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‘On that very day’ – 'בו ביום' 
My cousin went to Meron for Shabbos. The trip to Meron began on 
Thursday when he made a stop in Tzefas to visit a relative, and the 
next morning, on Friday, he left to Meron. When he got to Meron 
he realized that he left his Shabbos clothes by his relative in Tzefas 
and so he went back to Tzefas to get his Shabbos clothes. When he 
got to the house in Tzefas, he knocked lightly on the door, but 
there was no answer. He knocked a little harder but again, there 
was no answer. He took out his cell phone and called his relative 
who told him that he would not be home for another two hours. 
To properly utilize the time, he went down to the great cemetery in 
Tzefas to daven by the graves of Tzaddikim, remembering that he 
had a grandfather buried there and he decided to visit his grave. 
When he got there, he said some Mishnayos and Tehillim and 
stood dumfounded when he read the inscription on the headstone. 
That day was the yahrzeit of the grandfather, and amazingly he 
visited the grave on the yahrzeit. My cousin put the story on 
WhatsApp to my family and everyone was amazed. I remembered 
that my son was touring in the north and I called him to tell him 
that today is the grandfather’s yahrzeit. When he answered, I asked 
him where he was, and he told me he was in the cemetery in 
Tzefas. A shudder went through my body and I told him about the 
grandfather’s yahrzeit. He asked how t get to the grave, and I told 
him the location and I gave him the cousin’s phone number who 
was there at that time. The cousins met at the grave and prayed at 
the grave with great emotion. 

 ה.י.
‘First, pass it on’ – ''לכתחילה אריבער  

For Pesach, we could not find the regular baby formula that was 
kosher for Pesach, so we bought a different brand. After Pesach, 
my wife wanted to go back to the brand that we used all year since 
my son did not like this brand so much. I asked her if this was a 
waste to throw away half a container and perhaps it would be 
better to finish this first. She said she would give it away and it 
would not be wasted. While we were talking my married son came 
to visit. I offered the half container of baby formula and he stood 
dumfounded and said: “My wife just called me and said she just 
finished the baby formula and she needed two more portions until 
she could get to the supermarket and buy a large container on sale. 
I came to ask for two servings, and you offer half a container?!!! 
This is the exact brand that we use for our baby.  
We were amazed and again we saw the hashgacha of Above even 
in the smallest detail. 

 ב.ר.י.
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Do not harass –  תונוולא  
There is a man in Yerushalayim who was orphaned as a child and 
he grew up in his grandmother’s house. When he became an adult, 
he constantly knew poverty and lack, and whatever he tried his 
luck at, he did not succeed. Until one day it hit him that when he 
was in his grandmother’s house, she taught him how to prepare 
something unique, which nowadays, very few people know how to 
prepare this. Since he was quite proficient in this skill, he decided 
to try his luck with it. As he thought about, so he did it. The man 
rented a small cubicle and began to prepare this thing. At first, a 
few people started to buy from him, however, in time, when they 
saw that the product was really good, they started to return and 
with word of mouth, it became known publicly that people could 
get a truly excellent product! 
When someone would come into his small store, the man would 
start to knock his product by saying: “It is not worth it for you to 
buy by me, my merchandise is not that good… it also does not 
come close to what my grandmother aleha hashalom used to 
prepare. But if you still want it, please wait a little and I will 
prepare it for you.” 
The Holy Torah warns us (25:17) יש את עמיתו''ולא תונו א  – ‘Do not 
harass one another’ and Rashi HaKadosh explains: Here the Torah 
warns us regarding verbal harassment, that one should not annoy 
his fellow nor give him advice that is not appropriate for him, but is 
fitting and beneficial to the advisor. And if you will say: “Who 
knows if I had bad intentions when I gave the advice?” This is why 
it says, מאלקיך' 'ויראת  – ‘You shall have fear of your G-d’, the One 
Who knows thoughts, He knows your intentions. On the face of it, 
this is something obvious and logical, however, if we think about it 
a little deeper for a moment, we will understand the teaching of 
‘nor give him advice that is not appropriate for him’. This happens 
to each and every one of us every single day, sometimes we do not 
even pay attention to it. We either give or get advice that is not 
appropriate. We are amazed and surprised when someone 
conducts himself differently and we do not understand why he is 
conducting himself so differently, and what is his reason for this, 
and how he wants to sell if he ‘convinces’ people that it is not 
worth buying from him. The reality is that this man is simply 
fulfilling the command from Hashem ‘Do not harass one another – 
do not give him advice that is not appropriate for him’. 

- Tiv HaTorah - Behar  
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The holy sparks became blended and swallowed up by the 
encrustations of impurity Rachmana litzlan, and now Adam 
HaRishon was given a new job to correct that which he perverted 
and to once again sort out the good from the bad, and in this way 
merit the illumination of the Shechina and the rewrad will no longer 
be categorized as ‘Shameful Bread’. 
Until the time before man sinned, there was great clarity, for man, 
by nature, craved sanctity for that was his source. But once the good 
became mixed with the bad and the holy sparks were blended with 
impurity, clarity was removed as needed for that time. Amongst the 
sparks that were blended with the encrustation part of them was 
still connected to their source. These parts drew him towards them 
and aroused in him a desire for bad Rachmana litzlan. He himself did 
not know why this craving suddenly appeared as this was against all 
rational thinking. Rationally, he should want to distance himself 
from this. This caused a fiery battle, a major conflict within him, his 
desire was drawing him to the bad, but his rational mind was telling 
him to stay on the right path. When man overpowers his desires, he 
elevates the sparks that were drawn to bad, and after the sparks are 
elevated clarity returns to man. Then he will not understand why he 
ever wanted to go after the bad, [unless there are still more sparks 
that require elevation], as long as the man is tested, he must battle 
against his desires. When he can suppress his desires, the reward 
that he earns is very great. The goodness he receives will no longer 
be ‘a free gift’ since he troubled so much and suppressed his desire 
and he suffered great pain for the benefit of his King, and to elevate 
the sparks which are a part of G-dliness extracted from impurity. 
All this happens when the man merits to control himself and 
suppress his wayward feelings. But, if chas v’shalom, he does not 
withstand his desires and he follows after them to sin, then, not only 
does he not elevate the holy sparks, rather, he causes them to 
descend lower and lower into the depths of the encrustations 
Rachmana litzlan, and then he will have to exert even greater effort 
to again elevate the holy sparks. 
Perhaps all this is hinted at in this passage. 'והארץ לא תמכר לצמיתות' 
– ‘The land shall not be sold in perpetuity’, the Torah warns the 
person with the command: ‘The land’ – these are the sparks that are 
blended in the earthly, materialistic things, ‘shall not be sold in 
perpetuity’, for the person who veers after his desires does not 
realize that these desires are caused by the sparks that want to be 
elevated, and we find that to his thinking, these sparks have chas 
v’shalom been converted to encrustations, and they are considered 
lost forever. Therefore, according to his mistaken thinking there is 
no reason to suppress his desires. To this the Torah warns that 
chalila you should be so mistaken. You must know that ‘for all the 
land is Mine’, these are the materialistic things that are Mine since 
they are sparks of holiness, and therefore, you must elevate them. 
You must realize that ‘for you are sojourners and residents with me’, 
and in this world you are only sojourners for you have only come 
here to elevate these sparks and then when you come to the World 
Above, you will earn great reward because you suppressed your 
desires, and this will not be ‘Shameful Bread’. Therefore, we should 
be careful and quick to elevate materialism, and this will be a 
rectification for our souls in the world that is completely good.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
וודו לה' כי טוב כי לעולם חסדה  

Rav Gamliel on the Parsha – Bamidbar 
was published today and b’Ezras Hashem will be in 

stores soon 

 החומר ותכליתו
Materialism and its purpose 

 
והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי: 

 )כה:כג(
The land shall not be sold in perpetuity, for the land is Mine, for 
you are sojourners and residents with Me. (25:23) 
I will first give an introduction so that we can understand the basis 
of the service that is hinted at in this passage. The holy seforim 
write at length about the holy sparks that emanate from all the 
formations in this world. This is because when the world was 
created, before Adam HaRishon sinned, there was great clarity in 
the world, and if that clarity would have endured, all the creations 
would have only craved their Creator and there would have been 
no desire for anything bad. This would be a nice and proper world 
and we would have been able to fulfill our designated purpose, 
which is to ‘benefit His creations’ and in fact, during the first hours 
of Adam HaRishon this purpose was achieved, for he was found in 
Gan Eden and he enjoyed every moment from the glow of the 
Shechina. 
HaKadosh Baruch Hu looked down upon His pleasant handiwork, 
but it was not pleasing to Him since according to His deep 
intentions, they had not yet reached His desired purpose. So, 
although Adam enjoyed every moment that he was in Gan Eden, 
but his wisdom caused him to not find a place for himself. In the 
midst of his enjoyment he thought to himself, what was the 
purpose of his creation? How can I repay His kindness? Since he 
could not resolve his question he was filled with shame and 
embarrassment. Although he was granted all that was good, still 
this was only ‘a free gift’, he had not earned it on his own, rather 
they looked down on him and bestowed him with ‘kindness’. This 
favor was called ‘Shameful Bread’ and as long as he felt this way, 
HaKadosh Baruch Hu did not see satisfaction from His handiwork, 
since the purpose of creation had not been realized. 
Chazal said (Megillah 31b) ‘the demolishing of old men is really 
building’ and certainly the demolishing done by the King of the 
World, and He Yisbarach saw fit to do something that appeared to 
be destructive, and He gave the primordial snake the permission to 
entice the man and make him err and if he would transgress what 
he was commanded and eat from the Tree of Knowledge, man 
would then be able to fashion the world like his Creator, and he 
would have earned the goodness on his own merit. Since as we 
have said, man could not find a place for himself in the world of his 
Creator, he paid attention to the advice of the snake and he ate 
from the Tree of Knowledge. However, after he stumbled, he 
immediately realized that with the sin that the snake had caused 
him to err, not only did he not merit to be like ‘G-d’, but his life 
went in on great darkness. The poison of the yetzer entered into 
the hollow of his heart and instead of craving his G-d, he saw 
himself in a murky world drawing his heart to lesser mundane 
things. 
That materialistic desire was the direct result of the conduct of 
Adam HaRishon. HaKadosh Baruch Hu made the nature of His 
world as an extension of the deeds of man. When man was alone in 
the world, and all of creation was dependent on his actions, and 
since he did something that was against the spirit of HaKadosh 
Baruch Hu and against his nature which was pure and holy. By 
doing this he blended the generalities of good with the generalities 
of bad and he caused great confusion.  
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“What will we eat in the seventh year?!”

The Magnificent Lesson Learned from Working the Fields and Vineyards: 
Man Sows in the Depths of the Earth and Believes in the Eternal One

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Behar 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

not question what he will eat.  For, when his trust wavers, 
chalilah, prompting him ask what he will eat, he creates 
a defect, chalilah, in the delivery of the bounty.  Thus, he 
bothers the Almighty to ordain the matter anew.  “If you 
will ask” means that if you think this way, then you will 
cause Me to do the following: “I will ordain My blessing for 
you.”  Rather, do not behave this way; trust Hashem with all 
of your heart.  Then, the bounty will be delivered without 
any interruption; nothing will ever be lacking.  

Emunah Is the Conduit 
 that Keeps the Bounty Flowing from Above

It appears that we can expand on his sacred notion by 
introducing what the Ohev Yisrael presents in the name of great 
Rabbi Yechiel Michel of Zlotshov, zy”a: 

The term “emunah” has two meanings.  Firstly, it simply 
means believing with certainty that something will happen.  
Additionally, we can suggest that “emunah” derives from 
the language (Esther 2, 7): “And he brought up (“omein”) 
Hadassah.”  This implies drawing forth and bringing up.  
For, emunah has this power; with emunah, this thing will be 
drawn from its source and delivered.  That is, by believing in 
Hashem, the blessed One, and trusting Him with complete 
emunah regarding any matter, then the matter will be 
ordered and delivered fully.  

Based on this introduction, Rabbi Michel, zy”a, interprets 
the following passuk in parshas Noach (Bereishis 7, 7): ויבוא נח" 

 Noach came . . . to the ark because—וגו' אל התיבה מפני מי המבול"
of the waters of the mabul.  Rashi comments: “Because of 

In this week’s parsha, parshas Behar, it behooves us to 
explore the mitzvah of shemitah (Vayikra 25, 20): וכי תאמרו מה" 

 נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וצוויתי את ברכתי לכם

 If you will ask, “What—בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים"
will we eat in the seventh year, for, behold, we will not sow 
and we will not gather our crop?”  I will ordain My blessing 
for you in the sixth year, and it will yield a crop sufficient 
for the three years.  

We will begin to shed some light on the subject by referring 
to the well-known explanation of the holy Noam Elimelech.  He 
cites his holy brother, Rabbi Zusha, zy”a, who wonders why the 
Torah elaborates here with the question: “What will we eat in 
the seventh year?”  Usually, the Torah opts for brevity; it would 
have sufficed to merely say: “I will ordain My blessing for you 
in the sixth year.”  Then, the question of what they would eat in 
the seventh year would have been unnecessary.  Here is Rabbi 
Zusha’s answer: 

It appears that when the Blessed One created the world, 
He created benevolently conduits to provide abundantly for 
human beings’ needs.  The abundance was designed never to 
cease.  Yet, when man declines spiritually and does not trust 
the Creator, blessed is He . . . with those impure thoughts, that 
man creates a defect, chalilah, in the heavenly realms; the 
power of the heavenly family is diminished, G-d help us, and 
the delivery of the bounty is interrupted.  Then, the blessed 
One must ordain once again for the bounty to proceed as it 
did from the beginning of creation.  

This is the implication of the question: “If you will ask.”  
The Torah is teaching mankind the ways of Hashem.  A 
person should have complete trust in his G-d and should 
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the waters of the mabul”—this teaches us that even Noach 
lacked emunah; he was ambivalent as to whether or not the 
mabul would come; hence, he did not enter the ark until 
the water forced him to.  Seemingly, this comment is very 
surprising.  After all, HKB”H attests to Noach’s righteousness 
(ibid. 1): "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"—because it is you that 
I have seen to be righteous before Me in this generation.  
So, how can we suggest that Noach lacked emunah and did not 
believe fully what HKB”H had told him?  This, however, is how 
Rabbi Michel explains the matter in the sacred words of the 
Ohev Yisrael: 

Now, Noach certainly believed wholeheartedly 
everything that the Almighty had told him—with his entire 
heart and soul, without question, as was his good nature 
always.  However, he was reluctant to believe this thing 
wholeheartedly, lest he would perhaps be the cause of 
the mabul.  For, his unqualified emunah would bring on 
the mabul with certainty.  Hence, he did not know what 
to do.  This is what Rashi, z”l, meant when he commented 
that he (Noach) lacked faith, believed and didn’t believe.  
He meant that, in truth, he believed; he simply feared to 
believe completely that the Blessed One would bring the 
mabul, because perhaps he would then be the cause of it, as 
explained, until the water forced him to.  

Thus, we learn an important principle from him.  Emunah 
functions as a conduit facilitating the delivery of bounty from 
above.  Therefore, when the emunah is defective or lacking, the 
delivery of the bounty is interrupted.  For, without the proper 
conduit, the bounty cannot be delivered from above.  This is the 
message of the passuk (Tehillim 32, 10): "והבוטח בה' חסד יסובבנו"—
one who trusts in Hashem will be surrounded by chesed.  Due 
to his trust in Hashem, the bounty he believes in is delivered.  

We can now comprehend Rabbi Zusha’s insight very well.  
HKB”H created the world such that it would not lack for 
anything; however, for the bounty to descend to the world 
without interruption, emunah is required; for, it is the conduit 
that enables the delivery of the bounty.  Thus, if they wouldn’t 
have inquired: “What will we eat in the seventh year,” the 
bounty would have continued to descend from above, providing 
each individual all his needs.  However, in the event they did 
inquire: “What will we eat in the seventh year,” it constituted 
a blatant defect in their emunah resulting in an interruption 

of the bounty.  Nevertheless, since they fulfill the mitzvah of 
shemitah properly: “I will ordain My blessing”—I will have to 
renew the delivery of the bounty.  

Those Who Trust Hashem Completely Also Ask 
“What will we eat in the seventh year”

In truth, we know from our sacred sefarim that the entire 
Torah is applicable and pertinent to every Jew according to his 
“madreigah”—spiritual level.  Everyone can find clues in the 
Torah as to how to better serve Hashem—every Jew according 
to his madreigah.  Applying this concept, the Yismach Moshe 
(Lech Lecha) provides us with a wonderful interpretation of 
an expression found frequently in the Gemara (Berachos 31b, 
Yevamos 71a, Kesubos 67a): "דברה תורה כלשון בני אדם"—the holy 
Torah employs common, everyday parlance; it speaks to every 
person in keeping with his spiritual level.  The Torah was given 
to all of Yisrael, regardless of an individual’s madreigah.  Thus, 
it employs language that speaks to each and every individual, 
regardless of his madreigah.  This is the implication of the 
phrase "כלשון בני אדם".  This is a fascinating concept and is a vital 
principle regarding Torah-study.  

Now, with this concept in mind, how does the inquiry—“what 
will we eat in the seventh year”—apply to proper, upstanding 
Jews, whose emunah in Hashem is not lacking in any way?  We 
are speaking about Jews who do not doubt for a second that 
HKB”H will provide them with their parnasah, as He does for all 
living creatures.  Clearly, the question “what will we eat” and 
the answer “I will ordain My blessing” also contain a valuable 
message for them apropos the service of Hashem.  

Therefore, as it is the nature of the Torah to be elucidated in 
seventy different ways, we will suggest a practical interpretation 
of the profound question: "השביעית בשנה  נאכל   Let us refer  ."מה 
to an elucidation in the Gemara (Shabbas 31a): והיה  "מאי דכתיב 

 אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו', אמונת זה סדר זרעים, עתיך זה סדר

ודעת זה סדר קדשים,  נזיקין, חכמת  זה סדר  ישועות  נשים,  זה סדר   מועד, חוסן 

 The Gemara inquires: What is the significance  זה סדר טהרות".
of that which is written (Yeshayah 33, 6): “The faith of your 
times will be the strength of your salvations, wisdom, and 
knowledge; fear of Hashem, that is man’s treasure”?  It 
answers that each of the six words: אמונת עתיך חוסן ישועת חכמת" 

  .alludes to one of the six orders of the Mishnah—ודעת"
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Tosafos explain: The term “emunat” refers to the order of 
“Zeraim.”  For, emunah in Hashem and sowing seeds go hand in 
hand.  Tosafos explain the reason for this phenomenon: מפרש" 

וזורע" העולמים  בחי  שמאמין   the Yerushalmi explains—בירושלמי 
that the person places his emunah in G-d (the Eternal One) 
and plants (sows seeds).  It is worth noting that this quote 
does not appear in our versions of the Talmud Yerushalmi; 
however, it does appear in the Midrash as follows (Bamidbar 
Rabbah 13, 15): "סדר זרעים שאדם מאמין בחייו של עולם וזורע".  

In truth, the commentaries find Tosafos’s comment difficult 
to comprehend.  Does only a true believer in G-d sow seeds?  
Even non-believers and heretics sow seeds in the ground.  For, 
they know that that is how nature works; seeds are planted in 
the ground and they grow.  

Planting in the Depths of the Earth  
Strengthens One’s Emunah in Hashem

Let us begin with the simple, straightforward explanation.  
In truth, even the goyim who do not believe in Hashem will not 
believe in him even after they plant things in the ground.  Here, 
however, we are talking about Jews who believe fully in Hashem 
with “emunah sheleimah.”  They are besieged by the yetzer 
hara like everyone else.  So, when they are engaged in matters 
of Olam HaZeh, the yetzer tries to make them forget Hashem’s 
presence and influence, and attribute their success to their 
own efforts and initiative.  The Torah cautions us regarding this 
phenomenon in parshas Eikev (Devarim 8, 11): 

"השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך, פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, 

ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך ושכחת את 

ידי  ועוצם  כוחי  בלבבך  ואמרת  עבדים,  מבית  מצרים  מארץ  המוציאך  אלקיך  ה' 

עשה לי את החיל הזה, וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל".

Take care lest you forget Hashem, your G-d, by not 
observing His commandments, . . . lest you eat and be 
satisfied, and you build good houses and settle, and your 
cattle and sheep increase, and you increase silver and gold 
for yourselves, and everything that you have will increase—
and your heart will become haughty and you will forget 
Hashem, you G-d, Who took you out of the land of Egypt 
from the house of slavery, . . . And you may say in your heart, 
“My strength and the might of my hand made me all this 
wealth!”  Then you shall remember Hashem, your G-d, that 
it was He Who gave you strength to make wealth.

Thus, we have explicit proof that the Torah is not cautioning 
us here about simple emunah in Hashem.  For, every Jew who 
believes in Hashem and His Torah believes with “emunah 
sheleimah.”  The caution here relates to man’s handiwork.  When 
a person does something with his own hands and experiences 
great success—amassing great wealth and property, luxurious 
houses, cattle and flocks—a great danger arises.  The more he 
succeeds through his own handiwork, the greater the likelihood 
that the yetzer hara will infect him with the misguided, false 
belief: "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"—My strength and the 
might of my hand made me all this wealth!  

This then is how to understand Chazal’s statement: אמונת זה" 

וזורע" עולמים  עולמים שמאמין בחי   From the moment a person  .סדר 
sows seeds in the earth and covers them up with dirt, he can 
no longer observe the process taking place beneath the ground.  
First, the seeds decay; then, they form roots that extend outwards 
and begin to grow.  The entire process depends on the goodwill 
and favor of the Creator above Whom he strongly believes in.  He 
prays to Him to deliver rain at the proper, most opportune time; 
he prays that the seeds will yield healthy, abundant produce; 
he prays that they will not be affected by some plague or pests 
that can ruin them very easily; he prays that they will not be 
damaged by inclement weather conditions.  

So, when tens of thousands of seeds are spread out across a 
man’s field, in the depths of the earth, and must develop like a fetus 
in its mother’s womb before they reveal themselves to the outside 
world, there is no danger that a Jew with “emunah sheleimah” 
in Hashem will fall prey to the yetzer’s persuasive, subversive 
argument of: "הזה החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם   For, under those  ."כוחי 
circumstances, it is impossible to forget even for a moment how 
much he depends on heavenly goodwill and supervision.

In fact, I have heard many farmers, who are “ba’alei teshuvah,” 
who have fields and vineyards, describe how they grew closer 
to Hashem.  After plowing and planting seeds in the ground, 
they felt powerless to ensure the success and yield of their 
produce.  They could not avoid raising their eyes toward the 
heavens and entreating HKB”H, the Master of the Universe, to 
send the rains at the proper time.  In this manner, their emunah 
in Hashem grew and became stronger, because they realized 
just how much they relied on His goodwill and supervision.  
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Berachah Is Only Found in Something 
 that is Hidden from the Eye

With this in mind, we can readily comprehend the teaching 
in the Gemara (Ta’anis 8a): אמר רבי יצחק אין הברכה מצויה אלא בדבר" 

תנא באסמיך.  הברכה  את  אתך  ה'  יצו  כח-ח(  )דברים  שנאמר  העין,  מן   הסמוי 

שנאמר בו.  שולטת  העין  שאין  בדבר  אלא  מצויה  הברכה  אין  ישמעאל  רבי   דבי 

 Rabbi Yitzchak said: Berachah is  יצו ה' אתך את הברכה באסמיך".
not found except in something hidden from the eye, as it 
states (Devarim 28, 8): “Hashem will order the berachah to 
be with you in your granaries.”  It was taught in a Baraisa 
of the academy of Rabbi Yishmael: Berachah is not found 
except in something that is not visible to the eye, as it 
states: “Hashem will order the berachah to be with you in 
your granaries.”

Let us explain based on our current discussion.  When a 
person’s possessions are not visible, it is easier to overcome 
the yetzer of "ידי ועוצם   and avoid attributing one’s—"כוחי 
success to one’s own efforts and abilities.  In this situation, 
his emunah in Hashem, which is an auspicious portent for 
berachah, can grow.  As we have learned from the great Rabbi 
of Zlotshov, zy”a, “emunah” means drawing forth.  However, 
when a person’s property and possessions are always visible, 
it is extremely difficult to overcome the yetzer that opposes 
emunah.  Therefore, berachah is not present.  

This is why the Gemara cites as proof the passuk: 'ה  "יצו 

 is a granary, a place where "אסם" For, an  .אתך את הברכה באסמיך"
grain and produce are stored.  As long as the seeds were in the 
depths of the earth, the yetzer of "כוחי ועוצם ידי" did not pose a 
significant threat; however, when the produce became visible 
above ground, and the farmer sees the bountiful yield with his 
own eyes, he is liable to fall prey to the malevolent yetzer of 
  ."כוחי ועוצם ידי"

Therefore, it is advisable to move all of the grain or produce 
into a storage facility, so that it will be out of sight.  This is the 
message conveyed by the passuk: "באסמיך הברכה  את  אתך  ה'    ."יצו 
They deduced from this passuk that berachah only rests 
on something that is hidden from the eye.  David HaMelech 
conveys this fact in the passuk (Tehillim 126, 5): הזורעים בדמעה" 

  .those who sow in tears will reap in joyous song—ברנה יקצורו"
They sow in tears, knowing that their success depends totally 
on the Almighty; they beseech him to provide them with ample, 

well-timed rain.  Hence, they are assured that they will reap 
with joyous song, because their emunah will bring berachah to 
all of their handiwork.  

The Cheit Eitz HaDa’as Stemmed 
 from a Lack of Faith in the Eternal One

I was struck by a wonderful idea.  We can apply this 
knowledge to explain the “cheit Eitz-HaDa’as.”  As a result of the 
cheit, HKB”H imposed the penalty of death upon Adam HaRishon 
and all of creation, in keeping with His caution (Bereishis 2, 
 but—"ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות" :(17
from the Eitz HaDa’as Tov VaRa you shall not eat thereof; 
for on the day you eat of it, you shall surely die.  Additionally, 
HKB”H punished him with regards to his parnasah; he would 
have to toil and work the land (ibid. 3, 17): 

לא  לאמר  צויתיך  אשר  העץ  מן  ותאכל  אשתך  לקול  שמעת  כי  אמר  "ולאדם 

ודרדר  וקוץ  חייך,  ימי  כל  תאכלנה  בעצבון  בעבורך  האדמה  ארורה  ממנו,  תאכל 

תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי 

ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב".

To Adam He said, “Because you listened to the voice of 
your wife and ate of the tree about which I commanded 
you saying, ‘You shall not eat of it,’ accursed is the ground 
because of you; through suffering shall you eat of it all the 
days of your life.  Thorns and thistles shall it sprout for you, 
and you shall eat the herb of the field.  By the sweat of your 
brow shall you eat bread.  For you are dust, and to dust 
shall your return.”  

Now, we have a fundamental principle that that the Creator, 
blessed is He, is the source of good and does not treat His 
creations cruelly.  So, when mankind is subjected to suffering 
it serves a beneficial purpose—such as alerting him to improve 
his ways.  This concept is articulated in the following passuk 
(Devarim 8, 5): אלקיך ה'  בנו  את  איש  ייסר  כאשר  כי  לבבך  עם   "וידעת 

 you should know in your heart that just as a father—מיסרך"
will chastise his son, so Hashem, your G-d, chastises you.  
With this in mind, we must endeavor to explain how the 
punishment for the “cheit Eitz HaDa’as” was consistent with the 
principle of “midah k’neged midah”—measure for measure.  

It appears that we can explain the matter based on that which 
is written prior to the “cheit Eitz HaDa’as” (Bereishis 2, 15): ויקח" 

 Hashem G-d took—ה' אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה"
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the man and placed him in Gan Eden to work it and to guard 
it.  Chazal explain in Pirkei D’Rabbi Eliezer (Chapter 12): 

"ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה, ומה עבודה היה בתוך הגן שאמר לעבדה 

ולשדד את  ולחרוש  עדן, שיזמור לכרמים,  בגן  יש מלאכה  ולשמרה, שמא תאמר 

האדמה, או לעמר או לקצור, והלא כל האילנות נצמחין מאליהן. שמא תאמר יש 

מלאכה בגן עדן להשקות את הגן, והלא נהר מושך ויוצא מעדן, שנאמר )בראשית 

לעסוק  אלא  ולשמרה,  לעבדה  ומהו  הגן[.  את  ]להשקות  מעדן  יוצא  ונהר  ב-י( 

בדברי תורה ולשמור את דרך עץ החיים, ואין עץ חיים אלא תורה, שנאמר )משלי 

ג-יח( עץ חיים היא למחזיקים בה".

We learn from this Midrash that prior to the “cheit Eitz 
HaDa’as,” man was not required to work the fields or vineyards 
or tend to them; everything grew on its own without any effort 
from man.  “To work it” and “to guard it” meant to occupy 
oneself with Torah-study and to preserve the ways of the Torah.  
Furthermore, the Gemara explains (Sanhedrin 59b): אדם הראשון" 

יין" לו  ומסננין  בשר  לו  צולין  השרת  מלאכי  והיו  היה,  עדן  בגן   Adam—מיסב 
HaRishon would recline in Gan Eden and the ministering 
angels would roast meat for him and strain wine for him.  
Seeing as everything was prepared and ready for him, he did 
not have to exert any effort or pray to Hashem.  Consequently, 
the condition of "מאמין בחי העולמים וזורע" was lacking.  

Thus, we can suggest that this is why Adam and Chava were 
easy prey for the nachash hakadmoni—the serpent in Gan Eden.  
Their emunah in Hashem was challenged, and they fell victim to 
heresy, as indicated by the passuk (Bereishis 3, 4): ויאמר הנחש אל" 

 האשה לא מות תמותון, כי יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם

 The nachash said to the woman, “You will  כאלקים יודעי טוב ורע".
not surely die; for G-d knows that on the day you eat of it 
your eyes will be opened and you will be like G-d, knowing 
good and bad.”  Rashi explains: ,כי יודע, כל אומן שונא את בני אומנתו" 

 The nachash—מן העץ אכל וברא את העולם. והייתם כאלקים, יוצרי עולמות"
argued: “Every craftsman hates others of his craft; G-d ate 
from the tree and created the world.  So, by eating from the 
tree, you will be like G-d, fashioners of the world.”  

Consequently, HKB”H punished them accordingly to teach 
them a valuable lesson: “Accursed is the ground because of 
you; through suffering shall you eat of it all the days of your 
life.  Thorns and thistles shall it sprout for you, and you 
shall eat the herb of the field.  By the sweat of your brow 
shall you eat bread.”  It was imperative that they develop a 
keen sense of emunah in Hashem.  They would no longer receive 
their nourishment without any effort on their part.  It would 

become necessary for man to plow, sow, and remove thorns 
and stones from the field.  This would fortify their emunah in 
Hashem by fulfilling the condition of "מאמין בחי העולמים וזורע".  

In What Merit Will We Eat 
 in the Seventh Year if We Don’t Sow

We now have cause to rejoice.  We can finally shed some 
light on the subject and explain the pesukim so that they apply 
even to those whose emunah is complete: נאכל מה  תאמרו   "וכי 

תבואתנו" את  נאסוף  ולא  נזרע  לא  הן  השביעית,   ,If you will ask --בשנה 
“What will we eat in the seventh year, for, behold, we will 
not sow and we will not gather our crop?”  They understood 
that the tikun for the “cheit Eitz HaDa’as” required man to 
exert himself—to plant and have emunah in Hashem that his 
efforts would be productive.  That was fine and well during the 
first six years of the cycle during which working the fields was 
permitted.  During those years, man planted and demonstrated 
his emunah in the Eternal One.  In the merit of his emunah, his 
labor was imbued with berachah.  

But what of the seventh year?  "מה נאכל בשנה השביעית"—“What 
will we eat in the seventh year?”  They are asking: In what 
merit, will we draw and deserve berachah in the seventh year?  
“For, behold, we will not sow and we will not gather our crop.”  
That being the case, we will not qualify as "מאמין בחי העולמים וזורע"; 
hence, we will not have the segulah to draw the berachah from 
above.  HKB”H responds to this inquiry with incredible advice: “I 
will ordain My blessing for you in the sixth year, and it will 
yield a crop sufficient for the three years.”

Let us explain.  As pointed out, we are discussing proper, 
kosher individuals who want to express their strong emunah in 
Hashem by sowing their seeds and relying on the Eternal One.  
Therefore, HKB”H assures them that their sixth-year plantings 
will yield enough produce for three years.  Consequently, they 
will be required to triple their level of emunah in the sixth year.  
In the merit of that heightened emunah, they will be blessed 
with three years of berachah—the sixth year, the shemitah 
year during which they are prohibited from working the fields, 
and the eighth year, during which there is no produce from the 
shemitah year.  

Let us add another insight based on the commentary of the 
Kli Yakar.  He writes that the purpose of observing the shemitah-
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year is to instill in Yisrael the attribute of “bitachon”—trust—in 
Hashem.  Here are his sacred words: 

I say that the reason for this mitzvah is to instill in Yisrael 
the trait of emunah and bitachon in Hashem.  HKB”H was 
concerned that when they came to the land, they would 
occupy themselves with working the land in the customary, 
natural way.  When they would succeed, they would forget 
Hashem and abandon their trust in Him.  They would think 
that their own efforts and the strength of their hands 
produced this success, and the world operates according to 
the laws of nature.  They will think that the land is theirs, 
they are the owners and there is no one else.  Therefore, 
Hashem removed them from the natural order entirely . . 
. 

Thus, Hashem said: The opposite will happen.  During 
the sixth year, it will receive so much additional power 
prompting the statement: “I will ordain My blessing (for 

you) in the sixth year, and it will yield a crop sufficient 
for the three years.”  As a result of all these feats that I 
perform on your behalf, you will realize that the land is 
Mine.  As a result, your eyes will be raised to Hashem, as 
was the case with the daily falling of the mahn; so that your 
eyes will always be directed toward Hashem, and you will 
always place your trust in Him . . . This is the correct and 
clear-cut reason, more so than what is mentioned in the 
commentaries regarding this subject.    

Let us summarize.  We have the planting in the sixth year 
with tremendous emunah in the Eternal One, believing that He 
will cause the field to yield enough to sustain them for three 
years.  Additionally, we have the observance of the mitzvah 
of shemitah that fortifies and enhances one’s emunah and 
bitachon in Hashem.  The overall result is stronger emunah in 
Hashem.  This constitutes a magnificent tikun for the “cheit Eitz 
HaDa’as,” upon which the complete geulah depends—swiftly, in 
our times!  
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

ne of the goals of the Mitzvoh of Shmittah, leaving the land 
fallow during the seventh year, is to remind people that they 
are not owners of the land, but are only tenants. In addition, 

they also need to learn that any Brocho that they receive did not come 
from their Hishtadlus, their efforts. Although their efforts are their 
responsibility, they will not affect the outcome. Hashem’s Brocho, which 
is increased during the sixth year of the cycle, is all that they will need to 
support themselves and their families.
 
The overall lesson of Shmittah should be one of humility, as people 
realize that their personal contributions will have little, if any, effect. They 
do not own their own land (or even their bodies, which are also “on 
loan” from Hashem for an undisclosed amount of time), and have little 
control of their destiny.
 
These three messages should be combined, and teach people that they 
live in a bubble for most of their lives. They may believe that they are 
wealthy landowners, and that their efforts are what makes them succeed. 

Then, during the seventh year, they are stripped of their rights, and can 
only eat the food of the land together with the “little people”. Despite 
their fear of being unable to find food, they will find that Hashem’s Brocho 
feeds them without any Hishtadlus on their part.
 
At some point in people’s lives they will find themselves tossed out of 
their bubble. This will not be a comfortable experience. Nevertheless, it 
will be an experience that is intended to teach a lesson that everyone 
needs to consider. 
 
Everyone lives in a bubble. Some people believe that their wealth, 
humor, education, etc. indicate that they have more control of their lives 
than they actually have. While most people forget this, when they find 
themselves outside of their bubble, they should self-reflect, instead of 
being resentful. If they do, they will merit to know that it is Hashem, and 
not their skills, that has taken care of them their entire lives. As with the 
lesson of Shmittah, they should remember this lesson for years after 
Shmittah has ended.

O
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eople are often told that they can control their lives. They can 
“decide” that something is good or bad, and based on those 
decisions, they will enjoy, or lament, their lives. People often 

say this with contempt in their voices, and with a sprinkling of a 
“holier than thou” attitude. While the premise that attitude affects 
how people manage their day is accurate, many people will consider 
any instruction to change their attitudes as insulting, because people 
obviously don’t understand how difficult a life they have. No one 
wants to hear that their unhappy life is the 
result of their personal decisions.
 
In this article, I would like to describe a step 
that takes place before people suffer, or rejoice, 
from their “decision” to be, or not to be, happy, 
and whether or not they will manage in life. It 
is similar to a discussion that people will not 
appreciate (explaining why it is their attitude that causes their success 
or failure), but with a difference, which I hope will motivate people 
to embrace my message.  My focus is on finding the source of the 
problem, instead of trying to fix it once it has been “broken”.
 

My theory is that people’s thought processes are difficult to change 
once multiple layers of thoughts reinforce each other until they 
become a rigid belief. This eventually suffocates their ability to think 
logically. The accumulation of these layers creates multiple reasons 
for why today does not work, why today can never be repaired, and 
why today’s failures will pile up upon each other. Under the weight of 
those thoughts is a single, minimally-worded statement, which, with 
determination, can be challenged and will “bring down” the entire 

pile.
 
My confidence in the possibility that people can 
change this process acknowledges that challenging 
people’s starting points generally does not 
work when it is done through others. People 
are convinced that their intuition, instincts, 
and intimate knowledge of their personal 

lives is so accurate that no one should dare to trespass into 
their minds. They believe that their conclusions are a form 
of prophesy, are sacred, and are not to be questioned. People 
become offended when they are told that their conclusions about 
their short/long term lives are wrong.

P
How Our “Starting Points” Affect Our Chances of Success
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"No one wants to hear 
that their unhappy life is 
the result of their personal 

decisions."

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.
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 It is difficult to change people’s starting points as they seem to be 
based on facts. People believe that past performances are indicative 
of future results. They are certain that their previous experiences 
support their doomsday conclusions, which are often supported 
by their friends' “war stories”. In truth, past performances do 
not shape the future; it is their starting points that almost 
always affect their outcomes, instead of predicting them.
 
It is people’s starting points, their first thoughts of the day 
which “tell” them how to think for the remainder of the day 
and, in some circumstances, their entire lives, that need to 
be addressed. Below are a few examples:
 
I often wake up in the morning completely exhausted, a feeling similar 
to being hit by a (very big) truck. That is my first point, and can be 
considered my starting point. When that is my first thought, I know 
I have to switch from “cruise control to manual”. My next thought, 
usually with a lot of effort, is, “I’m going to rock today”.
 
I am not fooling myself. I may not rock today, but, at the same time, 
I may also not feel like I got hit by a truck. What I have learned is 
that I can not, and should not, predict my 
day. If I do, I will stop trying to decide the 
day’s outcome. My goal is to cancel out the 
negative prediction of the day’s outcome, 
which is that I am already worn out and 
unable to tackle the day, before I get out 
of bed. When I am lucky, I can even make 
myself upbeat about the coming day.
 
However, people’s starting points are not satisfied with mapping out 
the day in advance. Waking up with the day’s prediction does more 
than warn them how their day will go. It also causes them to believe 
that their disappointment, frustration, and even anger at how the day 
will “play out”, is a part of what they should expect. I have spoken 
to many people who became angry with me when I asked them to 
accept their challenging day, without the indignant resentment that 
they usually bring with it.
 
Deciding how to feel can be a positive tool. I remember that 
when I was dating, I adopted the attitude that I would always enjoy 
the date. I decided that I would try my best to enjoy the person’s 
company. When that was impossible, I would enjoy relating the non-
enjoyable experience to others (without names, of course).
 
People’s days are sometimes a mess. It is not fun for adults when 
children hide their socks, miss their bus, forget their lunch, and they 
know that the boss will be in a bad mood when they finally get to 
work. Days when everything goes wrong are like bad dates but, as all 
people experience these types of days, they enjoy telling their stories 
about them when they are over. It becomes their badge of honor, and 
turns them, for a moment, into master storytellers.
 

The entire experience of a bad day should not be limited to the 
frustration of looking for a sock under the couch, and the sharing 
of the difficult day with friends. Instead, there is nothing wrong with 
thinking about the sock, as long as the thoughts also include, “Today 
will rock, either because it will be a great day, or it will be fun to tell 
others about my horrific day after it settles down,” in their starting 
point.
 
Starting points should be people’s moral guides, as they whisper to 
themselves what their moral obligations are. However, sometimes 
their moral guides are hijacked, and instead of soothing them and 
supporting their positivity, they tell them that they are obligated to be 
upset and indignant, and that they should not tolerate the relentless 
injustice that they experience daily.
 People should be aware, that unless they take control of 
their first thoughts every morning by challenging them with 
positive thoughts, their original starting points will insist on 
how their day will play out, how devastating the events of the 
day will be, and how negatively they are expected to react to 
them.  It becomes impossible to recover from such starting points. 
Instead, people should begin every morning with thoughts that mold 

their starting points, and make the rest 
of their day’s thoughts easier to contain, 
shape, or reject.
 
If people do not challenge their starting 
points, they will find that their daily 
predictions may become scarier and scarier. 
The intensity of those predictions may be 

true (the day will be worse than I ever imagined), and the predictions 
may widen their range of irrational fears. Instead of worrying that 
their children will wake up in bad moods, they may begin to worry 
about their overall family safety, or self-diagnose their most harmless 
behaviors as life-threatening illnesses.
 
Starting points affect people in multiple other ways. I often hear 
that, “People do not have self-control when they want to do very 
enticing Aveiros, and therefore, it is understandable when they fail”. 
That is their starting point. They have a built-in weakness which 
“allows” them to fall short and not feel guilty. Their starting point 
affects the outcome, and I believe, that subconsciously, their 
starting point wants to make it more comfortable for them 
to do the Aveiros that they want to do.
 
People must consider whether they want to control their 
thoughts, or if they want their thoughts to control them. This 
decision can not be made by others. The insult of being told by others 
that they are being controlled by their thoughts is usually too much 
to bear. Instead, people, on their own, must consider their lives and 
responsibilities. They should begin their commitment to live healthier 
and happier lives, by challenging their starting points, which are 
their first thoughts each morning, and/or when they embark on any 
new project. 
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"Deciding how to feel 
can be a positive tool."
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Dovid Gurwitz 
Parshas Behar 

“Jewish” Interest Rates 

I deal with interest rates as part of my business life of predictive  investment research from past 
patterns.  

It is quite fascinating that there is a 60 year cycle in the flow of highs and lows in interest rates, 
seen as follows: rates are very low now, in 2012. In the early 1980s, most who are old enough can 
remember that interest rates were very high.  

In the early 1950s, rates were low. In fact, a friend told me that he remembers the US Government 
selling US Savings Bonds in the early 1950s for around 3 per cent. In the early 1920, rates were 
high, and in 1890s, rates were low, and in the Civil War – early 1860s - rates were high. This 
pattern goes back for at least hundreds of years. According to this, interest rates should go up until 
2040! 

“Jewish” interest rates, however, require us to develop a mindset to keep us seeing that they are 
actually always quite high - and they should never come down. 

How can that be – especially if we are not allowed to charge “neshech”? 

First, let’s look at the Baal Haturim’s portrayal of the frightening power of charging a fellow Jew 
interest. He begins his analysis by juxtaposing this week’s parshas Behar, Vayikra 25:35 and 36: 
do not take from him interest or increase – and let your brother live with you. This alludes to the 
idea that anyone who lends with ribis does not live – in techias hameisim.  

He also points out that the gematria of neshech – is 370, equaling zeh nachash – this is like a 
serpent. Chazal tell us that the nachash will not be healed from the curse of the belly crawl and 
dust diet in the future, when other creatures will be cured of what they lack, as it says in Yeshaya 
65:25: v’nachash afar lachmo – but for the serpent, dust will be his food. He states that interest 
resembles a serpent, because it also takes a bite from the borrower. Neshech also means bite. 

Second, along these lines of “fear and interest”, possok 25:36 - where lending is mandated without 
neshech or tarbis - states: al tikach maeto neshech ‘vtarbis v’yaraisa ma’elohecha – and fear your 
Hashem - vchai acheicha emach”.  

Third, Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l connects Parshas Behar, with its prohibition of nezek and 
ribis, to its related Tehillim 112, which states in possuk 5 that tov eish chonei umalveh yeculcal 
devarav bemishpat– good is the man who is gracious and makes loans, and who regulates his 
affairs with judgment”.  
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Possuk 1 discusses happiness: “hallelukah ashrei eish yareh es Hashem bemitzvos chafetz meod”– 
happy strives the man who fears Hashem, whose greatest desire is for his commandments. Like the 
parsha, its related Tehillim and its call to lend also comes coupled with fear of Hashem., through 
the “lending” in possuk 5 combined with fear of Hashem in possuk 1. 

Rashi explains that possuk 5 means that he who is gracious to the poor and lends to them and is 
not so exacting as to say that “I do not have the ability”. Instead, he is generous with others and 
sparing with himself in food and drink and clothing.  

Possuk 5 continues the idea, says Rav Hirsch, that the only one who can be truly happy is one 
being kind to others, while concomitantly permitting himself only such things that are in strict 
accord with justice and right. In other words, by lending, he sees himself as part of a larger order – 
Hashem’s order – where giving to others is greater than to oneself. 

Now we can begin to see Jewish interest differently. 

Rav Hirsch explains that neshech is phonetically related to nezek – damages – to the borrower, 
while tarbis refers to increase to the lender. He describes from Baba Metzia how - practically - there 
cannot be one without the other. He then gives a lengthy and wonderful explanation that stresses 
that the Torah does not say that interest is wrong.  

Rather, it continues “yovel” thinking that, just as the soil requires recognition of Hashem, so does 
the idea pertain to movable goods as well. Our money is not our property – only conditionally. 
Hence, possuk 6 of Tehillim 112 ends that the tzadik will be held as an everlasting remembrance.  

Why? Not charging monetary interest is part and parcel of tzedakah. True “mental” interest of right 
and just is always required. Thus, the thought of Hashem as the owner of our possessions, when 
introduced into the social relations of man to man, make the otherwise justified loan as neshech 
and tarbis, and interest –free loans become the greatest act of sacrifice with which we have to seal 
our homage to Hashem. 

The letters of ribis can also form the word bris. The Baal Haturim also points out that the gematria 
of ribis is 612 – equivalent to 612 mitzvos. 

Who else but Rav Hirsch could so eloquently conclude his discussion with the following, with such 
current relevance? 

“The life of your brother is with you – his mission and his development. You are not there only for 
yourself and you do not earn only for yourself…Part of your mission of acquiring the means to 
accomplish your mission in life is to acquire the means to enable you to help your brother to 
accomplish the mission of his life…  

"This “im”- Ayin Mem - meaning “with” – makes you an “am” – also Ayin Mem – meaning “nation”. 
And, inasmuch as it is not communist compulsion, not the force of taxation, not the fear of the 
specter or red revolution, but the consciousness of duty dictated by the – once again - fear of 
Hashem – which binds this free - willed and nevertheless – or perhaps – therefore – so eternally 
strong bond of mutual help and assistance, that this constitutes the realization of that word of 
Hashem when He chose us – v'lakachti eschem li la’am - for it is the pure consciousness of Hashem 
which forms a community of a nation.” 

That is true Jewish “interest”- helping to form and maintain the individual mission of each member 
of the community. To that extent, we should all strive to keep this rate of Jewish “interest” 
increasing. 
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You shall sound a broken blast on the Shofar… on Yom Kippur you 
shall sound the Shofar throughout the land… and you shall proclaim 

freedom throughout the land. (25:9,10)

The mitzvah of sounding the Shofar on Yom Kippur of the 
Yovel – fiftieth year – is unlike the mitzvah of sounding the Shofar on 
Rosh Hashanah. The Sefer HaChinuch explains that on Rosh 
Hashanah, the purpose of the Shofar is to help us focus on the 
Akeidas Yitzchak, Binding of Yitzchak Avinu, thus encouraging us to 
think of his extraordinary ahavas Hashem, love for the Almighty. We, 
too, should learn from his example and thus imbue ourselves with 
love for Hashem, thereby increasing our merits on this day when all 
of Hashem’s creations are judged. On Yom Kippur of the Yovel, 
however, the sounding of the Shofar is to publicise the right to 
freedom, which the slaves now have earned. 

The eved Ivri, Hebrew indentured slave, goes free during 
the Yovel. The Shofar blast is his signal. It also provides the owner 
with an important message. He has benefited from the services of 
his eved for some time – and rightfully so. After all, he did pay a 
pretty penny for the right to have him as his eved. No one enjoys 
giving up a good thing, but nothing goes on forever. The moment of 
freedom has arrived for the eved. It is now time for the master to let 
him go. The Shofar’s message is quite simple: This is taking place 
throughout the land. You are not the only one who is losing the 
services of his eved. Everybody is! We are all in this together. The 
mere fact that he is not alone engenders within the master a sense 
of limited acquiescence that, at first, might seem to be reluctance, 
but, in the end transforms to acceptance with the awareness that it 
is happening throughout the land.   

The eved also requires a reminder that it is time to move 
on. During the previous few years, he has come to admire and look 
up to his master. He has become a part of his family. Indeed, when 
things were not going his way and life seemed cruel, his finances in 
the red zone, the master came to his rescue and bailed him out. He 
would not mind remaining in this warm, welcoming, supportive 
household. The Shofar reminds him that it is time to move on, to go 
home and rebuild his life. 

In conclusion, the Sefer HaChinuch teaches us that the 
sounding of the Shofar on the Yom Kippur of Yovel presents a 
message of solidarity. The master is informed that this is taking place 
all over the Land, and the eved discovers that he is not the only one 
being freed. To paraphrase the words of the Sefer HaChinuch, Ein 
davar she’yechazek libos bnei adam kemo maaseh ha’rabim, “As 
there is nothing that strengthens the hearts of people like the action 
of many”; this truth cannot be overemphasised. The mere thought 
that one’s actions can inspire and impact the lives of many is 
compelling. Everyone wants to inspire and bring merit to the many. 
Indeed, Horav Aharon Leib Shteinman, zl, would implore those who 
went to pray at the gravesites of the tzaddikim, righteous persons, to 
plead for him that he merit to continue being mezakeh es ha’rabim. 
The question is: How do we define ziku ha’rabim? How “many” 
comprise rabim? The manner in which Rav Shteinman defines the 
criteria for zikui ha’rabim is indicated by the following vignette.

A rav who served as chazzan, led the services, in a small 
shul in Bnei Brak was offered the opportunity to perform in the 
same capacity in another, much larger, congregation. The new shul
was greater both in quantity of worshippers and in quality. In a 
synagogue in which the davening is on a higher, more intense level, 
the chazzan plays a critical role in the High Holy Days prayer service. 
He was tempted to leave his current position, but the gabbaim in 
charge of the shul were quite adamant in their reluctance to allow 
him to depart. He decided to seek the counsel of Rav Shteinman.

Rav Shteinman asked the Rav which shul would have an 
easier time finding another chazzan. His response was the larger 
shul, since it was a prestigious minyan, both in size and character of 
its worshippers. When Rav Shteinman heard this, he replied, “If this 
is the case, you must remain at the smaller shul.” 

Hearing this, the Rav countered, “The purpose of leading 
the services is zikui ha’rabim. Obviously, the opportunity to bring 
merit to the many, increases manifold at the larger shul.” Rav
Shteinman’s reply should serve as a lesson and definition of the 
principle of zikui ha’rabim for us all. “Who told you that zikui 
ha’rabim is determined by numbers?” Rav Shteinman asked. “Zikui 
ha’rabim is ascertained by where a person is needed most, where 
his impact will be greatest.” Rav Shteinman compared this to an 
opportunity to render a lecture/class/study group for a large 
prestigious group, as opposed to a small, less-distinguished and 
sought-after group. Obviously, the larger group has no dearth of 
applicants for the job, while the smaller one must work at locating 
an impressive lecturer. Zikui ha’rabim demands that one go where 
he is most needed! Rav Shteinman added, “The rule concerning zikui 
ha’rabim is: The criteria for avodas HaKodesh, holy/spiritual service 
(on behalf of Klal Yisrael) is dependent on, and determined by, what 
Hashem will gain, where kavod Shomayim, glory of Heaven, will 
increase the most. (In other words, it is not about you/us – it is only 
about Hashem).”

Zikui ha’rabim is the primary motivating factor in 
undertaking to enter the field of klal work, i.e., community service. 
Zikui ha’rabim is comprised of two words – some focus on the 
rabim, many, while the more idealistic place the emphasis on the 
zikui, bringing merit. Rav Shteinman taught – go where you are 
needed most, where your contribution will have the greatest impact. 
It is not all about numbers. It is about reaching out and helping our 
brothers and sisters wherever they are. 

In the last few years, the clarion call for minorities has been 
that their “lives matter.” In our own religious camp, with its diversity 
of backgrounds, the opportunity for outreach is often determined by 
numbers. Is it worth my time to travel to a small town to teach a 
group of Jews, or should I devote my talents to the larger 
community? Does the prisoner incarcerated for a serious crime 
deserve the same attention as the Jew: living in a fine Jewish 
community, going to shul and doing all of the “right” things? I think 
so, because it is not about numbers. In the city there are, baruch 
Hashem, many talented talmidei chachamim who are available to 
teach. Communities that have prisons are usually a couple of hours 
drive from the bastions of Torah. An added disadvantage is that the 
people living in small, distant communities or incarcerated in prison 
are not as geshmak, pleasant, pleasing, edifying, stimulating (I can 
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go on, but I believe the reader understands.) It all depends on why 
we go, and for whom: is it for ourselves; or for Hashem?

One of the legendary mezakah es ha’rabim was Horav 
Aryeh Levin, zl, an individual who earned the appellation Tzaddik of 
Yerushalayim, warranted the respect of all Jews – both observant 
and those not yet observant; he was progenitor for generations of 
gedolei Yisrael. He was officially the Mashgiach of Eitz Chaim 
Yeshivah, but his distinction came from his outreach to the 
chronically ill patients who were quarantined due to the contagious 
nature of their illness, and for his extraordinary care, love and 
outreach to the Jewish prisoners incarcerated under the British 
Mandate. To quote a prisoner, “His eyes illuminated the darkness of 
our cells… for he was a bridge to the past generations, a link of 
prayer with the Almighty.” 

In 1965, timed to coincide with Rav Aryeh’s eightieth 
birthday, a group of veteran resistance fighters – dating back to the
Mandate period – gathered together with their families in the 
courtyard of the old central prison to pay tribute to the man who 
meant so much to them – without whom they would not be here 
today – both spiritually and physically. Rav Aryeh rose to say a few 
words: “The significance of this assembly is that it has brought 
friends together… It particularly makes my heart glad to see the 
families of the prisoners, especially the young children, since I have 
always loved small children.” He stopped for a moment, then added, 
“I do not know if I will be privileged to be with you again like this. All 
I ask is that you tell your children: ‘There was an old Jew in 
Yerushalayim who loved us very much.’” With that, he burst into 
tears, and, among the thousands of people assembled in his honour, 
not a dry eye was to be found.

Rav Aryeh resuscitated these men, giving them a new lease 
on physical life, while introducing them to the life of the spirit. He 
did this with love – a love that was reciprocated. It was not only the 
prisoners who benefitted from his extraordinary, selfless love. It was 
the lepers living in the leper hospital – twelve Jewish patients 
surrounded by 300 Arab lepers. Rav Aryeh was not permitted to 
make physical contact with them; thus, he merely sat there and read 
from the Chumash with Rashi’s commentary, explaining the laws, 
giving insight into the narrative and making the Torah come alive to 
these Jews who themselves were more dead than alive. 

The living conditions were subhuman, filled with morass 
and neglect. He became involved in the lives of the patients, gave 
them hope filled with love. He sought kosher food for them, with his 
rebbetzin preparing the meals that he carried to them. He did not 
fear the contagious nature of the disease, because “those on their 
way to perform a mitzvah are not harmed.” He did not reach the 
“masses.” He did not make tapes, write books, have an internet site. 
He reached the few who no one was interested in reaching. His idea 
of zikui ha’rabim was to act on behalf of those in need – who have 
little hope of having someone reach out to them. He was real, 
placing the needs of his beneficiaries above his own. 

ובשתותחפשמלאשיאוותזחאלאשיאםתבשו
Each of you shall return to his ancestral heritage, and each of you 

shall return to his family. (25:10)

Freedom is a precious commodity of which not all people 
are availed. Thus, when one who had heretofore been a slave to a 
master, one whose life was essentially not his own, the first thing to 
enter his mind, the first thing for which he would yearn, would be: 
freedom; return to his family; his home; his original lifestyle. Yet, the 
Torah teaches us otherwise: “Each of you shall return to his ancestral 
heritage.” Does property precede family? Does material sustenance 
come before freedom? Horav Zalman Sorotzkin, zl, explains this 
from a practical point. People often lose their freedom as the result 
of a hungry family and a lack of financial source of sustenance to 

support it. Under such circumstances, a person can be driven over
the edge to do the unthinkable. The eved Ivri, Hebrew bondsman, 
did just that. Pressed with overwhelming debt and no avenue of 
income; children who were starving and no source of food from 
which to feed them, no roof over his head; he opted for a life on the 
other side of the law. Once he was caught, he was compelled to 
return the money that he had stolen. Alas, it was gone. He was not 
stealing so that he could deposit money into a savings account. He 
stole for food. It was now gone. Since he had no funds with which to 
make restitution, he was forced to sell himself as a slave. 

Now, the eved is free to return, but to what? A life of 
hunger, bitterness, with no place to call home. It is not as if he 
earned extra money these past few years that he had been a slave. 
He arrived with nothing but debt. He leaves (hopefully) having paid 
up his debt. Certainly, he did not earn any extra money. He enters 
poor and exits poor. At least until now, he had a roof over his head 
and a few dollars which will probably not go very far. Is this the 
meaning of freedom? If this is freedom, he would rather remain a 
slave than go through the maelstrom of poverty again. 

This is why the Torah emphasises his return to his ancestral 
heritage. The mere fact that he has an address to which he can 
return gives him an identity. He may be poor, but, at least, he has a 
roof over his head. Thus, the Torah focuses on what has greater 
meaning to the returning slave. Freedom with no place to settle will 
only make the person more self-conscious and miserable, thus 
undermining whatever freedom he has gained. 

תינימשההנשהתאםתערזו
And you shall plant during the eighth year. (25:22)

Shemittah observance tests one’s spiritual devotion, as 
well as his emotional stability. It is difficult to observe the farmers 
around you planting and harvesting (either they are non-observant, 
or they rely on various dispensations), while your field lays fallow. It 
is hard to subsist on contributions from others who understand, 
respect and admire your commitment. One who is patient, who rises 
to the Shemittah challenge, who perseveres despite the taunting of 
others, however, will be blessed with extraordinary siyata diShmaya, 
Divine assistance. Not only will he not lose out as a result of his 
commitment to Shemittah, it will also be the source of newly-found 
wealth which might not have occurred had he denied Hashem’s 
ownership of the Land. Indeed, this is the crux of Shemittah
observance. Does one acknowledge Hashem’s sovereign ownership 
of the Land (and everything else for that matter), or does he think 
that it is his? It is difficult to part with something for which one has 
worked hard to earn and purchase. Judaism is all about obedience to 
Hashem. This mitzvah is a test of one’s obedience. 

The fact that one who observes Shemittah receives 
enormous siyata diShmaya is supported by a plethora of stories
attesting to this verity. The following is one related by Horav Yitzchak 
Zilberstein in his Mitzvos B’Simchah. A recent baal teshuvah, 
penitent, lived near the Jordan Valley and was a successful farmer 
who owned an enormous amount of land. Since he was a recent 
baal teshuvah, the Rav of his community was hesitant to relate to 
him all of the stringencies involved in observing Shemittah. 

This sincere baal teshuvah did not wait to be told about a 
mitzvah; he was on a path of discovery, seeking out every 
opportunity to serve Hashem in any way. When he heard about 
Shemittah, he studied everything he could about the mitzvah; its 
philosophy, its ethical and spiritual underpinnings, and its halachos. 
When he was informed that his many fields would have to lie fallow, 
he embraced the idea and even complained to the Rav for not 
informing him of this special mitzvah. The Rav justified his 
reluctance, saying, “I figured when you would hear that your fields 
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would have to shut down for Shemittah, you might balk. I am proud 
to say that I was wrong!”

The man observed Shemittah with every stringency. He 
supported himself with investments that he had made. Once 
Shemittah ended, and it was Rosh Hashanah of the eighth year, he 
approached the agricultural department and asked for seeds, so that 
he could now plant his fields. They looked at him incredulously, 
“Now you come for seeds? The planting season was months ago. All 
the farmers (apparently they had not observed Shemittah) came 
months ago to pick up their seeds. Why did you not come earlier?” 
they asked. 

“I observe Shemittah, followed by Rosh Hashanah, Yom 
Kippur and Succos. Today is the first day that I am able to plant my 
field.” 

“We understand. Nonetheless, it does not alter our 
response. We have only one type of seed remaining: celery. If you 
want to plant celery, you are welcome to take home the celery 
seeds.” “Fine,” he said. “I will take whatever you have available.” 

No one needs acres upon acres of celery. Yet, he planted 
celery wherever he had land. Hashem did the rest. That year he had 
a bumper crop, with the celery growing unusually large. Farmers 
from all over came to stare at the amazing celery that was growing 
in his fields. Obviously, it was a miracle. So what? They asked. Who 
needs so much celery? 

Hashem had other plans. That winter, Europe was struck by 
an unusual freeze that destroyed, among others, the celery crop. 
This created a serious problem for those Europeans who loved to 
partake of a hot soup in which celery was a primary ingredient. This 
was especially true during the cold winter months. After exhausting 
all available sources for celery, the European wholesalers contacted 
the Israeli agriculture department and asked if they had celery. At 
first, they said, “No,” but then one of the inspectors remembered 
the observant Jew who had planted his fields with celery, producing 
enough celery to feed all of Europe.

The reader can imagine what happened. Our observant 
farmer, who had “invested” in the mitzvah of Shemittah and relied 
on Hashem to take care of him, sold every last stalk of celery. 
Hashem’s promise to bless those who observe Shemittah was 
realised. The man took his profits, sold his fields, and moved to the 
city. He opened up a textile factory which was equally blessed – all 
due to his Shemittah observance. 

ובתקזחהוךמעודיהטמוךיחאךומייכו
If your brother becomes impoverished and his means falter on your 

proximity, you shall strengthen him. (25:35)

Strengthening a Jew who is confronted with economic 
challenges is a practical mitzvah. After all, if we ignore our brother’s 
plight, what good is our personal frumkeit, religious observance? A 
Jew whose observance is predicated upon his relationship with 
Hashem, while he simultaneously ignores the challenges that his 
brother must confront, is deluding himself. We are all one family. 
One cannot expect his brother to derive satisfaction from one son, 
when that very same son ignores the adversity suffered by his own 
brother. 

There is yet a deeper understanding of the mitzvah of 
supporting a fellow Jew who has come on hard times. As noted by 
the Bais HaLevi, when one supports the poor he fulfils a number of 
mitzvos. As a result, the ani, poor man, becomes a cheftza shel 
mitzvah, the vehicle through which the mitzvah is performed. During 
those moments that he asks for and receives alms, he is very much 
like an Esrog, Lulav, Shofar, etc., The mitzvah is being performed 
through him. 

When Succos is over and we no longer require the services 
of the Succah or Four Species, they no longer retain the kedushah, 

sanctity, which had been infused them during the Festival. The 
Succah’s sanctity is the result of its connection with the Yom Tov.
Once the Festival has concluded, so, too, does the Succah’s 
kedushah. The poor man retains his kedushah throughout the 
tzedakah dialogue. Thus, just as it is prohibited to cover the blood of 
a slaughtered fowl (kisui ha’dam) using one’s foot, because it is not 
respectful (being that the blood of kisui ha’dam is a cheftza shel 
mitzvah), so, too, it is forbidden to be lax in extending our utmost 
respect to the poor man who stands before us. After all, he is a 
cheftza shel mitzvah. 

Va’ani Tefillah

חימצתהרהמךדבעדודחמצתא
Es tzemach David avdecha meirah tzatzmiach.

The offspring of Your servant, 
David, may You speedily cause to flourish. 

A storekeeper from a small village came to the city to 
purchase wares to sell in his town. After he compiled a large order, 
he informed the wholesaler that he wanted to charge the bill. 
Apparently, he did not (at the time), have sufficient funds to pay the 
bill. He promised to make payment as soon as he returned home. 
The wholesaler refused to accept his excuse, claiming that this was 
not the first time that this had happened. In fact, a number of orders 
had been sent to the storekeeper for which he still owed payment. 
The storekeeper began to cry, explaining that his children would 
perish from hunger if he did not earn a living. He badly needed the 
proceeds of the sale of this order. “I promise that I will pay you back 
every penny!” he cried. The wholesaler gave in and sold him the 
merchandise. 

When his fellow merchants heard that the wholesaler had 
deferred to the pledge of the storekeeper, they began to berate him. 
“How could you do this?” they asked. “We would never trust that 
man again. He has broken his word too many times.” During the 
exchange between the various wholesalers, another dealer, who was 
not from that area, entered the room. After listening to both sides, 
he turned to the storekeeper and said, “I suggest that you purchase 
a small amount of merchandise – only as much as you have available 
cash. Take it home, make your profit and return to buy more. This 
way you will have no debts, and you will slowly build up your credit 
rating.” The storekeeper listened to his advice and, over time, 
emerged as a successful merchant. 

The Chafetz Chaim, zl, explains that we/Klal Yisrael have a 
similar problem. We ask for the long galus, exile, to end. We promise 
to repent and correct our ways. We do not, however, keep our 
collective word. We submit all forms of excuses, but, at the end of 
the day, they are only excuses. We do not keep our word, because 
we accept too much upon ourselves. Instead, we should begin by 
correcting the more simple transgressions, such as lashon hora, 
slanderous speech, and similar sins resulting from a vulgar lifestyle. 
Thus, slowly we will get back on our spiritual feet to stand before 
Hashem, worthy of His Redemption. 

We ask Hashem to send the offspring of David Hamelech
(Moshiach Tziddkeinu), using the term tzemach which also means 
offshoot, a sprouting or flourishing plant. As a plant begins as a tiny 
shoot and grows, we ask Hashem’s “patience” as we begin to return 
slowly – mitzvah by mitzvah – until we have the spiritual capital to 
be worthy of Moshiach. 
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PPaarraasshhaass  BBeehhaarr  
TThhee  RReeaall  FFiirree  

““AAvi, are you coming with us to the 

Lag B’Omer bonfire?” 
“I hope to, Chaim. Right now I am learn-
ing Torah.” 
“What a tsaddik! Everyone is out dancing 
around the bonfire and you are learning 
Torah. Kol ha’kovod (What an honorable 
deed)! What are you learning?” 
“A Mishna that was taught by Rebbe 
Shimon Bar Yochai. I thought that it would 
be appropriate to learn it on Lag B’Omer, 
his yahrtzeit. The zechus (merit) would 
bring an elevation to his neshama. Do you 
want to learn it with me, Chaim?” 
“Well, I really wanted to go to the bon-
fire.” 
“There is plenty of time for that. Right 
now, we can help and honor Rebbe 
Shimon by learning his Torah.” 
“Okay, you convinced me Avi.” 
“Pirkei Avos chapter 6, Mishna 8. ‘Beauty, 
strength, riches, honor, wisdom, old age, a 
white head, and children are beautiful for 
tsaddikim, and attractive for the world.’” 
“How do we understand that, Avi?” 
“The Medrash Shmuel explains that these 
are all gifts from Hashem. They can be 
used for good purposes – to perform 
mitzvos, or for selfish reasons – to gratify 
one’s desires. Rebbe Shimon instructs us 
to use all the gifts that Hashem gave us 
for the good.” 
“How?” 
“The Medrash Shmuel elaborates. Beauty 
can bring a person to righteousness, as it 
did with Yosef HaTsaddik. He was very 
attractive. He had a strong yetzer hara to 
use his good looks for the wrong pur-
poses. He conquered his yetzer and be-
came Yosef HaTsaddik.” 
“That is so relevant to our days. There is a 
big yetzer hara to wear the wrong kind of 
clothing. They attract attention, instead of 
indicating the true beauty of a Jew – the 
neshama. We have to overcome that yetzer 
hara and become tsaddikim and tsidkanios.” 

““EExcellent! Now, the next point of the 

Mishna. Strength can be used for the good 
– to learn Torah (which needs a lot of 
stamina) or for the bad - to lord over 
people. Similarly, wealth can be used for 
tsedaka and chessed. It can give the person 
the time to learn Torah without interrup-
tion. Unfortunately, money used improp-
erly to fulfill ones desires can drag a person 
into all sorts of nonsense and sins, causing 
him to lose this world and the next.” 
“How true.” 
“Honor is good for tsaddikim. Their wise 

words will be heard because they are held 
in esteem. They will not become arrogant 
from the honor. However, an evil person 
will take the admiration to heart, and do 
as he pleases, for there is no one to chal-
lenge him and his pride. Similarly, wis-
dom can be learned in order to know 
and teach the correct path to serve The 
Creator. Or it can be used to subvert the 
truth chas v’shalom (Heaven forbid.)” 
“Fascinating.” 

““OOld age and a white head are both 

the ‘crowns’ of tsaddikim. They are the 
culmination of a life of 
righteousness, and bring honor 
to the tsaddik and Hashem. 
However, one who runs 
after his desires his entire life 
will continue into his old age. 
Fools will honor him for 
his ‘achievements’ 
in this area. Lastly, 
children are a 
person’s legacy in this 
world. His righteous 
descendants earn him 
eternal reward. 
However, a wicked person uses his 
children to carry out his evil plans.” 
“That is wonderful. You have given me a 
completely new outlook on Rebbe 
Shimon Bar Yochai and his teachings. Let’s 
now go to the bonfire.” 

Avi and Chaim reach the bonfire. The heat 
is intense. The boys don’t seem to mind. 
Everyone is dancing around and singing 
about Rebbe Shimon Bar Yochai. Avi and 
Chaim sing and with intense happiness. 
They have been ignited with the “light” of 
Rebbe Shimon’s teachings. 

Kinderlach . . . 
Lag B’Omer is much more than dancing 
around the bonfire. It is even more than 
traveling to Rebbe Shimon’s kever in 
Meron. It is appreciating who Rebbe 
Shimon was. The Gemora is full of his 
teachings. Learn them this Lag B’Omer. 
Bask in the light of Rebbe Shimon’s Torah. 
That is the real fire of Lag B’Omer. 
 

LLeeiivv  TTaahhoorr  
““EExcuse me; can you please direct me 

to Rechov Leiv Tahor?” 

The man opens his eyes. He had been 
enjoying a nice afternoon nap in the 
beautiful public park when this stranger 
came along. 
“What? Which street do you want?” 

“Leiv Tahor.” 

“He has some nerve,” the man thinks. “He 
wakes me up to ask me directions. Doesn’t 
he see that I am sleeping? I will fix him 
good. I will give him directions to a street 
so far away that he will be lost for hours.” 
He stands up to point the man in the 
wrong direction. 
“Let’s see – Leiv Tahor.” 

He repeats the words to himself. “Leiv Ta-
hor”. “Leiv Tahor”. Leiv tahor means pure 
heart. Am I really doing this with a pure 

heart? I am taking revenge. I am 
giving someone bad advice. That 

is onaas devarim (wronging 
him with words). Perhaps 
he did not realize that I 
was sleeping. Even if he 
did, perhaps there was 

no one else around to 
ask. He may be under 
pressure to make an 
appointment. Why 
should I take 
revenge? He did 

not do anything 
wrong. I am going to 

give him the answer with a pure heart. 
“Rechov Leiv  Tahor. I am going that way 
myself. Follow me.” 

     

TThe Torah prohibits wronging a person 

with words as the verse states, “You shall 
not wrong your fellow (Jew) with words, 
and you shall fear your G-d” (Vayikra 
25:17). Rashi asks the following question: 
If someone gives bad advice, who will 
know if he really intended to wrong the 
person? Perhaps he just made an honest 
mistake. Therefore, the verse states, “You 
shall fear your G-d.” He knows your 
thoughts. He knows the intentions of 
your heart. He cannot be fooled. 
 
Kinderlach . . . 
Onaas devarim is a sin of the mouth and 
the heart. The mouth should never utter 
words that hurt one of our fellow Jews. 
However, even if these words are spoken 
there is another partner in the crime – the 
heart. Did the speaker really intend to hurt 
the person? Only two individuals know 
the answer to that –d Hashem and the 
speaker. The Almighty cannot be fooled. 
He knows everything. Do not try to fool 
yourselves either, kinderlach. Do not try to 
convince yourselves that you are right, 
when you know in your heart that you 
are wrong. Keep your hearts pure. Serve 
Hashem with a leiv tahor. 
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Hashem’s Bank 
וכי תאמרו מה נאכל “ 25:20,21

בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא 
נאסף את תבואתנו. וצויתי את 
ברכתי לכם בשנה הששית ועשת 

 ”את התבואה לשלש השנים.
“If you will say: What will we eat in the 
seventh year? – behold, we will not sow and 
not gather in our crops. I will command 
(ordain) My blessing for you in the sixth year 
and it will yield a crop sufficient for the three-
year period.” “וכי תאמרו” – “And if you will 
say”, is not the way the Torah generally 
speaks to us.  It sounds more like a Loshon 
from Gemara.  Why does the Torah use this 
peculiar Loshon here?  What is even more 
perplexing is that it seems that the Torah is 
telling us that if one asks what will he eat in 
the seventh year, the year of Shemitah that 
the Land is to remain fallow, then Hakodosh 
Boruch Hu will bless the sixth year and it 
will yield a crop sufficient for a three-year 
period.  Does that mean that if one does not 
question Hakodosh Boruch Hu, then he will 
not be Zoche to have this blessing?  It would 
seem more proper that the one who asks 
would not receive the blessing, while one who 
has Bitachon in Hakodosh Boruch Hu and 
does not question Him, will be the one to be 
Zoche to the blessing.   
 This Posuk is Meramez to the great 
concern that the Tzaddikim always have: “ מה
 what will we eat – what merit will we – ”נאכל
enjoy during the seventh “year”, referring to 
Olam Habah. They fear that they have not 
amassed sufficient Zechusim in this world, 
which is compared to the first six “years.”  “ הן
 It is by the - ”לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו
Tzaddikim displaying this humility, that 
despite their life of toiling in Torah and 
performing Mitzvos, they perceive themselves 
to be lacking Zechusim.  “וצויתי את ברכתי לכם” - 
It is to these great individuals who can be 
assured of Hakodosh Boruch Hu’s blessing. 
 (חתם סופר)
 From these years, the wealthy can 
understand the years of the poor, how 
difficult and bad it is for them.  If the wealthy 
person begins to worry what will he do during 
the years of Shemitah and Yovel – how will 
he survive, one can only imagine the worry of 
the poor and destitute who worry every year 
without hope in sight. (מנחה בלולה) 
 This can be explained with a 
Moshol of one who needed five thousand ruble 
for a business venture.  He asked his friends 
advice on how to obtain this money.  The 
friend told him to take the five hundred ruble 
that he had, and deposit it in a bank.  The 
bank considers all of their customers who 
deposit money with them, to be their friends.  
Then, go the bank and ask them for a loan 
ten times the five hundred ruble you have, 
and they will lend you five thousand ruble.  
That is what Shemitah is all about.  

Hakodosh Boruch Hu tells us to bank with 
Him, to rest on the seventh year and not to 
work our fields.  If we will ask, but what will 
we eat in the seventh year?  There is no need 
to worry - if we bank with Hakodosh Boruch 
Hu and trust Him by not working the field in 
the seventh year, we have to nothing to worry 
about.  Hakodosh Boruch Hu will provide for 
us in the sixth year for three years, so that 
we are completely covered with all we need. 
 (תורת גבריאל)
 The Zohar Hakodosh says in Behar 
110b that the Mitzvah of Shemitah is about 
Emunah and Bitachon, as it says in Tehillim 
 – ”בטח בד' ועשה טוב, שכן ארץ ורעה אמונה“ 37:3
Trust in Hashem and do good, dwell in the 
Land and nourish yourself with faithfulness.” 
One needs to have Emunah and Bitachon 
that when he plants something it will sprout 
and grow, and one must also have Bitachon 
and Emunah that even when he does not 
plant and seed the land in the Year of 
Shemitah, that Hakodosh Boruch Hu will 
provide sustenance for him.  In truth, it is 
very difficult for one to have complete 
Emunah and Bitachon that while one will sit 
idle for an entire year and do nothing with 
his field, that he will be sustained.  But one 
must know that he who does have complete 
Emunah and Bitachon will receive much 
reward for it.  The way for one to achieve this 
level of Emunah and Bitachon in Hashem is 
through Yiras Hashem.  The Posuk says, “ הן
 refers to Yiras ”הן“ and the Loshon – ”לא נזרע
Hashem, as it says in Iyov 28:28 “'הן יראת ד.” 
 (דברי ישראל)
 How could it be that Klal Yisroel do 
not have Emunah and would question 
Hakodosh Boruch Hu?  He commanded us to 
heed Shemitah and Yovel, and He will 
certainly provide for us.  Additionally, why 
does it say, “תאמרו” – “They will say” – who 
are they saying this to?  If it means that they 
will think this in their hearts, then the Posuk 
should have said so as it says in Eikev 
 Why did  ”?וכי תאמר בלבבך רבים הגוים...“ 7:17,18
Hakodosh Boruch Hu reveal Himself to 
Avrohom Avinu in the plains of Mamrei?  The 
reason was because Mamrei was the one who 
gave Avrohom the advice about the Milah. All 
the Meforshim wonder, can it be that the holy 
Avrohom Avinu, who had already been tried 
and tested, needed to ask Mamrei for advice 
about Bris Milah when Hakodosh Boruch Hu 
commanded him to do so?  The Noam 
Megodim explains that when the Tzidkus of a 
person becomes known, it comes along with 
the person becoming a bit haughty.  Avrohom 
did not want this to happen to him, so he 
went to Mamrei to ask for advice.  He 
planned on doing it no matter what Mamrei 
told him, however, he asked, so that Mamrei 
and others would say that while Avrohom did 
perform the Bris Milah, he is not so holy, for 

he needed to ask Mamrei if he should do it.  
This way he would perform the Rotzon 
Hashem, but he would not have any aspect of 
arrogance that he did so.  The same is true 
with Shemitah and Yovel.  If Klal Yisroel 
were to heed these Mitzvos, and leave their 
fields fallow, without any worry in the world 
knowing that Hakodosh Boruch Hu takes 
care of all, others would see how great and 
holy Klal Yisroel are, and they may Chas 
V’sholom become haughty.  Therefore, the 
Torah tells them what to do in order to 
ensure they do not even become a little 
haughty.  They should say with their mouths, 
“But what will we eat in the seventh year” – 
so that others will think that they are not so 
confident, and do not have full Emunah in 
Hakodosh Boruch Hu.  However, in their 
hearts, they should certainly have complete 
Emunah and Bitachon in Hakodosh Boruch 
Hu.  This way, they will be performing the 
Mitzvos, and will not even have an inkling of 
arrogance. (קדושת יום טוב) 
 There are two types of Emunah.  
There is an Emunah that one believes in 
Hashem, and he looks to Hashem for help, for 
he sees no other way to be helped.  His 
situation is such, that there is no other 
person he knows who can help him, and he 
therefore turns to Hashem for help.  This is 
called Emunah, but it is a lower form of 
Emunah.  The higher form of Emunah is a 
situation where the person has ways that he 
sees he can be helped without Hashem’s 
assistance.  He may have his own money, his 
own connections, and does not need to look 
towards Hashem for help, for to him it 
appears that he is in control of all his options 
and his destiny.  When this person has 
Emunah, and he recognizes that even though 
he may have the money and connections, but 
despite that, he recognizes that it is really 
from Hashem.  That money he has, the 
connections he has, it is all from Hashem, 
and Hashem can make it disappear in a 
moment.  Klal Yisroel had full Emunah in 
Hakodosh Boruch Hu, but at the same time 
wanted to make sure that they did not 
become arrogant at all, so they asked the 
question, what will we eat in the seventh 
year.  Hakodosh Boruch Hu wanted to give 
them the opportunity to be on the higher level 
of Emunah, where they already received the 
produce in the sixth year for the next few 
years. This way, although they already had 
the produce, they still had complete Emunah 
in Hakodosh Boruch Hu, and recognized that 
it is all from Hakodosh Boruch Hu, and the 
same way it was there for that moment, it 
could disappear in an instant.  Klal Yisroel 
sought this elevated status of Emunah.  May 
we be Zoche to have true Emunah in 
Hakodosh Boruch Hu in all situations, at all 
time. 
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PARSHAS	BEHAR	
OUR	BELL	RINGS	LOUDER	THAN	THEIRS	

	
You	shall	sanctify	the	"fiftieth	year"	and	proclaim	freedom	throughout	the	land	for	all	 its	 inhabitants	(Vayikrah	25,10).	
This	passuk	was	inscribed	on	the	Liberty	Bell	located	at	the	Independence	Hall	in	Pennsylvania.	In	1751	the	Pennsylvania	
Assembly	 had	ordered	 the	bell	 to	 commemorate	 the	50th	 anniversary,	 the	 Jubilee	of	 the	Charter	 of	 Privileges	which	
preceded	it.	Two	years	later	the	speaker	of	the	assembly	wrote	"I	had	the	mortification	to	hear	that	it	was	cracked	by	a	
stroke	 of	 the	 clapper	 as	 it	 was	 hung	 up	 to	 try	 the	 sound."	 The	 bell	 was	 melted	 down	 and	 recast.	 Another	 crack	
developed	in	the	new	bell	and	it	became	"unringable"	on	Washington's	birthday	in	1846.	To	this	day	however,	on	the	
Fourth	of	July	the	Liberty	Bell	is	still	"rung"	by	being	tapped	symbolically	(from	the	Color	of	Heaven).	
What	does	the	history	of	this	Liberty	Bell	convey	to	us	over	the	years?	The	message	is	clear	that	Man	Made	Liberties,	
Privileges	and	Freedoms	will	become	cracked	and	unwholesome	over	 time.	Man	always	possesses	a	subjective	reality	
which	 somewhat	 taints	 his	 vision	 especially	 if	 he	 is	 not	 constantly	 toiling	 on	 disciplining	 his	 yetzer	harah,	 his	 animal	
impulses,	and	his	bodily	cravings.		

The	second	bell	became	totally	dysfunctional	on	George	Washington's	birthday.	Is	that	A	meaningful	coincidence?	One	
would	 initially	 think	 for	 sure,	 indeed,	 yes	 of	 course.	 The	 reason	being	 that	we	 faintly	 remember	 the	 story	 of	George	
when	he	was	six	years	old	and	he	chopped	down	a	cherry	tree	in	his	father's	yard	and	when	he	was	asked	about	it	he	
responded	I	cannot	tell	a	lie,	I	did	it.	Wow,	six	years	old	and	he	could	not	tell	a	lie!	He	is	a	real	free	person.	Well	the	truth	
will	 finally	 be	 told.	 According	 to	 the	 Fred	W.	 Smith	 National	 Library	 for	 the	 Study	 of	 George	Washington	 at	Mount	
Vernon,	George	Washington	did	not	really	cut	down	a	cherry	tree.	Actually,	this	event	never	happened.	It	was	made	up	
by	Mason	 Locke	Weems,	 who	wrote	 the	 first	 biography	 of	 George	Washington	 that	 was	 published	 in	 1800.	Weems	
wanted	 to	be	 sure	his	 readers	 knew	how	honest	 and	upstanding	 a	person	Washington	was,	 so	he	 invented	 that	 and	
some	other	stories	to	show	Washington's	personality.	This	mythical	story	only	appeared	in	the	fifth	edition	of	the	book.	

Putting	 this	 aside	 did	 you	 ever	 hear	 another	 story	 about	 this	 righteous	 individual	 who	we	 look	 up	 to	 as	 one	 of	 our	
founding	 fathers	 of	 this	 country?	 I	 didn't.	 In	 contrast	 just	 visit	 any	 sefarim	 store	 tomorrow	 and	 look	 at	 the	 recent	
biographies	of	our	past	gedolim	both	in	English	and	Lashon	Hakodesh.	Each	book	is	replete	with	non	stop	descriptions	
and	hundreds	of	stories,	of	the	gadol's	superb	middos,	outstanding	righteousness,	legendary	chesed,	self	negation	and	
his	sacrifice	for	learning	Hashem's	Torah	etc.	If	they	would	have	printed	the	picture	of	the	Chazon	Ish	lehavdil	on	the	one	
dollar	bill	we	would	think	twice	before	we	waste	our	money	on	narishkeit.	

The	 original	 revolution	 for	 freedom	was	 ignited	 by	Nimrod	who	 spearheaded	 the	 building	 of	 the	 tower	 of	 Bavel.	 His	
name	 was	 an	 open	 proclaimation	 that	 he	 is	 rebelling	 against	 Hashem.	 He	 was	 delivered	 the	 mission	 statement	 for	
freedom	 of	 humanity,	 by	 building	 the	 Tower	 and	 severing	 Hashem's	hashgacha	 on	 earth.	 The	motto	 of	 this	 cultural	
movement	was,	feel	good	and	do	what	you	want,	but	now	it	will	be	done	without	any	repercussions	and	guilt	(which	in	
itself	is	a	contradiction	of	which	we	all	experience	from	time	to	time).		

Nimrod	wanted	to	do	away	with	bechira	and	its	accountability.	After	Adam's	chait,	man	is	now	to	struggle	to	separate	
between	the	ד	of	 	אחד 	Hashem's	desired	choices,	or	with	the	ר	of	אחר	serving	idolatry,	a	recurring	theme	which	we		
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mentioned	on	many	occasions.	When	a	person	is	sleeping	he	is	incapacitated	from	making	choices.	The	first	two	letters	
of	נם	 in	the	name	of	נמרד	means	to	sleep.	The	second	 letters	of	his	name	spell	רד	which	symbolizes	the	responsibility,	
challenge	 and	 accountability	 of	making	 favorable	moral	 choices.	Nimrod's	 rebellion	 against	Hashem	was	 to	 free	man	
from	the	"shackles"	of	being	the	Divine	Man,	and	let	him	loose	like	a	wild	animal	in	the	jungle.	History	has	shown	over	
and	over	again	that	freedom	with	the	intention	of	liberation	from	Hashem	can	only	result	in	disaster	and	dispersion	of	a	
false	unity	of	selfishness.	That	was	the	Tower	of	Bavel's	failed	freedom.	

When	Am	Yisrael	left	Mitzrayim	there	still	remained	one	avodah	zara	left	that	of	the	Baal	Zefon	at	 החירות	פי 	which	means	
freedom.	The	 	שילוח	מי 	writes	that	the	Chazal	explain	that	the	form	of	this	idol	was	two	figures,	one	male	and	the	other	
female.	Even	the	most	advanced	cultures	think	that	the	recipe	for	freedom	is	the	ability	to	fulfill	any	fantasy	and	hidden	
desires	 of	 bodily	 pleasures.	 The	 name	of	 Tzafon	means	 hidden.	 Throw	morality	 out	 the	window	by	 releasing	 oneself	
from	 the	 rules	 and	 the	 prohibitions	 of	 accepted	 norms	 of	 marriage,	 and	 do	 as	 your	 heart	 desires	 without	 any	
restrictions.	It	is	the	strongest	avodah	zarah	that	even	now	unfortunately	is	capturing	in	its	clutches	many	neshamos	of	
Yisrael.	 It	 occurred	 right	 before	 the	 end	 of	 the	 galus	 and	 the	 final	 step	 of	 geulah	 at	 Kerias	 Yam	 Suf.	 So	 too	 in	 our	
generation	right	at	the	threshold	of	the	geulah	we	find	that	all	borders	are	being	crossed	with	the	old	Baal	Tzafon	raising	
its	ugly	head.		

Take	 a	 good	 look	 from	 where	 our	 original	 freedoms	 have	 declined	 and	 led	 us	 today.	 As	 we	 all	 know	 the	 more	 we	
increase	these	freedoms	the	more	we	become	decadent,	enslaved	and	addicted	by	them.	Do	we	realize	that	nearly	all	of	
us	are	presently	serving	prison	time	in	the	cell	of	our	phones	every	spare	moment.	

The	Jewish	Nation	has	the	oldest	Liberty	Bell	than	any	other	nation	in	the	world.	Ours	goes	back	nearly	4000	years.	Our	
bell	 is	called	the	Torah.	The	Torah	begins	with	the	 letter	ב	and	ends	with	the	 letter	ל	which	 is	 the	equivalent	of	BELL.	
Chazal	 say	 the	 true	 free	person	 is	 acquired	by	one	who	 learns	 Torah,	 for	 at	Matan	 Torah	we	were	 freed	 from	being	
subjugated	by	the	Satan,	Malach	Hamaves,	and	the	Yetzer	Harah.	Our	bell	of	Torah	rings	everyday	as	Chazal	say	that	at	
Matan	Torah	there	was	present	a	 יסף	ולא	גדול	קול 	that	did	not	cease.	If	our	ears	would	be	purified	from	all	the	garbage	
that	we	 constantly	 listen	 to	 emanating	 from	 the	Public	Domain	we	would	 then	be	 able	 to	hear	 the	 voice	of	Hashem	
ringing	in	our	ears	loud	and	clear.	Unlike	the	Liberty	Bell,	ours	has	no	cracks	for	it	hasn't	changed	an	iota	over	centuries.	
On	July	Fourth	they	symbolically	"tap"	the	Bell.	The	original	Liberties	of	the	past	have	become	relics	of	the	past	and	mere	
"symbols"	compared	to	the	liberties	of	decadence	which	is	fostered	in	our	days	and	times.	Concerning	our	Holy	Bell,	we	
as	an	entire	nation	also	"tap"	into	it	every	day	with	many	many	hours	of	toil	involving	are	heads	hearts	and	bodies.	We	
are	the	"cymbals"	of	the	Torah	as	we	declare	in	every	word	learned	the	message	to	the	Jewish	Nation	and	to	the	world,	
that	 consciousness	 of	 Hashem	 as	 the	 creator	 and	 sustainer	 of	 the	 universe,	 and	 the	 learning	 of	 His	 divine	 wisdom	
written	in	the	Torah,	will	bring	the	real	freedom	throughout	the	land	to	all	its	inhabitants	that	we	have	all	been	yearning	
for.	

GUT 	 S HABBO S 	 	 	 	 	 	 	
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   בעומר ג"ל
  אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי אמר'

  שנאמר שבשמים אביכם אתכם מטהר מי מטהרין
  מקוה ואומר וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי
  הקדוש אף הטמאים את מטהר מקוה מה' ה ישראל
 )ב"ע ה"פ דף יומא' (ישראל את מטהר הוא ברוך

 
  בעל מרן הגדול רבו בשם פעמים כמה אמר רבינו
  הכי והזכות המצוה בימינו כי, ל"זצוק איש החזון
 לשאר קודמת והיא ממונו עם לעשות שאפשר גדולה
, בישראל טהרה מקוואות לבנית לסייע היא, צדקות
 בכמה הרבה בזה טרח א"שליט עצמו הוא ואכן

  להרבות' שיחיו העסקנים את מאוד עודד וגם אופנים
 .בזה

 
  רבינו עם שהיתה המפליאה העובדא נתפרסם וכבר
  באחד מפואר מקוה בנו עת, שנים כשלוש לפני

 דא, ומוכן גמור כבר היה והכל, החרדיים האזורים
 למלאות גשמים מי היה ולא היתה הקיץ שעונת עקא
 שיתמלא בתפילה שיעתיר רבינו לפני ובאו, הבור את

, בתפילה והעתיר בירך הוא ואכן, גשמים במי הבור
  שנתמלא עד גשם לרדת והחל מועטים ימים עברו ולא
 ישראל לרווחת נפתח והמקוה, הגשמים ממי הבור

 .נורא השם לקידוש בזמנו גרם והדבר. טהורים

 

  )ח"תשס שנת אלול חודש( :בתמונה
 נענה מכן ולאחר, תקוה בפתח לסנדקאות הגיע רבינו
', הבית טהרת' ארגון ר"יו, מוצפי יחזקאל הרב של לבקשתו
,  מזמן לא שם שבנו טהרה המקוה את לראות במיוחד והגיע

 ).שמש עוזיאל להרב כ"יש( המקוה הידורי על ועמד

 מעניני הפרשה
 הקללות פרשת

 אחד יהודי על סיפר קניבסקי חיים רבי הגאון
  שלמרות שלו הכנסת בית לגבאי שאמר
-הבעל את התוכחה לפרשת להעלות המנהג
  כי" הזו העלייה את לקבל מבקש הוא, קורא
,  העלייה את לו נתן אכן הגבאי". מפחד אינני

  גדול עושר האיש התעשר... שנה ובאותה
  את עזב כך בשל אבל, בחלקו שנפלה מירושה
  ההפך כידוע וזה. למד שבו האברכים כולל

 טובך' בספר מובא לכך ובהקשר... מברכה
 מדוע א"שליט ח"הגר מרבינו ביאור' יביעו

 בפרשתנו התוכחה לפני המובאות בברכות
  בפרשת בברכות ואילו, עשירות מוזכרת לא

  הברכות אחת בין התורה מציינת' תבוא כי'
 שעם שם שכתוב וכמו, העשירות את גם

'. וכו העולם לאומות כסף ילווה ישראל
 בפרשת שהברכות, א"שליט רבינו והסביר

 תורה לבני ובעיקר נאמר' בחוקותי'
 ולדידם', תלכו בחוקותי אם' את המקיימים
 אדם שכן, מברכה ההיפך היא העשירות
 כבר מסוגל יהיה לא וזהב בכסף שהתברך
  התורה מבועי על ובשלווה בנחת לשבת
' תבוא כי' בפרשת הברכות אבל. והיראה
 ולכן, אומנותם תורתם שאין לאלה נאמרו
 .הברכות יתר כל בין העשירות שם נימנית

 עלי הדף
 שמכר במה המוכר נאמנות בדין

  מה הראהו שלא ונודע הבכור את השוחט' מתני' א ז"ל בכורות
 לחבירו בשר המוכר ר"ת' ובגמ הדמים להם ויחזיר אכלו שאכלו
' מהל ב"פי( ם"הרמב' כ. הדמים להם ויחזיר' כו בכור בשר ונמצא
 אמר ידו מתחת שיצאו ואחר לחבירו פירות המוכר) ח"הי מעשר
  יין היין היה בכור בשר הבשר הן טבלים לך שמכרתי פירות ללוקח
 ע"ע מחמיר והזריז חבר המוכר היה' אפי נאמן שאינו הדין שורת נסך
' סי) מפלאצק ל"מהגרא( נסך יין' הל על המשמח יין' בס וראיתי'. כו
  להפסיד נאמן שאתה מתוך' ב ד"נ בגיטין' מדאמרי' שהק ג"סקי ז"קכ

 להפסיד שנאמן מתוך נימא נ"ה כ"וא ת"ס להפסיד נאמן אתה שכרך
 כולו מפסיד שאין כיון ל"י בטבלים ובשלמא לאסור נאמן יהא שכרו
  דאין דכיון אזכרות גבי שם' דאמרי להא דמי לו ישלם טבלים דדמי
 נ"ביי אבל נאמן אינו ת"הס כל דמי ולא אזכרות דמי אלא מפסיד
  להם ויחזיר אכלו שאכלו מה' במתני' ומבו בהנאה שאסור ובכור
  דכל ל"י ד"ולענ, נאמן יהא לא ולמה שכרו כל מפסיד כ"וא הדמים
  ועתה לעבוד בנשתכר אלא אינו שכרו להפסיד שנאמן מתוך הטענה
 טורח אדם אין דוגמת לשוא' הי וטרחתו עבודתו על שיפסיד נמצא

  כן עושה' הי לא קאמר דקושטא לאו אי' אמרי ולכן ומפסידה בסעודה
 שיפסיד טירחא שום כאן אין לחבירו חפץ כשמוכר במכירה אבל

  את ויחזיר יקבר בבכור דהדין ג"ואע, החפץ את לו יחזיר וחברו
 הא דוגמת הבשר את לו יחזיר שחברו חושב דהוא ל"י מיהו הדמים
 דמי אלא מפסיד שאין אזכרות גבי שחושב שם בגיטין' דאמרי
  בכל דלא ל"י נ"היי וישפוך יקברנו שהשני שידע נימא' ואפי אזכרות
 בגרם לא אבל בטירחא אלא אמרו דלא זו סברא אמרו ממון הפסד
 . ע"וצ ממון הפסד סתם

 )עוד ש"ועי שורת ה"ד ל"בה ח"הי ממעשר ב"פי אמונה דרך( 
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 גליון זה יו"ל לזכות ידידינו
 הר"ר ירמיה סולטן שליט"א 

  ארה"ב ירזמניו ג'
  לרגל הולדת בנו בשעטו"מ

 עלי שי"ח 
 ''לנו מגן תורתו''

  התנא סביב נסוב, החיבור. מירושלים א"שליט ציון אוהב יצחק רבי ג"הרה של המשובח מקולמוסו חדש ספר הופיע השבוע
 ופסקים הנהגות, והוראות בתשובות וגדוש מלא, העומר ימי וסביב, חלאקה, בעומר ג"ל עניני, יוחאי בר שמעון רבי האלוקי
 .פה ובעל בכתב א"שליט מרבינו שנה עשרים במשך המחבר ששמע

  מה וכי? שלם חיבור כותבים בעומר ג"ל יום על וכי, השתוממו אנשים, 'המחבר לנו מספר' הראשונה המהדורה את כשהדפסתי'
  הרבה יש כי רואים החיבור את פותחים כאשר אבל'? תחנון אומרים שאין ההלכה מלבד, חסידי שאינו מרב זה על לכתוב יש
 .א"שליט ח"הגר מרן תורת חידושי בו שאין ענין ואין, הקדושה התורה במרחבי נושא בכל לכתוב מה

* 
  מכלי שמע או שראה ממה המחבר כתב אותם, חדשים שרובם והנהגות עובדות של, ומיוחד חדש מדור בולט הספר במרכז
 בקנין למשל כך, הענין לאותו המתאים, רב מעשה מביא הוא וקנין קנין כל על, התורה קניני ושמונה ארבעים סדר לפי, ראשון

 .בעצמו ראה אותה נוראה עובדה מביא' ארץ דרך במיעוט' של
  קבלה ספרי ובידו, ברק מבני, בינג יחזקאל הרב המקובל נכנס פנימה הקודש אל, הקהל קבלת בזמן הימים באחד זה היה

,  לאחור מדפדף, השער בעמוד ומעיין הספר את פותח א"שליט רבינו. שלו הספרים הוצאת מכון במסגרת הוציא אותם חדשים
 ',ברק בבני ל"מהרש ברחוב הספר את להשיג ניתן' כי רואה הוא והנה
 .רבינו שאל? ל"מהרש רחוב זה איפה
) י"האר סימטת ברחוב הכולל( איש חזון לכולל ונראה סמוך והרחוב, שלו המדרש בית נמצא ל"מהרש ברחוב כי עונה בינג הרב

 .בשנים עשרות רבינו למד בו
 .הרחוב את מכיר אינו כי והשיב, בכתפיו משך רבינו
 !!ממוקם היכן כלל יודע אינו והוא שנים עשרות למד בו המדרש בית ליד ונראה שסמוך רחוב. נוראות נורא
  ויזכה, והאגדה ההלכה ולומדי התורה בני כל לתועלת, חשובים ספרים הרבה עוד להוציא שיזכה המחבר נויידיד את נברך

 .יבול לא ועליהו בעיתו יתן פריו אשר מים פלגי על שתול כעץ להיות
 

שלוםב שבת   ברכת 
 גולדשטוף יצחק 

 

 פנינים על הפרשה
 

 )ז ,כו( לחרב" לפניכם ונפלו אויביכם את "ורדפתם
  עממין' ז אמלחמת דקאי ל"וי. נינהו מאן אויביכם כ"וא בארצכם תעבור לא וחרב בארץ' שלו ונתתי כתיב מעיקרא קשה

  מעצמן לפניהן נופלין כראוי נוהגין ישראל שאם דלמעלה אמשטינים דקאי נ"א. להלחם באין שאין אף חיוב שזה עמלק ומלחמת
 .אמזיקין דקאי אלף מצדך יפול' א' ו ברכות' ועי במדרשות' כדאי

 

 )טו ,כו( נפשכם" תגעל משפטי את ואם תמאסו בחקותי "ואם
  מחמת התורה מקיימין אין אם אבל הללו בעונשים נענשים נפשכם ותגעל המשפטים מאסו אם דדוקא משמע דקרא' פשטי
  מתחיל ולכן תבא' בפ התוכחה וזהו למוטב להחזירן קלים עונשין אלא הללו עונשין יהו לא בהן תמאסו ולא והתרשלות עצלות
  ל"חז אבל, כ"אח דכתיב הקשים בעונשין אתכם אעורר לי תשמעו לא אם כ"אח ורק הברכה שמסלקין' וגו אתה ארור רק שם

 .לתורה פנים ושבעים יותר קשים תבא' בפ דהעונשים') ב ח"פ ב"בב( פירשו
 )דקרא(טעמא  

 )ה,ו  ,כו( בארץ שלום ונתתי, בארצכם לבטח וישבתם
 .)"החיים אור"ב ועיין("? בארץ שלום ונתתי" בברכה צורך יש מה לשם", בארצכם לבטח וישבתם" שנתברכו לאחר כי הקשו כבר: שאלה
  שיפחדו בלא מלחמה ותבוא תפרוץ פתאום שלפתע יתכן אבל, ממלחמה תפחדו שלא היינו" בארצכם לבטח וישבתם: "תשובה
 ".בארץ שלום ונתתי" הברכה באה ז"וע, קודם

  ),ה ,כו( לשובע לחמכם ואכלתם
  צורך מה שוב, שבעם כל לאכול ויוכלו אוצרותיהם שיתמלאו אחרי, הקשו כבר". במעיו מתברך והוא קמעא אוכל: "י"וברש
 ).ס"בחת ועיין(? זו בברכה
 !יותר ללמוד יכול, אכילה זמן בפחות: תשובה

(דרך שיחה)
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שעיקר  ל"ז)  ח"ב  (ל"מ  אומר  מברסלב  נחמן  רבי 
התכלית הוא רק לעבוד ולילך בדרכי ה' כדי להכיר 
ראשונית  בהכרה  אותו  להכיר  יתברך,  אותו  ולדעת 
ואחר כך להעמיק את ההכרה עד מדרגה של 'דעת' 
חייו  ותכלית  שחי  אדם  יש  כי  חיבור.  בחינת  שהיא 
מי  ויש  העולם.  במחמדי  בטנו  את  למלאות  היא 
בטנו  את  למלאות  ותכליתו  ומצוות  תורה  ששומר 
ואורות  אפרסמון  של  בנהרות  הבא,  עולם  בשכר 
שדבק  מי  ויש  הבנתו.  כפי  השכינה  מזיו  הזורחים 
שכר  ציפיית  שום  לו  ואין  האמת,  היא  כי  באמת 
בהווה,  ה'  את  ולדעת  להכיר  רק  אלא  הבא,  עולם 

כל יום רק להיום. 

ולשלושת ההשקפות הללו רמז דוד בכתוב (תהלים 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד,  ִמְמִתים  ה',   ָיְד "ִמְמִתים  י"ז) 
ּוְצפּוְנ ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני ֶאְׂשְּבָעה 
ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶת" " ֶחְלָקם ַּבַחִּיים הם אלו שבוחרים 
'לעשות חיים' עד שלבסוף מתים ֵמֶחֶלד, כשחלודה 
נפשית וגופנית מקיפה אותם. "ּוְצפּוְנ ְּתַמֵּלא ִבְטָנם" 
הרוחני  הפרס  היינו  לעתיד,  הצפון  שהטוב  אלו  הם 
אותו עליו הם חולמים הוא שמניע אותם להיות מי 
שהם, ושתי קבוצות אלו רחוקות מהתכלית, למרות 
שלקבוצה השנייה עדיפות על הראשונה, כי השנייה 
לפחות עובדת בשביל משהו קיים ואמתי, ובכל זאת, 
אין חבריה נוגעים באמת, כי האמת שייכת רק לאלו 
שבוחרים    "ָפֶני ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  "ֲאִני  נאמר  עליהם 
לעבוד את ה' מצד הצדק והאמת, והשובע שלהם 
האמונה  אור  ידם  על  ומתעורר  שמקיץ  מזה  הוא 

.בעולם, בבחינת ֶאְׂשְּבָעה - ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶת

המשנה  (פירוש  הרמב"ם  מסביר  דומה  בעניין 
סנהדרין י), שעבודת השם צריכה להיות מצד האמת 
לומד  שהאדם  זמן  כל  כי  גמול,  ציפיית  מצד  ולא 
אחרת  מטרה  להשיג  אמצעי  בשבילו  והיא  תורה 
בטן',  'מילוי  בבחינת  עדיין  הוא  כבוד  או  כסף  כגון 
ואפילו אם רצונו להשיג בשכר הלימוד עולם הבא, 
אומרים  כזה  למוד  ועל  האמת,  אל  מכוון  הוא  אין 
חכמים שהוא למוד תורה שלא לשמה, ומה הכוונה 
לימוד שלא לשמה? שהוא עושה את המצוות ולומד 
ומשתדל לא לאותו הדבר בעצמו, אלא בשביל דבר 
תעשם  "לא  ואמרו  החכמים  הזהירו  זה  ועל  אחר.  
בהם",  לחפור  קרדום  ולא  בהם  להתגדל  עטרה 
החכמה,  תכלית  לשֹּום  שאין  הזה,  לדבר  לרמוז 
ולא  ממון,  להרוויח  לא  אדם,  מבני  כבוד  לקבל  לא 
בה,  להתפרנס  כדי  יתברך  השם  בתורת  יתעסק 
אלא תהיה אצלו תכלית למוד החכמה לדעת אותה 
בלבד, כי אין תכלית האמת, אלא שידע שהוא אמת 

,והתורה אמת, ותכלית ידיעתה, לעשותה. 

זה שאומר הכתוב "ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי 
ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם.... ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוֲכֶכם ְוָהִייִתי 
התכלית  זאת  ְלָעם"  ִלי  ִּתְהיּו  ְוַאֶּתם  ֵלאִהים  ָלֶכם 
והחיבור  הקשר  בתורה,  הכתובות  הברכות  כל  של 
הזאת  ולמטרה  באמת,  הדבקות  העולם,  לבורא 
חייו,  ימי  כל  מחדש,  יום  כל  לחתור  אדם  כל  צריך 

להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך.

פרטים מדיני קבלת שבת וערבית
נוהגים לומר לאחר קבלת שבת פרק 

"במה מדליקין" מה הסיבה לדבר?
הדלקת  דיני  כל  את  בו  שיש  משום  הוא  הטעם 
הנר של שבת, וכן יש בו את שלשת הדברים שצריך 
אדם לומר בתוך ביתו לפני כניסת השבת, וכשיזכור 
את ג' הדברים שצריך לומר, יזהיר את בני ביתו גם 
כן שלא יעברו על חילול שבת. כן פסק הטור ושלחן 

ערוך (סימן ע"ר). ועי' בב"ח שכותב טעם אחר.

אומרים  שבת  בקבלת  שלב  באיזה 
את הפרק "במה מדליקין"?

נוהגים לומר "מזמור לדוד" ואחריו פיוט "לכה דודי" 
של  סודם  ולפי  השבת"  ליום  שיר  "מזמור  ואחריו 
במה  פרק  יאמר  ולכן  ביניהם,  להפריד  אין  דברים 
קבלת  קודם  או  שבת  קבלת  בסוף  רק  מדליקין 
קבלת  בסיום  לאומרו  הקהילות  רוב  ומנהג  שבת, 

שבת. (כף החיים סימן ע"ר סק"ד).

ומה  דודי"  "לכה  פיוט  את  חיבר  מי 
טעם אמירתו?

פיוט לכה דודי חובר בצפת על ידי המקובל האלקי 
בראשי  שמו  את  וחתם  זצ"ל,  אלקבץ  שלמה  רבי 
תפוצות  בכל  לאומרו  נתפשט  זה  פיוט  תיבות, 
שאין  ואף  הקדמונים,  מספרי  בכמה  ומובא  ישראל 

לו טעם על פי הסוד, מכל מקום כיוון שמדבר בעניין 
(סימן  החיים  כף  להפסק.  נחשב  אינו  השבת  קבלת 

ע"ר סעיף קטן ד') ופרי עץ חיים (שער השבת פרק ח').

אם חל יום טוב בשבת כגון שחל חג 
הפסח או ראש השנה ביום שבת, האם 

יאמרו "לכה דודי"? 
אף ביו"ט החל בשבת נוהגים לומר פיוט לכה דודי 
ואין בזה שום בושה לכבוד יום טוב כשאומרים "פני 
שבת נקבלה", משום ששבת נתקדשה מאליה ללא 
ביום  כן  שאין  מה  אותה,  שיקדש  דין  בבית  צורך 
טוב שבית דין צריכים לעשות קידוש החודש. שערי 

תשובה (סעיף קטן ב') בשם הבית דוד (סי' רסד). 

מדוע אין אומרים פרק "במה מדליקין" 
כשחל יום טוב בשבת?

ביום טוב החל בשבת, וכן שבת חול המועד ושבת 
חנוכה אין אומרים במה מדליקין ששמנים הפסולים 
בכבוד  זלזול  יש  ובזה  חנוכה,  לנר  כשרים  לשבת 
החנוכה ויום טוב. כן כתב הבית יוסף (סימן ע"ר) בשם 
הרוקח (סימן ש"כ) ושבולי הלקט (סימן ס''ו) הכלבו (סימן 

נ') ושלחן ערוך (שם סעיף ב').

לומר  נוהגים  ערבית  תפילת  בסיום 

מה  אחסר"  לא  רועי  ה'  לדוד   "מזמור 
הטעם לאמירתו?

להורות שבימי החול ההנהגה בעולם הזה וקבלת 
התפילות היא ע"י מלאך, אך בשבת קודש ההנהגה 
ישירה מאת ה' על עמו ישראל, ולכן אמר דוד המלך 
הקדוש  הזוהר  פי  על  אחסר".  לא  (ולכן)  רועי  "ה' 

(פרשת נח ע"ה עמוד ב') ספר שיבת ציון (שער ד' אות נד).

לבית  בשמים  להביא  יפה  מנהג 
לאחר  עליהם  שיברכו  כדי  הכנסת 
התפילה ויריחו בהם, מה המקור למנהג 

זה?
הרבים  את  לזכות  כדי  נתקן  זה  מנהג  עיקר 
מבואר  הקדושים  ובספרים  ברכות,  מאה  להשלים 
שראוי למי שהוא אבל על אביו ואמו תוך י"ב חודש 
כי  להוריו,  גדולה  רוח  נחת  בזה  ויש  כן  שיעשה 
(שנה  חי  איש  בן  עדן.  שבגן  מהריח  נהנות  הנשמות 

ראשונה פרשת ואתחנן בהקדמה).

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 ח סד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ִּפי  ַעל  זצ"ל  טּוְלְטִׁשיֶנער  ַנְחָמן  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
ַהּמּוָבא ַּבּזַֹהר, ְוהּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה 
ְוֶזהּו  "מֶׁשה"  ְּבִגיַמְטִרָּיא  "ֶׁשָּכָכה"  י"ג  ְּבתֹוָרה 
ֶׁשהּוא  ַהּדֹור  ְלַצִּדיק  ַהְמקֹוָרִבים  ָהָעם"  "ַאְׁשֵרי 
ְוֶזהּו:  "ֶׁשָּכָכה",  ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֶׁשהּוא  מֶׁשה  ְּבִחיַנת 
ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה "ַאְׁשֵרי ָהָעם 
ַלַּצִּדיק  ֶׁשְּמקֹוָרב  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ִּכי  ֱאָהיו",  ֶׁשה' 
ַהְּמַקְרבֹו ַלה' ִיְתָּבַר ְּבֶדֶר ֱאֶמת. (שיש"ק ג-רס)

***

ְלקֹול  ְמַצְּיִתים  ָאנּו  ָהִיינּו  ִאּלּוֵלא  ַאַנ"ׁש:  ָאְמרּו 
יֹאַמר,  ֲאֶׁשר  ָּכל  ַעל  ְלַצְּיתֹו  ְזִהיִרים  ְוָהִיינּו  ַרֵּבנּו 
ֶׁשֵּיׁש  ַהִהְתַנְּגדּות  ִמְתַּבֶּטֶלת  ָהְיָתה  ִמֵּמיָלא 

ָּבעֹוָלם ָעֵלינּו. (שם ד-קיח)

א. ב. של החיים
ְּתִחַּלת ִבְּנַין ָהֱאמּוָנה ִהיא ַהַּמְחָׁשָבה ְוַהַהָּכָרה 

ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ַרק ְּפרֹוְזדֹור ָלעֹוָלם ַהָּבא. 

ַיְרֶּבה  ַהָּבא  עֹוָלם  ַטַעם  ִלְטעֹם  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי 
ְּבִהְתּבֹוְדדּות.

ְּכֶׁשָאָדם  ַרק  ַמְתִחיָלה  ָהֲאִמִּתית  ה'  ֲעבֹוַדת 
ַמְחִליט ֶׁשהּוא מּוָכן ַלֲעבֹד ֶאת ה' ַּגם ְּבִלי עֹוָלם 

ַהָּבא.

ִעַּקר ַׁשֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָּבא הּוא ַההֹוָדָיה.

ִנּגּוִנים טֹוִבים מֹוִליִדים ַמְחָׁשבֹות טֹובֹות; ִנּגּוִנים 
ָרִעים ְמעֹוְרִרים ְּתׁשּוקֹות ַּבֲהִמּיֹות.

פנינים
חסידות ברסלב



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

הכרת הטוב לבורא
אחד  טובה  להכיר  ילמדו  לא  והאישה  הבעל  אם 
ויהיה  לבורא,  טובה  יכירו  לא  לעולם  הם  לשני, 
וכו'  דכאון  יאוש,  עצבות,  תלונות,  טענות,  רק  להם 
וכולם  להם  מגיע  שהכל  מרגישים  הרי  הם  כי  וכו'. 
חייבים להם, ובפרט הם מרגישים שדווקא בן הזוג 
הזכות  על  רבה  תודה  להגיד  שצריך  זה  הוא  השני 
לחיות אתו\ה... וממילא פרושו שהם מרגישים שה' 
עצובים,  מסתובבים  כאלה  זוג  בני  ולכן  להם,  חייב 
מדוכאים וכו'. ובטח יש להם טענות על ה', כי אפילו 
במחשבה  אף  ואולי  בפה,  אותן  מבטאים  לא  אם 
לא מודעים להן, אבל עצם העצבות פרושה טענות 
בשיחות  הקדוש  רבינו  בדברי  כמובא  ה',  על  וכעס 
שאינו  ה'  על  שכועס  כמו  היא  שעצבות  הר"ן, 
דהיינו  ה',  על  לרגוז  מגיעים  ומדוע  רצונו.  לו  עושה 
מתחיל  וזה  להם.  חייב  שה'  חושבים  כי  לעצבות? 
להם,  חייב  הזוג  שבן  כל  קודם  חושבים  שהם  מכך 
 \ הבעל  שהרי  להם,  חייב  שה'  למעשה  שפירושו 
אישה הם רק מקל – או לחלופין – משענת של ה'. 
אם  הבורא,  בגזרת  זה  עושה,  הזוג  שבן  מה  כל  כי 
ביותר  הגדולים  הדברים  כל  ח"ו.  להפך  ואם  לטוב 
כל  ובפרט  הטוב,  הכרת  במידת  תלויים  בעולם, 
שלום הבית, שהרי אם כל אחד מבני הזוג יסתכל 
על הטוב של השני ויודה לו, אזי בוודאי תהיה ביניהם 
על הכרת  העבודה  וחשיבות  ומאחר  גדולה.  אהבה 
נרחיב  לכן  שיעור,  להם  אין  שבה,  והעומק  הטוב 
עוד בעניין זה. ותחילה נדבר על מידת הכרת הטוב 
על  עובדים  כאשר  באמת,  כי  תפילה.  של  בהקשר 
מידת הכרת הטוב, למעשה עובדים על הדבר הכי 

יסודי ועמוק שיש, כי כל הקשר האמיתי והנכון עם 
הבורא, וכל האמונה והתפילה וכל הגאולה, תלויים 
עתה.  שנלמד  כמו  הטוב,  הכרת  מידת  על  בעבודה 
את  קוראים  אנחנו  שבהן  התורה  בפרשיות  הנה, 
כניסתו  עד  במדבר  ישראל  עם  של  המהלך  כל 
פעמים  וכמה  כמה  נתקלים  אנחנו  ישראל,  לארץ 
בבכיות ותלונות של עם ישראל כלפי משה וכלפי ה'. 
בפרשת 'בשלח', מיד אחרי כל ניסי המכות, ובסופם 
האימפריה  ואובדן  ים-סוף  קריעת  של  העצום  הנס 
מנסה  כשהקדוש-ברוך-הוא  מצרים,  של  האדירה 
ימים  שלושה  במשך  ישראל,  עם  של  אמונתם  את 
העם  של  התגובה  לשתות,  מים  מוצאים  לא  שהם 
משה  על  העם  "וילנו  שכתוב:  כמו  בתלונות,  היא 
שם  "שם  שאחריו:  הפסוק  על  נשתה",  מה  לאמר 
נסהו  ושם  רש"י:  כותב  נסהו"  ושם  ומשפט  חק  לו 
– לעם, וראה קשי עורפן שלא נמלכו במשה בלשון 
לשתות  מים  לנו  שיהיו  רחמים  עלינו  בקש   - יפה 
רואים  אנו  רש"י  של  זה  בפירוש  התלוננו.  אלא   -
את הקו הדק בין בקשת רחמים לבין תלונה, שהרי 
מדברי רש"י מובן, שאילו היו העם מבקשים בלשון 
בזה  היה  לא  רחמים,  עליהם  שיבקש  ממשה  יפה 
שום פגם או חסרון, ורק מחמת שבאו בתלונה, בזה 
הראו את מדתם הרעה וקשי ערפם. והקו הדק הזה 
בין  הדק  הקו  גם  הוא  הקדוש,  רש"י  כאן  שתיאר 
התפילה הנכונה שעל ידה אפשר לפעול כל ישועה, 
כך),  לזה  לקרוא  אפשר  בכלל  (אם  "תפילה"  לבין 
שלא רק שלא נענית, אלא רק מעוררת יותר דינים 
אינה  שהתורה  לדעת,  צריכים  כי  ר"ל.   האדם  על 
ספר של היסטוריה או סיפורי מעשיות ח"ו, אלא כל 
דבר ודבר שכתוב בה בא ללמד כל אחד ואחת מה 

ה' רוצה מאתנו. מי שלומד את התורה בתור סיפור, 
כלל,  תורה  זו  אין  לעצמו,  לוקחים  מזה  ללמוד  בלי 
והזוהר הקדוש בשם רבי אלעזר בנו של רבי שמעון 
מקלל את מי שלומד כך את התורה, בתור סיפור 
או עובדות היסטוריות. לכן אנחנו צריכים ללמוד מה 
התלונות  את  מתארת  כשהיא  התורה,  של  המסר 
של העם? שהרי אנחנו רואים כאן דבר נורא, שאחרי 
שהעם ראו נסים ונפלאות שלא נראו כמותם מעולם, 
איזה  להם  כשהיה  מיד  באיכות,  ולא  בכמות  לא 
הישועות  אחרי  תיכף  התלוננו!  הם  קושי,  או  ניסיון 
הנוראות, כפרו העם בטובה של ה', שהוציא אותם 
מעבדות נוראה לחירות אמתית, ושכחו את כל מה 
שראו. מכאן למדתי יסוד חשוב, שכך הוא טבע כל 
אדם, שגם אם יראה נסים עצומים - כמו עם ישראל 
שראו נסים שאין גדולים מהם - וישמע את ה' מדבר 
אליו ויקבל תורה מסיני וילמד תורה יומם ולילה מפי 
הצדיק הגדול ביותר - כמו עם ישראל שלמדו הרבה 
לא  זה   - בעצמו  רבנו  ממשה  במדבר  תורה  מאד 
יעזור לו לתקן את המידות שלו ולצאת מהבכיינות 
את  שייקח  עד  שלו,  מהיאוש  שלו,  מהעצבות  שלו, 
עצמו לידיים לעבוד על עצמו ביסודיות, כמו שמבואר 
עליה  ויתבודד  מידה  שייקח  יער",  "בשדי  בספר 
שעה  חצי  לפחות  שיהיה  יוכל  ואם  עקבית  בצורה 
בכל יום. בלי עבודה כזו, מרוכזת ועקבית, לא יעזור 
שלו.  והכפירה  מהאנוכיות  לצאת  כדי  דבר  שום  לו 
וגם המאמר הזה שאת או אתה לומדים בו ברגעים 
אלו, לא יעזרו אם לא תקחו את עצמכם לעבודה, 
ועיקר העבודה זה להתחיל בבית. בין בעל לאשתו 

בין אשה לבעלה.

מנחם  ר'  הרה"ק  האלוקים  איש  תולדות  אלה 
יוסף  ר'  הרה"ק  לאביו  נולד  זצוק"ל.  מרימנוב  מענדל 
שהייתה  ליבא  מרת  ולאימו  פינטשוב  אבדק"ק  חריף 
נכדת הט"ז ובעל המגלה עמוקות זיע"א. למד בישיבה 
בעיר ברלין אצל ר' דניאל יפה ז"ל, וכן למד בישיבת 
הרה"ק ר' שמואל שמעלקא מניקלשבורג זיע"א שם 
בספר  לומד  שהיה  מסופר  הנפלאה  התמדתו  על   .

ז"ל)  אלפסי  יצחק  (לרבינו  הרי"ף 
הרבה מאוד עד שזכה לסיימו מאה 
התחיל  המאה  ובפעם  פעמים, 
הרי"ף  עם  הוא  מדבר  וכמו  לבכות 
זכיתי  אנוכי  "הלא  אומר:  והיה  ז"ל 
ללומדך מאה פעמים ומה לימדתני"? 
הלא עדין לא זכיתי ליראה אמיתית! 
נרדם  בבכיה  גועה  שהוא  כדי  ותוך 
הרי"ף  לו  ונגלה  הרי"ף  ספר  על 
אתה  כי  לך  דע  לו:  ואמר  בחלומו 
לך  הגיע  זה  ומפני  נשמתי  שורש 
אם  אמנם  רבה,  כה  התעוררות 
אתה רוצה להגיע ליראת הרוממות, 

אלימלך  רבי  הרה"ק  אצל  ושמה  ליז'ענסק  לעיר  סע 
מליזענסק זיע"א תמצא מבוקשך, כשהקיץ משנתו לא 
התמהמה אפילו רגע והחיש פעמיו תכף ומיד אל בית 
ידו  את  לו  נתן  הצדיק  בית  אל  שנכנס  ותכף  הצדיק. 
ויאמר לו הרה"ק רבי אלימלך זי"ע: "שלום עליכם על 
יד הקדושה שלכם מחכה אני כבר כמה שנים". ומאז 
נקשרה נפשו בנפש הצדיק ר' אלימלך מליז'ענסק עד 
כדי התבטלות גמורה. היה חי בדקדוקי עניות נוראים 
עד כדי כך שחמיו דרש ממנו שיגרש את אשתו, אולם 

אשתו הצדקת סירבה לכך והסכימה לחיות עמו על 
אף העניות הנוראה ששרתה בביתם, ואז גירשם חמיו 
מביתם והדירם מכל נכסיו. זוגתו הייתה מפרנסת את 
חצות  עליו  עבר  לא  מעולם  הטוויה.  ממלאכת  הבית 
לילה בשינה. בשנת תקנ"ו התמנה לרב בעיר רימנוב 
ושם שהה עד סוף ימיו. רבי מנחם מענדל היה מזהיר 

מאוד ללימוד הלכה ותוס' בעיון.

תקנות  והתקין  איזן  ימיו  באחרית 
הפרוצות  התלבושות  בעת  לעצור 
לאחר  העולם.    אומות  דרכי  עפ"י 
מעשה הנפילה- בו ניסו להקדים את 
ביאת המשיח שלא בזמנו, ולא צלח.  
וכוחותיו  מענדל  מנחם  רבי  חלה 
הלכו ואזלו עד יום ל"ג בעומר שנת 
וקידש  טיהר  ההוא  ביום  תקע"ה, 
עצמו בסילודין, וישב על כסא קדשו 
עולם"  עלי  לעבור  הולך  "אוי  ואמר 
מרופשיץ  נפתלי  רבי  זאת  ושמע 
לא דיבר מאומה ואז פרחה נשמתו 
בקדושה וטהרה, אולם לקול היללות 
אל  נשמתו  חזרה  מרופשיץ  הרה"ק  עם  שם  שצעקו 
מסר  שאז  בעומר  ל"ד  ביום  המחרת  ליום  עד  גופו 
מקומו  ואת  העולמים.  בורא  אל  נשמתו  את  בחזרה 
מילא תלמידו ר' צבי הכהן מרימנוב זי"ע. אמר כי הוא 
הולך אלי עולם ויחזיק טובה למדליק נר לעילוי נשמתו. 
שנכתוב  ככל  הקדוש  מרימנוב  מענדל  רבי מנחם  על 
תכלה היריעה ושבחיו וסיפוריו לא יכלו, אך דבר אחד 
נתפלל: יהי רצון שנזכה לילך בדרכיו הקדושים וזכותו 

הקדושה תהיה מגן וצינה עלינו אכי"ר.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

052-2240696
הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו

הרה''ק ר' מנחם מענדל מרימנוב 
זצוק"ל זיע"א
י"ט אייר
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052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

אמרתי תודה ונרפאתי
שמי הודיה, ואני לומדת בגן חובה.

בשמים  זורחת  שמש  רגיל,  יום  זה  היה   
לשחק  יצאנו  הלימודים  יום  סוף  לקראת 

בחצר עם הילדות, 

 דקות ספורות לפני שאימי באה לקחת 
אותי מהגן, נכנס לי חפץ זר לעין, הוא הי 

קטנטנן כמו פרור, לא ראו אותו אפילו.

נעים,  לא  והיה  הפריע  רק  זה  תחילה   
לעזור  ניסתה  אמא  הציק,  ממש  כך  אחר 

להסיר מהעין אך ללא הצלחה.

אדמדמה  הייתה  העין  הביתה  כשהגענו 
ודומעת.

התור  אך  למרפאה,  תור  קבעה  אמא 
הפנוי היה רק למחרת ב 12 בצהריים.

בבוקר, כבר ידעו בגן על מצבה של העין 
שלי.

של  בעניין  הבנות  את  חיזקה  הגננת 

אמירת תודה להשם יתברך בכל מצב, וגם 
בשעה של קושי, כאב או צער.

וגם  לתודה,  מזמור  אמרו  והבנות  הגננת 
על  תודה,  להשם  לומר  אמרה  הגננת  לי 

העין הכואבת.

אחר כך הבנות של הגן התפללו לרפואתי.

הפסיקה  העין  דקות  כמה  תוך  ואכן 
לשרוף ולדמוע, אט אט הרגשתי הקלה.

בשעה הידועה הלכתי עם אמא לרופאה. 
נשאר  שלא  ראתה  היא  בדקה  כשהיא 

שום זכר לגירויי  של העין.

סיפרנו לרופאה בהתלהבות שנעשה כאן 
ומיד  לה'  תודה  שאמרנו  בזכות  ופלא  נס 

קיבלנו ישועה .

שמחנו כולנו והודנו לד' על הנס שנעשה 
שום  ללא  ונקיה  בריאה  עין  קיבלתי  לנו. 

כאב או סימן .

תמיד  לכם  גם  כדאי  צדיקים,  ילדים 
הטובות  כל  על  יתברך  להשם  להודות 

שעושה עימנו.

מה  ועל 
ה  א ר נ ש
טוב,  לא 
לומר  גם 
ה  ד ו ת
ל  כ מ
ב  ל ה

ה  ח מ ש ב
תמיד  ונזכה 
לפעול ישועה.

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

הזוכה: הודיה כ. ירושלים
רוצה גם לזכות בהגרלה? גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

מאליהו  אבינו  יעקב  נטל  ערבון  איזה 
הנביא ?

פתרון פרשת אמור: עיין רש"י בפרשתינו (כג, מ) 
פרי עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוה:

הזוכה: א,צ. ט. זכרון יעקב

פתרונות לשלוח למייל | פקס: 
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

נסע במשך חדש מפרס לישראל
לראות  בשביל  במיחד  מפרס,  יהודי  לארץ  הגיע 
גדולה  התרגשות  התרגש  אותי  כשפגש  אותי. 
השעור  בסוף  משעורי,  לאחד  הגיע  הוא  ועצומה. 
הוא סיפר לכלם את סיפורו בשפה הפרסית, ואחד 
מתלמידי תרגם את דבריו. וכך ספר: הוא היה בעל 
בהם  וקנה  גדולים  סכומים  שהרויח  גדול  עסקים 
הרבה נדל"ן, והנדל"ן בפרס ירד לאפס, עד שהפסיד 
כך  עקב  גדול,  חוב  בעל  נעשה  ואף  רכושו  כל  את 
שלחה  בארץ,  שחיה  שלו,  דודה  ודכאון.  ליאוש  נפל 
למד  הוא  בפרסית.  האמונה'  'בגן  הספר  את  לו 
את הספר, וכך התחיל להבין ולראות שהכל זה ה' 

ולהודות לה' על כל מארעותיו. 

הבאנו  האמונה'  'בגן  בספר  מהפרקים  באחד 
במשך  התבודדות  שעה  שיעשה  שמי  סגולה, 
וכך  ישועה.  יראה  בודאי  הוא  רצופים,  יום  ארבעים 
הוא קבל על עצמו שיעשה שעה התבודדות בכל יום 
למשך ארבעים יום בשפה שלו – בפרסית... ומאחר 
שלפעמים  כתבנו  הסגלה  נכתבה  שבו  שבמקום 
ישועה,  רואה  האדם  הימים  ארבעים  תום  לפני  גם 
יום  כשהגיע  לכן,  וכו',  יום  עשר  ארבעה  אחרי  כגון 
הארבעה עשר, הוא כבר חכה וצפה לראות משהו 
– ושום דבר לא קרה... הוא התחיל להסתפק, אם 
להמשיך או לא, ובסוף התגבר והמשיך עם השעה 
של תודות והודאות, עוד ועוד. הגיע לעשרים וששה 
שהגיע  עד  דבר.  שום   – יום  שלשים  כלום.   – ימים 

טלפון  מקבל  הוא   – ואז  ותשעה!   השלשים  ליום 
מאמו! אותו יהודי, סגר את מכשיר הטלפון הניד, כי 
התקשרה  ואמו  אותו,  שחפשו  רבים  נושים  לו  היו 
אליו לבית, ואמרה לו שכבר הרבה ימים יש מישהו 
הסלולרי  הטלפון  כי  מצליח,  ולא  אותו,  שמחפש 
שלו סגור, ואותו אדם רוצה לעשות אתו איזו עסקה 
אותו  שכאשר  מאמו,  בקש  זאת,  כששמע  גדולה... 
אדם יתקשר אליה שוב, שתאמר לו, שיתקשר אליו 
אותו  ותשע.  השלשים  היום  בסוף  היה  זה  לבית... 
בפניו  לפרוס  והתחיל  הביתה  אליו  התקשר  אדם 
עסקה   – מעוניין  שהוא  העסקה  של  התכנית  את 
רוחית מאד, שתסגור לו חצי מהחובות שלו, ותעמיד 

אותו על רגליו!

כך  כל  התבישתי  הרגע  'באותו  יהודי:  אותו  ספר 
מה', שלא האמנתי בו'  אחר כך עשה עוד ארבעים 
בפעם  כך,  ואחר  וישועות.  נסים  עוד  וראה  יום 
מה?  בשביל  יום,  ארבעים  עוד  עשה  השלישית, 
בשביל שתהיה לו הזכות לבוא לארץ ישראל ולראות 
אותי ולומר גם לי תודה... ,ובאמת ה' שמע תפלתו, 
והוא הצליח להגיע לארץ דרך טורקיה. בארץ פגש 
תלמיד שלי שהוא ממוצא פרסי, והוא הביאו לשעור 
הזה  המעשה  כל  את  ספר  ששם  באשדוד  שלי 

בהתרגשות גדולה. ומיד חזר חזרה לביתו.

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com
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לפעול ישועה.
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הערכה או ביקורת  פרק טו'
של:  הנושא  המשך  הוא  השבוע,  שלנו  המאמר 
כבר,  הזכרנו  חיינו.  על  עצמית  הערכה  השפעת 
שהגורמים המשפיעים על הערכה עצמית של הילד 

הם בעיקר אנחנו ההורים. 

תכונה  "אין  כי  לומר,  אפשר  מסכם  במשפט 
חשובה יותר להצלחתו של האדם מתכונת הערכה 
הערכה  שלמידת  ספק,  כל  אין  גבוהה".  עצמית 
על  ומכרעת  ישירה  השפעה  יש  שלנו,  העצמית 
הרגשתנו והתנהגותנו ומכאן על איכות החיים שלנו. 
ולכן, החשיבות שבהבנה מהי הערכה עצמית ראויה, 
ניתן  וכיצד  מבוססת  היא  מה  על  מאפייניה,  מהם 

לשקם וליצור אותה מחדש באופן ראוי- היא רבה.

מה הם ההבדלים בין אנשים בעלי הערכה עצמית 
נציג  נמוכה?  עצמית  הערכה  בעלי  לאנשים  גבוהה 

את ההבדלים בשלושה תחומים (ע"פ מנצ'ינטון): 

בקשר  רגשותיו  ב.  לעצמו.  האדם  של  היחס  א. 
לחיים. ג. במערכות יחסים בין אישיים.

היחס  הראשון:  התחום  על  דיברנו  שבועיים  לפני 
על  דיברנו  שעבר  בשבוע  לעצמו.    האדם  של 
התחום השני: רגשותיו בקשר לחיים. השבוע, הנושא 

הוא: במערכות יחסים בין אישיים.

ג. במערכות יחסים בין אישיים.

סבלניים  גבוהה  עצמית  הערכה  בעלי  אנשים 
שהם  האמונה  בשל  האדם,  בני  כל  את  ומכבדים 

זכאים לאותו יחס שהם מצפים לקבל.

ומכבדים  עם עצמם,  בנוח  מרגישים  אנשים אלה 
את זכותם של אנשים להיות כמו שהם, לעשות מה 
שיבחרו לעשות ולחיות איך שהם מוצאים לנכון. הם 
ובעלי  שווים  ערך,  כבעלי  האדם  בני  כל  את  רואים 

זכות לכבוד והערכה. 

לאנשים בעלי הערכה עצמית נמוכה חסר הבסיס 
להעריך את האחרים. הם חסרי סבלנות כלפי הזולת 
ומאמינים כי על כולם לחיות בדרך שבה היו רוצים 
אחרים  של  שהתנהגותם  אף  לעיתים  יחיו.   שהם 
התנהגותם  אם  יכעסו,  הם  עליהם,  משפיעה  אינה 

סותרת את הסטנדרטים המוסריים שלהם או את 
השקפת עולמם. 

לא  לעיתים  חשים  הם  ביטחון,  חסרי  בהיותם 
במקום  אחרים.  אנשים  בסביבת  נוח  ולא  בטוחים 
כועסים  או  נבוכים,  ביישנים,  הם  חברותיים  להיות 
עצמית  הערכה  בעלי  האנשים  לרוב  ומתגוננים. 
אדם  בני  עם  יחסים  מערכות  לקיים  קשה  נמוכה, 

וליהנות מהן.

איך יוצרים את זה?

אנו  גבוהה,  עצמית  הערכה  בעלי  אנחנו  כאשר 
את  לבטא  שלנו,  הגבוה"  ל"אני  להתחבר  שואפים 
עצמנו.  את  ולממש  להתקדם  רצון  מתוך  עצמנו 
לייצר  נוטים  אנו  עצמנו,  את  מעריכים  כשאנחנו 
סיפוק  ולהרגיש  בהם  לעמוד  חיוביים,  אתגרים 

בהגשמתם.

לעומת זאת, כשאנחנו בעלי הערכה עצמית ירודה: 
להגיע  מתקשים  אתגרים,  לוקחים  ואיננו  כמעט 
להישגים וזקוקים כל הזמן, "להוכיח את עצמינו" או 
חוסר  בגלל  מעצמינו  לברוח   או  בלשכוח  עסוקים 
ההצלחה והחשש להתמודד. אותו הדבר בדיוק, עם 

ילדים בעלי הערכה עצמית גבוהה או ח"ו נמוכה.

או  גבוהה  עצמית  בערכה  בעל  נולד  אינו  הילד, 
נמוכה, הסביבה בה הוא גדל, יוצרת את זה. אנחנו 
רבה,  ביקורת  ההשוואה:  את  להפנים  חייבים 
סטיגמות  העלבות,  פוגעות,  מילים  יתר,  שיפוטיות 
עצמית  הערכה  עם  לילד  מנצח  מתכון  הם  וכדו' 
נמוכה על כל המשתמע מכך. ואילו- אמונה ביכולות, 
וכדו'  מחמאות  חיוביים,  חיזוקים  פירגונים,  אהבה, 
גבוהה  עצמית  הערכה  עם  לילד  מנצח  מתכון  הם 

על כל המשתמע מכך.

אז איך הילד ילמד להשתנות?

הילד  "אבל  עצמכם:  את  תשאלו  בוודאי  עכשיו 
לו  נעיר  לא  אם  וכו'  שגיאות  טעויות,  בעיות,  עושה 
על כך איך הוא ילמד משגיאותיו ויתקן את דרכיו?" 
התשובה היא: אתם צודקים! כולנו עושים שגיאות, 
להתפתחות  "מאוד"  חשובות  אפילו  ושגיאות 
נורמטיבית של הילד-כי מי שלא נופל לעולם לא ידע 
לקום, אך בתנאי שהיחס שלנו לשגיאות של הילד 

אנכי  בבחינת "עמו  הוא  הוגן  יחס  יחס "הוגן".  הוא 
בצרה" אנחנו ביחד עם הילד נגד הבעיה, ולא ביחד 
עם הבעיה נגד הילד. הכל עניין של התייחסות. יחס 
ביקורתי לשגיאות, הוא יחס "כואב".  הפחד מכאב, 
בשליטת  נמצא  שלא  מודעי  תת  אינסטינקט  הוא 
הימנעות  או  מסוימות  התנהגויות  ולכן  האדם 
מפעילות מוטורית או לימודית אצל ילדים, הם סוג 
של "הימנעות התת מודע" בגלל פחד שהילד חווה 
את  להבין  נוכל  תמיד  ולא  בהווה  חווה  או  בעבר 

ההתנהגות מבלי שאיש מקצוע יבדוק לעומק.

אדרבה- התגובה שלנו לשגיאות הילד, תקבע מה 
יקרה עם הילד- האם כשהוא ייפול הוא ילמד לקום 
להתמודד  סיכוי  לו  שאין  ילמד  שהוא  או  מהנפילה 
עם הכישלונות שהחיים מציבים לפתחו והוא יהיה 
ח"ו ילד מיואש שלא רוצה לחוות את החיים בכדי 
ביותר  חשוב  מסר  להפנים  עלינו  לטעות.  שלא 
בתוצאות של חינוך ביקורתי: ילד להורים ביקורתיים 
נוטה יותר להיות אנטי, לעשות דווקא, לא יהיה לו 
רצון לשתף פעולה, יתנהג באדישות, בחוסר ביטחון, 
פחד  חדשים,  דברים  עם  להתנסות  פחד  לו  יהיה 
לעשות שגיאות ועוד. כדי להבין מה ילדך מרגיש בעת 
ביקורת תנסה לדמיין שאתה נמצא במרכז אצטדיון 
חשוך ועושה מעשה לא חיובי, לפתע כל הזרקורים 
נדלקים, מופנים אליך ומאירים את השלילה שבך... 

תכנות מחדש 

מחדש"  "תכנות  מעין  צריך  שינוי",  "ליצור  בשביל 
כמו  ממש  עצמנו,  על  שלנו  האמונות  מערך  של 
בעצמנו  נאמין  מחדש".  ל"הפעלה  הזקוק  מחשב 
עצמית  להערכה  משפחתית  עבודה  ונבצע  ובילדינו 
זאת  לבצע  קשה  שיהיה  להניח  סביר  יותר,  גבוהה 

לבד, לכן פנו לאיש מקצוע היום!

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

חודשים"  "שלושה  לפציינט  נתן  הרופא 
מקסימום. והנה קרה נס והאיש הבריא. אמר 
לו הרופא: "תגיד תודה לפחות". השיב הפציינט: 
"דוקטור, תגיד אתה תודה - כי כאשר גססתי 
רשימת  את  מכינים  המלאכים  את  ראיתי 
היה  וביניהם  השנה,  למות  שצריכים  הרופאים 
גם השם שלך. אז אמרתי להם: "תוציאו אותו 

מהרשימה. הוא בכלל לא רופא!"

u5812210@gmail.com052-2240696
myemuna.com
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להעלות את המשכורת
טובה אישית

אישית,  טובה  ממך  מבקש  שלך  קרוב  חבר  אם 
שביכולתך  כול  תעשה  לא  האם   – מתחנן  ממש 
וממש תצא מגדרך כדי לעזור לו? גם אדם זר שהיה 
מתחנן אליך – ָהִייָת נעתר לבקשתו, וכל שכן אדם 

קרוב ואהוב.

אז יש לי חדשות בשבילך. האוהב והאהוב הגדול 
משהו,  ממך  רוצה  והוא  אליך  מתחנן  שלך  ביותר 
משהו שהוא קודם כול לטובתך ולהצלחתך האישית. 
כן, ניחשת נכון, זה הקדוש ברוך הוא שמחתנן אליך. 
ועל מה הוא מתחנן ומה הוא מבקש? הוא מבקש 

שתהיה ָעֵמל בתורה!

על המילים הפותחות את הפרשה "אם בחוקותי 
בתורה",  עמלים  "שתהיו  חז"ל  אומרים  תלכו" 
"אין  הזה:  הפסוק  על  ואומרת  מפתיעה  והגמרא 
"ִאם"  המילה  משמעות  תחנונים".  לשון  אלא  'ִאם' 
כאן בפסוק היא לא רק תנאי יבש, 'אם תעשו כך – 
יהיה כך', אלא משמעותה היא תחנונים שריבונו של 
עולם מתחנן אלינו, לכל יהודי באופן אישי, שנעמול 
עושה  כביכול  אתה  בתורה  עמל  כשאתה  בתורה. 

טובה אישית לבורא עולם.

והוא לא רק מתחנן, אלא הוא גם מוכן לתת לנו 
שולטים  ולשון  אומה  כל  יהיו  שלא  בתמורה:  הכול 
ושנזכה  בנו,  שולט  המוות  מלאך  יהיה  שלא  בנו, 
לטובות הגדולות שבעולם כמבואר שם בגמרא (ע"ז 

ה.). ָעֵמִלים ומקבלים שכר!

מכניסים אור לחיים
אחים יקרים, הבה ֵנָעֵתר לבקשתו של ריבונו של 
עולם ונעשה טובה גדולה לעצמנו, נפתח את הדלת 
ונכניס את אור התורה לחיינו, וה' יתברך יפתח לנו 
את כל השערים. ובמאמר זה אני רוצה לבאר טיפה 

מן הים מן הרווחים העצומים שירוויח כל אחד שיזכה 
להוסיף בתורה, אבל רצוני העיקרי הוא להראות את 
הדרך הקלה והפשוטה לכל אדם בכל מדרגה לקיים 
את זה. כן, גם אתה יכול להוסיף זמנים ביום ְלָעָמל 
בתורה! כי עמל תורה אינו שייך רק לתלמידי חכמים 
עמל  אלא  ופוסקים,  בש"ס  המתייגעים  מופלגים 
תורה שייך לכל אדם ובכל גיל לפי מצבו ומדרגתו, 
כמו שאומרת הגמרא על הפסוק "אדם לעמל יולד" 
– "לעמל פה" – שהפה שלו יעסוק בתורה. וכל מי 
שזוכה להוסיף מעט תורה לחייו זה כבר עמל תורה, 

כפי שְנָבאר.

עמל  נקראת  תורה  בלימוד  שתוסיף  תוספת  כל 
לומד  כשאתה  הקרבה,  כל  קטן,  מאמץ  כל  תורה: 
למרות שאתה עייף, כשאה מוותר על דברים אחרים 
בשביל לימוד, כשאתה יוצא בלילה קר או ביום חם, 
כשאתה מתאמץ להבין יותר טוב, כשאתה מתאמץ 
שפחות  לחבר  שלך,  לחברותא  שלך,  לבן  להסביר 
אדם,  לכל  שייך  וזה  עמל!  זה  נקרא  זה  כל   – מבין 
כי כל אחד מקריב משהו בשביל הלימוד, וכל אחד 
וכל  הלימוד  בשביל  קטן  מאמץ  עוד  לעשות  יכול 
אך  תורה.  עמל  נקרא   – מישור  בכל  כזה,  מאמץ 
העמל החשוב ביותר הוא כשאתה מתאמץ לקיים 
בפועל את מה שאתה לומד. זו טובה אישית לבורא 
עולם והיא תביא לך הרבה מאוד אור לחיים ותגרור 

בעקבותיה את כל ההבטחות והייעודים הטובים.

"העולם הזה" הטוב ביותר
ישנם ספרים נפלאים ושלל מקורות בנושא ֵמחז"ל 
ומגדולי הדורות ולא כאן המקום להאריך בהם. לכן 
הגמרא,  מתוך  קודם  שהבאנו  ההבטחות  מלבד 
נסתפק בדברי הגמרא שמעלת התורה היא למעלה 
מכל המצוות שהיא מגינה על האדם ומצילה אותו 

בין בזמן שעוסק בה ובין בזמן שאינו עוסק בה.

קביעות קטנה של האדם ללימוד תורה מגינה עליו 

כל היום כולו! נמצא שאין ביטוח כמו עסק התורה.

אבל הרווח העיקרי הוא שאדם שלומד תורה, חי 
את  יודע  הוא  יהודי.  של  חיים  לגמרי,  אחרים  חיים 
ההלכה ומבין מה הוא צריך לעשות. הוא מתעורר 
לרכוש מידות טובות והשקפות נכונות. הוא מרוויח 
מהרבה  ניצל  וגם  לימוד  שעת  בכל  מצוות  אינסוף 
ואין  אליהן  מודע  היה  שלא  חמורות  עבירות  מאוד 
שהתורה  מרוויח  הוא  ובנוסף  מזה.  גדול  רווח  לך 
הופכת להיות הציר המרכזי של המשפחה, הילדים 
מקבלים אהבת תורה, ובעזרת ה' ימשיכו בדרך ה' 
הבא,  בעולם  נצח  שכר  רק  לא  זה  התורה.  ובדרך 
לבן  להיות  שיכול  יפה  הכי  הזה"  "העולם  זה  אלא 

אדם.

הכיסופין של רבי נחמן
בדור הזה כולם נוהרים אחרי רבי נחמן מברסלב. 
נחמן  רבי  היה  מה  עצמך  את  שואל  אתה  אם  אז 
רוצה לשנות ולהוסיף אצלנו – רבי נחמן בעצמו יענה 
לך. הוא כותב בשיחות ר"ן: "נכספתי מאוד להמשיך 
אחד  כל  אצל  חיוב  שיהיה  עשייה  אל  העולם  את 
ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור". רבינו נכסף 

מאוד שכל אחד ילמד בקביעות בכל יום!

הצדיקים  הכול.  לנו  לתת  ורוצה  אלינו  מתחנן  ה' 
וכשרק  שנסביר  כפי  ופשוט  קל  מאוד  זה  נכספים. 
נתחיל ונתרגל בכך – נזכה לעולם הזה הגדול והטוב 
נפש  לכל  ושוות  פשוטות  לעצות  נעבור  לכן  ביותר. 
כיצד כל אחד יכול לקבוע עתים ולעמול בתורה: אני 
לא מדבר על בני הישיבות והכוללים שיודעים היטב 
מהו העמל הנדרש מהם. אני מדבר גם על אנשים 
חיילים,  סטודנטים,  למלאכתם,  שעמלים  פשוטים 

צעירים בתיכון או פנסיונרים.

בכל הדורות אנשים מסרו נפשם על קביעת עתים 
כאשר  וגם  ארוכות  שעות  בפרך  עבדו  כאשר  גם 
עשירות  של  דור  אנחנו  רעב.  וחרפת  עניות  סבלו 
ויש בידינו הרבה יותר פנאי. לרוב יש בשיעורי תורה 
רק  לנו  נשאר  מהודרים,  וספרים  ומזגנים  כיבוד 

מאמר

ראש הישיבה
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

ר"תיציאהכניסה

18:5920:1620:52ירושלים

19:1620:1820:50תל אביב

19:1020:2020:53חיפה

19:1620:1620:50באר שבע

גליון 622
כ' אייר תשע"ט | לה לעומר

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

פרשת בחוקותיבס"ד בר"ה 

יום ב',
כ"ב ‡ייר (27/05/19)
בי"כ "חס„י יˆח˜"
רח' חיל הריון 79 

בעה 20:30

יום „',
י"ז ‡ייר (22/05/19)

ייב "חוט ל חס„" 
מו‡ל הנבי‡ 13,

בעה 20:30

יום ה',
י"ח ‡ייר (23/05/19)

בי כנס ע" חללי ˆה"ל 
המעפילים פינ המˆו„ה

בעה 21:30

חולוןירוליםל ‡ביב

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

המשך בעמוד 3
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

ימשיכו את הברכה לשלש שנים, לשנה השישית, 

ולשנה  השדה,  בעבודת  שאסור  השמיטה  לשנת 

השמינית שאין בה תבואה משנת השמיטה.

ויש להוסיף עוד על פי מה שהאריך ה"כלי יקר" 

שמיטה,  למצות  הטעם  לבאר  הארץ(  ושבתה  )ד"ה 

כדי להשריש בישראל את מדת האמונה והבטחון 

בה', ולתועלת הענין הבה נלמד היטב את הדברים 

בלשון קדשו:

זו היא להשריש את  "אומר אני שטעם מצוה 

חשש  כי  בה',  והבטחון  האמונה  במדת  ישראל 

בעבודת  יתעסקו  הארץ  אל  בבואם  פן  הקב"ה 

מצאה  כביר  וכאשר  הטבעי,  המנהג  על  האדמה 

ידם, ישכחו את ה' ויסירו בטחונם ממנו, ויחשבו כי 

כוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה ועולם 

והם  היא  שלהם  שהארץ  ויחשבו  נוהג,  כמנהגו 

הבעלים ואין זולתם.

לגמרי,  הטבעי  המנהג  מן  ה'  הוציאם  כן  על 

שנים,  שני  לעשות  האומות  דרך  שנים  בשש  כי 

ושנה אחת בור כדי שלא להכחיש חילה, והקב"ה 

אמר שש שנים תזרע שדך מדי שנה בשנה, ואני 

נס  ועוד  תכחיש.  שלא  כוחה  להוסיף  מבטיחך 

יוסיף לה כח כל כך,  נס... שבשנה הששית  בתוך 

עד שנאמר )ויקרא כה-כא( וצויתי את ברכתי בשנה 

הששית, ועשת את התבואה לשלש השנים, ועל 

ידי כל המופתים הללו אשר שמתי בידך תדע כי 

לי כל הארץ...

בו  שדיברו  מה  מכל  יותר  וברור  נכון  טעם  וזה 

המפרשים, ולפי זה דין הוא שיתחייבו גלות בעוון 

לא  כי  שבהם,  האמונה  חסרון  מצד  השמיטה, 

האמינו בה' ולא בטחו בישועתו, שיעשה להם נס 

כזה בעשיית התבואה לשלש שנים".

עם  השישית  בשנה  הזריעה  כי  זה  לפי  נמצא 

את  שיצמיח  העולמים,  בחי  הגדולה  האמונה 

קיום  בשילוב  השנים,  לשלש  שתספיק  השדה 

מצות שמיטה שהיא עצמה מחזקת את האמונה 

והבטחון בה', כל אלה הם רק מחזקים את האמונה 

בה', ויש בזה תיקון נפלא לחטא עץ הדעת שבזה 

תלויה הגאולה השלימה במהרה בימינו.

תכלית הקבורה באדמה היא לזכך את הגוף מזוהמת 

הנחש שנדבקה בו בחטא עץ הדעת.

מאחר  כי  בזה,  הביאור  לומר  יש  האמור  לפי 

וזוהמת הנחש היה הכפירה בה',  ששורש החטא 

לבבך  "ורם  בבחינת:  גאוה  בהם  שהכניס  ידי  על 

הוא:  כך  על  התיקון  לכן  אלקיך",  ה'  את  ושכחת 

"כי עפר אתה ואל עפר תשוב", כדי שיזדכך הגוף 

מזוהמת הנחש בארץ שיש בה מדת הענוה, שהכל 

דורכים עליה והיא מצמיחה להם מזון. ויש לרמז 

ה  ה' ַוֲעשֵׂ ַטח בַּ ענין זה במה שכתוב )תהלים לז-ג(: "בְּ

את  שישכין  פירוש,  ֱאמּוָנה".  ּוְרֵעה  ֶאֶרץ  ָכן  שְׁ טוֹב 

מחשבתו בתכונת הארץ שגופו נוצר ממנה ואליה 

ישוב אחרי מיתתו, כדי לרעות וללמוד ממנה מדת 

הענוה המביאה לידי אמונה בה'. 

 רוכי  אמהו מר נאכלר
  לי זכו  תל אמונר

לפרש  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

"וכי  באמונתם:  שלימים  שהם  למי  גם  הכתובים 

נזרע  לא  הן  השביעית,  בשנה  נאכל  מה  תאמרו 

מאחר  כי  בזה  הכוונה  תבואתנו".  את  נאסוף  ולא 

האדם  שיזרע  הוא  הדעת  עץ  חטא  על  שהתיקון 

בשש  הוא  זה  כל  כן  אם  העולמים,  בחי  ויאמין 

האדם  זורע  בשדות,  מותרת  שהעבודה  השנים 

ממשיך  האמונה  ובזכות  העולמים,  בחי  ומאמין 

ברכה בעמלו.

אולם "מה נאכל בשנה השביעית", באיזו זכות 

"הן לא נזרע ולא  נמשיך הברכה בשנת השמיטה, 

כן הרי חסרה העבודה  נאסוף את תבואתנו", אם 

סגולה  שהיא  וזורע",  העולמים  בחי  "מאמין  של 

להמשכת הברכה. הנה כי כן על כך באה התשובה 

העמוקה של הקב"ה: "וצויתי את ברכתי לכם בשנה 

הששית ועשת את התבואה לשלש השנים".

הביאור בזה, כי מאחר שמדובר באנשים כשרים 

שיזרעו  ידי  על  בה'  באמונתם  להתחזק  הרוצים 

ויאמינו בחי העולמים, לכן מבטיח הקב"ה שבשנה 

השישית יצמיח את תבואותיהם לשלש שנים, ועל 

ידי זה יצטרכו להגדיל את אמונתם בשנה השישית 

זו  גדולה  אמונה  ובזכות  רגילה,  משנה  שלשה  פי 

"ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה, ומה עבודה 

שמא  ולשמרה,  לעבדה  שאמר  הגן  בתוך  היה 

לכרמים,  שיזמור  עדן,  בגן  מלאכה  יש  תאמר 

ולשדד את האדמה, או לעמר או לקצור,  ולחרוש 

והלא כל האילנות נצמחין מאליהן. שמא תאמר יש 

מלאכה בגן עדן להשקות את הגן, והלא נהר מושך 

ונהר יוצא מעדן  )בראשית ב-י(  ויוצא מעדן, שנאמר 

אלא  ולשמרה,  לעבדה  ומהו  הגן[.  את  ]להשקות 

החיים,  עץ  דרך  את  ולשמור  תורה  בדברי  לעסוק 

עץ  ג-יח(  )משלי  שנאמר  תורה,  אלא  חיים  עץ  ואין 

חיים היא למחזיקים בה".

הדעת  עץ  חטא  לפני  כי  מזה,  למדים  נמצינו 

אלא  וכרמים  שדות  עבודת  לעבוד  צריך  היה  לא 

הכל צמח מאליו בלי שום טורח. זאת ועוד מבואר 

עדן  בגן  מיסב  הראשון  "אדם  נט:(:  )סנהדרין  בגמרא 

היה, והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין". 

היו  ולא  ומזומן  כן מאחר שהכל היה מוכן  כי  הנה 

צריכים להתייגע ולהתפלל לה', נמצא כי היה חסר 

להם המצב של "מאמין בחי העולמים וזורע".

הקדמוני  הנחש  הפילם  זה  מטעם  כי  לומר  ויש 

ברשת הכפירה להכשילם באמונתם בה', כמו שכתוב 

מות  לא  האשה  אל  הנחש  "ויאמר  ג-ד(:  )בראשית 

תמותון, כי יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו 

עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורע". ופירש רש"י: 

"כל אומן שונא את בני אומנתו, מן העץ אכל וברא 

את העולם. והייתם כאלקים, יוצרי עולמות".

שטמון  בעונש  הקב"ה  אותם  העניש  לכן 

בעצבון  בעבורך  האדמה  "ארורה  גדול:  חינוך  בו 

תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת 

את עשב השדה", כדי שיצטרכו להגיע למצב של 

אמונה בה', שלא יזכו במזון בלי שום צורך לעבודת 

האדם, אלא יצטרך לחרוש ולזרוע ולסלק את כל 

יתחזקו באמונתם  זה  ידי  ועל  הקוצים מן השדה, 

בה' בבחינת "מאמין בחי העולמים וזורע".

על  מיתה  הקב"ה  שגזר  מה  בזה  להבין  יומתק 

האדם באומרו )שם יט(: "כי עפר אתה ואל עפר תשוב", 

על פי מה שמבואר ב"לקוטי תורה" לרבינו האריז"ל 

ב"טעמי המצות" )פרשת ויחי מצות קבורה(, ומקור הדבר 

כי  קטז.(,  וירא  )פרשת  הנעלם  במדרש  הקדוש  בזוהר 
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ברנה יקצורו". כי הזורעים בדמעה מפאת אמונתם 

את  להם  שיוריד  העולמים,  בחי  תלוי  שהכל 

הגשמים בזמנם, מובטח להם כי ברנה יקצורו, כי 

האמונה תמשיך את הברכה בכל מעשי ידיהם.

 רתטלו  תל ראדמר
 מ פל  רקליטר תל כוחי ושוצם ידי

בדרך  גם  לבאר  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

רוחנית, הכח הנפלא שיש לעפר האדמה המכסה 

על הזרעים להביא את האדם להאמין בה', על פי 

ויצא ד"ה והיה  )פרשת  מה שכתב ב"תפארת שלמה" 

פעמים  שלוש  מתפללים  שאנו  מה  לפרש  זרעך( 

ביום בסיום תפלת שמונה עשרה )אלקי נצור(, ומקור 

הדבר בגמרא )ברכות יז.(: "ונפשי כעפר לכל תהיה", 

הנה הדברים בלשון קדשו על מה שהבטיח הקב"ה 

ליעקב בחלום )בראשית כח-יד(:

"והיה זרעך כעפר הארץ. יש להבין ענין הברכה 

הים  כחול  אמר  ולא  הארץ,  כעפר  שיהיו  הזאת 

)שם כב-יז( כחול  וככוכבי השמים כמו שכתוב לעיל 

העפר  מן  היה  הכל  ג-ב(  )קהלת  כתיב  הנה  אך  הים. 

אך  הוא  אשר  העפר,  בחינת  זהו  אמנם  כי  וגו', 

המקיים את כל הברואים אשר עליה, כי מעפר יצא 

לחם ויניקה לכל נברא, ובלעדה לא תיכון כל בריה 

ונדרכת  מאד,  שפלה  היא  זאת  ובכל  הזה,  בעולם 

בכף רגלי ההולכים עליה תמיד.

ממנה ילמד האדם כי זאת היא בעצמה הסיבה, 

כי  מפני  בריה,  לכל  מזון  המצמחת  היא  שהעפר 

לכן  לכלום,  חשובה  ואיננה  בעצמה  שפלה  היא 

חכמינו  שאמרו  וזהו  נברא.  כל  לאם  נתונה  היא 

ז"ל כי מי שמשים עצמו כעפר הקב"ה מגביהו עד 

תהיה,  לכל  כעפר  ונפשי  שאומרים  וזה  לשמים... 

כל,  - בחינת  ידי שנפשי כעפר, לכן לכל תהיה  על 

הוא המשפיע כל טוב לכל בריה".

חידוש  הקדושים  מדבריו  למדים  נמצינו 

כל  "לאם  להיות  האדמה  שזכתה  מה  כי  גדול, 

נברא", בהיותה מצמיחה מזון לכל הנבראים כאם 

מדת  בזכות  רק  הוא  צאצאיה,  את  המפרנסת 

ענוה ושפלות רוח שיש לה, שכולם דורכים עליה 

אנו  כך  ועל  מזון,  להם  מצמיחה  היא  זאת  ובכל 

מתפללים: "ונפשי כעפר לכל תהיה", שנלך בדרכה 

להתנהג במדת הענוה.

 רגאור רוא תוהת רכטיהר 
ורשנור תוהת ראמונר

כי מדת הגאוה היא  נראה  נתבונן  והנה כאשר 

רבי  כי  ד:(  )סוטה  בגמרא  כמבואר  הכפירה,  שורש 

"כאילו  בו גסות הרוח:  יוחנן אמר שכל אדם שיש 

כפר בעיקר שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך". 

השורש  היא  הענוה  מדת  כי  להבין  נשכיל  ומזה 

לאמונה בה'. ויש לבאר הענין בזה על פי מה ששנינו 

"כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר  בגמרא )שם ה.(: 

הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם".

להיות  רוצה  הקב"ה  שאין  מאחר  כן  כי  הנה 

ח"ו  גורם  זה  הרי  עמו,  נמצא  ואינו  במחיצתו 

ה'  נמצא,  שאינו  בחשבו  בה'  ויכפור  שישכח 

הגדול  הגאון  דברי  הם  נפלאים  ומה  ישמרנו. 

הסטייפלר זצ"ל בספרו "חיי עולם" )פרק כז(:

הספיקות  שכל  הקדושים  בספרים  "מבואר 

בלב  אלא  נמצאים  אינם  אמונה  בעניני  והבלבולים 

הבעל גאוה, כי כל המתגאה אור השכינה מסתלקת 

ממנו, וכמו שאמרו חו"ל סוטה )דף ה.( דאמר הקב"ה 

בעולם.  לדור  יכולים  והוא  אני  אין  המתגאה  על 

ואמרו שם )דף ד:( כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו 

עובד עבודה זרה כו', כאילו כפר בעיקר, שנאמר ורם 

לבבך ושכחת את ה' אלקיך עיין שם.

כי באמת הבעל גאוה אין לו אמונה שלמה, אבל 

עצמו  ולחשוב  להרגיש  אמיתית,  לענוה  שזוכה  מי 

כל  ממנו  מסתלקים  ומיד  תיכף  כלום,  שאינו  כדבר 

הספיקות, וכל ההרהורים והבלבולים בטלים ומבוטלין 

נעלמים ואינם, וזה בדוק ומנוסה בבירור גמור".

דבריו  את  מסיים  הוא  בזה  שהאריך  אחרי 

בעצה נפלאה למי שיש לו ספיקות באמונה, שלא 

יעסוק בחקירות להוכיח את האמונה, אלא יעסוק 

בשבירת גאוותו ובהכרת שפלתו:

שסובלים  לאותן  היעוצה  העצה  "לזאת 

מלהתעסק  להניח  והרהורים,  הספיקות  מבלבולי 

הענוה,  במדת  להשתדל  אלא  ספיקותיהם  בעניני 

לענוה,  המעוררים  הקדושים  בספרים  ללמוד 

חשיבותו  ביטול  האפשר  ככל  לעצמו  ולצייר 

בספרי  כמבואר  הענוים  במדת  ולהתנהג  ושפלותו 

יראים, ועל הכל להתפלל להשם יתברך באמת על 

זה, וככל שיתקרב יותר למדת הענוה, ככה יתבטלו 

ממנו הבלבולים והספיקות המטרידות אותו, והוא 

בדוק ומנוסה כנ"ל".

הירושלמי:  להבין מאמר  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

העולמים  בחי  שמאמין  זרעים  סדר  זה  "אמונת 

יש  הזרעים  על  המכסה  האדמה  עפר  כי  וזורע", 

בה  שזרע  באדם  להשריש  נפלאה,  סגולה  בו 

גאוה  לידי  יבוא  שלא  הענוה,  מדת  הזרעים  את 

בבחינת "ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך", כי זהו 

אנו  כך  ועל  הענוה,  במדת  להתמלא  הארץ  טבע 

מתפללים: "ונפשי כעפר לכל תהיה".

תוהת חפא שץ רדש  תריר חסה 
 חינ  מאמין  חי רשולמים וזוהש

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שמצינו 

שגזר  המיתה  עונש  מלבד  כי  הדעת,  עץ  בחטא 

כמו  הנבראים,  וכל  הראשון  אדם  על  הקב"ה 

הדעת  "ומעץ  ב-יז(:  )בראשית  מראש  שהזהירו 

טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות 

פרנסתו  בעמל  להענישו  הקב"ה  הוסיף  תמות", 

בעבודת האדמה )שם ג-יז(:

"ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן 

ארורה  ממנו,  תאכל  לא  לאמר  צויתיך  אשר  העץ 

האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ 

בזעת  השדה,  עשב  את  ואכלת  לך  תצמיח  ודרדר 

ממנה  כי  האדמה  אל  שובך  עד  לחם  תאכל  אפיך 

לוקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב".

והנה כלל גדול הוא שהבורא יתברך שמו הוא 

ומה  לבריותיו,  ח"ו  מתאכזר  ואינו  הטוב  שורש 

שמביא יסורים על האדם יש בזה תכלית לעוררו 

להטיב את דרכיו, כמו שכתוב )דברים ח-ה(: "וידעת 

אלקיך  ה'  בנו  את  איש  ייסר  כאשר  כי  לבבך  עם 

מיסרך". לפי זה צריך ביאור מהו העונש מדה כנגד 

מדה על מה שחטאו בעץ הדעת.

ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שכתוב לפני 

חטא עץ הדעת )בראשית ב-טו(: "ויקח ה' אלקים את 

וביארו  ולשמרה".  לעבדה  עדן  בגן  ויניחהו  האדם 

חכמינו ז"ל בפרקי דרבי אליעזר )פרק יב(:

 תוהת חפא שץ רדש  רוא מחת   רכטיהר תרכניס רנחת רקדמוני: 
רוריי ם כאלקים יודשי פו  והשר

 אדם רהאתון נשנת: ראהוהר ראדמר  ש והךר
, כדי תיצפהך לריו    חינ  מאמין  חי רשולמים וזוהש

 רתאלר רשמוקר: רמר נאכל  תנר רת ישי ר,
 רלא חסהר ראמונר תל מאמין  חי רשולמים וזוהש

 ר תו ר של כך:  תנר רתיתי   צמח   ואר לתלות תנים,
 נמצא תצהיך  ר אמונר לתלת תנים
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כי אם בלשון בני אדם שאינה האמת[. והנראה לי 

לבאר דרך כלל בכל מקום... דהתורה הקדושה ניתן 

לכל המון ישראל מגדולים ועד קטנים, וכולל הכל 

כל אחד לפי מדרגתו... ואם כן מדבר לכל אחד לפי 

והיינו כלשון בני אדם... והבן  מדרגתו כפי האמת, 

זה כי הוא ענין נפלא וכלל גדול בתורה".

השאלה:  מתפרשת  איך  ביאור  צריך  זה  לפי 

נאכל בשנה השביעית", לאנשים  "וכי תאמרו מה 

כשרים שמדרגתם באמונת ה' לא נפגמה כלל, ואין 

להם שום ספק שהקב"ה יזמין להם את פרנסתם 

להם  שגם  ברור  שהרי  חי,  לכל  מזמין  שהוא  כפי 

ה',  בעבודת  נשגב  לקח  הקדושה  התורה  רמזה 

של  הברורה  ובתשובה  נאכל"  "מה  של  בשאלה 

"וצויתי את ברכתי".

לכן כדרכה של תורה הנדרשת בשבעים פנים 

נראה לפרש בדרך עבודה השאלה העמוקה של: 

שדרשו  מה  פי  על  השביעית",  בשנה  נאכל  "מה 

והיה  לג-ו(  )ישעיה  דכתיב  "מאי  לא.(:  )שבת  בגמרא 

וגו',  ודעת  חכמת  ישועות  חוסן  עתיך  אמונת 

אמונת זה סדר זרעים, עתיך זה סדר מועד, חוסן זה 

סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, חכמת זה סדר 

קדשים, ודעת זה סדר טהרות".

זרעים,  סדר  זה  "אמונת  התוספות:  ופירשו 

וזורע".  העולמים  בחי  שמאמין  בירושלמי  מפרש 

יש לציין כי מאמר זה לא נמצא בתלמוד ירושלמי 

)במדב"ר  במדרש  לפנינו  נמצא  הוא  אבל  שלפנינו, 

"סדר זרעים שאדם מאמין בחייו של עולם  יג-טו(: 

הכוונה  להבין  המפרשים  נתייגעו  וכבר  וזורע". 

בזה, וכי רק המאמין בחי העולמים זורע, הלא גם 

הכופרים הפתאים שאינם מאמינים בחי העולמים 

זורעים באדמה, ביודעם שכך היא דרכו של עולם 

שכשזורעים זרעים באדמה הרי הם צומחים.

 רזהישר  משמקי ראדמר
 מחזק  א  ראמונר  ר'

בדרך  בזה  הברורה  הכוונה  לבאר  ונראה 

מאמינים  שאינם  הגוים  שגם  אמת  הן  כי  הפשט, 

בה' לא יאמינו בו גם כשהם זורעים באדמה, אבל 

כאן מדובר בשלומי אמוני ישראל המאמינים בה' 

שהם  בשעה  אצלם  שגם  אלא  שלימה,  אמונה 

עוסקים בעניני העולם הזה, הרי כך דרכו של היצר 

מעשי  את  ולהעצים  ה'  השגחת  מהם  להשכיח 

ידיהם, כפי שמזהיר אותנו הכתוב על כך בפרשת 

עקב )דברים ח-יא(:

"השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך, פן תאכל 

וצאנך  ובקרך  וישבת,  ובתים טובים תבנה  ושבעת 

ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה, ורם 

לבבך ושכחת את ה' אלקיך המוציאך מארץ מצרים 

עיניהם  את  מלהרים  להימנע  יכלו  ולא  היבול, 

אנא  עולם  של  ריבונו  מהקב"ה:  לבקש  לשמים 

התחילו  זה  ידי  ועל  בעתם,  הגשמים  את  שלח 

להתחזק באמונתם בה' בראותם כמה הם תלויים 

בחסדי שמים.

 ראין ר הכר מצויר 
אלא  ד ה רסמוי מן רשיןר

)תענית  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  להבין  יומתק 

"אמר רבי יצחק אין הברכה מצויה אלא בדבר  ח.(: 

אתך  ה'  יצו  כח-ח(  )דברים  שנאמר  העין,  מן  הסמוי 

אין  ישמעאל  רבי  דבי  תנא  באסמיך.  הברכה  את 

בו.  שולטת  העין  שאין  בדבר  אלא  מצויה  הברכה 

שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך".

רכושו של  כי כאשר  בזה,  לפי האמור הביאור 

לו להתגבר על היצר  יותר קל  אדם סמוי מן העין, 

של "כוחי ועוצם ידי" ולהתחזק באמונתו בה' שהיא 

מדברי  שלמדנו  כפי  הברכה,  להמשכת  סגולה 

פירושה  "אמונה"  כי  זי"ע  מזלאטשוב  הרה"ק 

אלא  העין  מן  סמוי  הרכוש  אין  אם  אבל  המשכה, 

היצר  על  להתגבר  מאד  קשה  הזמן,  כל  לפניו  גלוי 

המתנגד לאמונה, ולכן אין הברכה מצויה בו.

ה'  "יצו  וזהו שמביא ראיה לכך ממה שכתוב: 

אתך את הברכה באסמיך", כי "אסם" פירושו אוצר 

שמכניסים בו את התבואה, כמו שמפרש בתרגום 

אוָֹצָרְך". והנה  ָתא בְּ ְרכְּ ְך ָית בִּ ד ְיָי ִעמָּ אונקלוס: "ְיַפקַּ

כל הזמן שהזרעים היו במעמקי האדמה, לא היתה 

סכנה מצד היצר של כוחי ועוצם ידי, אבל כאשר 

הצמחים מתגלים על פני השדה ובעל השדה רואה 

שוב  עלול  הוא  הרי  הרבות,  התבואות  את  בעיניו 

ליפול ברשת היצר של כוחי ועוצם ידי.

לכן העצה על כך היא להכניס את כל התבואות 

באוצר כדי שיהיה סמוי מן העין, וזהו שכתוב: "יצו 

שאין  למדו  ומזה  באסמיך",  הברכה  את  אתך  ה' 

וזהו  העין.  מן  הסמוי  בדבר  אלא  שורה  הברכה 

שאמר דוד המלך )תהלים קכו-ה(: "הזורעים בדמעה 

 נושם אלימלך  תם אחיו רה י ה' זותא: 
אם אדם ריר מאמין תרק רר זן לכל חי לא ריר לו חסה כלום

 רתאלר: רמר נאכל  תנר רת ישי ר, מקלקל  רתטש, 
רוצוי י א   הכ יר, מחדת  זכו  מצו  תמיפר 

  יאוה ריהותלמי: ראמונ  זר סדה זהשים תמאמין  חי רשולמים וזוהשר.
 רלא גם רכוטהים זוהשים  אדמר

 אדם רמאמין  ר' תזוהש  אדמר ה  ו  זהשים רמכוסים  שטה
 מ קתה  י ה קלו  לרק רר תיצליחו  צמיח ם 

מבית עבדים, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה 

לי את החיל הזה, וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן 

לך כח לעשות חיל".

מזהיר  הכתוב  שאין  ברורים,  דברים  לנו  הרי 

יהודי המאמין בה'  כאן על סתם אמונה בה', שכל 

האזהרה  אלא  שלימה,  באמונה  מאמין  ובתורתו 

כאן היא כאשר אדם פועל במעשה ידיו, ורואה במו 

לו,  שיש  הרב  ברכוש  הגדולה,  הצלחתו  את  עיניו 

בבתים הרבים, בבקר ובצאן, כל כיסיו מלאים בכסף 

השפע  ריבוי  שמתוך  גדולה  סכנה  יש  אז  ובזהב, 

יכניס בו היצר הרע מחשבת  ידיו,  שרכש במעשה 

פיגול: "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה".

חכמינו  שאמרו  במה  הביאור  זהו  כן  כי  הנה 

ז"ל: "אמונת זה סדר זרעים שמאמין בחי העולמים 

וזורע". כי בשעה שאדם זורע זרעים בתוך האדמה, 

הרי מאותו רגע שעפר האדמה מכסה על הזרעים, 

שקורה  התהליך  כל  את  לראות  יכול  לא  הוא 

מתחת לאדמה, איך הזרעים נרקבים תחילה, איך 

תלוי  הוא  ולצמוח,  שורש  להכות  מתחילים  הם 

מאמין  כך  כל  שהוא  עולם  בבורא  שמים  בחסדי 

בעתם,  הגשמים  את  שישלח  אליו  ומתפלל  בו, 

ושלמים,  בריאים  האדמה  מן  יצמחו  שהזרעים 

שלא יכה בהם השרב, שלא ישלטו בהם התולעים 

וכל מיני מכות העלולות בקלות לקלקל אותם.

בכל  פזורים  זרעים  רבבות  אלפי  כאשר  ובכן 

שצריכים  האדמה,  במעמקי  טמונים  השדה 

להתפתח שם כעובר במעי אמו עד שיתגלו בחוץ, אין 

סכנה ליהודי המאמין אמונה שלימה בה' שיתפתה 

לפיתוי של היצר הרע: "כוחי ועוצם ידי עשה לי את 

החיל הזה", כי במצב כזה אי אפשר לשכוח אפילו 

לרגע כמה הוא תלוי בחסדי שמים.

חקלאים,  תשובה  בעלי  מכמה  שמעתי  וכבר 

אחד  כי  וכרמים,  שדות  בעבודת  העוסקים 

אחרי  היה  לה',  להתקרב  להם  שגרמו  מהדברים 

את  והרגישו  באדמה,  הזרעים  את  וזרעו  שחרשו 

הצלחת  את  להבטיח  בכוחם  שאין  ידם  אוזלת 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בהר תשע"ט

גדול,  יסוד  הקדושים  מדבריו  למדים  נמצינו 

נמשך  ידו  שעל  הצינור  בבחינת  היא  אמונה  כי 

פגם  יש  כאשר  ולכן  למטה,  מלמעלה  השפע 

באמונה אז נפסק השפע שיורד מלמעלה למטה, 

כי בהעדר הצינור אי אפשר שירד השפע למטה. 

חסד  בה'  "והבוטח  לב-י(:  )תהלים  שכתוב  וזהו 

את  ממשיכים  בה'  הבטחון  ידי  על  כי  יסובבנו", 

אותו השפע שהוא מאמין בו.

מעתה ירווח לנו להבין דברי הרבי ר' זושא זי"ע, 

שום  בו  יחסר  שלא  כך  העולם  את  ברא  שהקב"ה 

שפע, אבל כדי שהשפע ירד בעולם בתמידות צריך 

לזה אמונה שהיא הצינור המוריד את השפע, נמצא 

שאם לא היו שואלים: "מה נאכל בשנה השביעית", 

בלי  כצרכיו  אחד  לכל  לרדת  ממשיך  השפע  היה 

שום חיסור, אולם מכיון שתשאלו "מה נאכל בשנה 

השביעית", הרי יש בזה פגם גדול באמונה ועל ידי 

שאתם  מחמת  זאת  כל  עם  אך  השפע,  נפסק  זה 

את  "וצויתי  כהלכתה:  שמיטה  מצות  מקיימים 

ברכתי", אצטרך לחדש את השפע מחדש.

 רוכי  אמהו מר נאכלר
מדהגר גדולר תל  פחון

אמנם יש כאן מקום להתבונן לפי מה שמבואר 

בספרים הקדושים, שכל התורה כולה שייכת אצל 

גדלו  לפי  הגדול  מדרגתו,  לפי  מישראל  אחד  כל 

יכול למצוא בתורה  כי כל אחד  והקטן לפי קטנו, 

רמזים איך לעבוד את ה' לפי מדרגתו בעבודת ה', 

ומה נפלאים הם דברי ה"ישמח משה" )פרשת לך לך( 

שמבאר לפי זה מה שמצינו הרבה פעמים הביטוי 

בגמרא )ברכות לא:, יבמות עא., כתובות סז.(: "דברה תורה 

הקדושה  שהתורה  בזה  הכוונה  אדם",  בני  כלשון 

מדרגתו  כפי  אחד  לכל  אדם,  בני  כלשון  מדברת 

בעבודת ה', הנה הדברים בלשון קדשו:

"בכמה מקומות דאמרינן דברה תורה כלשון בני 

יעדר האמת  ביאור דאיך בתורת אמת  אדם, צריך 

]כלומר איך יתכן שהתורה לא דברה בלשון תורה 

 אמונר צינוה רממתיך
א  רתטש מלמשלר

על  הקדושים,  דבריו  בביאור  להרחיב  ונראה 

בשם  נח(  )פרשת  ישראל"  ה"אוהב  שהביא  מה  פי 

הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע:

פירושים,  שני  לה  יש  אמונה  תיבת  "דהנה 

עוד  כך,  יהיה  שבודאי  הדבר  האמנת  כפשוטו  א' 

את  אומן  ויהי  ב-ז(  )אסתר  מלשון  אמונה  לומר  יש 

יש  באמונה  כי  וגידול,  המשכה  לשון  והוא  הדסה, 

כח זה שעל ידי האמונה יומשך הדבר הזה ממקורו 

ויבוא, היינו על ידי שהוא מאמין בהשי"ת ובוטח בו 

באמונה שלימה על שום איזה דבר, אז נמשך הדבר 

ההוא ובא בשלימות".

זי"ע  מיכל  ר'  הרבי  מפרש  זו  הקדמה  פי  על 

"ויבוא נח וגו' אל התיבה  בפרשת נח )בראשית ז-ז(: 

המבול,  מי  "מפני  רש"י:  ופירש  המבול".  מי  מפני 

מאמין  ואינו  מאמין  היה,  אמנה  מקטני  נח  אף 

שדחקוהו  עד  לתיבה  נכנס  ולא  המבול,  שיבוא 

המים". ולכאורה יפלא מאד, איך אפשר לומר על 

ראיתי  אותך  "כי  א(:  )שם  עליו  העיד  שהקב"ה  נח, 

צדיק לפני בדור הזה", שהיה מקטני אמנה בדברי 

הקב"ה. אך לפי האמור מבאר הרבי ר' מיכל ענין 

זה בלשון קדשו של ה"אוהב ישראל":

בכל  בשלימות  האמין  בודאי  הצדיק  נח  "והנה 

נפשו  ובכל  לבבו  בכל  השי"ת,  אליו  דיבר  אשר 

בתמימות כדרכו הטוב מאז ומקדם, אך בדבר זה היה 

ירא להאמין באמונה שלימה בכל לבבו, כי אולי יהיה 

שלימות  ידי  על  היינו  המבול,  להבאת  הגורם  הוא 

ולא היה  יומשך בודאי מזה הבאת המבול,  אמונתו 

יודע איך ליתן עצות בנפשו מה לעשות. וזהו שפירש 

מאמין,  ואינו  מאמין  היה,  אמנה  מקטני  ז"ל,  רש"י 

להאמין  שירא  רק  מאמין,  היה  באמת  לומר  רצונו 

בשלימות שהשי"ת יביא המבול, כי אולי יהיה הוא 

הגורם לזה וכנ"ל, עד שדחקוהו המים".

טוב  מה  בעתו  דבר  בהר  פרשת  בפרשתנו 

כה- )ויקרא  שמיטה  במצות  שכתוב  במה  להתבונן 

לא  הן  נאכל בשנה השביעית,  "וכי תאמרו מה  כ(: 

ברכתי  את  וצויתי  תבואתנו,  את  נאסוף  ולא  נזרע 

לשלוש  התבואה  את  ועשת  השישית  בשנה  לכם 

ברכה  להכניס  מבטיח  הקב"ה  פירוש,  השנים". 

בתבואה של השנה השישית, לאותה שנה, לשנת 

השמיטה שאין זורעים בה, ולשנת השמינית שאין 

בה צמיחה משנת השמיטה.

פתח דברינו יאיר בביאור הנשגב הידוע בעולם 

שהביא בספר הקדוש "נועם אלימלך" בשם אחיו 

המחקר  על  שעמד  זי"ע,  זושא  ר'  הרבי  הקדוש 

להבין לשם מה האריך המקרא להקדים השאלה: 

"וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית", הלא דרך 

המקרא לדבר בלשון קצרה והיה מספיק לומר מיד: 

"וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית", ושוב לא 

זושא  ר'  הרבי  ותירץ  נאכל.  מה  אדם  שום  ישאל 

זי"ע כפי שמביא ה"נועם אלימלך" בשמו:

"ונראה שהשי"ת ברוך הוא, כשברא את העולם 

לצרכי  שפע  מושכות  צינורות  מטובו  השפיע 

אלא  כלל,  להפסיק  שלא  השפע  ודרך  אדם,  בני 

בבורא  בטחון  לו  ואין  ממדרגתו  נופל  כשהאדם 

ההיא  במחשבתו  ההוא  האדם  עושה  אז  ב"ה... 

עליונים,  בעולמות  חלילה  פגם  מטוהר  לא  אשר 

ומתישין כח פמליא של מעלה רחמנא ליצלן, ואז 

נפסק השפע חלילה, וצריך השי"ת ברוך הוא לצוות 

מחדש השפע שתלך כמו מתחלת הבריאה.

וזה הוא 'וכי תאמרו', שהתורה מלמדת לאדם 

ולא  אלקיו  על  בבטחונו  שלם  שיהיה  השם,  דרכי 

מן  יפול  חלילה  כאשר  כי  יאכל,  מה  כלל  יאמר 

יאכל, הוא עושה פגם חלילה  הבטחון לחשוב מה 

'וכי  מחדש.  לצוות  שמיא  כלפי  ואטרחו  בהשפע, 

תאמרו', פירוש כאשר תאמרו כך, ואז תטריחו אותי 

ותבטחו  כך  תתנהגו  לא  אלא  ברכתי',  את  'וצויתי 

כלל,  הפסק  בלי  השפע  תלך  ואז  לבבכם,  בכל  בה' 

תמיד לא יחסר כל בה".

רוכי  אמהו מר נאכל  תנר רת ישי ר
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הקושיות  ליישוב  פתרון  זו  עמוקה  עצה  בחכמת  גם  היה 
המוקשה  הלימוד  שעזב  אחר  כי  שבלימוד,  והתסבוכות 
ללימוד האחר, כשחזר לאחר מכן שוב ללימוד הקודם והחל 
בתלמוד  עיניים  להאיר  ופתרונות  תשובות  מצא  מחדש,  בו 

תורתנו הקדושה. 
שתהיו עמלים בתורה!

 ]מתוך שיחה בענין עמלה של תורה – ז"ך כסליו תשע"ד[

• ~ • ~ •
סיפר לי תלמיד חכם חשוב אחד מזקני ירושלים של מעלה, 

על שנות בחרותו בעיר הקודש ת"ו. 
סדרי הלימוד של הבחורים הצעירים בדור שלפנינו לא היו 
'ישיבה  אל  הבחור  נשלח  מצוה  בר  שמגיל  בזמנינו,  כנהוג 
קטנה' שם לומד עד שעה מאוחרת בערב. – אלא הבחורים 
הצעירים היו ממשיכים כמה שנים לאחר הבר מצוה בהמשך 
מסודרות  בכיתות  והישיבה,  תורה  התלמוד  בהיכל  לימודם 

עם רמי"ם חשובים כידוע. 
ערב  שעת  לקראת  מסתיימים  הלימודים  היו  כך  בעקבות 
מוקדמת, שבה היו הבחורים הצעירים חוזרים לביתם, לסעוד 

את ארוחת הערב וללינת הלילה. 
ללמוד  הבחורים  נכנסים  היו  הערב  בשעות  מכן  ולאחר 
שם  ירושלים,  של  העתיקות  שבשכונותיה  מדרשות  בבתי 
שלישי'.  'סדר  ללימוד  ערב  לעת  מתאספים  הבחורים  היו 
אפס  עד  וצפופים  מלאים  רוב  פי  על  היו  אלו  מקומות   –
מתרכזים  היו  השונות  הישיבות  בחורי  שכל  מחמת  מקום, 
אל היכלות הללו, להתמיד בשקידת התורה אל תוככי שעות 

הלילה.
בית  באותו  להסתופף  בבחרותו  זכה  דנן,  המספר  היהודי 
מדרש שבו למד גם הבחור השקדן המפורסם ר' זונדל קרוזר, 
שלימים נודע כאחד מגדולי ירושלים קרתא דשופריא, ה"ה 
שכבר  זצוק"ל,  החמה  אור  בעל  מחו'  הגה"צ  ורבינו  מורנו 
בצעירותו ובימי בחרותו פקיע שמיה כמתמיד ושקדן עצום, 
ושמחה  בהתלהבות  התורה  מלימוד  רגע  מאבד  שאינו 

עצומה, כדרכו בקודש עד עת זקנה ושיבה.
המדרש  בבית  יושב  שהיה  זונדל,  ר'  הבחור  לעומת  ברם, 
ומתנועע  הסטנדר,  גבי  על  ברציפות  העת  כל  בפינתו  רכון 
דנן מרבה  היה הבחור   – רב.  ובחשק  גדול  על הגמרא בקול 
לערוך הקפות... ולהסתובב הלוך וחזור בכל ארבע רוחות בית 

המדרש בחיפושים ושיטוטים...
בכאב:  ושאלו  סיבוב,  של  באמצעו  הרב  אביו  עצרו  פעם 
עזבת  כך  בין  כבר  הרי אם  ואנה?  מדוע מסתובב אתה אנה 
חפץ  בוודאי  הרי  המדרש,  לבית  הנה  והגעת  הבית,  את 
אתה בלימוד התורה! ומדוע אם כן תשוטט בסיבובים בכל 

מסדרונות רחבי בית המדרש?
ענה הבחור לאביו, אגלה לך האמת, הנני מחפש בכל ערב את 
הגמרא שאני לומד בישיבה! – משום שבימים ההם לא היה 
מצוי בכל בית מדרש 'שסי"ם' רבים כבימינו, ומכל כרך גמרא 
היו באוצר הספרים הקטן יחידים בלבד! אשר היו נתפשים 
מדי ערב על ידי הזריזים המקדימים. – ובהעדר הכרך הגמרא 
בכל  המדרש,  בית  ברחבי  העת  כל  אני  מחפש  הנצרך, 
השולחנות והסטנדרים הרבים, אולי התפנה אותו כרך גמרא!

ישב  בה  פינה  אותה  על  לפניו  והצביע  בנו,  את  האב  שאל 
זה  בחור  הכיצד  כדרכו:  בהתלהבות  ולמד  זונדל  ר'  הבחור 
מסתדר תמיד, ויושב כל העת רכון בלימודו על ספרו, ואינני 

רואה שמחפש אחר הגמרא אף פעם!!!
'תופס' הוא תמיד  – משך הבחור בכתפיו, אולי  יודע!  אינני 

הראשון את הגמרא הצריכה לו...
אך האב החכם ביקש מבנו לעקוב כמה ימים אחר ר' זונדל 
בהגיעו לעת ערב לבית המדרש, ולבדוק כיצד 'מסתדר' הוא 

עם בעיה זו של החיסרון בספרים...  
בעת  זונדל  ר'  אחר  דנן  הבחור  עקב  הבאים  בימים  ואכן 
נפלאה!  מידה  בו  ומצא  וגילה  המדרש,  בית  אל  כניסתו 
על  ונעלה  יקר  זמן  'לבזבז'  מסוגל  היה  לא  מעולם  הוא   –
'חיפוש' אחר ספרים! ומעולם לא שוטט בין השולחנות אולי 
הספרים,  ארון  אל  מיד  ניגש  בהגיעו  רק   – מבוקשו.  יימצא 
לו, הוא עבר היטב  ומלכתחילה חיפש את הגמרא הנצרכת 
על המדפים של הש"ס, אם מצא מבוקשו הרי טוב! ואם לאו, 
אזי תיכף משנוכח שהגמרא המבוקשת לא נמצאת על מדפי 
הגמרות, בחר לו מיד מסכת אחרת מתוך הגמרות שנשארו 
על המדף. – וכך הקדיש את כל לימוד 'סדר שלישי' של אותו 
ערב למסכת שמצא בארון בעת כניסתו! ומתחילת הסדר עד 
סופו לא עזב את אותה גמרא שהתחיל ללמוד בה, כדי לשוב 

ולחפש שמא התפנתה המסכת שחיפש מתחילה... 
זונדל בפשיטות גמורה,  ר'  כששוחח עמו על כך, הסביר לו 
של  במעטה  מעשיו  כל  להסתיר  בקודש  ואופיו  כדרכו 
אחר  מחיפושים  זונדל,  ר'  אמר  הזמן!  על  חבל   – 'פשטות'. 
צריכים  הרי  דבר  של  בסופו  כלום...  ממני  ייצא  לא  הגמרא 
אנו לסיים את כל הש"ס כולו! ומה זה מפריע אם כן כשלא 
שלנו  את  אנו  המבוקשת...  מסכתא  אותה  את  מוצאים 

צריכים לעשות, 'שתהיו עמלים בתורה'!
היה זה שיעור מאלף בשביל אותו בחור, הוא למד טיב לקח 
מוסר עצום בחובת ניצול הזמן. – ואכן מאז החליט 'לאמץ' 
גם הוא לעצמו את דרכו וגישתו של ר' זונדל, הוא הפסיק 
בחיפושיו ושיטוטיו אחר הספרים, והחל לנצל את כל הזמן 
ארכו  ולא   – בהתלהבות.  והתמדתה  התורה  לשקידת  כולו 
כולו,  הש"ס'  'סיום  את  בשמחה  לחגוג  שזכה  עד  הימים 
וברבות הימים נעשה לתלמיד חכם מופלג עד זקנה ושיבה.
]שם[

• ~ • ~ •
סיפר לי הגה"צ המפורסם רבי שריה דבליצקי זצ"ל, שקיבל 

פעם 'חיזוק' בעת שישב בבית הכסא...
מאוד  קשה  לו  היה  לצרכיו  לצאת  נצרך  שריה  ר'  כשהיה 

לעצור את מחשבותיו בבית הכסא, שלא לחשוב בתורה. 
התורה  שבעת  ההפוכה...  לבעיה  רוב  פי  על  רגילים  ]אנחנו 
תלמידי  אבל   – אחרות...  ממחשבות  נחשוב  לא  והתפילה 
היום לרבות הלילה  כל  ושיגם  וצדיקים שכל שיחם  חכמים 
הוא בעסק תורתם, מתקשים באותה בעיה מן הקצה השני... 

שלא לחשוב בתורה במקומות האסורים![.
כמה  השירותים  בחדר  המדף  על  אצלו  מונחים  היו  לפיכך 
והכימיה  והפיזיקה  האסטרונומיה  בחכמת  חכמה,  ספרי 
ושאר חכמות העולם, ספרים שחיבר גוי מלומד אחד מחכמי 

אומות העולם, שהשכיל והכיר חכמות ואומנויות רבות.
והנה יום אחד גילה הרב באחד מאותם ספרים, שמספר הגוי 
המלומד על עצמו, שכבר חיבר כמאה ושלושים ספרים )!( 
בכל מקצועות חכמות העולם. ומעיד על עצמו כיצד הספיק 
לחבר ספרים רבים כל כך? – כי מתחילה כאשר ניגש לחבר 
בערך  זמן  כמה  לעצמו  משער  היה  מסוים,  במקצוע  ספר 
הציב  זה  חשבון  ומתוך  כזה.  ספר  של  חיבור  לקחת  אמור 
הוא  אם  הספר,  לחיבור  הנצרך  כפי  זמן,  של  'יעד'  לעצמו 
שלושה חדשים או כמחצית השנה וכיוצא. ולמרות שפעמים 
רבות נמשך בסופו של דבר חיבור הספר בעוד כמה חודשים, 
אבל הועילו 'תוכניות זמן' הללו, להגדיר לעצמו סדר מסודר 

בחיבור הספרים... 
מחברי  כשאר  שלא  מלומד  גוי  אותו  עצמו  את  מצא  ובכך 
שסיימו  ספר  איזה  מוציאים  לפעם  שמפעם  הספרים, 
ומסודרות  מוגדרות  תוכניות  לפי  עבד  הוא  אלא  לערוך... 
הנצרכים  ספרים  רשימת  פי  על  ספר,  אחר  ספר  לחיבור 
המוכנה מראש, ולפי 'תכנית זמן' הנצרך לעריכת והוצאת כל 
ספר וספר! – וכך עם תכנית מסודרת שכזו הצליח להדפיס 

כמאה ושלושים ספרי לימוד בחכמות שונות! 
סיים ר' שריה הצדיק, ואמר לי: חכמה בגויים תאמין! )איכ"ר 
והרבה   – הגוי!  מן  גם  'חיזוק'  לקבל  ניתן  לפעמים  יג(,  ב, 
למדתי מעצה זו, כיצד לגשת לעריכת והדפסת הספרים. – 
כידוע שחיבר הגאון ספרים רבים ומגוונים בהלכה ובאגדה 
בכל מקצועות התורה, וקיים בנפשו תדיר "שתהיו עמלים 

בתורה"!
]"פרטיות" קובץ 3925[
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ואף אנו עצמנו כעת חיה, לא נשאיר אחרינו את טיב אלו 
להנאת  בעלמא'  'סיפור  בגדר  בהם,  ושכיוצא  המעשיות 
נוספת  אחת  פסיעה  נמשיך  אלא   – בלבד...  הקריאה 
דנן:  המעשיות'  'טיב  בתוצאת  בלב  ועולה  המתבקשת 
לסכם לעצמנו בלבנו ובנפשנו 'מוסר השכל' עצום המורם, 
שלא לבלות הזמן ולהעביר ימים חודשים ושנים בחבלים, 
רק לנצל את מתנת החיים שקיבלנו לזמן מוגבל, לתכלית 

החשובה ביותר עלי אדמות: "שתהיו עמלים בתורה"!
נשנס מותניים בגבורה  ולקראת חג מתן תורתנו הבעל"ט, 
 – עילאה, לעסוק בכל לב בתורתנו הקדושה "תורת חיים" 
כל אחד לפי נפשו ועניינו, כי היא חייך ואורך ימיך, 'שתהיו 

עמלים בתורה'! – אמן.
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טיב השיחות על חומש במדבר
◄ באנגלית ►

לע"ע ניתן להשיג גם על חומש שמות



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

'עיניים להם ולא יראו, 
ידיהם ולא ימישון'

השתתפתי בכינוס גדול מטעם העבודה כאשר 
הבעיה  רבות,  שעות  פני  על  התפרס  הכינוס 
למתחם  אוכל  להכניס  שאסור  הייתה  הגדולה 
דוכנים  שם  היו  כלומר  ביזנס,  מטעמי  הכינוס 
רק  אוכל  שנקנה  רצו  והם  אוכל  של  רבים 
מהדוכנים שלהם על מנת שיעשו הון לעצמם...

כאישה  אני  אבל  העניין  את  מכבדת  אני 
ורק אוכל כשר בכשרות מהודרת  שאוכלת אך 
דבר,  וחצי  דבר  שם  לקנות  אוכל  שלא  ידעתי 
עבורי.    אפשרות  לא  גם  ברעב  לגווע  ומאידך 
הכנתי לי בתיק אוכל בשפע כדי שאוכל להחיות 
לבידוק  הגעתי  כאשר  הצורך.   בעת  נפשי  את 
את  ימצאו  שמא  לרעוד  ליבי  החל  הביטחוני 
האוכל בתיק ואאלץ להיפרד ממנו עוד בתחילת 
דרכי, הרעד התגבר כאשר אישה לפני בבידוק 
הוציאו לה בקבוק מים ולא נתנו לה לעבור עם 
דברי  לה  הוציאו  נוספת  ואישה  השער  את  זה 
מזון אחרים מהתיק וכמה שהתווכחו ומחו ביד 
להיפרד  ונאלצו  דבר  להן  הועיל  לא  הבודקים 
מהמזון... ליבי הלם בפראות ולא ידעתי להשית 
הכשר  האוכל  את  איתי  להכניס  כיצד  עצה 
ובפרט שהתיק שלי היה כל כך מלא בארוחות 
לסגור את התיק... בקשתי מה'  שלא הצלחתי 
שיעזור לי שהרי המטרה שלי לא הייתה חיסכון 
ולאכול  התורה  חוקי  על  לשמור  אם  כי  בכסף 

כשר...
עודי מהרהרת והבודקת לקחה את התיק הגדול 
מאוד מידי הסתכלה על הסלט שהציץ מלמעלה 
כי הרי לא הצלחתי לסגור אותו לגמרי ,מיששה 
את התיק מבחוץ שמה  ידה מלמטה במישוש 

קל והחזירה לי את התיק באורח פלא...
שהסיפור  אלא  פנימה  והמשכתי  לה'  הודיתי 
אותם  בידוק  עמדות  שני  בעוד  עצמו  על  חזר 
אותי  ומעביר  עלי  שומר  מלאך  כאילו  חציתי 
רוקנו  אחר  תיק  שכל  למרות  בעיה  כל  ללא 
נוזל  או  אוכל  למצוא  גם  מתכולתו  ופירקו 
שהיה  הגבוהה  הביטחוני  הסיווג  מחמת  וגם 

באבטחת האירוע...
שזיכה  עלי  המיוחדת  השגחתו  על  לה'  בתודה 

אותי לאכול כשר באורח פלא של ממש.
בעלת המעשה:י.ה. 
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
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יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
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o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים שתהיו עמלים בתורה!

 – תלכו  בחוקותי  "אם  רש"י:  פירש 
יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר 
קיום  הרי  תשמרו',  מצוותי  'ואת 
מקיים  אני  מה  הא  אמור,  המצוות 
'אם בחוקותי תלכו', שתהיו עמלים 

בתורה" ע"כ.
יתכן  שלא  כאן,  הכתוב  מלמדנו 
תשמרו",  מצוותי  "ואת  לקיים 
תלכו  "בחוקותי  להם  שיקדם  מבלי 

יכול  הקדושה  התורה  לימוד  שבכוח  בתורה".  עמלים  שתהיו   –
מעלה  התורה  שעסק  כראוי.  המצוות  את  ולשמור  היצר  לשבר 
ומוציא את האדם מכל חלאה וזוהמא שנדבקה בו, כדי לקרבו אל 

הקדושה להלך בדרך התורה והמצוה. 
ל:(:  )קידושין  בפנינו  ומעיד  אומר  בעצמו  יתברך  השם  כאשר 
"בני, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים 
בתורה אין אתם נמסרים בידו, שנאמר )בראשית ד, ז( 'הלא אם 
בידו,  נמסרים  בתורה אתם  עוסקין  אין אתם  ואם  תטיב שאת'. 
משאו  שכל  אלא  עוד  ולא  רובץ'.  חטאת  'לפתח  )שם(  שנאמר 

ומתנו בך, שנאמר )שם( 'ואליך תשוקתו' וכו'".
הרי להדיא, שרק בכוח התורה ניתן להתגבר כנגד יצה"ר, ולשמר 
כל מצוותיה של תורה. ובהיפך אם ח"ו אין אתם עוסקים בתורה, 

אז ממילא הרי אתם מסורים בידו. 
בה  התוכחה,  פרשת  פרשתנו,  את  הכתוב  פותח  שפיר  לפיכך 
בשמירת  התלויים  והקללה,  הברכה  והעונש,  השכר  מבוארים 
עמלים  שתהיו  תלכו,  בחוקותי  "אם  בפסוק   – והמצוה.  התורה 
בתורה". שבזה הכוח של עמלה של תורה ניתן להכניע כוח היצר 

הרע, לשמר ולקיים את כל המצוות. 
ור'  הונא  "ר'  ב(:  רבה פתיחתא  )איכה  מזו אמרו במדרש  ויתרה 
ירמיה בשם ר' חייא בר אבא אמרי, כתיב )ירמיה טז, יא( 'אותי 
שמרו,  ותורתי  עזבו  אותי  הלואי  שמרו',  לא  תורתי  ואת  עזבו 
מתוך שהיו מתעסקין בה המאור שבה היה מחזירן למוטב" ע"כ.
עמלים  שתהיו   - תלכו  בחוקותי  "אם  אומר:  שהכתוב  הוא 
בתורה", דהיינו שקיום החוקים וההליכה בדרכי הבורא, תלוי הכל 
במידת העמלות בתורה. וכאשר תהיו 'עמלים בתורה' כראוי, אז 
יש לנו הבטחה מהשי"ת: "ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם", 
מבטיח לנו הכתוב בזה שנוכל לשמור המצוות ולעשותם כראוי, 

אמן.
]על פי 'טיב התורה' פרשא דידן[
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דהעדה  ומו"ץ  דיין  זצוק"ל,  רבינוביץ  בנימין  רבי  הצדיק  הגאון 
המדרש  בבית  תדיר  יושב  היה  ירושת"ו,  עיה"ק  פה  החרדית 
הקדושה  בתורתו  ועוסק  הוותיקה,  ווארשא'  'בתי  שבשכונת 

בלהט נפשו, בהתמדה וברציפות ללא שום הפסק.
פעמים רבות היה נמשך בתלמודו כשבע שעות רצופות )!( ויותר, 
כשבכל אותם שעות הוא לא נצרך לא ליציאה לבית הכסא, לא 
לשתיית כוס קפה, ואף לא לכוס מים... רק עוסק כל כולו בריכוז 

מלא, בחשקת אהבת התורה הקדושה.
תורה  הלא  רבינו,  ילמדנו  התלמידים:  אחד  ידי  על  נשאל  פעם 
ובריכוז  ברציפות  לשבת  כך  ניתן  כיצד  צריך!  אני  וללמוד  היא 
מלא שעות רבות בעסקה של תורה, כשאין צורך בשום הפסק 

באמצע?
והסביר  דרכו,  לו  הטעים  הגדולה  ובענוותו  הצדיק,  הרב  חייך 
הנה בתחילת   –  ...)!( 'חמש דקות'  ענין של  זה הכל  בפשיטות: 
דרכי קיבלתי על עצמי ללמוד ברציפות של חמש דקות בלבד! 
'חמש דקות' תמימות ושלמות!  אבל החמש דקות הללו שיהיו 
שום  בלא  רגעיה.  שישים  כל  עם  תום  עד  מנוצלת  דקה  כשכל 

הפסק כל שהוא. 

בדקות אלו קיבלתי על עצמי אפילו 
כשנפתחת  הראש  את  להרים  שלא 
בפתח,  מי  לראות  ביהמ"ד  דלת 
שלא  וכן  אנשים...  של  כדרכם 

להפסיק לשום דבר שבעולם.
לאחר תקופת מה, כשכבר התרגלתי 
רצופות,  דקות  חמש  של  בלימוד 
הוספתי  טבעי,  כדבר  אצלי  ונעשה 
דקות  חמש  עוד  עצמי  על  לקבל 
דקות'  'עשר  ידי  תחת  ישנם  כשביחד  רצוף,  לימוד  של  בלבד 

רצופות של לימוד, לקיים 'שתהיו עמלים בתורה'!
ושוב המתנתי תקופה טובה נוספת, עד שהורגלתי היטב בלימוד 
– ואז  של עשר דקות רצופות הללו, שכידוע הרגל נעשה טבע! 
לימוד  של  נוספות  דקות  עשר  עוד  עצמי  על  לקבל  הוספתי 
רצוף, ובכך כבר נמצאו בידי עשרים דקות של לימוד רצוף מלא 

מתיקות התורה.
של  בהוספה  פעם  בכל  לאט,  לאט  התקדמתי  הדרך  זה  על  וכן 
אם  כי  דא,  לתוספתא  ניגשתי  ולא  בלבד!  דקות  או עשר  חמש 
אחר שהייתי בטוח בעצמי שכבר הורגלתי בקנין גמור של עשרת 
היגיעה  נוספת היתה עיקר  הדקות הקודמות, כך שבכל פעימה 
על העשר דקות החדשות שנוספו. – עד שברבות הימים הורגלתי 
בלימוד של שבע שעות רצופות, ונמצא ממילא שאין כל כך קושי 

ללמוד שעות רבות ברציפות...
שתהיו עמלים בתורה!

]מתוך "טיב החנוכה" – עריכה מחודשת[
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סיפר לי הגאון הגדול רבי מנדל אטיק שליט"א ]לרפואה שלמה 
הרב  הגרי"ז  מרן  עם  לו  שהיו  השיחות  שבאחת  בתושחו"י[, 
מעט  קושי  לו  היה  שבילדותו  הרב,  לו  סיפר  זצוק"ל,  מבריסק 
כל  לעצמו  לברר  עומד  היה  מטבעו  כאשר   – לימודיו.  בסדרי 
דבר שלומד על בוריו, ובכל מה שלמד רצה וחיפש תמיד להבין 
ולדעת את כל הענין עד הסוף! ולא היה מסוגל להמשיך הלאה 
ונהיר  בהיר  עד שיהא  היטב,  הנלמד  את  לפני שהבין  בתלמודו, 
לפניו כפי נפשו ולבו. – לפיכך היה 'נתקע' פעמים רבות, כשלא 
הבין את הגמרא הנלמדת כראוי לו, וזה היה מונע ממנו ומפריע 
בעדו להמשיך הלאה בלימודו. כי אם לא מבינים טוב את הקטע 
הקודם, כיצד ניתן להתקדם אל הקטע הבא? – וכך היה מוצא את 
יכול,  היה  לא  בלימודו  להמשיך  כי  'תקוע',  רבות  פעמים  עצמו 
ובמקום שעוסק הרי אינו מבין... והרי על כך מצווים אנו תמיד: 

'שתהיו עמלים בתורה'!
ובא בשאלתו לפני אביו הגדול מרן הגר"ח זצוק"ל, לתת לו עצה 

בדבר, מה יעשה במצבים שכאלו. 
בשתי  לימודים  בשני  תדיר  להחזיק  בחכמתו,  אביו  לו  יעץ 
האחת  במסכתא  תלמודו  שנעצר  פעם  ובכל  שונות,  מסכתות 
להמשיך  כעת  באפשרותו  שאין  וחש  הבנה,  חוסר  מחמת 
כל  עצמו  ויכניס  השניה,  המסכתא  את  בידו  יקח  לימוד.  באותו 
שם  יגיע  וכאשר  הסוגיא,  אותה  בלימוד  שאוחז  במקום  כולו 
את  בידו מחדש  ויקח  יחזור  הדבר הקשה שבאותה מסכת,  אל 
המסכת הראשונה, וכך חוזר חלילה... – שכן טבעה של תורה הוא, 
שכשחוזר ללמוד מחדש במקום שלא הבין מתחילה נפתחים לו 
סוגיא  אותה  של  מחודש  בלימוד  וכשמתחיל  חדשים,  שערים 
מבין בה לפתע הבנה טובה וישרה חדשה ומחודשת! ומתיישבים 
מתחדשת  התורה  כי  הקודם...  בלימוד  הבין  שלא  ההדורים  כל 

בלבם של ישראל בכל עת כחדשים ממש!
מה  ומלבד  נפלאה!  עצה  זו  רב, שהיתה  הבריסקער  העיד  ואכן, 
שהרוויח בזה שמעולם לא היה בטל מן התורה, כי אם לא הבין 
השני.  שבמקצוע  הלימוד  אל  עובר  היה  אחד  מקצוע  בלימוד 

ג

ֵלכּו,  ּתֵ ַתי  ֻחּקֹ ּבְ "ִאם 
ְמרּו,  ׁשְ ּתִ ִמְצֹוַתי  ְוֶאת 

יֶתם ֹאָתם" )כו, ג( ַוֲעׂשִ
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משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘
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בס"ד

לומר  מתחילין  שבת  של  במנחה  א.   
לפי  וכל מקום  אבות,  פרקים ממסכת 

מנהגו )רמ"א סי' רצב סעי' ב,(. 
שבמסכת  משום  הטעם,  ונראה  ב. 
ועם  פרקים,  חמשה  יש  הזאת 
שהוא  חכמים  שנו  שהוא  התוספתא 
דומה להם הם ששה, שכולם מדברים 
עול  עלינו  לקבל  ומוסר  תוכחה  בדברי 
הוא  הראשון  הפרק  וגם  ומצות,  תורה 
מדור  התורה  קבלת  בשלשלת  מדבר 
כל  סוף  עד  ע"ה  רבינו  ממשה  לדור 
באלו  אותם  אומרים  לכן  התנאים, 
גאולת  מזמן  שהם  שבתות  הששה 
מצרים עד יום מתן תורה )לבוש סימן תצ"ג 

ס"ג(. 

אותם  אומרים  שאין  מקומות  ויש  ג. 
ויש  שבועות,  עד  אחת  פעם  אלא 
לאומרם  ומתחילין  שחוזרים  מקומות 
ימי  כל  אותם  ואומרים  שבועות  אחר 
ברכי  לומר  שהפסיקו  שכיון  הקיץ, 
זמנו  עד  אותו  לומר  חוזרין  אין  נפשי 

שהוא שבת בראשית )לבוש סימן תצ"ג ס"ג(.
במסכת  לשנות  הראשונים  הנהיגו  ד. 
יראת  ממנה  שלומדין  מפני  אבות 

שמים ודרך ארץ )מחזור ויטרי סי' קמג(.
מסכת  ללמוד  הטעם  אומרים  יש  ה. 
אבות אחר פסח, לפי שהוא קודם מתן 
הזירוז  הם  המסכתא  עניני  ורוב  תורה, 
המצוות  ומעשה  התורה  עסק  על 

)אבודרהם סדר ימי העומר ושבועות(.

התורה,  ניתנה  בעצרת  טעם,  עוד  ו. 
את  לדעת  קודם  צריך  תורה  והלומד 
אחר  בה  יתנהג  ואיך  לימודה  דרך 
מסכת  ללמוד  תיקנו  לכן  לימודה, 
אבות קודם עצרת כדי שיהיה כל אחד 
בלב  התורה  את  לקבל  מוכן  מישראל 
)בני  וכשורה  כדת  בה  ולהתנהג  שלם 

יששכר, מאמרי חודש אייר, מאמר א אות ה(.

ז. ועוד טעם, לפי שעמי הארץ נאספים 
לקרוא בתורה במנחה, ומשמיעים להם 
זו,  במסכת  השנויות  תרומיות  מידות 
והמקיים מילי דאבות נקרא חסיד )מחז"ו 

סימן תכד(.

ויש אומרים שהוא מפני כבודו של  ח. 
משה רבינו ע"ה, לקיים נשיא שמת כל 
המדרשות בטלין, ולכך נהגו לומר פרקי 
לומר  מסיני',  תורה  קיבל  'משה  אבות 
ובכך  ושבחו  בכבודו  מספרין  אנו  הרי 
בסדור  קדום  )מקורו  טובה  מנוחה  לו  תהיה 
רב עמרם גאון בשם רב שר שלום גאון דמתא מחסיא, 

וכ"כ בשמו בספר הישר לרבינו-תם סי' מה אות ו. וכ"ה 

בשבלי הלקט סי' קכו(.

לפי  הוא,  שהטעם  אומרים  ויש  ט. 
בני  תענוגות  זמן  הוא  הקיץ  שבימי 
ויראת  מוסר  דברי  תיקנו  לזאת  אדם, 
הבורא  לעבודת  האדם  לב  להשיב  ה' 
עי' מדרש  ה'.  אות  )ספינקא(  חיים  )אורחות  יתברך 

שמואל על אבות בהקדמתו(.

שבין  הימים  באותם  הטעם,  וי"א  י. 
לאכול  האדם  מתחיל  לשבועות  פסח 
ולשתות ולעסוק ברפואות כדי שיהיה 

כשם  לו,  ורומזים  השנה,  כל  בריא 
ובריאותו,  גופו  את  לתקן  חש  שאדם 
ידי  על  נפשו  את  לתקן  יחוש  כך 
מצוות ומעשים טובים, שהם התרופה 
לחיי  יזכה  ידם  לנפש, שעל  האמיתית 

העולם הבא )מעם לועז ויקרא עמוד רעז(.
עוד טעם, כדי למשוך את לבו של  יא. 
ולטהרו  אלו  בימים  לתשובה  אדם 
שניטהרו  כפי  העבירות,  מטומאת 
זו  בתקופה  ממצרים  בצאתם  ישראל 
זרה  עבודה  מטומאת  עצרת(  עד  )מפסח 

)ילקוט מעם לועז שם(.

בשבת  להתחיל  שנוהגים  הטעם  יב. 
נפשי',  'ברכי  מזמור  לומר  בראשית 
מענין  מדבר  המזמור  אותו  שכל  מפני 
משם  אותו  וקורין  בראשית,  מעשה 
ואילך בכל השבתות במנחה כדי לזכור 
לצאת  כשקרוב  בראשית  מעשה  ענין 
בראשית.  למעשה  זכר  שהוא  השבת 
הוא,  המעלות  שיר  ט"ו  שקורין  ומה 
על פי מה שאמרו חז"ל שכשכרה דוד 
למשטפי  ובעי  תהומא  וקפא  השיתין 
עלמא לחזור אותו לתוהו ובוהו, ועל ידי 
ט"ו שיר המעלות חזר התהום לאחוריו 
לכך  בראשית,  למעשה  קיום  ונעשה 
'ברכי  מזמור  עם  כן  גם  אותו  אומרים 

נפשי' )לבוש סי' תרסט סעי' ז(.
לפני אמירת כל פרק מפרקי אבות  יג. 
יש  ישראל  'כל  המשנה  את  אומרים 
להם חלק לעולם הבא וכו', והטעם, כדי 
להפיס את דעתם של עמי הארץ )כל-בו 

סוס"י מ, מטה משה סימן תפו(.

האדם  ירצה  אם  כי  טעם,  ועוד  יד. 
להנהיג את חברו בדרך אחרת, אם לא 
ההיא,  הדרך  תכלית  תחילה  יודיעוהו 
אלא  לבב,  ובטוב  בשמחה  בה  ילך  לא 
מצייר  בלתי  בהיותו  ובעצבון,  בדאגה 
לידע  עוד  וצריך  פעולתו.  תכלית 
קלות  השלימה  הפעולה  בתחילת 
השגתה, כי כפי קלות השגת התכלית 
תגדל שמחת הפועל אותה, וכפי גודל 
השמחה תהיה הזריזות והתנועה אליה. 
המסכת  קריאת  מתקני  ראו  כן  על 
הזאת להקדים התכלית וקלות השגתה 
וקיום  השלמות  הפעולות  בעשיית 
ופרק  פרק  בכל  המסודרים  המוסרים 
מהפרקים הנזכרים, והיא השגת החיים 
ואמר,  הבא.  עולם  חיי  והם  הנצחיים, 
שכל איש אשר בשם ישראל יכונה לא 
)מטה  הבא  העולם  השגת  ממנו  תימנע 

משה סימן תפו(.

טו. אחר אמירת כל פרק מפרקי אבות 
'רבי חנניא בן עקשיא'  אומרים משנת 

)סידור הגרש"ז(.

טז. י"א הטעם, כדי שהקדיש שאומרים 
ולא על משנה,  יאמר על אגדה  אחריו 
משנה  על  קדיש  אומרים  שאין  לפי 
מט,  )סוטה  מר  דאמר  אגדה,  על  אלא 
מקיים?  קא  אמאי  עלמא  ואלא  א(, 
רבה  שמיה  ואיהא  דסידרא  אקדושא 

דאגדתא )מחב"ר לחיד"א(.

■ נמשחת ממידת הקודש ■
להבדיל בין העיקר לטפל

מירון, לפני שנים לא הרבה, לא היה בו שום דבר מלבד הציון הקדוש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, 
הדרכים המובילות לשם לא היו קלים וזמינים כמו היום, וגם לאחר שכבר היו עולים ומטריחים בטלטולי 
דארחא, לא היה כלום במה להשיב את הנפש היגעה מעמל הדרך, אבל למרות זאת היית מוצא שם אנשי 
מעלה ובעלי צורה שלא היו חסים על כוחם ואונם כלל, ועל אף היגיעה הרבה שהייתה כרוכה בנסיעה למירון, 

לא היו מוותרים על הזכות לשהות במחיצתו ובמדור אחד עם התנא האלקי.
כהיום איכשר דרא, ומאז כבר נשתנו הדברים לטובה, אם זה בנסיעות עצמם, שנעשו קלים ומצויים לאין 
ערוך לעומת מה שהיה בימים מקדם, כמו גם מהפיכת ההכנסת אורחים שהתחוללה באתרא קדישא מירון, 
שהתעוררו כמה וכמה אנשים יקרים וטובי לב, הנותנים מזון ומחיה בלב ובנפש חפצה עבור העולים מירונה, 
ומהווה הדבר למשיבת נפש ממש, בכדי לתת מעט חיזוק לעצמות היגעות, אם זה במיני תרגימא או בלגימת 
משקה כמים קרים לנפש עייפה, בזכות זה יכולים לנסוע היום בישוב הדעת וללא דאגות נוספות, כך שהמוח 
והלב פנויים להתרכז בעיקרה של הנסיעה, לשוש ולשמוח בשמחת הרשב"י ולשפוך שיח ותפלה לישועת 

הכלל והפרט, ללא שום ספק שכל העוסקים בזה שכרם הרבה מאד.
אך מאידך גיסא, המצב החדש והטוב שנוצר באתרא קדישא מירון, עלול לגרום לאי אלה שיתבלבלו מעט 
בין העיקר להטפל, ואף אולי לשכוח קצת מהו התכלית אשר לשמה מרחיקים אנו נדוד עד לגליל העליון 
להעפיל על ההר, כל הטוב הנשפך שמה לרוב עשוי לגרום לסימוי העין ולהפך קצת בין היוצרות, לא חלילה 

לגמרי, אבל ברגע שכבר אין זוכרים במדויק מהו המטרה העיקרית, הרי זה כבר נותן טעם לפגם.
אי לכך, כאשר מתכונן האדם לעלות ברינה ולהשים פעמיו אל עבר אתרא קדישא מירון, הרי שעוד בטרם 
ייצא מביתו, צריך האיש המשכיל להתבונן מעט על המטרה אשר לשמה הוא הולך לטרוח ולהוציא הוצאות, 
דבר זה בוודאי יועיל לו מאד במשך כל הדרך הארוך עד הגיעו שמה לזכור את התכלית, ובאופן הזה יוכל 
להפיק תועלת מרובה מן הנסיעה, ואף לפעול עבורו ישועות ונחמות ברוחניות ובגשמיות, רבי שמעון אינו 

נותר חייב, וכל מי ששש ושמח ביום שמחתו, הרי הוא משפיע עליו רוב טובה בכפל כפליים עד אין חקר.
תורה מה תהא עליה

בגמרא במסכת ברכות )לה:( אנו מוצאים מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון, רבי ישמעאל סובר, שעל 
אף שחלה חובה תמידית לעסוק בתורה הקדושה, כדכתיב )יהושע א, ח( 'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך', 
עדיין אין זה אומר שאסור לעסוק בצרכי הגוף כלל וכלל, זה אינו, שהרי כתוב גם )דברים יא, יד( 'ואספת 

דגנך', דהיינו שיש לאדם לעבוד קצת בשדה לאסוף את תבואתו, בכדי שיהיה לו ממה יאכל.
אולם רבי שמעון בן יוחאי חולק עליו מכל וכל, ואף טוען, שאם יהא אדם עסוק בשדהו, אימתי ישתייר בידו 
זמן לעסוק בתורה, שהרי עבודת השדה נפרשת על תקופות שונות על פני השנה, יש זמן מיוחד שבו חורשים 
מדבר  ומי  לזה,  מעתותיו  להקדיש  צריך  הדישה  עבור  גם  וקצירה,  לזריעה  עתים  יש  כן  כמו  השדה,  את 
ממלאכת הזריעה שאז צריך להמתין עד לנשוב הרוח שיפריד את המוץ והתבן מהחיטה, לפיכך סובר רבי 
שמעון, שאם יתמסרו ישראל בכל לבם ונפשם לעשות את רצונו של מקום בלבד, יזכו שתיעשה מלאכתם 

בידי אחרים ולא יצטרכו כלל לעסוק בעבודת השדה.
הגמרא מסיימת שם, כי אלו שנהגו כרבי ישמעאל עלתה בידם והצליחו, ואילו הרבה שעשו כדעת רבי שמעון 
בר יוחאי לא עלתה בידם, וכבר פירשו בזאת את הכוונה )ראה הרבה בספרי הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' 
בשם רבו מרן הבעש"ט הק'(, שרק רוב האנשים שעשו כרבי שמעון - לעסוק ברוחניות בלבד ולפרוש מן 
הגשמיות - לא עלתה בידם, אבל ישנם מועטים שכן נהגו כמו רבי שמעון ופרשו לגמרי מן העולם, וכן זכו 

שתיעשה מלאכתם בידי אחרים, אמנם, דרך זה אינו אלא לאנשי סגולה ומורמים מעם.
הגשמיות אינה אלא לצורך הרוחניות

בצער  ישיבה  שנות  עשר  שנים  שאחר  אלעזר,  רבי  ובנו  הרשב"י  על  מספרת  )לג:(  שבת  במסכת  הגמרא 
המערה מאימת המלכות, בא אליהם אליהו הנביא ולבשרם שכבר מת הקיסר ובטלה הגזירה, מששמעו את 
זאת רבי שמעון ובנו, יצאו מן המערה והחלו לחזור למקום ישוב בני אדם, עם התקרבם אל העיר, הבחינו 
באנשים העוסקים בעיבוד שדותיהם, מי בחרישה ומי בזריעה, רבי שמעון, שלא יכול היה לסבול את זאת, 
התרעם עליהם, הכיצד זה שמניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, וכל מקום שנתנו שם את עיניהם והביטו 

לשם מיד נשרף, יצא בת קול ואמרה להם: להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם!
ועדיין היה רבי אלעזר מכה  ויצאו.  י"ב חודשים, שוב יצאה בת קול ואמרה להם: צאו ממערתכם!  כעבור 
בעינו את אלו העוסקים בחיי שעה ורבי שמעון מרפא אותם. עד שהגיע היום השישי בפניא דמעלי שבתא, 
והנה הם רואים את ההוא סבא ההולך לנגדם כששתי חבילות הדסים חבוקים בידיו, שאלו אותו: מה הם אלו 
ההדסים שבידיך? השיב: הדסים אלו לכבוד שבת קודש. שאלו לו שוב: אם כן, מדוע שתי חבילות בידיך, 
הלא די באחת? ענה להם ההוא סבא, שאחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. רבי שמעון נהנה מאד ממעשיו 
של אותו זקן, ועל אתר פנה אל רבי אלעזר בנו ואמר לו: ראה כמה חביבין מצוות על ישראל! ובזה נחה גם 

דעתו של רבי אלעזר.
יתכן לבאר את כל העניין, שבתחילה היה רבי שמעון שורף בעינו את אלו העוסקים גם בחיי המעשה, שהיה 
נוקט בשיטתו שאסור לעסוק כלל בגשמיות, כי תורה מה תהא עליה, ואף רבי אלעזר בנו דבק במשנת אביו 
וקינא את קנאת ה' צבקות באלו המפסיקים מעט ממשנתם לעבד את שדותיהם, אבל לבסוף, כשראו את 
ההוא סבא נוטל את ההדסים לכבוד שבת קודש, אז נוכחו לראות כי בני ישראל, אפילו אם עוסקים בשדה 
ובגשמיות, לסופו של דבר הם נוטלים את גידולי השדה ומקדשים ומעלים אותם לקדושה של מעלה לכבוד 
אביהם שבשמים, בזה נחה דעתם לראות כי הגשמיות אצל בני ישראל אינו תופס מקום כלל, ואינו אלא 

אמצעי וטפל אל הרוחניות ומידות הקדושה.
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בס"ד

ולא תונו
התייתם  אשר  בירושלים  ישנו  אחד  איש 
בילדותו וגדל בבית סבתו, וכשגדל ונהיה לאיש 
ידע תמיד עוני ומחסור, וככל שניסה את מזלו 
לא עלה הדבר בידו, עד שביום מן הימים 'נזכר' 
כי בהיותו בבית סבתו למד ממנה כיצד להכין 
אין כבר כמעט מי  דבר מיוחד מאוד, שבימינו 
שידע  והיות  ההוא,  הדבר  את  להכין  שיודע 
החליט  בוריה,  על  המלאכה  את  היטב  והכיר 
לנסות את מזלו גם בזאת, ממחשבה למעשה, 
שכר האיש חדרון קטן והחל בהכנת אותו דבר, 
בתחילה החלו אנשים מעטים לרכוש אצלו, אך 
עם הזמן כשראו שהמוצר באמת טוב, היו הללו 
חוזרים ועוד מפרסמים לרבים שיידעו כולם כי 

כאן ניתן להשיג מוצר משובח במיוחד!
הקטנה,  לחנותו  דהוא  מאן  נכנס  כאשר  והיה 
וכך הוא  'להספיד' את סחורתו,  מתחיל האיש 
אומר: לא כדאי לך לקנות אצלי, הסחורה שלי 
שהיתה  לאלו  מתקרבת  אינה  וגם  משהו..  לא 
הסבתא עליה השלום מכינה. אך אם בכל זאת 
חשקה נפשכם, המתינו נא מעט ואכין לכם את 

מבוקשכם.
התורה הקדושה מזהירה אותנו 'ולא תונו איש 
הזהיר  'כאן  מסביר:  הק'  ורש"י  עמיתו',  את 
חברו,  את  איש  יקניט  לא  דברים,  אונאת  על 
דרכו  לפי  לו  הוגנת  שאינה  עצה  ישיאנו  ולא 
אם  יודע  מי  תאמר,  ואם  יועץ,  של  והנאתו 
 – מאלוקיך  ויראת  נאמר  לכך  לרעה,  נתכוונתי 
היודע מחשבות הוא יודע', לכאורה דבר הגיוני 
ומתבקש, אך אם נעמיק לחשוב לרגע, נבין כי 
הוגנת  ישיאנו עצה שאינה  'ולא  זו של  הוראה 
יום  מידי  מאיתנו  ואחד  אחד  בכל  נוהגת  לו', 
כך,  על  לב  שמים  איננו  אף  ולפעמים  ביומו, 
שאינן  עצות  ולקבל  לתת  שהתרגלנו  ומרוב 
מהוגנות, אנחנו מתפלאים ומשתוממים כאשר 
הוא  מדוע  מבינים  ואיננו  אחרת,  נוהג  מישהו 
מתנהג בצורה משונה כזו, ומה ההיגיון שבדבר, 
'משכנע'  הוא  אם  למכור  רוצה  הוא  וכיצד 
אנשים שלא כדאי לקנות ממנו, ולמעשה איננו 
את  בפשיטות  מקיים  הזה  האדם  כי  זוכרים 
הציווי האלוקי 'ולא תונו איש את עמיתו - ולא 

ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו'!
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י  ּכִ ָהָאֶרץ  ִלי  י  ּכִ ִלְצִמֻתת  ֵכר  ִתּמָ לֹא  ְוָהָאֶרץ 
ִדי: )כה, כג( ם ִעּמָ ִבים ַאּתֶ ֵגִרים ְותֹוׁשָ

המקרא,  בזה  הנרמז  העבודה  יסוד  על  לעורר  כדי  מילין  אקדים 
ענין הניצוצות הקדושים  הנה בספרים הקדושים האריכו רבות על 
העולם  בריאת  בתחילת  כי  והוא  הזה,  העולם  יצורי  בכל  המעורים 
ואילו  בעולם,  גדולה  בהירות  היתה  הראשון  אדם  שחטא  קודם 
היו כל הברואים משתוקקים רק אל  היה אותה בהירות מתקיימת 
בוראם, ולא היו מתאוים כלל להרע, עולם נחמד ומתוקן עמד אז על 
בעליו,  בנאו  שלמטרתו  תכלית  לאותו  לשמש  היה  וביכולתו  תילו, 
והוא 'להטיב לבריותיו' ואכן בשעותיו הראשונים של אדם הראשון 
נתקיים בו אותה מטרה, כי ספון היה בגן עדן והתענג בכל רגע מזיו 

השכינה. 
מאחר  בעיניו,  ַזכו  לא  אך  הנעימים,  ידיו  במעשה  הקב"ה  הביט 
שעמקו מחשבותיו להבין שעדיין לא השיג תכלית רצונו הנזכר, אכן 
האדם התענג בכל רגע בתוך טרקלינו בגן עדן, אך חכמתו גרמה לו 
שלא ימצא מקום לעצמו, ותוך כדי תענוגו הרהר בלבו על מה ולמה 
מטיב עמדי יוצרי? מה טובה גמלתי לו לבוראי? ובמה אוכל לגמול 
לו על חסדו, וכיון שלא מצא מענה לתמיהתו נתמלא בושה וכלימה, 
לזה  ראוי  הוא  אין  חינם',  'מתנת  הוא  זה  כל  אך  טוב  לכל  זכה  אכן 
מצד עצמו כי אם מחמת שמטיבים עמו ונותנים לו ב'חסד', והיתה 
טובה זו נקראת 'נהמא דכיסופא' – לחם של בושה, וכל עוד שהיתה 
רוח במעשיו, מאחר  נחת  עדיין  ראה הקב"ה  לא  קיימת  זו  הרגשה 

שתכלית הבריאה היתה להטיב באמת. 
אמרו חכמינו ז"ל )מגילה לא:( 'סתירת זקנים בנין' וכל שכן סתירתו 
הנראה  דבר  לעשות  לנכון  ראה  יתברך  והוא  עולם,  של  מלכו  של 
לפנים קלקול גדול, אך זה הקלקול גרם שתבוא העולם לידי תכליתו, 
ורשות ניתנה לו להנחש הקדמוני לפתות את האדם ולהטעותו שאם 
יעבור על מה שנצטוה ויאכל מה'עץ הדעת' יהיה גם ביכולתו לייצר 
עולם כבוראו, ויזכה לכל אותה טובה בזכות עצמו, וכיון שכאמור לא 
ואכל  הנחש  לבו לעצת  נטה  בוראו  בעולמו של  מצא האדם מקום 
מה'עץ הדעת'. אך אחר שנכשל ראה מיד שהנחש היתל בו כי בזה 
החטא לא די שלא זכה להיות כ'אלקים' אלא המשיך בכך חשכות 
ישתוקק  ותחת אשר  לבו  חלל  בתוך  הוטל  היצר  ארסו של  גדולה, 
לאלקיו ראה את עצמו בתוך עולם עכור המושך את הלב לענינים 

פחותים וחומריים. 
אדם  של  מהנהגתו  ישירה  תוצאה  היתה  חומרית  תאוה  אותה 
פי  על  נמשך  טבעה  שתהיה  בעולמו  הטביע  הקב"ה  כי  הראשון, 
מעשי בני אדם, ובאותה שעה היה האדם יחידי בעולם, וכל הבריאה 
רוחו  למורת  שהיא  מעשה  שעשה  וכיון  ידיו,  במעשי  תלויה  היתה 
בכך  עירב  וקדוש,  זך  היה  כולו  שכל  הפלטרין  בתוך  הקב"ה  של 
וניצוצות  גדולה,  ערבוביה  וגרם  הרע,  כללות  עם  הטוב  כללות  את 

וכעת  ר"ל,  הטומאה  של  הקליפות  בתוך  ונבלעו  נתערבו  הקדושה 
ניתן לו לאדם הראשון עבודה חדשה לתקן את אשר עיוות ולברר 
שוב את הטוב מן הרע ובכך לזכות לזיו השכינה, ושוב לא יהיה זה 

השכר בגדר נהמא דכיסופא.
דהנה עד אותה שעה כל עוד שלא חטא האדם היתה בהירות גדולה, 
כי האדם מטבעו משתוקק אל הקדושה כי משם שורשו, אך אחר 
שנתערב הטוב עם הרע ונתערבו ניצוצות מהקדושה לתוך הטומאה, 
המעורים  הניצוצות  אלו  בין  יש  כי  שעה,  לצורך  הבהירות  ניטלה 
מושכים  החלקים  ואלו  לשורשו,  השייכים  חלקים  הקליפה  בתוך 
אותו אליהם, וכיון שכן מתעורר בו חשק להרע ר"ל, והוא עצמו אינו 
יודע על מה ולמה מתעורר אצלו חשק הנוגד את השכל הישר, כי 
השכל שולל את אלו הרצונות מכל וכל, ואז מתעורר מלחמה כבירה 
בפנימיות חללו, רגשותיו מטים את רצונו להרע ואילו שכלו מטה את 
ארחו אל הדרך הישרה, ובזה שהאדם מגביר את שכלו על רגשותיו 
בכך מעלה את הניצוץ המושכו להרע, ואחר שנתעלה הניצוץ ישוב 
נטה מקודם להרע,  ולמה  יבין על מה  ואז לא  הבהירות אל האדם, 
]אם לא שעליו עדיין להתנסות לצורך עליית עוד ניצוצות[ אך בעוד 
להילחם  עצמו  את  לכוף  שעליו  בכך  הוא  מצטער  מתנסה  האדם 
ברגשותיו, וכיון שאעפ"כ כופה הוא את עצמו זוכה עבור זה לשכר 
האדם  שטרח  מאחר  חינם,  של  חסד  זה  תהיה  לא  ושוב  עצום, 
וכבש את יצרו והצטער צער גדול כדי להטיב למלכו ולהעלות את 

הניצוצות שהם חלק אלוקי כביכול מרפש הטומאה. 
כל זה הוא כשהאדם אכן זוכה וכופה את עצמו לבל יתפעל מרגשותיו 
השליליים, אך אם ח"ו אינו עומד מול דרישותיו של רגשותיו ומטה 
אלא  הקדוש  הניצוץ  את  די שאינו מעלה  לא  אז  לחטוא,  אחריהם 
מורידו יותר ויותר תוך עומק הקליפות ר"ל, ויצטרך אחר כך להרבות 

ביגיעות עצומות כדי להעלות שוב את הניצוץ הקדוש. 
לצמיתות'  תמכר  לא  'והארץ  המקרא  בזה  נרמז  זה  שכל  ואפשר 
הכתוב מזהיר את האדם ומצווהו: 'הארץ', היינו הניצוצות המעורים 
הנוטה  כי האדם  לצמיתות'  'לא תמכר  והחומריות,  בתוך הארציות 
אחר רגשותיו אינו מעלה על דעתו שאלו הרצונות מתעוררים בסיבת 
הניצוצות  אלו  כי  דעתו  לפי  ונמצא  להתעלות,  החפצים  הניצוצות 
נמכרו ח"ו לקליפה והם נחשבים כקנינם לצמיתות, ועל כן לפי דעתם 
הטועה אין כל ענין לכבוש את הרצונות, ולזה מזהיר הכתוב שחלילה 
לכם לטעות בכך, ועליכם לדעת 'כי לי כל הארץ' אלו הארציות הם 
ועליכם  להעלותם,  עליכם  כן  ועל  קדושה  של  ניצוצות  המה  כי  לי 
אם  כי  אינכם  הזה  ובעולם  עמדי'  אתם  ותושבים  גרים  'כי  לדעת 
גרים כי לא באתם לכאן כי אם לזמן כדי להעלות את אלו הניצוצות 
כי בכך  לזכות לשכרכם הגדול  ואז כשתבואו בעולם העליון תוכלו 
שתכופו את רצונכם שוב לא תהיה זאת נהמא דכיסופא, ועל כן ֶהיו 
לנפשכם  תקנה  בכך  ותהיה  הארציות,  את  להעלות  וזריזים  זהירים 

בעולם שכולו טוב.

יתו כל ר ות החומ

פר' בהר
כ' אייר תשע"ט

גליון 461

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

YOUR FREE AD HERE!  Send your artwork to mitzvos@ramapost.com to secure your ad space.
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