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úéðåðéá äòãî ÷çøúéå øúåéá åîöò ìò ÷ã÷ãî àåäù éîäæ ãöì åà äæ ãöì èòî , àø÷ð 

ãéñç.ãöéë ,øúåéá çåø ìôù äéäéå ïåøçàä äö÷ä ãò áìä äáåâî ÷çøúéù éî , ãéñç àø÷ð 

úåãéñç úãî àéä åæå. úãî àéä åæå íëç àø÷ð åéðò äéäéå ãáìá òöîàä ãò ÷çøúð íàå 

äîëç , êøã ìòåúåòãä ìë øàù åæ. êøãî ïäìù úåòã ïéèî åéä íéðåùàøä íéãéñçå 

úååö÷ä éúù ãâðë úéòöîàä , ïéèîù äòã ùéå ïåøçàä äö÷ä ãâðë äúåà ïéèîù äòã ùé

ïåùàøä äö÷ä ãâðë äúåà ,ïéãä úøåùî íéðôì åäæå , åìàä íéëøãá úëìì åðà ïéååöîå

øîàðù íéøùéäå íéáåèä íéëøãä íäå íéðåðéáä: ' úëìäååéëøãá' .  
  

  יו� ועוד יו� ועוד יו�                               

  ,ט שערי טומאה"ישראל כשהיו במצרי� נטמאו בכל מיני טומאות עד שנשתקעו במ
  ,חכמה שערי ט"במ אות� הכניס ועוד ,הכוחות כל שעבוד מתחת הוציא� ה" והקב

ה יציאת מצרי� לכ� מצינו בתורה שמזכיר, ודבר זה לא הבטיח לאברה�. ' וכו
וזה שאנו מוני� . ה ע� ישראל"להראות לכל העול� חסד שעשה הקב, חמישי� פעמי�

מפני שבכל יו� ויו� הוציא אות� , ט ימי�"מ, ספירת העומר מיו� טוב ראשו� של פסח
  . )זהר חדש( התורה לקבל ראויי� שיהיו הטהרה כח של לשער והכניס� ,הטומאה כח משער

  )ריז' עמ( הרב אליהו כי טוב -ספר התודעה 
 

  
   :אומר בעל החינו�

ט של פסח עד יו� "נצטווינו למנות ספירת העומר חמישי� יו� ממחרת יו, לפיכ�'
כעבד ישא� , להראות בנפשינו החפ� הגדול אל היו� הנכבד בלבנו. נתינת התורה

� מראה באד� יהמניכי , צל וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכס� אליו שיצא לחירות
  .'שכל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמ� ההוא

  יעקב צוקרמ�.  חבר                                                                                         ה
        

  הבא עול�   אפשר לנחולאי      
     . בעבודת העול� הזהאלא        

  רבי נפתלי מרופשי�בש� 

רביעייו�

לעומר' ג �דחול המועד ' ג  23.4.08 �ח " בניס� תשסח"י
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 ד, דאבות פרקי 

 נפרעי�,כל המחלל ש� שמי� בסתר:  אומרהרבי יוחנ� ב� ברוק

 .אחד שוגג ואחד מזיד בחלול הש�, ממנו בגלוי
  

‰�˘Ó‰ ˘Â¯ÈÙ  

כעבירה חמורה , י
חילול הש� צוי
, חילול הש� נעשה בידי אד�. ביותר

שמצד מעמדו ומישרתו ראוי היה 
להרבות קידוש ש� שמי� בקרב 

להורות ולשמש דוגמא , חבריו
 
 �אישית לקיו� המצוות כהלכת

משמש דוגמא , להיפ�, אלא שהוא
 
לחילול הש� ולביטול הרצו

אד� זה יגנוב את מעתה א� . האלוקי

דעת הבריות ויעמיד פני מדקדק 
והוא בסתר בז לתורה , במצוות

כי אז סופו שנפרעי
 , ומחלל אותה
עונש שמי� יפגע בו בד . ממנו בגלוי

והכל , בבד ע� הסרת המסווה מפניו
יכירו מה נפתל היה האיש ומה 

  .      נלוזות דרכיו
  )צו' עמ(ר הירש " הרש�עטרת צבי 

  

÷åçø íéàåø  
øáòá ,ôå÷ñìèä àöîåäù éðôì , úà åá úåàøì åîéãå çøéá íéùðà åððåáúä

 íä íôåöøô-õøå÷ åà êééçî çøé  . åúùìåçá íãàä ìù åúðåëú åæ- 

è÷ééáåñä úà è÷ééáåàá úåàøì . ìëù òúôì äìâúð ôå÷ñìèä äðáðùî

å íéåå÷ä åìà"íéðôä éååú "íéøä àìà íðéà çøéä ìòù ,íé÷îòå úåéàâ . éãë

ìò âìãìììëåùî äééàø øéùëîá êøåö ùé íéìåãâ íé÷çøî  . ïëå òáèä úòéãéá ïë

íééðçåøä íéðééðòá .ä àéä äðåîàä'ôå÷ñìè' , íåöòä ÷çøîä ìò íéâìãî åðà åúøæòá

úèìçåîä úîàä ïéáì åðéðéáù .åðîî äáâùðä úéáéè÷ééáåàä úîàá äðåîàä , úàùîå

åðìù ìáâåîä äáùçîä íìåòá ÷ôúñäì àìù ùôðä , ùãå÷ä úåìòîá ãåòöì àìà

 äìåãâä úîàä éåìéâì äôéàùá-ä ïåöø ìà áø÷úäì åðì úåøùôàîä ïä  'åúîëåçå .  
 åðúò úðåîàì- åàè éáö áøä )ç"â ,îò 'åè(  

    

áúîà!  
? ולמה דווקא במדה זו חותמו. ה אמת"חותמו של הקב": חפ	 חיי�"אמר ה

 מידה אחת לא ,לפי שבכל המדות הטובות יכולי� לנהוג בה� בדרכי חיקוי
     !... כי אחרת הוא שקר,  אמת-ניתנה לחיקוי והיא 

 )קמג' עמ(' אור המוסר ב
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