, ואנו קוראים אותה עם הנקודות 

נקודות  בה  שאין  מאחר  זאת  כל  עם  והטעמים, 

השמות  בצירופי  אותן  לקרוא  ואפשר  וטעמים, 

באש  מסודרות  שהיו  כפי  התיבות,  פיסוק  בלי 

שחורה על גבי אש לבנה, הרי הן מאירות לפנינו 

באור בהיר של השמות הקדושים.

יומתק להבין בזה מה שכתב רבי חיים וויטאל 

זי"ע ב"שער הכונות" בשם רבינו האריז"ל )ענין קריאת 

ספר תורה דרוש א(, שיש ענין גדול להסתכל באותיות 

הספר תורה כדי להמשיך על עצמו אור גדול:

"מנהג מורי ז"ל שהיה נוהג לנשק הספר תורה, 

וללוותו לילך אחריו כשמוליכין אותו מן ההיכל אל 

סמוך  שם  נשאר  היה  כך  ואחר  בו,  לקרות  התיבה 

ומראין  תורה  הספר  פותחין  שהיו  עד  התיבה  אל 

אותו לקהל כנודע, ואז היה מסתכל באותיות הספר 

תורה ממש, והיה אומר שעל ידי הסתכלות האדם 

מקרוב כל כך שיוכל לקרוא האותיות היטב, על ידי 

זה נמשך אור גדול אל האדם".

מאחר  כי  בזה,  הכוונה  הרדב"ז  דברי  לפי 

שהאותיות שבספר תורה נכתבו בלי שום נקודות 

וטעמים, כדי להתחבר בכך עם השורש של התורה 

לבנה  אש  גבי  על  שחורה  באש  למשה  שניתנה 

בצירופי  נקראה  כולה  כל  כי  תיבות,  פיסוק  בלי 

שמותיו של הקב"ה, לכן מלבד הקריאה באותיות 

צריך להסתכל בכתב של  והטעמים  הנקודות  עם 

התורה, כדי להתחבר בכך עם שורש התורה כפי 

שניתנה בלי נקודות, ועל ידי זה נמשך על האדם 

אור גדול מאש התורה.

 עג "י ניצמץ וגה הגיש ס עי  מעה
 אג גחמעה רפ ש י אג פ נה

בדרך זו במסילה נעלה לבאר כוחו הנפלא של 

רשב"י לפטור את כל העולם כולו מן הדין, על פי 

המבואר בזוהר הקדוש באדרא זוטא )פרשת האזינו 

רשב"י  עם  קדישא  החבריא  כל  שנתקבצו  רצו:(, 

ביום פטירתו שדרש בפניהם סודות גדולים, וסיים 

את דבריו בפירוש הפסוק )תהלים קלג-ג(: "כי שם צוה 

ה' את הברכה חיים עד העולם". והעיד רבי אבא, 

שרשם באותה שעה כל הסודות שגילה רשב"י, כי 

ה'  "כי שם צוה  כאשר הוציא רשב"י מפה קדשו: 

את הברכה", יצאה נשמתו הטהורה טרם שהספיק 

לסיים הפסוק "חיים עד העולם".

א ְלֵמיַמר  ישָׁ א, ָלא ִסיֵּים ּבּוִציָנא ַקדִּ י ַאבָּ "ָאַמר ִרבִּ

ָסַבְרָנא  ַתְבָנא,  כָּ ַוֲאָנא  ִמּלוֹי,  ָככּו  תְּ ִאשְׁ דְּ ַעד  ים  ַחיִּ

ְנהוָֹרא  א דִּ ַמְעָנא, ְוָלא ָזִקיְפָנא ֵרישָׁ ב ְטֵפי ְוָלא שְׁ ְלִמְכתַּ

ָלא". פירוש: "אמר  כְּ ֲהָוה ָסִגי ְוָלא ֲהָוה ָיִכיְלָנא ְלִאְסתַּ

רבי אבא, לא סיים המנורה הטהורה ]רשב"י[ לומר 

חשבתי  כתבתי,  ואני  דבריו,  שנשתתקו  עד  חיים 

לכתוב עוד ולא שמעתי, ולא הרמתי את ראשי כי 

האור היה גדול ולא יכולתי להסתכל".

שיסיים  הקב"ה  שסיבב  מה  לבאר  ונראה 

הזה  בעולם  התורה  סודות  את  למסור  רשב"י 

לדורות עולם בפסוק: "כי שם צוה ה' את הברכה", 

לומר  שהספיק  טרם  נשמתו  שיצאה  ועוד,  זאת 

בספרים  המבואר  פי  על  העולם",  עד  "חיים 

הקדושים כי רשב"י היה הניצוץ של משה רבינו, 

האריז"ל  לרבינו  ש"ס"  ב"ליקוטי  הדבר  ומקור 

היה  השלום  עליו  הרשב"י  כי  "דע  שבת(:  )מסכת 

וכמו שמשה ברח מפני  רבינו ע"ה,  ניצוץ ממשה 

כך  במדבר,  שם  שלימותו  והשיג  פרעה  חרב 

שם  שלימותו  והשיג  הקיסר  מפני  ברח  הרשב"י 

במערה המדברה בלוד".

 "כטפ חעומן הימעד רפ העעי צימן", המא עוז פ מע  הנס ע
 גשיפה עג "י גהיא   חינ  טפ גימעד  חגאי

 "כי גם צמה ה' א  ה עכה חיים רד הרמפם" -
 ג"ם נמטעיקמן ג'ורמן ו'גה גהמא עג "י מוגה ע ינמ

 עג "י נלטע אחעי גאוע "כי גם צמה ה' א  ה עכה",
 כי רדיין פא השיר הזון גנזכה פ"חיים רד הרמפם"

 עריא והיונא: "מ שין דר ידין יגעאפ פוטרם ואיפנא דחיי
 דאיהמ האי סלע הזמהע ילקמן  יה ון שפמ א  עחוי"



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 פ"ש  רמוע  ג"ל | ד

נמצא לפי זה כי בשורש התורה לפני שנברא 

העולם, שלא היה כתוב בה: "אדם כי ימות באהל", 

כמו  אלא  לפנינו,  שהוא  כפי  התיבות  בפיסוק 

מסודרים  היו  האותיות  שצירופי  הרמב"ן  שכתב 

המיתה  ענין  שייך  היה  לא  התיבות,  פיסוק  בלי 

היה  לא  הראשון  אדם  אם  לכן  המחלות,  ושאר 

חוטא היה באמת חי לעולם, כי היינו זוכים לקבל 

ענין  בהם  נזכר  שלא  אלו  בצירופים  התורה  את 

שחטא  שאחרי  אלא  המחלות,  ושאר  המיתה 

ואכל מעץ הדעת ונגזרה עליו מיתה, סידר הקב"ה 

את פיסוק התיבות שבתורה כפי שהיא מסודרת 

לפנינו, שנזכרה בהם המיתה ושאר העונשים כדי 

לכפר על החטא.

הקדוש  בזוהר  הלא  יפלא  לכאורה  אמנם 

הנ"ל מבואר, כי רבי יהודה הקשה קושיא זו ממה 

שכתוב בתורה אלפיים שנה לפני בריאת העולם: 

לו  השיב  לא  אבא  ורבי  בעולם",  ימות  כי  "אדם 

כי  הדעת  על  יעלה  ואיך  הבעש"ט,  של  התירוץ 

רבי  הזוהר  בית  שר  רשב"י  של  המובהק  תלמידו 

אבא שכתב את הזוהר הקדוש, לא ידע את התירוץ 

של הבעש"ט המבוסס על הקדמתו האמיתית של 

הרמב"ן בענין צירופי האותיות שהיו בתורה לפני 

בריאת העולם.

לכן נראה כי הבעש"ט התכוון לבאר בזה מה 

יהודה  רבי  שאלת  על  להשיב  אבא  רבי  שהאריך 

ֵמיּה  ּושְׁ ְוַגְלָייא,  ָסִתים  א  ּכֹלָּ "אוַֹרְייָתא  באומרו: 

רוֹת ַלה' ֱאלֵֹקינּו  ְסתָּ א ָסִתים ְוַגְלָייא, ּוְכִתיב ַהנִּ ישָׁ ַקדִּ

ְרׁשּו  ִאית  דְּ ָלנּו,  ְגלוֹת  ַהנִּ ּוְלָבֵנינּו,  ָלנּו  ְגלוֹת  ְוַהנִּ

הּו, ֲאָבל  ע בְּ הּו ּוְלִמְנדַּ ָלא בְּ כְּ יָנא ּוְלִאְסתַּ ֲאָלא ּוְלַעיְּ ְלשָׁ

ִאְתַחְזָיין,  ְוֵליּה  ִאיּנּון  יֵליּה  דִּ ֱאלֵֹקינּו,  ַלה'  רוֹת  ְסתָּ ַהנִּ

ל  ְוכָּ ְסִתיָמא  ְעּתוֹי  דַּ ָקא  בְּ ּוְלִאְתדַּ ע  ְלִמְנדַּ ָיִכיל  ַמאן  דְּ

ַאל". ן ְלִמשְׁ כֵּ שֶׁ

בכך רמז רבי אבא על התירוץ של הבעש"ט, 

כי מאחר שהתורה סתמה את צירופי השמות של 

ושאר  רבינו  למשה  אלא  נמסרו  שלא  האותיות, 

הצדיקים שזכו לכך, כמו שכתב הרמב"ן שהקב"ה 

מסר למשה רבינו את השמות המסודרים בתורה 

כפי שהיו באש שחורה על גבי אש לבנה, נמצא 

בתורה:  כתוב  היה  לא  העולם  בריאת  שלפני 

אבא  רבי  לו  שאמר  ומה  באהל",  ימות  כי  "אדם 

שלא ניתנה רשות לגלות לכל אחד, כוונתו שלא 

ניתנה רשות לגלות מה היו צירופי השמות לפני 

שנברא העולם.

אבא:  רבי  שהוסיף  מה  היטב  מבואר  זה  לפי 

ין ְסִתיִמין  א ֲחֵזי, ֵלית ְרׁשּו ִלְבֵני ָעְלָמא ְלֵמיַמר ִמלִּ "תָּ

ָהא  דְּ ְמעוֹן,  שִׁ י  ַרבִּ א  ישָׁ ַקדִּ ּבּוִציָנא  ר  בַּ לוֹן  א  ּוְלָפְרשָׁ

כן  אמנם  כי  ְידוֹי".  ַעל  ם  כַּ ִאְסתָּ הּוא  ִריְך  בְּ א  קּוְדשָׁ

כמו  השמות,  צירופי  את  להשיג  זכה  רשב"י  רק 

שהיו לפני הקב"ה באש שחורה על גבי אש לבנה, 

האותיות של צירופי השמות, היה כל אחד מסוגל 

להחיות בהם מתים ולעשות מופתים.

על  הקב"ה  שהבטיח  מה  בזה  להבין  נפלא 

מאתי  תורה  "כי  נא-ד(:  )ישעיה  העתידה  הגאולה 

"אמר  יג-ג(:  )ויק"ר  במדרש  כך  על  ודרשו  תצא". 

תורה  חידוש  תצא,  מאתי  חדשה  תורה  הקב"ה 

מאתי תצא". לפי האמור נראה לפרש הכוונה בזה 

על פי מה שמבואר בגמרא )סוכה נב.(: "לעתיד לבוא 

ידי  על  והנה  ושוחטו".  הרע  ליצר  הקב"ה  מביאו 

זה תתבטל גזירת המיתה מן העולם, שהרי שנינו 

בגמרא )ב"ב טז.(: "הוא היצר הרע הוא מלאך המות 

הוא השטן", נמצא כי על ידי שיתבטל היצר הרע 

יתבטל גם מלאך המות.

"תורה  הקב"ה:  אומר  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

כשתתבטל  לבוא  לעתיד  כי  תצא",  מאתי  חדשה 

התורה,  את  הקב"ה  לנו  יחזיר  העולם  מן  המיתה 

כפי שניתנה למשה רבינו באש שחורה על גבי אש 

לבנה בצירופי שמות בלי פיסוק תיבות, ועל ידי זה 

שוב לא יזכר בתורה ענין המיתה ושאר העונשים, 

אלא אדרבה מצירופי השמות ימשך שפע רב טוב 

בכל הברכות והישועות.

)נדה  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  להבין  יומתק 

ופירש  לבוא".  לעתיד  בטלות  "מצוות  סא:(: 

הריטב"א הכוונה בזה, שלעתיד לבוא לא יקיימו 

ועושים,  מצווים  היותם  מחמת  המצוות  ישראל 

כי אם מרצונם הטוב בגדר אינם מצווים ועושים. 

הציווי  שיתבטל  בטלות",  "מצוות  שאמרו:  וזהו 

על כל המצוות.

היות  כי  בזה,  הכוונה  לפרש  יש  האמור  לפי 

שיתבטל פיסוק התיבות כפי שהוא לפנינו, נמצא 

מצווים  נהיה  שלא  בטלות  יהיו  המצוות  כל  כי 

בתורה  התיבות  פיסוק  שאין  מאחר  ועושים, 

המורות לנו לקיים המצוות. אך עם כל זאת נקיים 

כי זכור  ועושים,  מצווים  אינם  בגדר  המצוות  כל 

נזכור את כל אותיות התורה כפי שקיבלנו אותה 

גם  שנזכה  באופן  התיבות,  בפיסוק  סיני  בהר 

גבי  על  שחורה  באש  שהם  כפי  השמות  לצירופי 

 אעיז"פ: עג "י היה הניצמץ גפ וגה ג עח פודין 
מהגיש גפיומ מ כן  עח עג "י מהגיש גפיומ מ  ורעה

 דמד הופך אוע  עמח הקמדג רפ וגה ע ינמ מעג "י ניצמץ וגה: 
"הנה וה טמ  מוה נרים ג   אחים שם יחד"

 "כגון הטמ  הימעד רפ העאג", המא  מע  הנשפה 
"גון זי  זך" גיעד רפ וגה גהמא עאג  ני יגעאפ

 "זקן אהען גימעד רפ לי ודמ ימ",
 אהען הכהן  ודמ ימ הטמ מ  סייר פוגה ע ינמ פקע  א  יגעאפ פ מעה

ובכל אופן זכינו לתירוץ של רבי אבא כפי שביאר 

ענין  כלל  נזכרו  לא  התורה  בשורש  כי  הבעש"ט, 

המיתה ושאר העונשים.

יומתק לרמז ענין זה במה שכתוב: "זאת התורה 

לנו הקב"ה תירוץ  ימות באהל", בכך רמז  כי  אדם 

על קושיית רבי יהודה, איך היה כתוב בתורה ענין 

המיתה לפני שחטא אדם הראשון, הלא יתכן שלא 

היה חוטא ולא היה מת. לכן כדי לתרץ קושיא זו 

אומר הקב"ה: "זאת התורה", רק בזאת התורה כפי 

אבל  באהל",  ימות  כי  "אדם  כתוב  לפנינו  שהיא 

בשורש התורה לפני בריאת העולם היו רק צירופי 

שמות בלי פיסוק תיבות.

 " מעה חדגה וא י  צא"
 אג גחמעה רפ ש י אג פ נה

לנו  יפתח  הרמב"ן  דברי  לפי  כי  להעיר  נראה 

במדרש  שמבואר  במה  חדש  פירוש  להבין  פתח 

שוחר טוב )תהלים מזמור ג(:

"אמר רבי אלעזר, לא ניתנו פרשיותיה של תורה 

ניתנו על הסדר, כל מי שהוא  על הסדר, שאלמלי 

ולהחיות  עולם  לבראות  יכול  היה  מיד  בהן,  קורא 

מתים ולעשות מופתים, לפיכך נתעלם סידורה של 

ומי  )ישעיה מד-ז(  וגלוי לפני הקב"ה, שנאמר  תורה, 

כמוני יקרא ויגידה ויערכה לי".

אלעזר  רבי  שאומר  מה  הפשט  בדרך  והנה 

כמו  כוונתו  הסדר,  התורה  פרשיות  ניתנו  שלא 

ומאוחר  מוקדם  "אין  ו:(:  )פסחים  בגמרא  ששנינו 

בתורה", כלומר שהפרשיות השלימות עצמן אינן 

שנאמרה  פרשה  יש  כי  שנאמרו,  כפי  מסודרות 

לפני פרשה אחרת ונסדרה אחריה.

כי מה שאמר:  נראה  דברי הרמב"ן  לפי  אולם 

"לא ניתנו פרשיותיה של תורה על הסדר", כוונתו 

על  ניתנו  שלא  התורה  בפרשיות  התיבות  על 

באש  למשה  שניתנו  השמות  צירופי  לפי  הסדר 

שחורה על גבי אש לבנה, כי לפעמים הצירוף של 

מאוחר  או  התיבה  מסיום  מוקדם  מסתיים  השם 

באמצע התיבה הבאה, כי אם היו מסודרות בסדר 
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ידו, ולפי שהדור שלו רשום למעלה ולמטה, ועל כן 

הדברים נאמרים בגלוי על ידו, ולא יהיה דור כדור 

שהוא שרוי בתוכו, עד שיבוא מלך המשיח".

בהשקפה ראשונה נראה כי בכל האריכות, לא 

השיב לו רבי אבא כלום על קושייתו, אולם לפי עניות 

תירוץ  אלו  בדברים  רמז  אבא  רבי  כי  נראה  דעתי 

נפלא על קושייתו כמו שנבאר בעזרת השי"ת.

 השיפמי הנלפא גפ העו "ן
 רנין ציעמלי האמ ימ  ג  מעה

נקדים מה שהביא בספר "בעל שם טוב" )פרשת 

וזאת הברכה אות ד(, כי הבעש"ט הקדוש זי"ע הקשה 

בתורה  כתוב  היה  איך  אבא,  רבי  של  זו  קושיא 

התורה  "זאת  העולם:  בריאת  לפני  שנה  אלפיים 

אדם כי ימות באהל", הלא יתכן שאדם הראשון לא 

הבריאה  לפני  כי  ותירץ  מת.  היה  ולא  חוטא  היה 

היתה התורה כתובה לפני הקב"ה בצירופי אותיות 

וכשחטא  המיתה,  ענין  בהם  נזכר  שלא  אחרים 

אדם הראשון ונגזרה עליו מיתה, נשתנו הצירופים 

כל  וכן  באהל".  ימות  כי  "אדם  לפנינו:  שהם  כפי 

צירופים  הם  בתורה  שנזכרו  והעונשים  החטאים 

שהשתנו אחרי שחטאו, אבל לפני זה היו האותיות 

הללו בתורה לפי צירופים אחרים.

לדברי  התכוון  הבעש"ט  כי  ברור  ונראה 

גילוי נפלא  הרמב"ן בהקדמתו על התורה, שכתב 

כתובות  שהיו  שבתורה  האותיות  צירופי  בענין 

לפני הקב"ה באש שחורה על גבי אש לבנה, הנה 

הדברים בלשון קדשו:

הקדוש  )זוהר  אמת  של  קבלה  בידינו  יש  "עוד 

של  שמותיו  כולה  התורה  כל  כי  יג:(  ויקרא  פז.  יתרו 

הקב"ה, שהתיבות מתחלקות לשמות בענין אחר, 

בראשית  פסוק  כי  משל  דרך  על  תחשוב  כאילו 

יתחלק לתיבות אחרות, כגון בראש יתברא אלקים, 

וגימטריאותיהם  צירופיהם  מלבד  כן  התורה  וכל 

של שמות...

על  שחורה  באש  הכתובה  שהתורה  ונראה 

שהיתה  היה,  שהזכרנו  הזה  בענין  לבנה  אש  גבי 

אפשר  והיה  תיבות,  הפסק  בלי  רצופה  הכתיבה 

קריאתה שתקרא על דרך השמות, ותקרא ]גם כן[ 

וניתנה  והמצוה,  התורה  בענין  קריאתנו  דרך  על 

למשה רבינו על דרך חילוק קריאת המצוה, ונמסר 

לו על פה קריאתה בשמות".

ויש להעיר כי מלשון הרמב"ן משמע שהתורה 

גבי  על  שחורה  באש  הקב"ה  לפני  כתובה  היתה 

שהקב"ה  אלא  תיבות,  פיסוק  בלי  לבנה  אש 

הקריאה  סדר  לפי  התורה  את  רבינו  למשה  מסר 

בצירופי  קריאתה  סדר  את  לו  וגילה  שלפנינו, 

השמות, אולם בתלמוד ירושלמי שנינו )שקלים פ"ו 

ה"א דף כה:(: "רבי פנחס בשם רבי שמעון בן לקיש, 

התורה שנתן לו הקב"ה למשה, ניתנה לו אש לבנה 

]כשהיא[ חרותה ]חקוקה מלמעלה[ באש שחורה, 

היא אש מובללת באש חצובה מאש ונתונה מאש, 

דכתיב )דברים לג-ב( מימינו אש דת למו". הרי מבואר 

שהקב"ה נתן למשה את התורה באש שחורה על 

גבי אש לבנה.

להשוותם  הרמב"ן  דברי  לפרש  נראה  לכן 

את  תחילה  נתן  אמנם  שהקב"ה  הירושלמי,  עם 

אש  גבי  על  כתובה  שחורה  באש  למשה  התורה 

לבנה, כפי שהיתה כתובה לפניו בסדר האותיות 

כי  הקדושים,  שמות  שכולה  התיבות  פיסוק  בלי 

השמות  כל  את  להשיג  זכה  קדושתו  גודל  מצד 

המסודרים בתורה, אלא שאחר כך מסר הקב"ה 

למשה איך לכתוב את התורה לישראל באותיות 

גבי  על  שחורה  לאש  ]זכר  לבן  קלף  על  שחורות 

שהיא  כפי  התיבות  כל  בהפסקת  לבנה[  אש 

מסודרת לפנינו, כדי שנדע איך לקיים כל מצוות 

את  להשיג  ראוי  אחד  כל  לא  כי  וגם  התורה, 

צירופי השמות הקדושים.

 וגה ע ינמ קינח א  הקמפומס
 גרעמ  עאגמ

ונראה להביא ראיה ברורה לכך, ממה שמצינו 

מאמר זה של ריש לקיש במדרש )דב"ר ג-יב(, שדרש 

מה שכתוב )שמות לד-כט(:

אתו,  בדברו  פניו  עור  קרן  כי  ידע  לא  "ומשה 

אמר ריש לקיש בשעה שכתב את התורה נטל משה 

שניתנה  התורה  לקיש  ריש  אמר  כיצד,  הפנים,  זיו 

למשה, עורה של אש לבנה וכתובה באש שחורה, 

קינח  שכותב  ועם  באש,  ומלופפת  באש,  וחתומה 

את הקולמוס בשערו ומשם נטל זיו הפנים".

שניתנה  אחרי  כי  ברורים,  דברים  לנו  הרי 

אש  על  הכתובה  שחורה  באש  למשה  התורה 

התורה  את  וכתב  קולמוס  משה  לקח  לבנה, 

לישראל, ולפי דברי הרמב"ן הכוונה בזה שהעתיק 

את כל האותיות מהתורה של אש וכתבן באותיות 

לפנינו,  מסודרות  שהן  כפי  לבן  קלף  על  שחורות 

שקרן  זכה  אש  של  התורה  את  שהעתיק  ידי  ועל 

עור פניו מאש התורה.

לנו  שרמז  מה  זה  לפי  לבאר  דרכי  חשבתי 

את  קינח  שכותב  "ועם  דבריו:  בסיום  לקיש  ריש 

וצריך  הפנים",  זיו  נטל  ומשם  בשערו  הקולמוס 

להבין ענין הקינוח של הקולמוס בשערות ראשו. 

ונראה לבאר דברי חכמים וחידותם על פי המבואר 

בכתבי האריז"ל )ע"ח שער ה פ"א מ"ת, שער יג פ"ג מ"ת( 

בבחינת  והן  חלולות,  הן  הראש  של  השערות  כי 

מן  היוצא  האור  את  המצמצמים  דקים  צינורות 

המוח דרך נקבי השערות.

הנה כי כן זהו שרמז לנו ריש לקיש, כי כשכתב 

בשערות  הקולמוס  את  קינח  התורה  את  משה 

הגדולה  השגתו  את  לצמצם  צריך  שהיה  ראשו, 

בשמות הקדושים שהיו מסודרים בתורה של אש, 

כדי לכתוב את התורה בסדר התיבות המובן לכל 

אחד מישראל, וזהו שקינח את הקולמוס בשערות 

ראשו, שצמצם את הידיעה בראשו דרך השערות 

כפי  התורה  את  בקולמוס  לכתוב  כדי  החלולות, 

לו  היה  זה  צמצום  ידי  ועל  לפנינו,  כתובה  שהיא 

חיבור עם האור הגדול של התורה כפי שניתנה לו 

ומשם היה מאיר זיו פניו.

ע י א א עוז רפ ה יעמץ גפ ה רג"ט

מעתה יאירו עינינו להבין מה שתירץ הבעש"ט 

הקדוש, על פי מה שמבואר במדרש )ב"ר א-א(: "היה 

הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם". וכן מבואר 

בזוהר הקדוש )פרשת תרומה קסא.(: "כד ברא קוב"ה 

עלמא אסתכל בה באורייתא וברא עלמא". פירוש: 

וברא  בתורה  הסתכל  העולם  את  הקב"ה  "כשברא 

שנברא  מה  שכל  להבין  נשכיל  מזה  העולם".  את 

נברא  שבהן  התורה  אותיות  בכח  רק  הוא  בעולם 

משום  הוא  מיתה  בעולם  שיש  מה  וכן  העולם, 

שנזכר בתורה ענין המיתה: "ביום אכלך ממנו מות 

הוא משום  בעולם  כל המחלות שיש  וכן  תמות", 

שנזכרו בתורה בתוך התוכחות והעונשים. 

 " מעה חדגה וא י  צא". ר יד הק "ה פשפמ  פנמ גמעג ה מעה 
גפא נזכע גם רנין הוי ה

 עד "ז: הק "ה צמה פכ מ   סלע  מעה אמ ימ   פי נקמדמ 
 כדי פהאיע גומ ימ גפ הק "ה וגמעג ה מעה

 עג "י זכה פהגיש סמדמ  ה מעה וגמעג ה מעה
 גהי ה אג גחמעה רפ אג פ נה ציעמלי גומ  הקדמגים

 ונהש יגעאפ  מעה פרגמ  ודמעמ  אג  פ"ש  רמוע, 
פעוז רפ  מע  הנס ע גני נה  אג גחמעה רפ אג פ נה
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 עג "י למטע א  כפ הרמפם
 ון הדין   מע  הסמד

לטובה,  עלינו  הבא  בעומר  ל"ג  לקראת  ובכן 

בר  שמעון  רבי  האלקי  התנא  של  דהילולא  יומא 

יוחאי, הבה נתבונן במה שהעיד רשב"י על עצמו 

)סוכה מה:(: "אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי 

העולם  כל  את  לפטור  אני  יכול  יוחאי,  בן  שמעון 

"בזכותי אני סובל כל  כולו מן הדין". ופירש רש"י: 

המהרש"א  והוסיף  הדין".  מן  ופטורין  עוונותיהם 

ב"חידושי אגדות" )שם(: "והיינו שסובל עוונותיהם 

ביסורין וצער שהיה לו ולבנו במערה".

מאמר זה של רשב"י הוא השורש למה שנהגו 

כשצריך  צרה  עת  בכל  הדורות,  בכל  ישראל 

ובפרט  וברוחניות,  בגשמיות  השמים  מן  לישועה 

לנסוע  רשב"י,  של  ההילולא  יום  בעומר  בל"ג 

למירון לשפוך את לבם בתפלה לה' על ציון הקדוש 

של רשב"י, ומספרים נסים ונפלאות על הישועות 

באים  האמור  לפי  שם.  להיוושע  שזכו  הגדולות 

לציון שלו כדי להזכירו שיקיים הבטחתו: "יכול אני 

לפטור את כל העולם כולו מן הדין", ורשב"י נאמן 

לה'  ומתפלל  הבטיח,  אשר  את  מקיים  להבטחתו 

לפטור את כל העולם כולו מן הדין.

של  כוחו  על  נוסף  טעם  ללמוד  ונראה 

פי  על  הדין,  מן  העולם  כל  את  לפטור  רשב"י 

רבי  מהגה"ק  דברים"  ב"זכרון  שהביא  מה 

אלכסנדר מקאמארנא ]אביו של הרה"ק מהרי"א 

אחד  "שמעתי  הספר(:  )בתחילת  זי"ע  מקאמארנא[ 

קדוש מדבר, הוא הרב הגדול מוה"ר שמעון אשכנזי 

)לימים  בפייט  שנאמר  מה  על  פירוש  מדאברמיל, 

הנוראים( לגולה עמוקות בדין, היינו כשהקב"ה רואה 

לגלות  מתחיל  ישראל,  על  מתגברים  שדינים  ח"ו 

רזין דאורייתא והדינים בטלין".

בתורת  שהעסק  ברור  מקור  להביא  ונראה 

הזוהר  מדברי  הדינים  להמתקת  מסוגל  הנסתר 

חדש )שיר השירים דף ע טור ד(:

ְלִמְנַדע  אוַֹרְייָתא  בְּ ֵלי  דְּ תַּ ִמשְׁ דְּ ִאינּון  ל  כָּ ִאין  "ַזכָּ

ָרִזין  בְּ ִלין  כְּ ּוִמְסתַּ ָיְדֵעי  ְוִאינּון  ְדָמאֵריהוֹן,  ָחְכְמָתא  בְּ

ָהא  בְּ ָעְלָמא,  ֵמַהאי  ָנֵפיק  ָנׁש  ר  בַּ ד  כַּ דְּ ִגין  בְּ ִאין.  ִעילָּ

"אשרי  פירוש:  ָעְלָמא".  דְּ יִנין  דִּ ל  כָּ יּה  ִמנֵּ קּו  לְּ ִאְסתַּ

כל אלו המשתדלים בתורה לדעת חכמת ריבונם, 

כי  עליונים,  בסודות  ומסתכלים  יודעים  והם 

מסתלקים  בזה  הזה,  העולם  מן  יוצא  כשאדם 

ממנו כל דיני העולם".

הנה כי כן מי לנו גדול כתנא האלקי רבי שמעון 

לגלות בעולם את תורת הנסתר,  יוחאי שזכה  בר 

פטירתו  ביום  תלמידו  אבא  לרבי  רשות  כשנתן 

הקדוש  הזוהר  את  לכתוב  בעומר  בל"ג  שהיה 

המסוגלת  הנסתר  תורת  בכח  לכן  עולם,  לדורות 

ורע  טוב  הדעת  "ומעץ  ב-יז(:  )בראשית  הראשון 

לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות". 

משמע מזה שהיתה לו בחירה שלא לאכול מעץ 

הדעת ואז לא היה מת.

שמבואר  ממה  יהודה  רבי  כך  על  התפלא 

במדרש )ב"ר ח-ב(: "שני אלפים שנה קדמה התורה 

כתוב  היה  איך  כן  כי  הנה  עולם".  של  לברייתו 

יט-יד(:  )במדבר  העולם  בריאת  לפני  עוד  בתורה 

"זאת התורה אדם כי ימות באהל". וכן ענין המיתה 

העולם,  שנברא  לפני  פעמים  כמה  בתורה  שנזכר 

שהרי יתכן שאדם הראשון לא היה חוטא ולא היה 

מת. על כך השיב לו רבי אבא:

א  ישָׁ ַקדִּ ֵמיּה  ּושְׁ ְוַגְלָייא,  ָסִתים  א  ּכֹלָּ "אוַֹרְייָתא 

ַלה'  רוֹת  ְסתָּ ַהנִּ כט-כח(  )דברים  ּוְכִתיב  ְוַגְלָייא,  ָסִתים 

ִאית ְרׁשּו  ְגלוֹת ָלנּו, דְּ ְגלוֹת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו, ַהנִּ ֱאלֵֹקינּו ְוַהנִּ

הּו, ֲאָבל  ע בְּ הּו ּוְלִמְנדַּ ָלא בְּ כְּ יָנא ּוְלִאְסתַּ ֲאָלא ּוְלַעיְּ ְלשָׁ

ִאְתַחְזָיין,  ְוֵליּה  ִאיּנּון  יֵליּה  דִּ ֱאלֵֹקינּו,  ַלה'  רוֹת  ְסתָּ ַהנִּ

ל  ְוכָּ ְסִתיָמא  ְעּתוֹי  דַּ ָקא  בְּ ּוְלִאְתדַּ ע  ְלִמְנדַּ ָיִכיל  ַמאן  דְּ

ַאל.  ן ְלִמשְׁ כֵּ שֶׁ

ין  ִמלִּ ְלֵמיַמר  ָעְלָמא  ִלְבֵני  ְרׁשּו  ֵלית  ֲחֵזי,  א  תָּ

ְמעוֹן,  י שִׁ א ַרבִּ ישָׁ ר ּבּוִציָנא ַקדִּ א לוֹן בַּ ְסִתיִמין ּוְלָפְרשָׁ

ָדָרא  ם ַעל ְידוֹי, ּוְבִגין דְּ כַּ ִריְך הּוא ִאְסתָּ א בְּ ָהא קּוְדשָׁ דְּ

ין  ִמלִּ א  דָּ ְוַעל  א,  ְוַתתָּ א  ְלֵעילָּ הּוא  יָמא  ְרשִׁ יֵליּה  דִּ

א  ָדָרא דָּ ָרא כְּ ְלָייא ַעל ְידוֹי, ְוָלא ְיֵהא דָּ ִאְתגַּ ָמרּו בְּ ִאתְּ

יָחא". א ְמשִׁ ֵייֵתי ַמְלכָּ ַגִויּה ַעד דְּ אֵרי בְּ ִאיהּו שָׁ דְּ

בתרגום ללשון הקודש:

הקדוש  ושמו  וגלויה,  סתומה  כולה  "התורה 

אלקינו  לה'  הנסתרות  וכתוב  וגלוי,  סתום 

רשות  שיש  לנו,  הנגלות  ולבנינו,  לנו  והנגלות 

לשאול ולעיין ולהסתכל בהם ולדעת בהם, אבל 

הנסתרות לה' אלקינו, שלו הן, ולו הן ראויות, כי 

של  הסתומה  בדעתו  ולהתדבק  לדעת  יכול  מי 

הקב"ה, וכל שכן לשאול.

וראה, אין רשות לבני העולם לומר דברים  בא 

הקדושה  מהמנורה  חוץ  אותם,  ולפרש  סתומים 

על  הסכים  הוא  ברוך  הקדוש  שהרי  שמעון,  רבי 

 זכעמן ד עים: "פשמפה רומקמ   דין". כגהק "ה עמאה
 גדינים ו ש עים רפ יגעאפ המא ושפה סמדמ  ה מעה מהדינים  טפים

 היגמ  גפ ה רפ גם טמ  רפ הקמגיא, 
איך נכ     מעה אפליים גנה פלני ה עיאה "אדם כי יומ   אהפ"

 עו "ן: ה מעה  גמעגה הי ה אג גחמעה רפ ש י אג פ נה, 
כפ האמ ימ   פי ליסמק  י מ  גומ ימ גפ הק "ה

  מע  הנס ע וסמשפ  פהו ק  הדינים, כי גמעגה  ציעמלי ה מעה 
גפא נזכע  הם וי ה מגאע הרמנגים

כל  את  לפטור  אני  "יכול  אמר:  הדינים  להמתקת 

העולם מן הדין". 

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה גילוי נפלא 

קכ"ט  בענין  רכט(  )אות  דפרקא"  ב"אגרא  שכתב 

"הנה  השנה:  ראש  עד  בעומר  מל"ג  שיש  ימים 

יהיו  השנה  ראש  יום  עד  בעומר  ל"ג  מיום  תמצא 

הרמז  ומבאר  האלהי"ם".  הו"א  הוי"ה  מנין  ימים 

בל"ג  רשב"י  שגילה  הנסתר  תורת  בזכות  כי  בזה 

זוכים להשיג בענין בריאת העולם בראש  בעומר, 

השנה, כי הנהגת הטבע משם אלהי"ם בגימטריא 

הטב"ע היא על ידי הנהגה ניסית למעלה מן הטבע 

משם הוי"ה, בבחינת הוי"ה הו"א האלהי"ם.

כעבדא קמיה מאריה נראה לפרש הרמז בזה, 

שכל  הדין  יום  הוא  השנה  ראש  כי  הידוע  פי  על 

ולפי  מרון,  כבני  הקב"ה  לפני  עוברים  עולם  באי 

הנסתר  תורת  לימוד  בזכות  הרי  שנתבאר  מה 

זוכים להמתקת הדינים, לכן יש קכ"ט ימים מל"ג 

בעומר שבו נתגלתה תורת הנסתר עד ראש השנה 

כמספר הוי"ה הו"א האלהי"ם, לרמז שבזכות תורת 

הנסתר זוכים להמתיק את הדין בראש השנה.

האמור  פי  על  כי  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

שאמר  במה  חדש  פירוש  להבין  לנו  ירווח 

מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני  "יכול  רשב"י: 

הדין", שכוונתו לומר בזה שבזכות תורת הנסתר 

שהשאיר רשב"י לדורות עולם ביום פטירתו בל"ג 

בעומר, יש בכוחו לפטור את כל העולם מן הדין 

בדרך  לבאר  ראוי  שעדיין  אלא  השנה.  בראש 

תורת  בין  הפנימי  הקשר  מהו  נפש,  לכל  השוה 

הנסתר להמתקת הדינים.

  יאמע הרנין ג מע  הסמד
 וסמשפ  פהו ק  הדינים

של  הנפלא  כוחו  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

בזכות  הדין  מן  העולם  כל  את  לפטור  רשב"י 

תורת הנסתר, על פי מה שמבואר בזוהר הקדוש 

אבא  מרבי  שאל  יהודה  רבי  כי  קנט.(  שלח  )פרשת 

קושיא עצומה, על מה שהזהיר הקב"ה את אדם 
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פ"ש  רמוע  ג"ל | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
ל"ג בעומר תש"פ

"יכמפ אני פלטמע א  כפ הרמפם כמפמ ון הדין"

 הכח הנלפא גפ עג "י פלטמע א  כפ הרמפם ון הדין
  זכמ  גהגיש א  ה מעה  גמעגה פלני גנ חפקה פ י מ 

היום של ל"ג בעומר ה' אלפים תש"פ לבריאת העולם הבא עלינו לטובה, יומא דהילולא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, יחקק לדורות עולם 

ליום שנמנע בגזירת שמים מאלפי רבבות אחינו בית ישראל מכל קצוי תבל לעלות למירון, להשתטח על ציון הקדוש של התנא האלקי רבי שמעון בר 

יוחאי כפי שנהגו בכל השנים, מפאת חובת הזהירות שלא להיפגע ח"ו מהמגפה שהתפשטה בעולם.

הנה כי כן במצב קשה זה עלינו להתחזק בעיקר הראשון מתוך י"ג עיקרים שקבע הרמב"ם: "אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו הוא 

בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים".

זאת ועוד עלינו לכוון מה שהורה לנו הרמב"ם ונפסק להלכה בשלחן ערוך )חו"מ סימן תכז ס"ח(, כי במניעה זו אנו מקיימים מצות עשה בפרשת ואתחנן 

)דברים ד-ט(: "רק השמר לך ושמור נפשך מאד", ומצות לא תעשה בפרשת כי תצא )דברים כב-ח(: "ולא תשים דמים בביתך", ומקור הדבר ברמב"ם )הלכות 

רוצח ושמירת הנפש פי"א ה"ד(:

"כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר השמר לך ושמור נפשך, ואם לא הסיר והניח 

המכשולות המביאין לידי סכנה, ביטל מצות עשה ועבר על לא תשים דמים". הרמב"ם מוסיף דברים חריפים )שם ה"ה(: "הרבה דברים אסרו חכמים מפני 

שיש בהם סכנת נפשות, וכל העובר עליהן ואמר הריני מסכן בעצמי, ומה לאחרים עלי בכך, או איני מקפיד על כך, מכין אותו מכת מרדות".

יתכן לבאר מה שהוסיף הכתוב "מאד" באזהרה: "רק השמר לך ושמור נפשך מאד", על פי מה ששנינו בגמרא )חולין י.(: "חמירא סכנתא מאיסורא". ופירש רש"י 

)ד"ה ואין( כי במקום סכנה אין סומכים על הרוב להקל, אלא צריך לחשוש גם למיעוטא, לכן יפה עושים הנזהרים להישמר מכל משמר כדי להינצל מסכנה. 

"די מעי הצדיק גם המא ק מע מטומן החימ  גפמ"

אולם מצינו עצה נפלאה לכל אלו אשר נפשם איוותה להשתטח על ציון רשב"י, וכן המשתוקקים לשפוך את לבם לה' בתפלה על קברם של כל 

הצדיקים הקדושים והטהורים, ללמוד את דברי תורתם בעיון ובדביקות גדולה, שדבר זה נחשב ממש כהשתטחות על קבר הצדיק בבחינת "אתדבקות 

רוחא ברוחא", כמו שכתב ה"מאור עינים" )לקוטים ריש מסכת שבת( בשם הבעש"ט הקדוש זי"ע, הנה הדברים בלשון קדשו:

"ובדורות האחרונים כשלומדים דברי שום תנא וחכם מדברי הקדמונים, שהדבר ההוא הוא חיות ומוחין שלו, והאדם הלומד ומדבר דבריו, מדבק ומכניס 

חיות ומוחין שלו לתוך הדיבורים, נקרא אתדבקות רוחא ברוחא, ולכך מחיה אותו, שמכניס החיות בהדברים, שלכך אמרו )יבמות צז.( שפתותיו דובבות בקבר, 

שאפשר לומר כי זהו בחינת השתטחות על קברי צדיקים, כי דיבורי הצדיק שם הוא קבור וטמון החיות שלו כאמור... כנודע זה מדברי הבעל שם טוב נשמתו 

בגנזי מרומים, ונקרא בחינה זו השתטחות על קברי הצדיקים".

ענין נשגב זה בשם ה"מאור עינים" מובא גם כן בספר "בעל שם טוב" )פרשת שלח אות א(, וכתב על זה בהגהות "מקור מים חיים" )אות א( בשם "לקוטי אמרים" 

להרבי ר' דוב בער ממעזריטש זי"ע )סימן יג( דבר נפלא ששייך במיוחד לשנה זו, איך להתקשר עם התנא האלקי רשב"י על ידי הלימוד במאמריו אפילו בגמרא:

"כשלומד בגמרא אמר רבי שמעון, תיבת שמעון היא חיות התנא, וכן שם כל האדם הוא החיות שלו, ושם הוי"ה הוא מחיה ומקשר החיות עם המוחין, 

והדין שאומר הוא השכל שלו דהיינו המוחין, נמצא כשלומד בדחילו ורחימו, הוא מקשר עצמו לרבי שמעון ולומד אצלו".

הנה כי כן בשנה זו שנבצר מאתנו לעלות למירון, דבר בעתו מה טוב להשתמש עם העצה של הבעש"ט להשתטח על ציון רשב"י על ידי שנתעמק 

בדבריו הקדושים, ובפרט בהבטחתו הברורה: "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין", ובזכות זה יהיו שפתותיו דובבות להתפלל עלינו להציל אותנו 

מן הדין בזמנים קשים אלו, ונזכה לשפע ברכה והצלחה, בני ברוכי, חיי אריכי, מזוני רוויחי, בסייעתא דשמיא ובריות גופא, וכל טוב סלה עד ביאת גואל 

צדק במהרה בימינו אמן.
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

עשרה שנה של שיתוק מוחלט!
השי"ת  שעשה  הנפלא  הנס  את  עיניהם  במו  בראותם  עתה 
גילו הרופאים לבני המשפחה,  וברכתו,  בעולמו ברצון הצדיק 
הבחור  של  שימיו  בוודאות  אצלם  ברור  היה  כבר  שלאחרונה 
ספורים, ולפי ההתפתחויות האחרונות לא היה לו שום סיכוי 
גידולו  שמתוך  מאחר  בודדים,  שבועות  מכמה  יותר  לחיות 
וכל   – ליצלן!  רחמנא  להינזק,  וחיוניים  פנימיים  איברים  החלו 
סיבת המעקב אחר הבחור בשבועות האחרונים היתה רק כדי 
עוד  יוכל  כמה  עד  הבחור,  של  הסבל  כוח  את  מקרוב  לבדוק 

לסבול בימיו האחרונים עלי אדמות!
מן השמים! הבחור  גלוי  בנס  עיניהם התהפך הכל  לנגד  והנה 
ירד ממיטתו בכוחות עצמו, ובתוך תקופה קצרה ביותר ממדי 
ושלם  בריא  האדם  כאחד  שנראה  עד  והצטמקו,  קטנו  גופו 
וזכה  בשנים,  עשרות  עוד  כך  אחר  חי  הוא   – ובנפשו.  בגופו 

לעלות לארץ הקודש!
ללמדנו כוח 'ברכת כהנים' של אותו זקן קדוש וטהור, רבם של 

ישראל, צדיק גוזר והקב"ה מקיים! 
]לאחר פטירתו של בחור זה התפרסמו כמה תמונות ממנו, בהם נראית צורתו באותם שנים 

של מחלתו, זו היא תמונה מבהילה! שקשה מאוד להביט בה. ומנגד ישנם תמונות לאחר 

שהבריא והחלים ממחלתו, בהם נראה כאיש רגיל בריא ושלם! – הוא נטמן בארץ הקודש 

רמת  גאב"ד  זצ"ל,  איידלשטיין  יעקב  רבי  הגה"צ  של  לקברו  בסמוך 

השרון יצ"ו, ועל מצבתו חרוט לאמר, שסבל ייסורים קשים במשך שתים עשרה שנה, 
וקיבלם באהבה ובדומיה![.

]מתוך שיחה אודות 'ברכת כהנים' – פרטיות קובץ 54[

-< • >-
מלחמת  בשלהי  עולם,  הרס  בימי  שנים  וחמש  שבעים  לפני 

של  פיקודו  תחת  הגרמני  הרייך  צבא  חיילי  אלפי  שעטו  העולם, 
מזרח  וארצות  אפריקה  אדמות  אל  ימ"ש,  רומל  האלוף  המפקד 

התיכון.
עד מהרה הגיעו עם כל כלי נשק ומשחית מהטובים ביותר בעולם, 

אל ארץ מצרים שדה צוען.
הסופית  כשמטרתם  שפוכה,  זעם  בחמת  במדבריות  התקדמו  הם 
ברורה ומוצהרת בפקודתו של ה'פיהרר' הצורר ימ"ש בעצמו, להגיע 
היה  אמור  שכיבושה  והחלשה,  הקטנה  ישראל  ארץ  אל  במהירות 
להיות בידי הגרמנים מן הכיבושים הקלים ביותר. ]לעומת המלחמות הקשות 

והקרבות האין סופיים שניטשו אותה שעה על אדמת רוסיה המושלגת, ועוד מדינות כיוצא בה[...

וסיפוחה לאימפריה  כיבוש ארץ הקודש,  בכוונת  המטרה העיקרית 
גלי  וחרוטה בעט ברזל, ואף פורסמה בריש  הגרמנית, היתה ברורה 
קטן  ארץ  לחבל  הגרמנים  שנצרכו  ממה  יותר   – ומלואו.  עם  קבל 
זה, רצו הם את התושבים המתגוררים בה... בשנאת ישראל נוראה 
הסופי'  'הפתרון  תכנית  את  לבצע  חפצו  בעצמותם,  כאש  שבערה 
רבנים  וטף,  נשים  אנשים  הקודש,  ארץ  היהודים תושבי  אלפי  בכל 
וצדיקים חכמים וסופרים, כולם נכנסו בכלל אותה גזירה כהמן הרשע 
את  לצרף  כן  וכמו  ליצלן.  רחמנא  ולאבד,  להרוג  להשמיד  בשעתו, 

ארץ ישראל אל רשימת המדינות שנכנסו בכלל 'יודען ריין'!
ניתנים  אינם  הקודש  ארץ  תושבי  על  אז  שנפלו  והבהלה  הפחד 
תפילה  לימי  קדושים  ישראל  אלפי  התכנסו  מקום  בכל  לתיאור, 
הפליטה  שארית  את  להציל  קונם  לפני  בתחינות  להעתיר  ותענית, 

מחרב רעה.
התקדמותם  על  המרות  הידיעות  הקודש  לארץ  שהגיעו  ככל 
הקשות  במלחמות  הבריטים  כנגד  וניצחונותיהם  הנאצים  של 
היהודים  של  והחששות  הפחדים  גברו  כן  המזרח,  שבמדברות 

בארץ הקודש, כנסים ועצרות רבים התקיימו באותם ימים כדי לעורר 
לב העם לתשובה ותפילה וזעקה כידוע ומפורסם.

ה'חיה הנאצית' כדרכה בכל מקום כבשה עיר אחר עיר בקול שאון 
ובתוך  חיילים  ואלפי  בבת אחת מאות  נכנסו  בחימה שפוכה  אדיר, 

שעות מספר כבשו ערים שלמות תחת שליטתם!
האלוף רומל המפקד העליון של כל הלגיונות, התהלך בין המחנות 
על  מגאווה  מנופח  כשכולו  נאצית,  ושחצנות  ביוהרה  הרבים 

הניצחונות הרבים שקצרו חייליו הנאמנים בזה אחר זה!
הם התקדמו במהירות לכיוון מצרים, ונעצרו בהמוניהם באזור 'אל-
עלמיין', שם המתינו להם גדודים רבים של האויב. הבריטים פתחו 
בין  התנהלה  המלחמה  מדם!  עקובים  קרבות  אזור  באותו  נגדם 
יומיים  יום  שתוך  בטוחים  וחייליו  כשרומל  וגופרית,  באש  הצדדים 
הניצחון בכיסם כדרכם בכל מקום... והנה משם פתוחה להם הדרך 

להגיע עד מהרה אל שערי ירושלים עיר הקודש!
ברם, יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו, לפתע בלא שום הסבר החלו 
נפלו  'אל-עלמיין'  של  הגדול  בקרב  שם  'לחרוק',  גרמניה  צבאות 
הם  זה...  אחר  בזה  זבובים  כמו  הגדולים  הנאצים  הגיבורים  פתאום 
גדול  היה  שצבאם  בעת  הדבר,  קורה  ואיך  כיצד  הבינו  לא  בעצמם 
שנלחמו  היחידים  האנגליים  הגדודים  מן  יותר  הרבה  ומיומן  וחזק 
בהם. אך הכישלון היה נוקב, רומל וסגניו השתוללו כחיות טרף בין 
הרף,  ללא  מלחמה  פקודות  מכריזים  כשהם  והמפקדים  החיילים 
נסוגו  מהרה  ועד  וברור,  חזק  היה  הכישלון  הועיל,  לא  מאומה  אך 
מצרים  לכיבוש  תוכניתם  כשכל  נפשם,  על  ונסו  לאחור  הגרמניים 

וארץ ישראל נמוגה, וליהודים היתה אורה ושמחה!

העולם  מלחמת  וסיום  הקרבות  שוך  לאחר  ארוכה  תקופה 
בין  המלחמה.  קורות  בחקירת  רבים  מומחים  ישבו  הקשה, 
השאר ניסו לפענח את סיבת כישלון הגרמנים בקרבות 'אל-
עלמיין'. היתה זו חידה ותעלומה שהפליאה את החוקרים, כיצד 
יתכן שהצבא הגרמני שהיה חזק באותו אזור פי כמה מן האויב 
המשובחים  מן  שברשותו  והתחמושת  הנשק  וכלי  החלוש, 
ביותר לעומת הצי הבריטי הזעום, נכשל במלחמתו במצרים, 
בה בעת שבמקומות אחרים קשים הרבה יותר ללחימה ניצחו 

הגרמנים וכבשו מדינות רבות בזו אחר זו!
שנמסרו  וסגולות  סיבות  כמה  ידועות  סגולה,  עם  בקרב  גם 
הנוראות  בתפילות  הידוע  המעשה  טיב  כדוגמת  לפה,  מפה 
הרה"ק  רעהו  עם  זצוק"ל  מזוויעהל  שלמה  רבי  הרה"ק  של 
עליון,  קדושי  צדיקים  ועוד  זצוק"ל,  מהוסיאטין  ישראל  רבי 
על ציון קדשו של מרן האור החיים הקדוש זי"ע שלמרגלות 
תפילות  מעשיות  כמה  בזה  נקשרו  בזה  וכיוצא  הזיתים.  הר 

וסגולות שהתקיימו באותה עת בארץ הקודש.
הסבר  בזמנו  כך  על  אמר  זצוק"ל,  מאושפיצין  הרה"ק  אולם 

מופלא:
בארץ מצרים גרו באותה עת יהודים רבים שהתקבצו מארצות 
המזרח והתיישבו בקהיר ובערים נוספות בארץ מצרים. מנהגם 
מצות  את  לקיים  היה  ותמימים  ישרים  יהודים  אותם  של 
הקודש,  ארץ  יהודי  כמנהג  ביומו,  יום  מדי  כפיים"  "נשיאות 

ושלא כמנהג יהודי חוץ לארץ.
הברכת כהנים של היהודים הספרדיים במצרים, היא שעצרה 
את הגרמנים באל-עלמיין! אמר הצדיק, כאשר מדי יום ביומו 
מן   – "וישמרך  תפילת:  את  כהנים  בברכת  בנפשם  קיימו 

המזיקין"!
הצליחו  לא  ברורה,  בשפה  הצדיק  הסביר  כמובן,  סיבה  מאותה 
הגרמנים להגיע לארץ הקודש ולירושלים עיר הקודש! – מצות 'ברכת 
כהנים' שעורכים בה הכהנים ביחד עם ישראל קדושים להתברך מפי 
עליון, היא שהדפה את האויבים החוצה, ושמרה מכל משמר על צאן 

קדשים שבמצרים ושבארץ ישראל! 
כי אכן, אין לך דבר העומד בפני ברכת כהנים! – שבכוחה לעצור את 

כל המגפות ולבטל את כל הדינים, ולהמתיקם בשורשם.
זי"ע,  יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלקי  התנא  טובא  בזה  האריך  כאשר 
יומא דהילולא רבא שלו[, בספר  חל  ביום שלישי שנכפל הטוב, 'ל"ג בעומר',  ]שהשבוע 

קדשו  מדברי  מזעיר  מעט  נא  ונעתיק  קמו.(,  דף  )ח"ג  הקדוש  הזוהר 
הנוראים שם, בשבח ברכת כהנים:

בני  יכלין  בדינוי, לא  'כ"ה' אתער  רבי שמעון, בשעתא דהאי  "אמר 
עלמא למיקם קמיה". ]בעת שמתעוררת בעולם מידת הדין הקשה הרמוזה בתיבת 'כה' 

אין בני העולם יכולים לעמוד מפניה[.

"ובשעתא דפרסין כהני ידייהו דאתיין מחסד, ]ובשעה שפורסים הכהנים ידיהם 
ואתחבר  דלעילא  חסד  אתער  החסד[  מידת  משורש  באים  שהם  כפיים,  בנשיאות 

בהאי כ"ה, ]מתעורר החסד העליון, להתחבר במידת 'כה' דקדושה, כנגד כ"ה אותיות שבברכת 
כהנים[. ומתבסמא, ומתברכא, באנפין נהירין לבני ישראל, ]ומתבסם ומתברך 

בפנים מאירים לבני ישראל[, ואתעדי מנהון דינין, ]וסרים מהם הדינים[. – הדא הוא 

דכתיב )במדבר ו כג( 'כה תברכו את בני ישראל', ולא לשאר עמין וכו'" 
עכלה"ט, יעוין שם עוד אריכות נפלאה.

התפילה  זו  בנו  שתתקיים  בשמיא,  די  אבוהון  קדם  רעווא  ויהא 
ויחונך,  אליך  פניו  ה'  יאר  וישמרך,  ה'  "יברכך  כהנים:  שבברכת 

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" – אמן ואמן.
]שם[



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

'תשובת המשקל'
בבית  "אצלינו  שליט"א:  הרב  מורינו  סיפר 
כגון  כפשוטם,  ההלכות  את  לקיים  מקפידים 
שכתוב לבדוק חמץ בחורים ובסדקים אז בודקים 
ניקו  שכבר  מקומות  אפילו  כפשוטו  מקום  כל 
ועשו שם שטיפות ומריקות, בדיקת חמץ עושים 

בדיקה אמיתית ויסודית. 
יותר  קשה  הגיל  ועם  להתבגר  שזכינו  הגם 
עתה  גם  הנכדים.  זה  שלי  הפתרון  להתכופף,  
עם  אצלי  ששוהה  בן  לי  יש  הקורונה  בתקופת 
האלו  שהנכדים  כך  התקופה  כל  במשך  הנכדים 
במקומות  לחיפוש  שלי  הפעילים  היו  הקטנים 

הקשים עבורי.
אותו  שהכנתי  השמונה  בן  שהנכד  היה  כך 
במקומות  מחפש  שאני  לו  והסברתי  לבדיקה 
שהוא עצמו ראה איך שסבתא ואמא ניקו ועשו 
ספונג'ה מספר פעמים ושאל למה מחפשים שם 
אחרי שזה נקי?  והשבתי לו שכך ציוו אותנו חז"ל 
ואנחנו עושים את ההלכה בלי לערער על דבריהם 

וגם אם לא מצאנו כלום אזי שקיימנו מצוה...
כאשר  הבדיקה,  את  ועשינו  וקיבל  סבר  הנכד 
הגענו לחדר שינה שלנו בקשתי מהנכד להתכופף 
כל  חמץ  שם  יש  אם  ולראות  המיטות  תחת 

שהוא...
ובשמחה  בתדהמה  הנכד  זינק  לפתע 

וזעק:"מצאתי מצאתי חמץ!!!"
חמץ  כזית  של  בשיעור  נגוס  וופלה  זה  היה 

ממש!!!
הנכד התרגש וגם אני וכל בני הבית, הנכד תמה 
אותו  שניקו  הזה  בחדר  שאפילו  תשובה  וקיבל 
כזית  והנה  המיטות  תחת  גם  שוב  ושטפו  יסודי 
חמץ הגיע תחת המיטה כנראה מנכד קטן שאיך 

שהוא הצליח להגיע לחדר מבלי ששמו לב...
עוד סיפר מורינו הרב שליט"א אודות ידיד קרוב 
ופעמים  לציבור  מסור  כולו  שכל  מדרגה  בעל 
קורה שאדם זה או אחר משאיר לו בביתו תמיכה 
בידו  ביתו, אך כלל אחד  זן את אנשי  הוא  ומזה 
מה  אם  כי  דבר  מהזולת  מבקש  אינו  שלעולם 

שהבורא מזמן לידו ושם בלב הנותן...
דלתי  על  מדפק  איש  ואין  הקורונה  ימי  והנה 
ביתו וכתוצאה מכך אין לו לתת אוכל לפי הטף... 
הרבנית כבר דוחקת להתקשר לאיש זה או אחר 
אך הוא שמעולם לא ביקש מאיש ביקש להמתין 

קמעה...
צדיק  אותו  סיים  בדיוק  היום  באותו  עוד  והנה 
כתיבת  סיום  ועם  אמונה,  בענייני  חיבור  לכתוב 
הספר נשמעו דפיקות בדלת, היה זה שליח עם 
מעטפה שמנה, תמיכה כלכלית מאחד הגבירים 
שלא שוחח עימו זמן רב ולא היה מעלה בדעתו 

להתקשר אליו...
בענייני  הכתיבה  סיום  בזכות  כי  והרגיש 
ללא  מאמונה  פרנסתו  לקבל  זכה  האמונה 

שהיה צריך להתקשר לאיש...
בעל המעשה מורנו הרב שליט"א

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים הענווה שבכהונה

פירש בסה"ק "אגרא דכלה" לבעל הבני יששכר זצוק"ל, וזל"ק: "אמור אל 
הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם וכו'. הנה האמירה הראשונה לא פורש מה 
אמר, אם הכוונה על מה שאמר אחר כך לנפש וכו', הנה זה הוא מאמר בפני 

עצמו 'ואמרת אליהם'". 
"הנה הוא לדעתי, להיות יש חשש, כאשר יראו הכהנים שהם נצטוו מצוות 

משאר  יתירה  בקדושה  ולהתנהג  יתירות, 
שהם  ישראל  מול  יתגאו  לבל   – ישראל. 

קדושים יותר מהם". 
"לזה באה להם האמירה מקודם, להקדמה 
הכהנים  אל  'אמור  וזהו:  אהרן.  בני  שהם 
בני אהרן' – שהם בני אהרן – זה יהיה להם 
האמירה. להורות, כי לא בזכותם וקדושתם 
היתירה זכו לכל זה, רק זכות אהרן, שבניו 
יהיו גדולים במצות קדושה יותר מישראל, 

ואם כן מה להם להתגאות בדבר שלא עמלו בו" עכלה"ק.
וכעין זה ממש פירש גם בספה"ק "קדושת לוי" מבארדיטשוב זי"ע בפרשא 

דידן, עיין שם היטב.
נמצאו לפנינו שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, בציווי השי"ת על הענווה 
שבכהונה, באמירה הראשונה שבפרשתנו 'אמור אל הכהנים', להחדיר בלבם 
את מידת הענוה והשפלות, לבלתי ירום לבבם ח"ו בייחוס קדושת כהונתם. 
וכמו שביאר זאת יפה בקדושת לוי, מילתא בטעמא, כי "באמת לא שייך 
ויגע עצמו בו. – מה שאין  שיתנשא האדם, אלא בדבר שהוא עמל וטורח 
כן דבר שלא עמל בו, כגון יחוס אבותיו, לא שייך בזה התנשאות, כי במה 

נחשב הוא" ע"כ.
מידת הענווה הלא היא מקור הברכה, ושורש כל המידות טובות. ומתוכה 
יזכו הכהנים לברך את ישראל בברכת כהנים 'באהבה'. ולהמשיך לישראל 
שפע קודש בברכה המשולשת, בני, חיי אריכי, ומזוני רויחי, וישם לך שלום, 

אמן.
-< • >-

בישיבת נובהרדוק שלפני השואה למד בחור תלמיד חכם וישר דרך, שהיה 
'בעל ייסורים' גדול רח"ל. על אף ייסוריו ומכאוביו הקשים לא פסיק פומיה 
יושב  טהורה.  שמים  ויראת  תורה  של  בדובשנה  ונתעלה  ועלה  מגירסא, 
בשבת תחכמוני בצילא דמהימנותא עילאה, בהיכל הישיבה הקדושה שעיני 

ישראל נשואות אליה תדיר.
הבחור הנובהרדוקער הצדיק דנן, סבל נוראות ממחלה קשה ונדירה מאוד, 
שאף טובי הרופאים ופרופסורים מומחים בעלי שם לא הצליחו לפענח את 

שורשה, ואת דרכי הטיפול בה.
וגידולו, הנובעת כנראה  גוף האדם  זו מחלה של סיבוך בהתפתחות  היתה 
כלפי  ולהתפתח  לגדול  ובמקום  הגוף.  צמיחת  של  בהורמונים  משיבוש 
מעלה, ככל אדם רגיל שמילדותו עולה ומתגדל לגובה, הבחורצ'יק דנן גדל 

והתפתח לרוחב ולצדדים!...
היתה זו תופעה משונה ומוזרה מאוד, במשך שתים עשרה שנים תמימות)!( 
גדל הבחור והתפתח לרוחבו ולצדדיו, כתפיו התרחבו והתנפחו, ידיו ורגליו 
וכל גופו גדלו לממדים ענקיים! צורת פניו וכל כולו היה נראה כשל 'ענק' 
רחמנא  עליו!  להסתכל  אפילו  וחששו  שהתייראו  עד  קדומים...  מימים 

ליצלן.
נוראים בעצם  ייסורים  והביזיונות המחפירים, סבל הבחור  יותר מהבושות 
תפקודו הרגיל היום יומי, כל תזוזה ופעולה קטנה של הגוף המנופח עלתה 

לו בכאבים חדים, וכולו מלא ייסורים ועגמות נפש, ה' ירחם.
וקושי התפקוד.  יותר הסבל הנורא  גדל  כן  יותר,  והתנפח  גדל  ככל שגופו 
עד שהגיע הבחור המסכן למצב שכבר לא היה באפשרותו להניע יד ורגל 
בכוחות עצמו, והוא נצרך כל העת לעזרתם המסורה והמדהימה של חבריו 
ובכל  בו  וטיפלו  בישיבה, אשר במסירות נפש ממש לא עזבוהו רגע לבד, 
היכלא  בני  המוסר  תורת  לתלמידי  וכיאות  כראוי  קץ,  אין  בנאמנות  צרכיו 

קדישא של נובהרדוק!
על אף התגברות המחלה שקיננה בגופו, נשאר הבחור ברוחו ובנפשו גיבור 
כארי ואיתן כארז! לא נפלה רוחו ולא נשבר לבו! – אדרבה, דוקא מתוך מצבו 
התורה  בלימוד  הן  ביומו,  יום  מדי  מופלא  בעוז  יותר  מתאזר  היה  הקשה, 
ועבודה.  בתפילה  והן  לצידו,  שעמדו  המסורות  החברותות  עם  בהתמדה 

ואפילו נטל חלק בפעילות הענפה של ישיבת נובהרדוק, כפי יכולתו... 
כידוע מן הישיבה הגדולה שבנובהרדוק התפרסו ונפוצו התלמידים על פני 
שהסתפחו   – וגדולים  קטנים  רבים  'סניפים'  ופתחו  שונות,  ועיירות  ערים 

יראים  בחורים  ריכוז של  בו  מקום שהיה  בכל  הגדולה.  הישיבה  מרכז  אל 
ושלמים, היו הנובהרדוקע'ס מקימים בלהט אש היכלי ישיבות מסודרות, 
הבחור  לקח  זו  חיים  שוקקת  בפעילות  אף   – לתפארת.  והתפתחו  שגדלו 
נידחים  על מקומות  היה מברר  יכולתו  מידת  וכפי  פעיל,  דנן חלק  החולה 

שאין בהם ישיבה, ופועל ומפעיל בדרכים שונות להגדיל תורה ולהאדירה!
האהובים  מחבריו  אחד  והנה  היום,  ויהי 
בנסיעתו  עבר  בחור  אותו  של  והמסורים 
הגדולה  ראדין  העיר  דרך  ליטא  בארץ 
לאלקים, הוא כמובן לא וויתר על הביקור 
עיני  מזקני  הדור  גדול  של  קדשו  בהיכל 
העדה, הכהן הגדול מאחיו, ה"ה מרן החפץ 
של  ימיו  בערוב  זה  היה  זצוק"ל.  חיים 
החפץ חיים בשנות זקנותו המופלגת, וכבר 
ישראל,  קהילות  בכל  לתהילה  שמו  יצא 

והכל חפצים להתברך מפיו ולהתבשם מאור תורתו וקדושתו.
כשנכנס אותו חבר אל הקודש פנימה לחדרו של החפץ חיים, שמח הצדיק 
מאוד לקראתו, וכששמע שהוא מתלמידי ישיבת נובהרדוק המעטירה, החל 

תיכף לברר על תהלוכות הישיבה ורבניה ועל דרכי הלימודים בה וכו'. 
רוממות  על  שמחתו  בגודל  המלך,  לפני  הוא  רצון  עת  כי  החבר  כשראה 
התורה וקידוש שמו יתברך העולה מכבשונה של נובהרדוק. – נזכר בחבירו 
הבחור המסכן החולה במחלה אנושה חשוכת מרפא, והחל לדבר עם החפץ 

חיים אודות אותו בחור.
כששמע  וחמלה  כאב  התמלא  ישראל  של  רבם  של  והרחום  הגדול  לבו 
את הפרטים הקשים על המחלה המוזרה, לאחר שתיאר החבר בפניו את 
הקושי הנורא, שמזה שתים עשרה שנה אין הרופאים מצליחים למצוא מזור 
ולהתחנן בפני הצדיק על רפואתו  זו, החל לבכות  ותרופה למחלה משונה 
כל  שהרופא  ותמימה  שלמה  אמונה  מתוך  באומרו  הבחור,  של  ובריאותו 
בשר ומפליא לעשות לא ייבצר ממנו מאומה! ובוודאי ניתן לברכו ולהמשיך 

לו רפואה שלמה.
החפץ חיים הרהר קמעא, ולאחר מכן שאל: האם הבחור דנן שומר התורה 

והמצוות?
בוודאי! – נזעק הבחור, ותיכף החל לספר על גודל מסירות נפשו בתורתו 
ועבודת השי"ת שלו בהתלהבות, והוסיף גם לספר אודות פעילותו הענפה 

מתוך חוליו בענין הקמת ישיבות קדושות ברחבי ארץ ליטא!
עד היום – ציין החבר בפני החפץ חיים – כבר זכה הבחור להקים שש ישיבות 

קדושות, סניפים של ישיבת נובהרדוק!
כשמוע החפץ חיים כל זאת, קם ממקום קדשו בסערת רוח, וניגש בדחילו 

ורחימו אל הכיור הסמוך ליטול את ידיו הקדושות במים!
לאחר מכן חזר למקומו, החזיק בידיו של החבר הנרגש והנדהם, והחל לומר 
בקול גדול וחזק: "יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו 
אליך וישם לך שלום!" – וכשסיים איחל את ברכתו הנרגשת ברפואה שלמה 

לאותו חולה, בזכות פסוקי ברכת כהנים שבברכה המשולשת בתורה! 
]עיין ביאור הלכה הלכות נשיאות כפיים )סימן קכח ס"א ד"ה דזר עובר בעשה( בדין כהן המברך ברכת 

כהנים שלא בשעת התפילה, ומכוון לקיום המצוה, עיין שם ודו"ק[.

החבר שזכה לראות במו עיניו את המעמד הגדול הזה, ציין תיכף את היום 
ואת השעה של מעמד הברכת כהנים שערך החפץ חיים לחבירו החולה!

בביקור  החולים  בבית  החולה  הבחור  לו  שכב  בדיוק,  שעה  באותה  והנה 
הרופאים,  מצות  פי  על  פעמים  ומאות  עשרות  שעשה  כפי  נוסף,  שגרתי 
מצבו  אחר  מקרוב  לעקוב  דרשו  כלל,  אותו  לרפא  הצליחו  לא  כי  שאף 

ותהליך התפתחותו.
לפתע בעודו שוכב על מיטת חוליו, חש הבחור רצון עז להרים את ידיו אל 
על... – היתה זו פעולה בלתי אפשרית בעליל מזה שנים מספר! אך עתה 
ניצת בו משום מה רצון חזק לנענע את ידיו... – היה זה בדיוק באותה שעה 

בה ערך עבורו החפץ חיים נשיאות כפיים בראדין!
למעלה,  ידיו  הרים את שתי  ובפתאום  ועוז,  בגבורה  התאזר אפוא הבחור 
בתנועה קלה ומהירה, כך כמה פעמים הרים הוריד, והרים והוריד, את ידיו! 

הרופאים שסביבו הביטו בהשתאות, ולא האמינו למראה עיניהם, ההפתעה 
היתה עצומה! הם תפסו את ידיו וביקשוהו לחולל שוב את אותה תנועה, 
והנה שוב הצליח לרומם את ידיו, ואף להזיז את רגליו ולקום ממקומו, ובתוך 

כך התחיל גם ללכת בעצמו כאחד האדם! 
לא יאומן כי יסופר! החלו הרופאים לצעוק בהשתוממות, כשאינם יודעים 

שתים  לאחר  הגדול?!  הנס  קרה  כיצד  נפשם,  את 

ג

ֶאל  ֱאֹמר  ה,  מׁשֶ ֶאל  ה'  אֶמר  "ַוּיֹ
ֵני ַאֲהֹרן ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם,  ֲהִנים ּבְ ַהּכֹ

יו" )כא, א( ַעּמָ א ּבְ ּמָ ְלֶנֶפׁש לֹא ִיּטַ
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

יום הילולא דרשב"י,  ל"ג בעומר הוא  יום  א. 
ובו ביום גילה את כל האידרא זוטא, ולכן הוא 
יום שמחה, ולכבודו נוהגים קצת שמחה, וי"א 
שהשמחה הוא שבאותו יום העמיד ר' עקיבא 
החמש תלמידים שלא מתו, ורבי שמעון בר 
יוחאי היה ביניהם )פר"ח ס"ב(, וי"א הטעם מפני 

שאז פסקו התלמידים מלמות )שו"ע הרב ס"ה(.
כי  רשב"י,  לכבוד  זה  ביום  בשמחה  ירבה  ב. 
הוא יומא דהלולא דיליה, ונודע שרצונו הוא 
מהר"א  ממעשה  כידוע  זה,  ביום  שישמחו 

הלוי ז"ל ומעשים אחרים )כה"ח סקכ"ז(. 
ג. אין אומרים בו תחנון ולא במנחה שלפניו 
אין  ראשון  ביום  הוא  ואם  שם(.  ומ"ב  ס"ב  )רמ"א 

אומרים צדקתך בשבת שלפניו )לבוש ס"ד(. אבל 
אומרים בו למנצח יענך )פמ"ג א"א סק"ג(. 

בעומר,  ל"ג  ביום  שמסתפרין  נוהגין  יש  ד. 
מבערב,  ולא  בעצמו  ל"ג  עד  להסתפר  ואין 
ויש מאחרונים שמקילין להסתפר מבערב )סי' 

תצ"ג ס"ב מ"ב סקי"א(.

וי"א דמקומות שנוהגין שלא לומר תחנון  ה. 
שסומכין  לפי  הוא  ל"ג  ערב  של  במנחה 
ולכן  האבילות,  פסקו  ל"ג  ליל  שבתחילת 
אין אומרים תחנון במנחה שלפניו כמו שאין 
שאין  הימים  שאר  שלפני  במנחה  אומרים 
ולפי  כיומם,  שלילם  תחנון  בהם  אומרים 
בליל  ולישא  להסתפר  ג"כ  מותרים  מנהגם 

ל"ג )שו"ע הרב ס"ה(.
ו. האבל מתפלל לפני התיבה בל"ג בעומר )מ"ב 

סי' תרע"א סקמ"ד(. 

ז. אין מתענים בו, ומ"מ אם התענה בו תענית 
)מ"ב  לתעניתו  תענית  למיתב  צריך  אין  חלום 

סי' תקס"ח סקל"ז(. 

ח. חתן ביום חופתו מתענה בו, ויש מקילים 
)מ"ב סי' תקע"ג סק"ז(. 

ט. מצוה לילך ביום זה על קבר רשב"י ובנו ר' 
אלעזר )סידור האריז"ל רבי שבתי(. 

י"ב(  דרוש  )פסח  הכוונות  שער  בספר  כתב  י. 
ביום  ללכת  ישראל  שנהגו  מנהג  ענין  וז"ל: 
בנו  אלעזר  ור'  רשב"י  קברי  על  לעומר  ל"ג 
ואוכלים  כנודע,  מירון  בעיר  קבורים  אשר 
ז"ל  למורי  ראיתי  אני  ושמחים שם,  ושותים 
לעומר  ל"ג  ביום  אחת  פעם  לשם  שהלך 
ימים  וישב שם שלשה  וכל אנשי ביתו,  הוא 
פעם  היה  וזה  ההוא,  השבוע  של  ראשונים 
יודע  אני  אין  אבל  הראשונה שבא ממצרים, 
הנפלאה  הזו  בחכמה  ויודע  בקי  היה  אז  אם 
שהשיג אח"כ. והה"ר יונתן שאגי"ש העיד לי 
אני אצלו  שבשנה הראשונה קודם שהלכתי 
הקטן  בנו  את  שהוליך  ז"ל,  מורי  עם  ללמוד 
שם עם כל אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו 
כמנהג הידוע ועשה שם יום משתה ושמחה. 
גם העיד הה"ר אברהם הלוי כי בשנה הנזכר 
יום  בכל  לומר  נוהג  והיה  שם,  הוא  גם  הלך 
אבלי  את  אלהינו  ה'  נחם  תשכון,  בברכת 
ציון כו', וגם בהיותו שם אמר נחם כו', ואחר 
שגמר העמידה א"ל מורי ז"ל כי ראה בהקיץ 
לו  ואמר  קברו,  על  עומד  ע"ה  רשב"י  את 
למה  כי  הלוי  אברהם  הזה  האיש  אל  אמור 
אומר נחם ביום שמחתינו, והנה לכן הוא יהיה 
בנחמה בקרוב, ולא יצא חדש ימים עד שמת 
כל  וכתבתי  תנחומין,  עליו  וקבל  אחד  בן  לו 
הנזכר,  הזה  במנהג  שורש  יש  כי  להורות  זה 

ובפרט כי רשב"י ע"ה הוא מחמשה תלמידיו 
הגדולים של ר' עקיבא ולכן זמן שמחתו ביום 

ל"ג לעומר עכ"ל.
בריקודים  אסור  הספירה  ובימי  היות  יא. 
ומחולות וכן לשמוע כלי שיר, ע"כ במוצאי ל"ג 
מנהגו[  לפי  אחד  ]כל  ר"ת  או  השקיעה  אחר  בעומר 
שומעים  אם  מהדלקה  חי  שידור  לשמוע  אין 

שירים ע"י כלי שיר.
יב. מחנכים את הבנים במצות לא תעשה של 

לא תקיפו פאת ראשכם.
פיאות  לו  יניח  בנו  את  האב  כשמגלח  יג. 
ויאמר לו כך צוה ה' שאנו בני א-ל חי )משכיל 

אל דל כלל א' פרט ב'(. 

שמחה  שעושין  ישראל  ארץ  מנהג  יד. 
בתגלחת הראשונה של קטן שמחנכין אותה 
במצוה להיות לו פיאות הראש )שע"ת סי' תקל"א 

סק"ב(.

טו. התחיל להסתפר בל"ג בעומר ולא הספיק 
את  לסיים  מותר  חמה,  ששקעה  עד  לסיים 

התספורת )אורחות רבנו בשם החזו"א(.
וז"ל:  ד"ה אפילו(  רנ"א  )סי'  בביאור הלכה  טז. כתב 
להזכיר  ראיתי  תספורת  בענין  דאיירינן  אגב 
בו  נכשלין  מהמון  שאיזה  מה  אחד  ענין 
בעוונותינו הרבים, והוא בענין איסור דהקפת 
דעל  ידוע  כי  שאבאר,  וכמו  הראש  פאת 
איסור הקפת פאת הראש יש ג"כ לאו בתורה 
וי"א  ראשכם,  פאת  תקיפו  דלא  הלאו  והוא 
דעובר  זקן  מפאת  עוד  חמור  הראש  דפאת 
על הלאו אפילו אם מעבירם במספרים כעין 
הפאה  ושיעור  לבשרו,  סמוך  דהיינו  תער 
הוא מכנגד שער שעל פדחתו ועד למטה מן 
ומתפרד  יוצא  התחתון  שהלחי  מקום  האוזן 
שם, וכל רוחב השערות שבמקום זה לא תגע 
בו יד להעבירם מצד שהוא הכל בכלל פאת 
הזקן,  פאת  מתחלת  ולמטה  ומשם  הראש, 
יו"ד סימן קפ"א עיי"ש,  וכמבואר כ"ז בש"ע 
גם אחד המקיף ואחד הניקף הוא בכלל לאו 
מצוי  הרבים  ובעוונותינו  שם.  וכמבואר  זה 
שמעבירין את הפאות עד סמוך לבשרן ממש 
דאורייתא  בזה חשש  ויש  כלל  ואין משיירין 
הקצת,  מן  קצת  עכ"פ  לשייר  להם  והיה 
שהספר  שבעת  מהבחורים  יש  מזה  וביותר 
שאצל  השער  לו  מגלח  הוא  ראשו  מספר 
אזנו, והוא מחמת שמוטעין שחושבין שפאת 
הראש נקרא רק מה שאנו קורין פאה, ולא כן 
הוא כאשר כתבנו והוא לאו גמור דאורייתא 
הניקף  על  אפילו  הוא  הלאו  זה  וגם  לד"ה, 

וכנ"ל עכ"ל.
יז. יש נוהגים לירות בקשת ביום ל"ג בעומר 

)ליקוטי מהרי"ח בשם הרבה צדיקים(.

)מאמרי  יששכר  הבני  דברי  נעתיק  ולסיום  יח. 
חודש אייר מאמר ג'( שכתב וז"ל: מנהג ישראל תורה 

טוב,  כי  האור  לכבוד  ומאורות  נרות  להדליק 
שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר, 
נשמת  ולכבוד  תורה,  מתן  קודם  ימים  טו"ב 
נתגלה  אשר  קדישא  בוצינא  התורה  מאורי 
ביום הזה, ולכבוד ספרו הזוהר הקדוש המאיר 
מאיר  והיא  סופו,  ועד  העולם  מסוף  ומבהיק 
לנו בגלותינו עד כי יבוא משיח צדקינו, ותבין 
אשר  אמת  מאנשי  לנו  נתאמת  אשר  זה  לפי 
שלא  הוא  הרשב"י  ציון  על  זה  ביום  השמחה 
כדרך הטבע, דכתיב אור צדיקים ישמח עכ"ל.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות ומנהגי ל"ג בעומר

ב
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■ תורתו מגן לנו - היא מאירת עינינו ■
אשרי עין ראתהו

בהאי שתא, כפי הנראה, הרי שרוב רובם של מאות האלפים העולים מירונה ברינה מדי שנה בשנה, לחון ולפקוד את 
ציון הקודש התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, לא יוכלו לעשות זאת כדרכם מימים ימימה. דרכי מירון, שבכל שנה 
הומים ומלאים מריבי ריבואות אנשים כשרים מישראל הנשפכים אל תוך הציון הקדוש בהתרפקות ובהשתוקקות, 

יהיו השנה שוממים, זקנים משער שבתו ובחורים מנגינתם.
אי אפשר לתאר את הכאב והצער של כל אותם האנשים, יראים ושלמים, אשר מהם כאלו שעשרות שנים לא החמיצו 
ולו פעם אחת מלחסות בצלו של הרשב"י, התדבקו באור קדושתו וספגו מן האור הבהיר בשחקים שגילה רבי שמעון 
לדורות עולם, שום דבר לא הפריד ביניהם לרבי שמעון, לא שרב ולא שמש, לא צמא ולא רעב, עוד בשנים שבהם 
ההגעה למירון לא הייתה דבר של מה בכך, הדרכים היו משובשות ועצם השהות במירון חסרה כל נוחיות ותנאים 

מינימליים, גם אז לא נמנעו מלהגיע, ואילו השנה ייאלצו לשהות במרחק רב ממקום ערגת לבם וכיסופי נפשם.
אפס כי מסופר על מרן הרה"ק המהר"א מבעלזא זי"ע, שכשסח לו אחד מאנשי ביתו לפני ל"ג בעומר על כוונתו לנסוע 
למירון ולהשתתף בהילולא הגדולה, נענה אליו הרה"ק ואמר לו, שבכל השנה כולה מתפשטת קדושת התנא על כל 

הישוב מסביב לו, אך ביום ל"ג בעומר מתפשטת קדושת הרשב"י בכל רחבי ארץ ישראל.
כמו כן העידו אנשי אמת על רבי אליהו מייזעס זצ"ל, שהיה מרקד ומפזז בכל עוז ביום ל"ג בעומר בחצר הציון הקדוש 
עד שהגיע לאפיסת הכוחות ממש, בני ביתו, שחששו לבריאותו, פנו למקובל רבי אשר זעליג מרגליות זצוק"ל שיורה 
לו להפסיק מריקודיו, רבי אשר זעליג אכן הורה לו להפסיק לאלתר את הריקוד ולשוב לביתו למנוחה, אלא שרבי 
אליהו לא אבה לשמוע לו, הוא טען: 'הכיצד זה אוכל לעזוב את המקום הקדוש הזה בטרם ראיתי את רבי שמעון?', 
ענה לו רבי אשר זעליג מיניה וביה: 'את רבי שמעון אפשר לראות גם בבית!' אך כשמוע זאת רבי אליהו סב מיד על 

עקבותיו ושב לביתו.
אמור מעתה, שאפילו אם לא זכינו להשתתף בפועל ממש ברמ"ח איברינו ושס"ה גידינו סמוך ונראה להר הקודש, 
בכל  ואחד,  אחד  וכל  מקום,  לכל  ומתרחבת  יוחאי מתפשטת  בר  רבי שמעון  ובטוחים שקדושת  אנו  סמוכים  אבל 
מקום שרק נמצא, יכול להשתתף ולשמוח בשמחת ההילולא קדישא של אדוננו בר יוחאי, ובוודאי נזכה שרבי שמעון 
יאציל עלינו מרוחו הקדושה פי שניים ונזכה בזכותו להשפעות רוחניות והשגות דקדושה, להתקרב אל הקב"ה באמת 

ובתמים מתוך רפואות וישועות, ברכות ונחמות.
אשרי העם הם לומדיך

עוד זאת ייאמר, שגם אם לא נוכל להשתטח על מקום מנוחת קדשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בפועל 
)כגון יבמות צז.( בזה  ממש, אולם השתטחות רוחנית נוכל גם נוכל, דהנה רבי שמעון עצמו אמר בכמה מקומות בש"ס 

הלשון: "כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה - שפתותיו דובבות בקבר".
וביאר מרן אדונינו הבעש"ט הק', כך מביא בספה"ק 'מאור עינים' )אגדות הש"ס מסכת שבת(, שהיות והצדיק הכניס את חיותו 
בתוך הדיבורים הקדושים שהוציא מפיו, לפיכך, כאשר מגיע איש ישראל, אפילו שנים הרבה לאחר שכבר הסתלק 
הצדיק מן העולם, וחוזר על הדיבורים של הצדיק ומעיין בהם, הרי הוא מכניס את החיות והשכל הפשוט שלו אל תוך 
החיות והשכל של הצדיק – מנוחתו עדן - שנמצאים בתוך הדיבורים הקדושים, ועל ידי זה מתדבק רוח האיש ישראל 

ברוחו של אותו צדיק וקדוש.
מבאר הבעש"ט עוד: שדבר זה מכונה 'השתטחות על קברי הצדיקים', כי על ידי שמזכיר עתה את דיבוריו של הצדיק 
שמנוחתו בעולם העליון, הרי הוא מחיה את רוחו וקדושתו של הצדיק שהטמין בתוך דיבוריו ונעשו שפתותיו דובבות 

בקבר, עד כאן.
הא למדת, שאף על פי שאין אנו יכולים לעלות וליראות אל מקום מנוחת קדשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר 
יוחאי ולהשתטח שם, אבל עדיין יכולים אנו להתדבק אל רוחו ולהשתטח על קברו על ידי שנעסוק בדברי תורתו 

הקדושים שהשאיר אחריו ברכה לדורות עולם.
כך גם מסופר על מרן ה'אמרי אמת' מגור זי"ע, שביום מן הימים הגיע להשתטח על הציון הקדוש באתרא קדישא 
אנו  'כעת  ואמר:  לסובביו  יצא משם הפטיר  איך שרק  רגעים,  יותר מכמה  ארך  לא  במקום  כל משך שהותו  מירון, 
הולכים לרבי שמעון מהגמרא!' בהתכוונו לומר שעיקר ההתקשרות אל התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי הוא על 

ידי העסק בתורת קדשו.
אשרי העומדים על סודך

לאור הדברים האלה הננו להמליץ לכל אחד ואחד שישתדל לעסוק בספר הזוהר הקדוש, שכל כולו דיבורים קדושים 
וגילויים נפלאים שהאיר הרשב"י לארץ ולדרים עליה, הלימוד בספר הזוהר שייך לכל מי שרוח ישראל מפעמת בקרבו 
ולא נועד רק לאלו שיש להם יד ורגל בחכמת האמת, בפרט לאור העובדה שחלקים ניכרים וגדולים מאד מתוך ספר 
הזוהר הינם דברי מוסר השווים לכל נפש, כידוע, ובזמנים האחרונים יצאו ספרים מיוחדים שאספו וליקטו את נגלות 
הזוהר וקבצום תחת פונדק אחד, ביותר התקבל בעולם הפירוש הנפלא של הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל, שחיבר 
ביאור גדול ומקיף על כל ספר הזוהר, כשאת חלק הנסתר הדפיס באותיות רש"י ואילו חלק הנגלה באותיות מרובעות, 

כך שכל אחד יוכל בנקל למצוא את שאיוותה נפשו ולהתחמם כנגד אורם של צדיקים.
כך גם יצוין, שהלימוד בזוה"ק מביא תועלת אפילו למי שאינו מבין את פשוטם של דברים, בבחינת איהו לא חזי מזליה 
חזי, הנשמה זוכה לאור גדול מהלימוד בספר קדוש זה, וכן כתב הרמח"ל בספר 'דרך עץ החיים' דאף על פי שאינו מבין, 
הלשון מסוגל לנשמה, כך גם ידוע ומקובל מתלמידי הבעש"ט, ופוק חזי מה שכתב בספר דגל מחנה אפרים )ליקוטים ד"ה 
ישקני( שלשון הזוה"ק הוא מסוגל לנשמה אף שאינו מבין כלל מה שאומר, כמשל )פרקי דרבי אליעזר כ"ה( הנכנס לחנות של 

בושם, שאף על פי שלא לקח כלום, מכל מקום ריח טוב קלט עמו, וכן כתב בקונטרס 'ספר הזכרונות', שהאר"י ז"ל 
הגיד על לשון הזוהר הקדוש שהוא מסוגל לנשמה.

לכן, מה טוב חלקו של האדם הקובע לעצמו שיעור בזה ואף מעיין בפירושים למען יבין את אשר הוא קורא, שאז ודאי 
יזכה שתתקיים בו מאמר המשורר 'תורתו מגן לנו' - היינו תורת הזוהר שחיבר רבן שמעון בר יוחאי בעצמו – 'היא 

מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי'.

<התחזקו<ת <הלכה
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מספר חדש

 • ונקדשתי בתוך בני ישראל •
האופרוף  'שבת  החסידים  בפי  נקראת  זו  שבת 
של רבי שמעון', זו השבת שלפני יומא דהילולא 
מאיתנו  אחד  אף  השנה,  אמנם  זיע"א,  דרשב"י 
אינו יודע אם יזכה לעלות לציונו הקדוש מירונה, 
אך לשמוח בשמחתו של רשב"י כולנו נשמח גם 
וכמובן  לו,  שיתאפשר  מה  כפי  אחד  כל  נשמח, 
שמלבד השמחה יהיה גם לימוד תורתו, והלימוד 

מדרכיו – שגם זו תורה וללמוד אנו צריכים.
ידוע המעשה שמספרת הגמרא שכשבאו לקבור 
קשור  נחש  היה  רשב"י,  של  בנו  אלעזר  רבי  את 
בפתח ולא נתן להיכנס, אמרו לו 'פתח פיך ויכנס 
בן אצל אביו', מיד זז הנחש וקברו את רבי אלעזר 
בנו של רבי אלעזר, רצו  וכשנפטר  סמוך לאביו, 
לקברו גם שם, ושוב אמרו לנחש 'פתח פיך ויכנס 
העם  'כסבורים  זז,  לא  הנחש  אך  אביו',  אצל  בן 
לומר שזה גדול מזה, יצתה בת קול ואמרה: לא 
גדול מזה, אלא מפני שזה היה בצער  מפני שזה 

מערה, וזה לא היה בצער מערה'.
ישראל',  בני  בתוך  'ונקדשתי  אומרת  פרשתנו 
שמי',  וקדש  עצמך  'מסור  מפרש  הקדוש  ורש"י 
וכאן החיוב למסור נפש על קדושת שמו, אמנם, 
ולא  ביהרג  הן  החמורות  העבירות  שלוש  רק 
התורה  כל  כי  נפסק  השמד  בשעת  אבל  יעבור, 
מנהג  ואפילו  יעבור,  ולא  ביהרג  היא  כולה 
בעלמא! והנה בימינו אנו יכולים לקיים מצווה זו 
מדי יום ביומו ע"י שמכווין בקריאת שמע שמוסר 
את נפשו למען קדושת שמו יתברך, ובזה מקיים 
שכדי  לומדים  אנו  מרשב"י  אך  המצווה,  את 
להגיע למדרגות גבוהות עלינו למסור נפש ממש, 
להרגיש את הצער, והרי כך אומרת המשנה 'כך 
ומים  תאכל,  במלח  פת  תורה,  של  דרכה  היא 
צער  וחיי  תישן,  הארץ  ועל  תשתה,  במשורה 
תחיה, ובתורה אתה עמל', כי כדי לעלות בתורה 
ובמידות, צריך להתאמץ, צריך להצטער, כמובן 
ולהסתגר  שלא דורשים מאיתנו לעזוב את הבית 
מאיתנו  נדרש  כן  אבל  שנים,  י"ג  למשך  במערה 
את  לקיים  כדי  העולם  מתענוגי  להמעיט  קצת 
טוב  ימליץ  והוא  לנו,  מגן  תורתו  ה'ונקדשתי'. 

בעדנו אדוננו בר יוחאי!
)ע"פ טיב התורה-אמור, וטיב הרשב"י(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

טהרתם  וחוקי  קדושתם  דיני  הכהונה  לבני  שנמסרו  בעת  הפרשה  בריש 
'ֱאמוֹ ר...  -  פירש רש"י:  ֲאֵלֶהם'  ְוָאַמְרָּת  ַאֲהֹרן  ְּבֵני  ֶאל־ַהֹּכֲהִנים  'ֱאֹמר  נאמר: 
ְוָאַמְרָּת  להזהיר גדולים על הקטנים' – כלומר מה שכפלה התורה ב' לשונות 
של אמירה - ללמדנו כי אין די במה שהגדולים למדו את החוקים והמשפטים 
במצב  הנמצאים  לאחרים  להשפיע  צריכים  אף  אלא  לקיימם  יודעים  ואף 
נמוך מהם ונקראים עדיין קטנים –צריך שיודיעו ויזהירו אותם ע"י שיעמדו 
על משמרתם וילמדו אותם בינה שלא יכשלו ולמען ידעו את הדרך ילכון בה.

ָרֶכיָה ַדְרֵכי־ֹנַעם  ּדְ
בזמן  לזה   - לשון קשה  היא  הדיבור  ואילו  רכה  לשון  היא  האמירה  כי  ידוע 
שהתורה באה ללמדנו על ענין האחריות ללמד ולהדריך את האחרים נאמרה 
והאזהרה  החינוך  בענין  להתנהג  נצטוונו  שבכך  רכה  לשון  אמירה  של  אופן 
מהגדולים אל הקטנים בכדי שיהא ערב לאוזניהם ויקבלו דברי המוסר ודרכי 

הנהגה.
בַדֵּבר  והתלמידים  הבנים  בחינוך  הדרך  יהיה  כיצד  בזה  לרמזנו  באה  התורה 
אליהם בשפה רכה ונעימה העריבה לאוזן שומעיה כעין שכתוב 'ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי־
ֹנַעם ְוָכל־ְנִתיֹבֶתיָה ָׁשלֹום' - ודווקא כך יפעלו הדברים את פעולתם כענין שאמר 
'שלשה  מפורשות  ששנינו  וכעין  ִּתְׁשָּבר־ָּגֶרם'  ַרָּכה  'ָלׁשֹון  אדם  מכל  החכם 
דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה' דורשת הגמרא 'צריך 
למימרינהו בניחותא, כי היכי דליקבלו מיניה' – כלומר על ידי שיאמרם ברוגע 

ובנחת יבוא לידי כך שישמעו ויקבלו ממנו את דבריו ומשאלותיו.
כל מום לא ירצה

מאז שחרבה בית מקדשינו ותפארתנו ושוב אין לנו קרבנות לכפר בעדינו 
כמאמרם  הקרבנות  תמורת  באה  אשר  התפילה  בעבודת  מתנחמים  אנו 
'ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו' – אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: רבש"ע שבית 
אלא  בידינו  אין  ועכשיו  ומתכפר  קרבן  מקריבים  היינו  קיים  היה  המקדש 

תפלה, בזה משלימים את הקרבת הקרבנות.
לזאת באה התורה ללמדנו באיזה צורה ואופן צריך להעשות עבודת התפילה 
נצטוונו  שבקרבן  וכשם  והאיברים  הכוחות  בשלימות  הקרבנות  דוגמת   -
בתורה 'ֹּכל ֲאֶׁשר־ּבֹו מּום ֹלא ַתְקִריבּו ִּכי־ֹלא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם' - רק  קרבנות 
תמימים בלא מום וחסרון המה רצויים לפני המקום – כן התפילות צריכים 
להיות בטהרת הלב ובדקדוק ההלכה בהתפלל מתחילתו ועד סופו בשלימות 
הדברים  חומרת  ידיעת  שבלא  מצוי  כאשר  ולרביע  לשליש  למחצה  ולא 
ֵיָרצּו  ָּבם ֹלא  'מּום  זה נאמר  ועל  ודילוגים  מדלגים מהתם להכא בהשלמות 

ָלֶכם'.
לא זו בלבד – לא רק הקרבן צריכה להיות בשלימותה אלא אף המקריבה 
צריך להיות בשלימות כעין שמצאנו שאף הכהנים פסולים במומם כדכתיב 
ֶאת־ ְיַחֵּלל  ְוֹלא  ֱאֹלָקיו  ֶלֶחם  ְלַהְקִריב  ִיַגׁש  ֹלא  מּום  בֹו  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  'ָכל־ִאיׁש 
בתפילה  קונו  לפני  ולעמוד  לגשת  העומד  אדם  שעל  כלומר   – ִמְקָּדַׁשי' 
וליישב כל עקמומיות שבלב למען  ובתחנונים עליו להתכונן בהכנה דרבה 

יהא כלי ראוי ושלם כעומד לפני המלך.
לב נשבר ונדכה

אמנם אין זה גורע ממעלתה של לב נשבר ובל יתגאה האדם בליבו כי הנני 

שלם בתכלית השלימות והטוב ככלות כל ההכנות והמדרגות הרמות שהגיע 
מום  היא  התנשאות  והרגשת  הגאווה  עצם  כי  האדם  ידע  כן  על   - אליהם 
ודרשה  אּוָכל'  ֹלא  ֹאתֹו  ֵלָבב  ּוְרַחב  'ְּגַבּה־ֵעיַנִים  נאמר  עליו  כי  ביותר  הגדול 
הגמרא כל המתגאה כאלו דוחק רגלי השכינה ואומר הקדוש ברוך הוא אין 

אני והוא יכולים לדור בעולם כאחת.
ואדרבה  ֻטְמֹאָתם'  ְּבתֹוְך  ִאָּתם  'ַהּשֵֹׁכן  נדרש  עצמו  בעיני  השפל  על  ואילו 
והשכינה  ִנְׁשָּבָרה'  רּוַח  ֱאֹלִקים  'ִזְבֵחי  שנאמר  כמו  כקרבן  חשובה  עבודתו 
אהדדי,  סתרי  ולא   – ֶאת־ַּדָּכא'  'ֶאְׁשּכֹון  כדכתיב  הענווים  על  דווקא  שורה 
כפיים  נקיון  לידי  לבוא  ההשתדלות  במיטב  להשתדל  האדם  על  לעולם 
ולגשת לתפילה כעומד לפני המלך – מלכו של עולם, ומאידך גיסא לדעת 
ולהכיר בשפלותו כי מי הוא שיזכה להתפלל לפני הקב"ה שהוא א-ל גדול 
ונורא ואילו הוא – האדם קרוץ מחומר בשר ודם אשר כל דבר קטן יכריעהו 
על עמדו ומשמרתו ואכן בזכות שני הקצוות וודאי שתפילתו יעלה למרומים 

ודבריו יעשו פירות.
פרישות וקדושה

ככלות כל דיני קדושת ישראל והכהנים נצטוונו במצות עשה של 'ְוִנְקַּדְׁשִּתי 
ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל' מצוה זו מיוחדת במינה באשר ניתן לקיימה אף במחשבה 
בכל זמן ועת - כמובא בצעטיל קטן מבעל הנועם אלימלך שבכל עת ורגע 
שהוא פנוי מן התורה יהיה מהרהר במצות עשה זו של ונקדשתי בתוך בני 
בוער לפניו  ונורא  גדול  ויצייר במחשבתו כאילו אש  וידמה בנפשו  ישראל 
ומפיל  טבעו  את  שובר  יתברך  השם  קדושת  בשביל  והוא  השמים  לב  עד 
את עצמו להאש על קידוש השם ומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה 
ויושב בטל רק מקיים מצות עשה דאורייתא  למעשה ונמצא שאינו שוכב 
וכן הוא בפסוק ראשון של קריאת שמע וברכה ראשונה של שמונה עשרה 

ובשאר מעשיו הגשמיים ועי"ז הוא מעלה את הכל לעבודת השם.
כן הדברים שייכים בכל אדם ובכל עת יכול וצריך לבוא לידי מדרגות הללו 
ולהתקדש בקדושה עליונה לפני הקב"ה ע"י ההתגברות בעניינים הגשמים 
ואף להימנע מתאוות המותרות לנו - בכך יקיים את מצוות 'ְוִנְקַּדְׁשִּתי', ברם 
עיצה טובה קא משמע לן – על ידי כוונתו ונכונותו למסור את נפשו ממש 
לפני המקום במסי"נ בכל עת - בכך יוקל לו להתגבר על הדברים הקטנים 

שככל שקשים הם הרי סוף סוף קלים ופחותים ממיתה הם.
שמירת הרצופות

נמצאים אנו באמצעותם של ימי הספירה בהם נסתלקו תלמידי ר' עקיבא, 
את  והפסיק  הלך  שלא  במה  כי  נמצאנו  ר"ע  של  בגדלותו  כשמתבוננים 
עשרים וארבעה שנות לימודו בהליכה חזרה אל ביתו ככלות י"ב שנים אלא 
תורתו,  בכח  המפורסמת  הצלחתו  סוד  היתה  זה   - אחת  כמקשה  עשהם 
וזהו הנרמז לנו בפסוקי הפרשה במה שאמרה התורה לאהרן הכהן ולכהנים 
הגדולים לדורות עולם 'ּוִמן־ַהִּמְקָּדׁש ֹלא ֵיֵצא' הרי שהיציאה מבית המקדש 
יכולה לגרום להפסק של העבודה ולכשיחזור יצטרך להתחיל את כל עבודתו 
מרישא, מכאן הלימוד לכל מי שחפץ להיכנס בתוככי היכלי עבודת ה' הדרך 
הוא לשמר בעקביות את סדרי וזמני הלימוד באופן קבוע ובתמידות - בכך 

יזכה לברכה בעמלו לגדול בתורה ויראת שמים.

ָרֶכיָה ַדְרֵכי־ֹנַעם ּדְ

טיב
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Chevra L’Bitachon
of Rockland County

Chevra L'Bitachon is a community security 
organization which trains and manages 

members of the community to become guards 
for their own shuls and mosdos as well as

other security related resources.
For more info, please contact us at info@clbrc.org

or call/whatsapp 845.704.1205
(add us to whatsapp to see our regular security related updates)
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט

דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

פרשת אמור

ל"ג בעומר

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ההפפררששהה  פפששטט  עעלל
 

נשאלתי למה בספירת הימים סופרין בתחלת טו) כג,( ווסספפררתתםם  ללככםם  ווגגוו''
וף השבוע והו"להיום, היום יום א', משום תמימות ובשבועות סופרין בס

לספור בתחלת השבוע היום יום אחד בשבוע הראשון וכמו"כ ביום הח'
הו"ל לספור היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום ראשון שבשבוע השני.
ונראה שהטעם דבימים כתיב תספרו חמשים יום הספירה בתחלה
ובשבועות כתיב שבעה שבועות תספר לך הספירה בסוף כשתגיע השבוע

 שנשלמה שבוע. תספור
פתח הכתוב בל' (כב) .וובבקקצצררככםם  אאתת  קקצציירר  אאררצצככםם  ללאא  תתככללהה  פפאאתת  ששדדךך  ווגגוו''

רבים ובקצרכם וגו' וסיים בלשון יחיד לא תכלה וגו', וי"ל משום דבחולין
קל"ה ב' יליף מובקצרכם לרבות שותפות אבל החיוב אינו אלא על המכלה

ל אחד גומר לקצור.כדתנן פ"ג דפאה השותפין נותנין פאה אחת ובדרך הרגי
עי' בתו"כ למה כתובה פרשה זו כאן וובבקקצצררככםם  ווגגוו''  ללעענניי  ווללגגרר  תתעעזזבב  אאוותתםם.. 

שכבר כתובה בפ' קדושים, ואפשר לומר עוד שרמזה כאן התורה למעשה
רות שהיתה גיורת ולקטה הלקט לכן כתיב לעני ולגר והיא באה בתחלת

ו כאן לקציר העומר,ולכן סמכ (ואמרו במדרש שזה קציר העומר)קציר שעורים 
ולגר עם האות שלפניה ושלאחרי' אותיות לגיורת, ויש כאן עוד רמזים לזה
ולגר תעזב, תעזב אותיות בעז והת' עם ראש וסוף תיבת ולגר אותיות רות,

 לעני ולגר תעזב אתם בגימטריא זו נעמי ורות המואביה כלתה.
((טטעעממאא  דדקקרראא))

 

 ות אמורפרשי 382 'גיליון מס
 שמינית שנה"פ תש

 
 

רוצה להקדיש את יקיריך ולהיות  
שותף בהפצת דברי התורה של 

 053-3145900רבינו? כאן זה המקום 
 
 

 לכם וספרתם 
  בבממ""חח  קקננייננייםם  ההתתווררהה  ננקקננייתת

ץץ     רֶרֶ ��  אֶאֶ רֶרֶ עעּוּוטט  ּדֶּדֶ מִמִ   ּבְּבְ
פירשו הראשונים שלא יהא מצוי עם בני אדם בשוק. נשאל רבינו שליט"א 

ע"ב "ואמר שמואל נהירין לי שבילי אהא דאיתא בגמ' ברכות דף נ"ח 
דשמיא כשבילי דנהרדעא לבר מכוכבא דשביט", ולכאורה מדוע היו נהירין  
לו לשמואל שבילי דנהרדעא ולמה הוצרך לזה, והשיב רבינו שליט"א ע"פ 
המבואר בגמ' בב"מ דף פ"ה ע"ב ששמואל היה רופא, וכיון שכך היה מוכרח 

מהר לרפאות החולים. ומבואר  לידע הדרכים ולהכיר המקומות להגיע
דלולא זה שהיה רופא לא היה שום ענין שידע השבילין והדרכים אף במקום 

 מגוריו. (ושוב נדפס זה בספר טעמא דקרא במהדורה החדשה עמ' ר"ד).
וממש נאים הדברים למי שאמרם, דכפי הידוע על רבינו שליט"א כבר מעת 

כור אזכור מה שסיפרה לי בחרותו לא ידע השבילין של מקום מגוריו. וז
הרבנית אשת חבר ע"ה, שסיפרה על בעלה מרן שליט"א שאפילו הדרך 
לביתם אינו יודע, ופעמים שהרב היה הולך לאיזה שמחה וכדו' והיה טועה 
בדרכים, והדברים מבהילים. ושמעתי שבעת בחרותו של רבינו שליט"א 

וס והיה צריך בעת שלמד בישיבת לומז'א כאשר נקרא להתייצב בלשכת הגי
למלאת פרטיו ע"י הפקיד, ושאלו הפקיד היכן גר, והשיבו רבינו שליט"א  
שגר בישיבה, ושוב שאל לו הפקיד היכן הישיבה באיזה רחוב וכו', והשיב 
שאינו יודע, וכתבו שם על הטופס שרבינו עושה רושם מוזר והמליצו  

 לפוטרו מהצבא.
רבינו שליט"א בקבלת קהל  עוד עובדא חזיתי באחד מן הימים שהגיע אצל 

הרה"ג ר' יחזקאל בינג שליט"א, והביא לרבינו שליט"א כמה ספרים שחיבר, 
וסיפרו לרבינו שליט"א שיש להרב הנ"ל ישיבה ברחוב מהרש"ל בבני ברק, 
ושאל רבינו שליט"א "איפה זה רחוב מהרש"ל", והדברים מבהילים דידוע 

הרחוב, ורבינו שליט"א  דברחוב מהרש"ל נמצא "כולל חזון איש" בפינת
 היה לומד שנים בהכולל שם, ואפ"ה לא ידע רבינו שם הרחוב.

  ממאאתת  יידדיידדייננוו  ההררהה""גג  ררבביי  ייצצחחקק  אאווההבב  צצייווןן  ששללייטט""אא))    ((קקנניינניי  חחייייםם  ממההדדווררהה  חחדדששהה

עניני פסח שני 
אמר לי הגרח"ק שליט"א שמרן החזו"א זצוק"ל 

ל מצות בפסח שני ודעתו לא היתה נוחה כלא א
מזה שאוכלים ואמר שמוסיפים מצוה לא 

 כתובה.  
 (אורחות רבינו)

 
ש. בגמ' פסחים צ"א ע"ב מבואר שאשה פטורה  
 מפסח שני מדוע, אף לצד שחייבת בפסח ראשון.

 ננללממדד  ממפפססווקק..  וועעוודד  ההששייבב  זזהה  פפללווגגתתאא  בבגגממרראא..ת. 
ש. האם ברכו אקב"ו על אכילת מצה בפסח שני 

 או שלא כי זה טפל לקרבן.
  ייייתתככןן..ת. 

ש. מה יהיה בזמננו אם יבנה בית המקדש בין 
אשון לפסח שני, האם יקריבו הציבור פסח ר

בפסח שני. [גם למ"ד אין ציבור נדחין לפסח 
 שני].

 פפללווגגתתאא  בבייררווששללממיי  פפססחחייםם  פפ""טט  הה""אא..ת. 
 (שמחת מרדכי)

 
אחד שלא קיים מצות מצה ופסח בליל פסח  ש. 

הראשון בזמן בית המקדש, האם שמקיים על 
'מצות ומרורים בליל פסח שני האם יצטרך 

סיפור יציאת מצרים' או שכבר לקיים מצות '
עבר זמנו ועיקר סיפור יציאת מצרים הוא בליל 

 שימורים בפסח ראשון ולא בליל פסח שני.
ששנניי  ככממוו  ששככתתבב      ררקק  ממצצוותת  ללבבדד  ננווההגגייןן  בבפפססחחת. 

  ההררממבב""םם  פפ""יי  ממקקררבבןן  פפססחח  ההטט""וו..
 (אשיחה)

  

הערות הקוראים 
כתוספת למה שהובא בגליון האחרון לגבי  

ליד תיבת   פעם עברתי ,שליחת המכתבים
 15רשב"ם הדואר הזו שהיתה על רחבת רחוב 

כי  (לשלוח מכתבים  כדי ורבי חיים שהיה שם
צר אותי  ע ,)היה מראה מידי יום ביומוזה 

ואומר לי 'יש פה רעש תבדוק מה זה'. היה שם  
ביתן גבוה שיש בו טלפון ציבורי ואנשים היו  

יות שם  מצלצלים לשם כדי לקרא לבעלי החנו
או לבחור מישיבת בית מאיר, כי לא היה  
מקובל אז טלפונים, ומי שהיה עובר ושומע 
צלצול היה נכנס לביתן הזה ומרים את  
הטלפון ונענה לבקשה, כך זכור לי. אז הוא 
שמע שם 'רעש' ולא רצה לגשת או לא ידע 

 בכלל מה זה, ושלח אותי לטפל בזה.   
 יוסף צבי רינהולד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
איזה קמצן בא לקנות מסרק, אמר למוכר: "פשוט 
נשברה לי השן של המסרק, אני חייב לקנות חדש", 
אמר לו המוכר: "מה?! בשביל שן אחת אתה רוצה 
לקנות מסרק חדש?!", אמר לו הקמצן: "אבל זו 

 �😊�השן האחרונה שנשארה..." 

בנות ישראל היקרות, חז"ל גילו לנו, תרצו או לא 
נגאלנו ובזכות נשים נגאל. ם תקצו, שבזכות נשי

לכן הגיע הזמן שתתעוררו, לראות איך אתן 
מקרבות לנו את הגאולה. רבנו נחמן מברסלב אמר 
שצריכים ללמוד מהנשים את האמונה הפשוטה, 
את התפילה הפשוטה. אדרבא, תרבו בתפילה! 
תרבו בתפילה הנשים היקרות, תהילים ותפילה 

 והתבודדות, תרבו.

עם מהנקודה הזו, כמה מאוד נתחיל עוד פאז 
חשוב שאדם יתחזק בעניין הזה של האמונה, ושל 
התודה. פשוט קיבלתי מכתבי, הנה, ממש עומד 
מול העיניים שלי, עכשיו קיבלתי אותו, מספרת 
אישה מאי שם בארץ, שהיא עברה ייסורים 
גדולים בנישואים שלה, בלי לפרט, אבל ממש 

לא יודעת  ייסורים גדולים מאוד. וכמובן שהיא
מה לעשות, נלחמת עם עצמה, לא יודעת מה 
לעשות, זה קשה להשאר איתו, ומצד שני להתגרש 
זה קשה, מספרת לי פה באריכות מה שהיא עברה. 
בקיצור מהשמיים היא שמעה את אחד השיעורים 
שדיברתי על חוק התודה, מה שר' נתן מברסלב 
הבטיח, שאם זוכים להגיד תודה על הטוב ועל הרע 

 –תבטלים כל הצרות, וזה החוק, החוק אומר מ
אתה אומר תודה מתבטלים לך הצרות. אז היא 

, ועשתה את החוק כמו שהסברנו, שמעה את זה
חמש עשרה דקות היא אמרה תודה לה' על 
הייסורים שהיא עוברת עם בעלה: "רבונו של 
עולם, תודה לך על הייסורים...", שהיא עוברת עם 

שקורה זה הכל ממך, הוא בעלה, "...הרי כל מה 
רק מקל שלך, תודה לך על הייסורים, אני מקבלת 

באמונה, באהבה! אם זה בא ממך זה ודאי  את זה
לטובתי". וככה רבע שעה אמרה תודה. אח"כ 
אמרה שמונה פעמים מזמור לתודה, שזה מזמור 
ק' בתהילים. והיא כותבת לי שהיא לא מאמינה! 

עם ראשונה הבנאדם בא, ביקש ממנה סליחה, פ
בחיים. והיא לא דיברה כלום איתו, פתאום 

מהשמיים עוררו אותו להבין שהוא צריך באמת 
 החוק עובד! –לעשות תשובה. היא אומרת לי 

 ר' נתן אמר שודאי יתבטלו כל הצרות. כי 

 להתחזק בתודה, התודה עובדת, עובדת טוב.  אין,

את זה,  טוב, אנחנו עוד פעם צריכים לחזקלזכור 
היום למדתי את הגמרא הקדושה בשבת, דף נ"ה, 
הגמרא אומרת שמה שאין ייסורים ללא עוון. אדם 
שיש לו ייסורים סימן שיש לו עוון, צריך לעשות 
תשובה. אבל התשובה העיקרית זו האמונה, 
שאדם מאמין שהייסורים באו לו מאבא 
שבשמיים, ובוודאי לטובתו! הוא מקבל את זה 

 עיקר התשובה.באהבה, זה 

שאדם חי באמונה! לא תולה לא בפלוני, ולא 
בעצמו, ולא בטבע, ולא בשום דבר, ולא בכישופים, 

"בורא עולם החליט : אלא אומר
שככה יהיה לי, זה ודאי 

 תודה!" –לטובתי 

אז האמונה זה עיקר התשובה. כמו שתמיד אני 
אומר, גם כתבתי את זה בפירוש שלי על הסידור, 

ל לעשות תשובה לפני שהוא אומר שאדם לא יכו
 תודה.

אדם לא יכול לדעת ולהבין מה עליו לתקן לפני 
שהוא אומר תודה. רק אחרי שהוא אומר תודה, 

, אז הוא יכול לדעת מה עליו לתקן, מה אך ורק
 עליו לעשות, רק אחרי שהוא אומר תודה.

כל אחד ממש יתחזק ללכת עם הדרך של לכן 
 האמונה ושל התשובה.

ברור לי, ופשוט לי, מה זה נקרא שאתה מאמין זה 
בה'? שאתה מאמין שהקב"ה אוהב אותך! ברור 

 לי!

 ק!-ו-י-ד-אותך בדיוק כמו שאתה! באוהב 

בליקוטי מוהר"ן שבורא עולם רואה רק את כתוב 
 הטוב שלך! רק את הטוב!
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מספר חדש

 • ונקדשתי בתוך בני ישראל •
האופרוף  'שבת  החסידים  בפי  נקראת  זו  שבת 
של רבי שמעון', זו השבת שלפני יומא דהילולא 
מאיתנו  אחד  אף  השנה,  אמנם  זיע"א,  דרשב"י 
אינו יודע אם יזכה לעלות לציונו הקדוש מירונה, 
אך לשמוח בשמחתו של רשב"י כולנו נשמח גם 
וכמובן  לו,  שיתאפשר  מה  כפי  אחד  כל  נשמח, 
שמלבד השמחה יהיה גם לימוד תורתו, והלימוד 

מדרכיו – שגם זו תורה וללמוד אנו צריכים.
ידוע המעשה שמספרת הגמרא שכשבאו לקבור 
קשור  נחש  היה  רשב"י,  של  בנו  אלעזר  רבי  את 
בפתח ולא נתן להיכנס, אמרו לו 'פתח פיך ויכנס 
בן אצל אביו', מיד זז הנחש וקברו את רבי אלעזר 
בנו של רבי אלעזר, רצו  וכשנפטר  סמוך לאביו, 
לקברו גם שם, ושוב אמרו לנחש 'פתח פיך ויכנס 
העם  'כסבורים  זז,  לא  הנחש  אך  אביו',  אצל  בן 
לומר שזה גדול מזה, יצתה בת קול ואמרה: לא 
גדול מזה, אלא מפני שזה היה בצער  מפני שזה 

מערה, וזה לא היה בצער מערה'.
ישראל',  בני  בתוך  'ונקדשתי  אומרת  פרשתנו 
שמי',  וקדש  עצמך  'מסור  מפרש  הקדוש  ורש"י 
וכאן החיוב למסור נפש על קדושת שמו, אמנם, 
ולא  ביהרג  הן  החמורות  העבירות  שלוש  רק 
התורה  כל  כי  נפסק  השמד  בשעת  אבל  יעבור, 
מנהג  ואפילו  יעבור,  ולא  ביהרג  היא  כולה 
בעלמא! והנה בימינו אנו יכולים לקיים מצווה זו 
מדי יום ביומו ע"י שמכווין בקריאת שמע שמוסר 
את נפשו למען קדושת שמו יתברך, ובזה מקיים 
שכדי  לומדים  אנו  מרשב"י  אך  המצווה,  את 
להגיע למדרגות גבוהות עלינו למסור נפש ממש, 
להרגיש את הצער, והרי כך אומרת המשנה 'כך 
ומים  תאכל,  במלח  פת  תורה,  של  דרכה  היא 
צער  וחיי  תישן,  הארץ  ועל  תשתה,  במשורה 
תחיה, ובתורה אתה עמל', כי כדי לעלות בתורה 
ובמידות, צריך להתאמץ, צריך להצטער, כמובן 
ולהסתגר  שלא דורשים מאיתנו לעזוב את הבית 
מאיתנו  נדרש  כן  אבל  שנים,  י"ג  למשך  במערה 
את  לקיים  כדי  העולם  מתענוגי  להמעיט  קצת 
טוב  ימליץ  והוא  לנו,  מגן  תורתו  ה'ונקדשתי'. 

בעדנו אדוננו בר יוחאי!
)ע"פ טיב התורה-אמור, וטיב הרשב"י(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

טהרתם  וחוקי  קדושתם  דיני  הכהונה  לבני  שנמסרו  בעת  הפרשה  בריש 
'ֱאמוֹ ר...  -  פירש רש"י:  ֲאֵלֶהם'  ְוָאַמְרָּת  ַאֲהֹרן  ְּבֵני  ֶאל־ַהֹּכֲהִנים  'ֱאֹמר  נאמר: 
ְוָאַמְרָּת  להזהיר גדולים על הקטנים' – כלומר מה שכפלה התורה ב' לשונות 
של אמירה - ללמדנו כי אין די במה שהגדולים למדו את החוקים והמשפטים 
במצב  הנמצאים  לאחרים  להשפיע  צריכים  אף  אלא  לקיימם  יודעים  ואף 
נמוך מהם ונקראים עדיין קטנים –צריך שיודיעו ויזהירו אותם ע"י שיעמדו 
על משמרתם וילמדו אותם בינה שלא יכשלו ולמען ידעו את הדרך ילכון בה.

ָרֶכיָה ַדְרֵכי־ֹנַעם  ּדְ
בזמן  לזה   - לשון קשה  היא  הדיבור  ואילו  רכה  לשון  היא  האמירה  כי  ידוע 
שהתורה באה ללמדנו על ענין האחריות ללמד ולהדריך את האחרים נאמרה 
והאזהרה  החינוך  בענין  להתנהג  נצטוונו  שבכך  רכה  לשון  אמירה  של  אופן 
מהגדולים אל הקטנים בכדי שיהא ערב לאוזניהם ויקבלו דברי המוסר ודרכי 

הנהגה.
בַדֵּבר  והתלמידים  הבנים  בחינוך  הדרך  יהיה  כיצד  בזה  לרמזנו  באה  התורה 
אליהם בשפה רכה ונעימה העריבה לאוזן שומעיה כעין שכתוב 'ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי־
ֹנַעם ְוָכל־ְנִתיֹבֶתיָה ָׁשלֹום' - ודווקא כך יפעלו הדברים את פעולתם כענין שאמר 
'שלשה  מפורשות  ששנינו  וכעין  ִּתְׁשָּבר־ָּגֶרם'  ַרָּכה  'ָלׁשֹון  אדם  מכל  החכם 
דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה' דורשת הגמרא 'צריך 
למימרינהו בניחותא, כי היכי דליקבלו מיניה' – כלומר על ידי שיאמרם ברוגע 

ובנחת יבוא לידי כך שישמעו ויקבלו ממנו את דבריו ומשאלותיו.
כל מום לא ירצה

מאז שחרבה בית מקדשינו ותפארתנו ושוב אין לנו קרבנות לכפר בעדינו 
כמאמרם  הקרבנות  תמורת  באה  אשר  התפילה  בעבודת  מתנחמים  אנו 
'ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו' – אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: רבש"ע שבית 
אלא  בידינו  אין  ועכשיו  ומתכפר  קרבן  מקריבים  היינו  קיים  היה  המקדש 

תפלה, בזה משלימים את הקרבת הקרבנות.
לזאת באה התורה ללמדנו באיזה צורה ואופן צריך להעשות עבודת התפילה 
נצטוונו  שבקרבן  וכשם  והאיברים  הכוחות  בשלימות  הקרבנות  דוגמת   -
בתורה 'ֹּכל ֲאֶׁשר־ּבֹו מּום ֹלא ַתְקִריבּו ִּכי־ֹלא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם' - רק  קרבנות 
תמימים בלא מום וחסרון המה רצויים לפני המקום – כן התפילות צריכים 
להיות בטהרת הלב ובדקדוק ההלכה בהתפלל מתחילתו ועד סופו בשלימות 
הדברים  חומרת  ידיעת  שבלא  מצוי  כאשר  ולרביע  לשליש  למחצה  ולא 
ֵיָרצּו  ָּבם ֹלא  'מּום  זה נאמר  ועל  ודילוגים  מדלגים מהתם להכא בהשלמות 

ָלֶכם'.
לא זו בלבד – לא רק הקרבן צריכה להיות בשלימותה אלא אף המקריבה 
צריך להיות בשלימות כעין שמצאנו שאף הכהנים פסולים במומם כדכתיב 
ֶאת־ ְיַחֵּלל  ְוֹלא  ֱאֹלָקיו  ֶלֶחם  ְלַהְקִריב  ִיַגׁש  ֹלא  מּום  בֹו  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  'ָכל־ִאיׁש 
בתפילה  קונו  לפני  ולעמוד  לגשת  העומד  אדם  שעל  כלומר   – ִמְקָּדַׁשי' 
וליישב כל עקמומיות שבלב למען  ובתחנונים עליו להתכונן בהכנה דרבה 

יהא כלי ראוי ושלם כעומד לפני המלך.
לב נשבר ונדכה

אמנם אין זה גורע ממעלתה של לב נשבר ובל יתגאה האדם בליבו כי הנני 

שלם בתכלית השלימות והטוב ככלות כל ההכנות והמדרגות הרמות שהגיע 
מום  היא  התנשאות  והרגשת  הגאווה  עצם  כי  האדם  ידע  כן  על   - אליהם 
ודרשה  אּוָכל'  ֹלא  ֹאתֹו  ֵלָבב  ּוְרַחב  'ְּגַבּה־ֵעיַנִים  נאמר  עליו  כי  ביותר  הגדול 
הגמרא כל המתגאה כאלו דוחק רגלי השכינה ואומר הקדוש ברוך הוא אין 

אני והוא יכולים לדור בעולם כאחת.
ואדרבה  ֻטְמֹאָתם'  ְּבתֹוְך  ִאָּתם  'ַהּשֵֹׁכן  נדרש  עצמו  בעיני  השפל  על  ואילו 
והשכינה  ִנְׁשָּבָרה'  רּוַח  ֱאֹלִקים  'ִזְבֵחי  שנאמר  כמו  כקרבן  חשובה  עבודתו 
אהדדי,  סתרי  ולא   – ֶאת־ַּדָּכא'  'ֶאְׁשּכֹון  כדכתיב  הענווים  על  דווקא  שורה 
כפיים  נקיון  לידי  לבוא  ההשתדלות  במיטב  להשתדל  האדם  על  לעולם 
ולגשת לתפילה כעומד לפני המלך – מלכו של עולם, ומאידך גיסא לדעת 
ולהכיר בשפלותו כי מי הוא שיזכה להתפלל לפני הקב"ה שהוא א-ל גדול 
ונורא ואילו הוא – האדם קרוץ מחומר בשר ודם אשר כל דבר קטן יכריעהו 
על עמדו ומשמרתו ואכן בזכות שני הקצוות וודאי שתפילתו יעלה למרומים 

ודבריו יעשו פירות.
פרישות וקדושה

ככלות כל דיני קדושת ישראל והכהנים נצטוונו במצות עשה של 'ְוִנְקַּדְׁשִּתי 
ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל' מצוה זו מיוחדת במינה באשר ניתן לקיימה אף במחשבה 
בכל זמן ועת - כמובא בצעטיל קטן מבעל הנועם אלימלך שבכל עת ורגע 
שהוא פנוי מן התורה יהיה מהרהר במצות עשה זו של ונקדשתי בתוך בני 
בוער לפניו  ונורא  גדול  ויצייר במחשבתו כאילו אש  וידמה בנפשו  ישראל 
ומפיל  טבעו  את  שובר  יתברך  השם  קדושת  בשביל  והוא  השמים  לב  עד 
את עצמו להאש על קידוש השם ומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה 
ויושב בטל רק מקיים מצות עשה דאורייתא  למעשה ונמצא שאינו שוכב 
וכן הוא בפסוק ראשון של קריאת שמע וברכה ראשונה של שמונה עשרה 

ובשאר מעשיו הגשמיים ועי"ז הוא מעלה את הכל לעבודת השם.
כן הדברים שייכים בכל אדם ובכל עת יכול וצריך לבוא לידי מדרגות הללו 
ולהתקדש בקדושה עליונה לפני הקב"ה ע"י ההתגברות בעניינים הגשמים 
ואף להימנע מתאוות המותרות לנו - בכך יקיים את מצוות 'ְוִנְקַּדְׁשִּתי', ברם 
עיצה טובה קא משמע לן – על ידי כוונתו ונכונותו למסור את נפשו ממש 
לפני המקום במסי"נ בכל עת - בכך יוקל לו להתגבר על הדברים הקטנים 

שככל שקשים הם הרי סוף סוף קלים ופחותים ממיתה הם.
שמירת הרצופות

נמצאים אנו באמצעותם של ימי הספירה בהם נסתלקו תלמידי ר' עקיבא, 
את  והפסיק  הלך  שלא  במה  כי  נמצאנו  ר"ע  של  בגדלותו  כשמתבוננים 
עשרים וארבעה שנות לימודו בהליכה חזרה אל ביתו ככלות י"ב שנים אלא 
תורתו,  בכח  המפורסמת  הצלחתו  סוד  היתה  זה   - אחת  כמקשה  עשהם 
וזהו הנרמז לנו בפסוקי הפרשה במה שאמרה התורה לאהרן הכהן ולכהנים 
הגדולים לדורות עולם 'ּוִמן־ַהִּמְקָּדׁש ֹלא ֵיֵצא' הרי שהיציאה מבית המקדש 
יכולה לגרום להפסק של העבודה ולכשיחזור יצטרך להתחיל את כל עבודתו 
מרישא, מכאן הלימוד לכל מי שחפץ להיכנס בתוככי היכלי עבודת ה' הדרך 
הוא לשמר בעקביות את סדרי וזמני הלימוד באופן קבוע ובתמידות - בכך 

יזכה לברכה בעמלו לגדול בתורה ויראת שמים.

ָרֶכיָה ַדְרֵכי־ֹנַעם ּדְ
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
ל"ג בעומר תש"פ

"יכמפ אני פלטמע א  כפ הרמפם כמפמ ון הדין"

 הכח הנלפא גפ עג "י פלטמע א  כפ הרמפם ון הדין
  זכמ  גהגיש א  ה מעה  גמעגה פלני גנ חפקה פ י מ 

היום של ל"ג בעומר ה' אלפים תש"פ לבריאת העולם הבא עלינו לטובה, יומא דהילולא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, יחקק לדורות עולם 

ליום שנמנע בגזירת שמים מאלפי רבבות אחינו בית ישראל מכל קצוי תבל לעלות למירון, להשתטח על ציון הקדוש של התנא האלקי רבי שמעון בר 

יוחאי כפי שנהגו בכל השנים, מפאת חובת הזהירות שלא להיפגע ח"ו מהמגפה שהתפשטה בעולם.

הנה כי כן במצב קשה זה עלינו להתחזק בעיקר הראשון מתוך י"ג עיקרים שקבע הרמב"ם: "אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו הוא 

בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים".

זאת ועוד עלינו לכוון מה שהורה לנו הרמב"ם ונפסק להלכה בשלחן ערוך )חו"מ סימן תכז ס"ח(, כי במניעה זו אנו מקיימים מצות עשה בפרשת ואתחנן 

)דברים ד-ט(: "רק השמר לך ושמור נפשך מאד", ומצות לא תעשה בפרשת כי תצא )דברים כב-ח(: "ולא תשים דמים בביתך", ומקור הדבר ברמב"ם )הלכות 

רוצח ושמירת הנפש פי"א ה"ד(:

"כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר השמר לך ושמור נפשך, ואם לא הסיר והניח 

המכשולות המביאין לידי סכנה, ביטל מצות עשה ועבר על לא תשים דמים". הרמב"ם מוסיף דברים חריפים )שם ה"ה(: "הרבה דברים אסרו חכמים מפני 

שיש בהם סכנת נפשות, וכל העובר עליהן ואמר הריני מסכן בעצמי, ומה לאחרים עלי בכך, או איני מקפיד על כך, מכין אותו מכת מרדות".

יתכן לבאר מה שהוסיף הכתוב "מאד" באזהרה: "רק השמר לך ושמור נפשך מאד", על פי מה ששנינו בגמרא )חולין י.(: "חמירא סכנתא מאיסורא". ופירש רש"י 

)ד"ה ואין( כי במקום סכנה אין סומכים על הרוב להקל, אלא צריך לחשוש גם למיעוטא, לכן יפה עושים הנזהרים להישמר מכל משמר כדי להינצל מסכנה. 

"די מעי הצדיק גם המא ק מע מטומן החימ  גפמ"

אולם מצינו עצה נפלאה לכל אלו אשר נפשם איוותה להשתטח על ציון רשב"י, וכן המשתוקקים לשפוך את לבם לה' בתפלה על קברם של כל 

הצדיקים הקדושים והטהורים, ללמוד את דברי תורתם בעיון ובדביקות גדולה, שדבר זה נחשב ממש כהשתטחות על קבר הצדיק בבחינת "אתדבקות 

רוחא ברוחא", כמו שכתב ה"מאור עינים" )לקוטים ריש מסכת שבת( בשם הבעש"ט הקדוש זי"ע, הנה הדברים בלשון קדשו:

"ובדורות האחרונים כשלומדים דברי שום תנא וחכם מדברי הקדמונים, שהדבר ההוא הוא חיות ומוחין שלו, והאדם הלומד ומדבר דבריו, מדבק ומכניס 

חיות ומוחין שלו לתוך הדיבורים, נקרא אתדבקות רוחא ברוחא, ולכך מחיה אותו, שמכניס החיות בהדברים, שלכך אמרו )יבמות צז.( שפתותיו דובבות בקבר, 

שאפשר לומר כי זהו בחינת השתטחות על קברי צדיקים, כי דיבורי הצדיק שם הוא קבור וטמון החיות שלו כאמור... כנודע זה מדברי הבעל שם טוב נשמתו 

בגנזי מרומים, ונקרא בחינה זו השתטחות על קברי הצדיקים".

ענין נשגב זה בשם ה"מאור עינים" מובא גם כן בספר "בעל שם טוב" )פרשת שלח אות א(, וכתב על זה בהגהות "מקור מים חיים" )אות א( בשם "לקוטי אמרים" 

להרבי ר' דוב בער ממעזריטש זי"ע )סימן יג( דבר נפלא ששייך במיוחד לשנה זו, איך להתקשר עם התנא האלקי רשב"י על ידי הלימוד במאמריו אפילו בגמרא:

"כשלומד בגמרא אמר רבי שמעון, תיבת שמעון היא חיות התנא, וכן שם כל האדם הוא החיות שלו, ושם הוי"ה הוא מחיה ומקשר החיות עם המוחין, 

והדין שאומר הוא השכל שלו דהיינו המוחין, נמצא כשלומד בדחילו ורחימו, הוא מקשר עצמו לרבי שמעון ולומד אצלו".

הנה כי כן בשנה זו שנבצר מאתנו לעלות למירון, דבר בעתו מה טוב להשתמש עם העצה של הבעש"ט להשתטח על ציון רשב"י על ידי שנתעמק 

בדבריו הקדושים, ובפרט בהבטחתו הברורה: "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין", ובזכות זה יהיו שפתותיו דובבות להתפלל עלינו להציל אותנו 

מן הדין בזמנים קשים אלו, ונזכה לשפע ברכה והצלחה, בני ברוכי, חיי אריכי, מזוני רוויחי, בסייעתא דשמיא ובריות גופא, וכל טוב סלה עד ביאת גואל 

צדק במהרה בימינו אמן.

מצילים את הבית, מצילים את העולם
חירות פנימית

ולגאולה  אמתי  לאושר  אמתית,  לחירות  המפתח 
אמתית הוא רק העבודה העצמית. 

מה  אבל  הפסח,  בחג  ממצרים  יצאו  ישראל  עם 
הערך בחירות גשמית בלי חירות פנימית? לכן נתן 
להם ה' יתברך את ימי ספירת העומר שבהם עבדו 

היטהרו  התעלו  עצמם  על  ישראל  בני 
המידות,  עבודת  ידי  על  והתקדשו 
שהיו  עד  מידה,  אחרי  מידה  ותיקנו 
ראויים לקבלת התורה ביום החמישים 
חורין  בני  להיות  זכו  התורה  ידי  ועל 
שאין  חכמים  שאומרים  כמו  אמתיים 

לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

יוצא שלא מספיק רק לעסוק בתורה, 
כי  הראויה.  ההכנה  את  חייבים  אלא 
ומידות.  כלים  בתוך  שוכן  התורה  אור 
וההכנה שאדם מכין את עצמו לתורה 
היא זו שבונה את הכלי ומכשירה את 

המידות לקבלת אור התורה באמת. 

העבודה  הראויה?  ההכנה  ומהי 
העצמית.

היא  העיקרית  העצמית  והעבודה 
בעיקר  מתבטא  שזה  המידות  תיקון 
ימי  ולכן  לחברו.  אדם  שבין  בעניינים 
הספירה משמשים גם כימי אבלות על 
צדקּותם  שלגודל  עקיבא  רבי  תלמידי 
זה  כבוד  נהגו  שלא  כך  על  נתבעו 
שההכנה  לנו  לאותת  כדי  וזאת  בזה. 

בעניינים  הזהירות  היא  התורה  לקבלת  האמתית 
שבין אדם לחברו.

ההכנה  גם  זו  אלא  לתורה  ההכנה  רק  לא  וזו 

לתפילה ולכן אומר האר"י הקדוש שלפני התפילה 
צריך אדם לקבל על עצמו מצוות עשה של ואהבת 

לרעך כמוך.

מתחילים מהבית
בשבוע שעבר למדנו שמי שיש לו עבודה עצמית 
עובר כל משבר בקלות ולא רק שלא נשבר אלא גם 
יותר  מחוזק  מהמשבר  יוצא 
ביתו  בשלום  ובנפשו,  בגופו 

ובממונו, באמונתו ובביטחונו.

של  והבידוד  הסגר  בזמן 
אמנם  אנחנו  הקורונה  משבר 
פחות מתמודדים עם האנשים 
פחות  לנו  יש  ולכן  שבחוץ 
נסיונות בבין אדם לחברו מחוץ 
לבית, אבל יש לנו הרבה יותר 
ניסיונות בתוך הבית עם בן או 
בת הזוג ועם הילדים. החיכוך 
קיים  לא  שכמעט  התמידי 
הרבה  דורש  כתיקונם  בימים 

מאוד עבודת המידות.

ספירת  ימי  שאת  והעובדה 
עושים  אנחנו  השנה  העומר 
זו   – הביתית  בסגרת  יותר 
מאוד  וחשובה  גדולה  תזכורת 
לנו:  מזכיר  עולם  שבורא 
מתחילה  המידות  שעבודת 
לחבירו"  אדם  וש"בין  מהבית, 
זה  כמך"  לרעך  וש"ואהבת 
אשתך  גם  הקרובה.  המשפחה  בני  עם  כול  קודם 

היא חברך וגם בעלך הוא חברך.

מצפון סלקטיבי
חשובים  פחות  לא  שהם  רק  לא  הזוג  בת  או  בן 
יותר  הרבה  הרבה  הם  אלא  שבחוץ,  מהאנשים 
כשהם  נעים  לא  שמרגישים  כאלה  ישנם  חשובים. 
לאישה  נוגע  כשזה  אבל  לעבודה,  בחבר  פוגעים 

ולילדים אין להם טיפת נקיפות מצפון. 

והרי זה אמור להיות קל וחומר: אם אתה מרגיש 
לא נעים מחברך שאתה לא חייב לו כלום או שאתה 
שאתה  וכמה  כמה  אחת  על  מאוד,  מעט  לו  חייב 
שנותנת  באשתך  לפגוע  נעים  לא  להרגיש  אמור 
בכל  טובות  אינספור  לך  ועושה  החיים  את  עבורך 
רגע ורגע או בילדים שהם שייכים לבורא עולם והם 
לטפח  כדי  בידך  הפקיד  שהבורא  היקרה  המתנה 

ולא כדי להרוס.

מצוות ואהבת לרעך כמוך היא "כלל גדול בתורה". 
כל  את  הכולל  הכלל  את  מקיים  אותה  המקיים 

התורה כולה. 

ואהבת  של  המצווה  שקיום  ישראל  גדולי  ואמרו 
בת  או  בן  עם  רק  ייתכן  בשלימותה  כמוך  לרעך 
הזוג, וזה בלתי אפשרי ללא עבודה עצמית של שני 
בני הזוג. יוצא שעל ידי עבודה עצמית האדם מגיע 

לקיום התורה באופן העמוק והכולל ביותר.

מחכים רק לכם...
וגם  אתה  גם  עצמית.  עבודה  מהי  שוב  נזכיר  לכן 
באיזה  לבד  עצמכם  את  תסגרו  ויום  יום  בכל  את, 
במשך  ה'  עם  לפגישה  במרפסת  או  בגינה  חדר, 

שעה אחת בסך הכול. 

במהלך השעה תספרו לה' כל מה שעשיתם באותו 
הנוכחית.  הפגישה  ועד  הקודמת  הפגישה  מאז  יום 
לקבל  ורוצה  שלכם  לתשובה  מחכה  שה'  תזכרו 
אתכם תמיד בחסד וברחמים, ותבקשו סליחה על 
כל מה עברתם על רצונו בין בדברים הנוגעים לקיום 
המצוות שבין אדם למקום ובין המצוות שבין אדם 
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