
  

שיעורים לקירוב אחב"י 
ברחבי הארץ

ישיבה ופנימיה לבחורים  
 חוזרים בתשובה

מדרשית 
'אור החמה'

שידוכים הדרכה וקרן 
עזר נישואין 

כולל אברכים ש"ס 
והוראה

מפעל עזר ליולדות  
וסיוע  למשפחות

 גני ילדים
 'אמונת ציון'  

תלמוד תורה אמונת ציון 
"נחלי נצח" 

בית הספר לבנות

גמ"ח וקמחא דפסחא 

מערכת "ניצוצות" 
מורשת ברסלב  

מכון הדפסת ספרים 
ודיסקים

אתר מדיה "לב ברסלב" 
הרצאות ושיעורים

שרשרת מפעל התורה והחסד 
נצח" "נחלי  מוסדות  שע"י 

לבכיה ה תשובה  ימי  עשרת  של  הבכיה  בין  הבדל 
שבוכים בתשעה באב הוא שבעשרת ימי תשובה 
יש בכיה אבל השכינה שלמה, וכל יום היא נבנית 
הן  ובכיותינו  תפילותינו  וכל  שלימה,  לקומה 
שמחה  מתוך  בכייה  וזו  כראוי,  תבנה  שהשכינה  בשביל 
בבחינת "בשמך יגילון כל היום" ראשי תיבות בכיה. אבל 
בימי בין המיצרים השכינה היא נקודה קטנה שנפלה, ואנו 
בוכים שנזכה שהשכינה תקום מנפילתה - כי בימים אלו 
הרציחות  כל  לצערנו  יש  כן  ועל  נפילתה  בשיא  השכינה 
כפי  יוסף  מכירת  בגלל  והכל  הערבים.  של  והפיגועים 

שביארנו. 

כנגד מכירת יוסף
מובא במסכת יומא דף ט: "מקדש ראשון מפני מה חרב 

מפני שלשה דברים שהיו בו עבודה זרה 
דעה  יש  דמים"  ושפיכות  עריות  וגלוי 
בזכות  עמד  המקדש  שבית  שסוברת 
שישראל  למרות  הקדושים,  האבות 
לא עשו רצונו של מקום, וכאשר תמה 
זכות אבות נחרב הבית הראשון )שבת 
החסד  מדת  כנגד  אבינו  אברהם  נ"ה(. 
יצחק מידת הגבורה  עריות,  גילוי  כנגד 
שפיכות דמים, ויעקב מידת אמת כנגד 
אבות  זכות  תמה  וכאשר  זרה  עבודה 
ידם  ועל  אלו  מידות  שלושה  התגברו 
שלא  זמן  עד  כי  הראשון,  הבית  נחרב 
ועכשיו  הגנה  אבות  זכות  הבית  נחרב 

אמנם  נחרב,  כן  ועל  הגנה  הייתה  לא  אבות  זכות  שתמה 
ברית אבות לא תמה.  

הבית השני נחרב בעבור שנאת חינם, כיהיה קיים בזכות 
כנסת ישראל, וכאשר התגברה שנאת חינם נחרב )מהר"ל 
ד'(, בבית ראשון הייתה התגלות העצה, אם  נצח ישראל 
אדם היה רוצה עצה היה נכנס לבית המקדש ומקבל עצה 
היתה  הייתה  לא  כבר  שני  בבית  אבל  צריך  שהיה  למה 

התגלות העצה. 
י"ב-י"ג( קול  ג'  כתוב בנביא כאשר נבנה בית שני )עזרא 
גבר על קול שמחתם של הצעירים:  בכייתם של הזקנים 
אשר  הזקנים  האבות  וראשי  והלוים  מהכהנים  "ורבים 
בוכים  בעיניהם  הבית  זה  ביסדו  הראשון  הבית  את  ראו 
בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים קול: ואין העם 
העם  כי  העם  בכי  לקול  השמחה  תרועת  קול  מכירים 

מריעים תרועה גדולה והקול נשמע עד למרחוק:"
כי הזקנים שהיו בבית המקדש הראשון ראו שהסתלקה 
רוח  היו מתנבאים- שואבים  בית ראשון  בזמן  כי  נבואה, 
הקודש, ובבית שני לא, וכן לא היה ארון הכפורת ואורים 

ותומים, ועל כך בכו הזקנים. 
כנגד  הויה,  "י"  משם  "ו"   "ה"   כנגד אותיות  בית ראשון 
הארנבת  השפן  חיות  שלוש  כנגד  ויעקב,  יצחק  אברהם 
והגמל, כנגד ג' יסודות אש רוח מים כנגד ג' מידות, אש- 

כעס, רוח – גאוה, מים –תאוות.

דוד  כנגד  "ה",  ה'  משם  האחרונה  האות  כנגד  שני  ובית 
המלך כנגד החזיר, ומיסוד מידת העפר שצריכים להתבטל 
אחד לשני להיות בבחינת עפר, והיום על ידי הצדיק האמת 
שזוכה  והוא  עפר  בבחינת  והוא  בשלימות  לענוה  שזכה 
מתקנים  אליו  שמתקרבים  ידי  על  יסודות,  הד'  כל  לתקן 

את הד' מידות, ואז אפשר לזכות לבנין בית המקדש. 
ס"ז  תורה  ב'  חלק  מוהר"ן  בליקוטי  כך  על  כותב  רבנו 
ד' שנשאר ממנו  )עיין בפנים( שהצדיק הוא קוצא דאות 
כפי  בשלימות  לענווה  שזכה  כיון  כן  ועל  קטן,  משהו  רק 
ונכלל בו זוכה שמאורי האש יתהפכו  מה שמתקרב אליו 
הפגמים  את  ולתקן  יסודות  הד'  ולתיקון  אור  למאורי 
ג"ע,  ע"ז,  המקדש,  בית  של  החורבנות  בשתי  שנעשו 
שפיכות דמים ושנאת חינם. כי הצדיק הוא תלת גווני דבת 
עין, תלת גווני כנגד שלוש תאוות, אש רוח מים עפר, ובת 

עין כנגד יסוד העפר.
בחינת  יש  השבועות  בשלושת 
בגלות  שהשכינה  זמן  חושך 
היום  באמצע  רחל  תיקון  ואומרים 

כמו בחצות לילה.
בין  של  ימים  שכ"ב  בספרים  כתוב 
המיצרים כנגד כ"ב אותיות, וכל יום 
מתקנים אות אחרת, ואחרי ושמונה 
יום  "צ"  לאות  מגייעם  ימים  עשרה 
תשרי  מא'  וכן  ז"ל,  האר"י  הילולת 
עד י"ח תשרי לאות "צ". וידוע שכל 
באו  המיצרים  בין  של  אלו  ימים 
לא  שיוסף  יוסף,  מכירת  בעקבות 
ימים  כ"ב  זה  וכנגד  שנים  ושתיים  עשרים  אביו  את  ראה 

של בין המיצרים שמתקנים מכירת יוסף.

סתירה על מנת לבנות 
בין  ימי  ימים אלו של  זצ"ל כותב שכ"ב  רבי פינחס מקוריץ 
המיצרים הם כנגד כ"ב ימי החגים של חודש תשרי ועכשיו 
אלו  בימים  כן  ועל  הגדלות  קודם  קטנות  יש  אלו  בימים 
אפשר לזכות לקטנות דהיינו ענוה שעל ידי זה זוכים אחר כך 

לגדלות של חודש תשרי. 
עוד הוא כותב שעל ידי האבלות בתשעה באב אנחנו פושטים 
שצומח  שלפני  חיטה,  של  גרעין  כמו  צורה,  ולובשים  צורה 
בבחינת  העפר  על  יושבים  אנו  כך  בעפר,  תחילה  מתבלה 
לא  לחברו,  שלום  לומר  שאסור  כגון:  צורה  פושטים  רקבון 
ולתחיה  צורה  ללבוש  אחר  זוכים  אנו  ומזה  תפילין  להניח 

שהם ימי החגים של תשרי כנ"ל. 
קמים  שאז  היום  בחצות  כבר  היא  הצמיחה  תחילת  והנה 
נולד משיח  וכתבו שבתשעה באב  מן הישיבה על הקרקע, 
כן דווקא על  ועל  זו סתירה על מנת לבנות.  כי תשעה באב 
כי  ידי אמירת הקינות בישיבה על הקרקע נעשה ההתיקון 
קרקע  גבי  על  יושבים  שאנו  ידי  ועל  תיקון  אותיות  קינות 
ובוכים ומבקשים כל הגאולה על ידי זה נזכה לתיקון השכינה 

ולגאולה השלימה בב"א
שבת שלום ומבורך

הנה תחילת הצמיחה 
היא כבר בחצות 

היום שאז קמים מן 
הישיבה על הקרקע, 

ולכן בתשעה באב 
נולד המשיח 

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

פנימיות ימי בין המצרים

על שפת הנחל

נחלי נצח
יו"ל ע"י מוסדות ברסלב | בראשות הרב שמואל שטרן שליט"א

בס"ד

פרשת מסעי
כ"ח תמוז ה'תשע"ד

גליון מס' 390

פרשת חיי שרה
כ"ב מרחשוון ה'תשע"ה

גליון מס' 403

פרשת דברים

ה' מנחם אב ה'תשע"ז

גליון מס' 536

דבר ראש הישיבה

יום ו' ערש"ק פר' דברים תקצ"ב. 
אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי בשעה זאת...

מרחם ציון ירחם עלינו שנזכה לפעול על ידי הקינות בקשת "השיבנו ה' אליך" 
וכו', שזה עיקר תכלית אמירת הקינות, שכולם כלולים במגילת איכה, שאמר 
וכו', והעיקר שנקיים  ירמיה הנביא ברוח הקודש, שמסיים בסוף "השיבנו" 
אלינו  וישוב  יום,  בכל  רחמיו  שנעורר  עד  ה'",  פני  נוכח  לבך  כמים  "שפכי 
וזכות  תמיד,  בשמחה  יתברך  לעבדו  שנזכה  עד  וישמחנו  וינחמנו  וירחמנו 
שבת קודש יגן עלינו להגיע לכל זה מהרה, כי לא דבר ריק הוא מה שנעשה 
ובפרטיות עם  ויום בעתים הללו בעקבות משיחא בכלליות  יום  בכל  עמנו 
וצריכים אנו להחיות עצמנו בכל מיני מטעמים המשיבין  כל אחד ואחד, 

את הנפש, וביותר בקדושת ושמחת שבת קודש, שהוא מגן על הכל.
 נתן מברסלב.                                                              )עלים לתרופה(

⋅⋅⋅
כללות עניין 'בין המצרים' הוא שהזמן עצמו 'מוכיח' את בני ישראל, ומלמדנו 

פירוש רש"י בתחילת הפרשה שגם ב'תוכחה' נזהר הקב"ה בכבודן של ישראל, 
כי תכלית הכוונה ב'תוכחה' והירידה של הגלות היא בשביל העלייה, לגדל כבודן 
של ישראל, ולכן מובן שגם בעת הגלות )ה'תוכחה'( גופא, ניכר כבודן של ישראל.

מה  הוא  גופא  הגלות  בעת  גם  ישראל'  של  'כבודן  בו  שמודגש  העניינים  אחד 
מידה  גם  בזה  שיש  וגו'",  בדד  ישבה  "איכה  איכה:  מגילת  בתחילת  שכתוב 
טובה, והוא מה שכתוב "עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב", שבני ישראל אינם 
אלא  מתערב  אינו  'השמן  ז"ל:  רבותינו  וכמאמר  העולם,  אומות  עם  מתערבים 
עומד, כך ישראל אינם מתערבים עם העכו"ם' )שמות רבה לו, א(. ומצד מעלה זו, 
נזכה שיתגלה 'כבודן של ישראל' בגלוי, בבניין בית המקדש השלישי, שגם הוא 

נרמז בפסוק זה, שיבנה במהרה בימינו ובעגלא דידן.                 )לקראת שבת(

'
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מים עמוקים
המשכת קדושת בית המקדש על ידי התענית

02-633-8444

מגוון קבוצות קיץ!
ההרשמה בעיצומה

משהו נפלא קורה לך!�י�ו� ל�ו�ל ו �ברי צ�י�ים ו אירועים מ�ויירים
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וקברות  צדיקים
אומן

לצעירי הצאן עיכוב ביאת המשיח...

החמישה ת בכל  חמור  תענית  הוא  באב  שעה 
עינויים ומפסיק מבעוד יום כמו יום הכיפורים 
ממש, כי תענית תשעה באב הוא בשביל חורבן 
המקדש  בית  חורבן  על  האבלות  ועיקר  המקדש,  בית 
קדש  מקדושת  ונתרחקנו  בעוונותינו  שפגמנו  מה  הוא 
שמשם  העולם,  נקודת  שתיה,  האבן  שהוא  קדשים 
נכנס  ששם  ישראל,  וארץ  המקדש  בית  קדושת  עיקר 
על  לכפר  התענית  ביום  הכיפורים  ביום  הגדול  הכהן 
ישראל לקשר כל הרצונות וכל השינויים לה' יתברך. ועל 
בישראל,  מחלוקת  וגרמנו  בעוונותינו  בזה  שפגמנו  ידי 
שהוא  הזאת  קדושה  מנקודה  נתרחקנו  זה  ידי  על 
מקדשנו  בית  נחרב  זה  ידי  ועל  קדשים,  קדש  בחינת 
וגלינו מארצנו שהיא ארץ החיים והשלום. ועל כן צריכין 
עינויים  בחמישה  ולהתענות  באב  בתשעה  להתאבל 
על  והתענית  האבלות  ידי  על  כי  הכיפורים,  יום  כמו 
חורבן בית המקדש, על ידי זה מתקנין הפגם וממשיכין 
"כל  בבחינת  המקדש,  הבית  קדושת  בחינת  עצמו  על 

המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה". 

ועיקר הקדושה, להמשיך על עצמו בחינת קדושת קדש 
הרצונות,  וכל  השינויים  כל  יחד  נכללין  ששם  קדשים, 
שזה בחינת שלום, שזה עיקר הקדושה, שמקשרין כל 
הרצונות לה' יתברך. ועל כן תשעה באב הוא תענית בכל 
תשעה  תענית  עיקר  כי  הכיפורים,  יום  כמו  החומרות 
הכיפורים,  יום  קדושת  להמשיך  לזכות  כדי  הוא  באב 
דהיינו לתקן פגם חורבן בית המקדש, שעיקר קדושתו 
הקדוש  צום  יום  שהוא  הכיפורים,  יום  בחינת  הוא 
שנכנס בו הכהן הגדול לפני ולפנים, שמשם עיקר כל 
העשר קדושות של הבית המקדש וארץ ישראל, 

נמשך  הקדושה  עיקר  אבל  ישראל.  קדושת  כל  שכולל 
שזה  יתברך,  לה'  הרצונות  כל  שמקשרין  ידי  על  משם 
שנחרב  עכשיו  כי  הקדושה.  עיקר  שזה  שלום,  בחינת 
על  הנ"ל  כח להמשיך הקדושה  בנו  אין  הבית המקדש 
ידי יום הכיפורים בעצמו, מחמת שנחרב הבית המקדש 
כן צריכין להתענות  ועל  ולפנים.  ואי אפשר לכנס לפני 
תשעה באב וארבעה צומות להתאבל על החורבן הזה, 
שעל ידי זה ממשיכין על עצמו קדושת הבית המקדש 
ביום  זוכין  ואז  קדשים,  קדש  קדושת  בחינת  שהוא 
הכיפורים לקבל ולהמשיך גם עתה עלינו קדושת קדש 
קדשים בשלימות, לתקן כל החטאים ולשוב לה' יתברך 
משם,  נמשך  והקדושה  התיקון  עיקר  כי  בשלימות, 
שמשם כל העשר קדושות שבארץ ישראל, שכוללין כל 

הקדושות שבעולם. 

מסיימין  "איכה",  שהם  הקינות,  אחר  שמסיימין  וזה 
בסוף "השיבנו ה' אליך ונשובה", כי עיקר בכייתנו שנזכה 
לתשובה שנמשך מבחינת יום הכיפורים מבחינת קדש 
וארץ  המקדש  הבית  קדושת  עיקר  שהוא  קדשים 
על  שמתאבלין  ידי  על  עלינו  ממשיכין  שאנו  ישראל 
חורבן בית המקדש, כי בזמן שבית המקדש היה קיים 
ידי  על  קדשים  קדש  קדושת  להמשיך  יכולים  היינו 
הכהן  לשם  שנכנס  ידי  על  לבד,  הכיפורים  יום  תענית 
הגדול ביום הכיפורים. אבל עכשיו צריכין ישראל בכלל 
וכן  ארבעה צומות כדי לתקן פגם חורבן בית המקדש, 
כל אחד כפי עוונותיו צריך תעניתים, כדי לאכנעא לבא 
לכלול  כדי  הוא,  בריך  לקודשא  דלבא  רעותא  לאדבקא 
לזכות  כדי  יתברך  ה'  כרצון  כולם  שיהיו  הרצונות  כל 
לקבל על עצמו קדושת בית קדש קדשים שהוא בחינת 

תענית יום הכיפורים שמשם כל הקדושות. 

וכן להפך, על ידי קדושת יום צום הכיפורים, על ידי זה 
ממשיכין קדושת קדש קדשים, כי אפילו עתה שאין לנו 
הקדושה  להמשיך  קדשים  קדש  לבית  לכנס  גדול  כהן 
יום  ידי התענית של  על  כן  פי  על  משם בשלימות, אף 
הכיפורים ועל ידי התפילות, שמזכירין סדר העבודה של 
יום הכיפורים, שנחשב כאילו עשינו כל העבודה בבית 
ממשיכין  אנו  זה  ידי  על  קדשים,  קדש  בבית  המקדש 
קדשים.  קדש  מבחינת  משם  קדושה  איזה  עצמנו  על 
ועל ידי זה מקשרין כל הרצונות לה' יתברך, ונתבטלים 
לזכות  זוכין לתשובה שלימה  זה  ידי  ועל  כל השינויים, 
להתענות על חטאיו כל אחד כראוי לו לפי הפגם שלו על 
ידי עוונותיו, כי כל התעניתים הם בבחינת יום הכיפורים, 
תלויים  הם  כן  ועל  וכו',  דלבא  רעותא  לאכנעא  שהוא 
ישראל, שכל  זה הוא בחינת קדושת ארץ  וכל  בזה.  זה 
הגדול  הכהן  שנכנס  קדשים,  מקדש  נמשך  קדושתה 
לשם, על ידי התענית של יום צום הכיפורים. והכל תלוי 
לבוא  ותשובה  תעניתים  ידי  על  שזוכה  יש   - בזה  זה 
להיפך  ויש  הכיפורים,  יום  בחינת  שהוא  ישראל  לארץ 
שזוכה על ידי ארץ ישראל, שהוא בחינת יום הכיפורים, 
ידי  על  כי  עוונותיו,  על  תשובה  בשביל  לתענית  לזכות 
התענית מקשרין כל הרצונות לה' יתברך, שזה בחינת 
בחינת  שלום,  בחינת  הכיפורים,  יום  בחינת  תשובה, 
קדש קדשים, בחינת קדושת ארץ ישראל, שהוא עיקר 
ויורנו  התיקון. יהי רצון שנזכה מהרה לתשובה באמת, 
האמיתית  לגאולה  ונזכה  מהרה,  לאמיתו  האמת  הדרך 

והשלימה בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון, אמן ואמן.    

 )עפ"י ליקו"ה, הל' ברכות הראיה ושאר ברכות פרטיות ד, ז(

עיקר עיכוב ביאת המשיח הוא על ידי מחלוקת שמזה נחרב בית המקדש ומזה אריכות כל הגלות" 
)ליקוטי הלכות,חו"מ ג,טו(.

 מאת אוריאל פלד



המסע של רבי ברוך
חוות דעתסיפור השבוע

את ת המזכירים  באב  תשעה  שלפני  הימים  שעת 
חצרו  על  כבד  כענן  העיקו  המקדש,  בית  חורבן 
של רבי ברוך ממז'יבוז', שבדרך כלל היתה שרויה באוירה 
של שמחה פנימית. גם יוסל'ה, אחד החסידים הצעירים 
ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש מעל שפתיו 
את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה 
זמזום בהיסח  רכון על ספר. לפעמים היה משמיע  לומד 
יוסל'ה, כבר  יוסל'ה  הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו 

תשעת הימים...
בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא 
היה רבי ברוך מוכן לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, 
כי הוא יצא לערוך "גלות", כדי להרגיש את טעמה האמיתי 
של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר 
ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא  נלקחו בהמוניהם לרומי 
ומזומן  מוכן  באב,  תשעה  ערב  חדרו  בפתח  מופיע  היה 

לקרוא את מגילת איכה.
גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש 
מחסידיו לא ראה אותו. האמת היא, כי גם אם היו רואים 
אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש בבגדיו של 
בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא 
להבטיח  כדי  פעמיים,  הדבר  אותו  התחפש  לא  לעולם 
ההסוואה  את  העדיף  הוא  הפעם  אותו.  יזהה  לא  שאיש 

של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.
דבר,  לכל  עגלה  כבעל  שלו,  העגלה  ליד  עומד  בהיותו 
שהיתה  לעיר  לנסיעה,  אותו  ושכר  פולני  אציל  אליו  נגש 
ברוך.  רבי  של  מגוריו  ממקום  ק"מ  כשבעים  של  במרחק 
בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק 
עומד  כשלרשותו  באב,  תשעה  לפני  ולחזור  לשם  להגיע 

יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.
הוא  הפולני,  האציל  כשלצידו  לדרך,  יצא  ברוך  רבי 
מהערותיו  בשקט  מתעלם  המאובקות,  בדרכים  נסע 
למראה  עמוקות  נאנח  שלו,  הנוסע  של  העוקצניות 
המאמצים הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב 
העגלה,  של  קפיצותיה  את  בשקט  וסובל  העגלה  את 
בילו  הם  בבוץ.  שקעו  או  אבן,  על  עלו  הגלגלים  כאשר 
שני לילות בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי 
בו,  לשכב  לאציל  כמו  חדר  היה  לא  העגלה"  "בעל  ברוך 
אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. 
הוא התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני 
לצאת  מסוגל  היה  הוא  כזו  בצורה  הראשונות.  השמש 

לדרך מוקדם בבוקר.
שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים 
ואי-הנוחות שהם בדרך כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. 
האציל  השתכר  חזרה,  בדרכם  הראשון  בלילה  אולם 
בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני 
רבים על העסק הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה 
היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו להזדמנות כזו, והיו 
מהכסף  אותו  ו"לשחרר"  העשיר  בנוסע  לטפל  "מוכנים" 
אשר בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם 
את הנוסע שלו, הוא נאלץ להלביש אותו במו ידיו ולשאת 

אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור כלוט.
ביער  לעבור  עליהם  היה  הפונדק,  את  שעזבו  אחרי  מיד 
עבות שנפש חיה לא היתה בו באותה שעה. ככל שהעין 
ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על 
ברוך. כאשר חזרה אליו הכרתו, מצא את  רבי  ראשו של 
עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור אף 
הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

על  נופל  היה  העץ,  אל  אותו  שהחזיק  החבל  אלמלא 
הריקו  עליהם,  שהתנפלו  השודדים  כי  התברר,  האדמה. 
את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה 
לא  הוא  בלעדיו  אשר  שלו,  הקטן  בסידור  וכן  בהם  חפץ 
היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את התפילין 

והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.
בכל  תנועות  על-ידי  מכן.  לאחר  רק  החלו  הצרות  אולם 
גופו הצליח רבי ברוך לרופף במקצת את אחיזת החבל וכך 
הצליח להשתחרר ולאחר מכן לשחרר גם את האציל. הוא 
הרים את התפילין שלו, נישק אותם ושם אותם בשקית 

הכפולה ששימשה לו לנסיעות.
קישורי  את  לפתוח  ברוך  רבי  הצליח  לאציל,  אשר 
החבלים שלו. אולם הלה לא פתח את עיניו, ושכב על 
האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק פעולה חלשה של 

דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

שוכב  האיש,  את  לעזוב  בקלות  היה  יכול  ברוך  רבי 
אולם  ישוב.  למקום  בעצמו  ולהגיע  שוכב,  הוא  באשר 

דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. הוא הסתובב קצת, כדי 
לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה לעוררו 
להתעורר  האציל  התחיל  אחדות  שעות  לאחר  לחיים. 
מעילפונו. כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך 
בתדהמה: "מה קרה? מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים 

כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע הביתה"?
הצייתן  העגלה  בעל  את  מחקה  כשהוא  שקט,  בקול 
לו רבי ברוך את מה שקרה להם. כאשר  והנבער, סיפר 
כנשוך  האציל  קפץ  נשדדו,  שהם  העובדה  את  הזכיר 
נחש וצעק : "כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
ונראה היה כאילו שהוא  ויילל  שהיו בכיסי?" הוא צעק 
יוצא מדעתו מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד 
שרבי ברוך הצליח להרגיע אותו איכשהו והאציל ישב על 
האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, כאילו ביקש 
למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין 

בזה כלל, כי היה שקוע בתפילה.
"האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי"? 
 – להתפלל  גמר  כאשר  האציל,  את  ברוך  רבי  שאל   –
"ייתכן שאין אנחנו רחוקים מהפונדק ונוכל לחזור לשם 
ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או ליישוב כלשהו".

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו 
במקום.  שעברה  ציידים  של  מקבוצה  שבאו  קולות 
בין  גילה  כאשר  גבול,  היה  לא  האציל  של  לשמחתו 
הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה שקרה 
שיתף  שהוא  העגלה,  בבעל  חושד  הוא  כי  הוסיף,  ומיד 
פעולה עם השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, 

שאני נושא עמי סכום כסף כה גדול? – שאל האציל.
ראש  אולם  הציידים,  אחד  הציע   – בו!"  נירה  "הבה 
לקשור  הציע,  הוא  אחרת.  סבר  קשיש,  אציל  הקבוצה, 
אחד  באמת  הוא  "אם  ולחכות.  עץ  אל  העגלה  בעל  את 
מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא – שה' 

יעזור לו".
"אכן יעזור לי ה'" – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת 
הציידים עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה 
נפש חיה חוץ ממנו. רק הירח האיר קלושות מבעד לעצי 

היער העבותים.
ברוך,  רבי  לעצמו  אמר   – הלילה  חצות  שעכשיו  כנראה 
חמות,  ובדמעות  לראשו  מעל  בדיוק  היה  הירח  כאשר 
לזכר  חצות",  "תיקון  לאמר  החל  הוא  לחיו,  על  שנגרו 
לילה.  כל  לאמרו  רגיל  שהיה  דבר  המקדש,  בית  חורבן 
ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק 
כאילו  ויסורים.  צער  של  זו  בשעה  כמו  הגלות,  של 
פרקי  את  אמר  כאשר  קולו,  את  עתה  הדהד  היער  כל 
שהמשיך  ככל  ומוזר,  הנשבר.  ליבו  מעומק  התהילים, 
התקווה  שבה  נוספת,  מילה  כל  עם  התיקון,  באמירת 
היער  עצי  כל  כאילו  זה  היה  בליבו.  שביתה  וקנתה 
חורבן  על  מקוננים  של  גדולה  אחת  למקהלה  הצטרפו 
מנסים  מלמעלה  והכוכבים  הירח  וכאילו  המקדש  בית 

לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.
שהפסיק  הנמוך,  הקול   – רגע!"  חכה  שם,  אתה  "היי 
ראש  הזקן  האציל  של  היה  ברוך,  רבי  של  תפילתו  את 
קבוצת הציידים, שהתנגד קודם לכן שירו בו. רבי ברוך 
הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש מתקרב 
אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. "רציתי לראות מה 
קרה לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד 
השודדים  את  תפשו  הם  בינתיים  הטיפש.  ידידינו  את 
בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם והם סיפרו לנו, 
שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא עמו, 

בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך".
מעומק לבו הודה רבי ברוך לה' על הישועה שבאה כהרף 
המשרתים  אחד  ובלווית  סוס  לו  נתן  הזקן  האציל  עין. 
כאשר  בלילה,  מאוחר  זה  היה  הביתה.  אותו  שלח  שלו 
לו.  ומצפים  יושבים  חסידיו  את  ומצא  הגיע  ברוך  רבי 
יבוא  לא  שהוא  הרעיון  עם  שהשלימו  כמעט  כבר  הם 
והנה שמעו קול פרסות סוסים ונכנס רבי ברוך כשלידו 
משרתו של האציל. באותו לילה אמרו רבי ברוך וחסידיו 
את מגילת איכה והקינות של תשעה באב, מתוך כוונות 

עמוקות, כפי שלא עשו זאת מעולם קודם לכן.
בשבת שלאחר תשעה באב, שבת "נחמו", התוועד רבי 
ברוך עם חסידיו ואמר להם: "עד מהרה ישלח לנו ה' את 
שהלילה  וככל  מהגלות.  אותנו  שישחרר  צדקנו,  משיח 

חשוך יותר, כך יאיר השחר באור יקרות".
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מאת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א  
חבר הבד"ץ "חושן - משפט" עיה"ת אלעד

נערך מתוך שיעורי הרב ע"י הרה"ח ר' דניאל ראובן שליט"א

חשמל"  "מוצרי  חנות  לו  ויש  מסחרי  מרכז  בבעלותו  שיש  ראובן  שאלה 
ובעז"ה יש לו הצלחה בעסק זה וכן יש לו באותו מקום "חנות נעלים" ומכיוון 
שלא היה עסק זה מוצלח הלך והשכיר חנות זה לשמעון, למשך תקופה של 
והלך  נעליים  בחנות  הצלחה  לו  שאין  שמעון  רואה  זמן,  לאחר  שנים.  כמה 
חשמל  למוצרי  המשכיר[  ראובן  ידיעת  ]ללא  החנות  של  הייעוד  את  ושינה 
והמזל האיר לו פנים, וכששמע ראובן על כך, התנגד בכל תוקף בטענה האיך 
אתה פותח חנות מול החנות שלי ונהייתה מתחרה שלי ובוודאי על דעת זה 
כנגדו  טוען  ושמעון  השכירות,  את  לבטל  מבקש  אני  ולכן  לך  השכרתי  לא 
שבהיות שלא כתוב בחוזה שכירות שאסור לו לשנות את ייעוד החנות, לכן 

זכותו להישאר בחנות ולהמשיך עד סוף זמן השכירות. הדין עם מי?
לו  להשכיר  הסכים  דלא  דמוכח,  אומדנא  שיש  כיוון  השו"ע  לדעת  תשובה 
ולדעת  המשכיר.  ראובן  טענת  מתקבלת  חשמל,  למוצרי  חנות  שם  לפתוח 
טענת  מתקבלת  כפול,  בתנאי  כך  על  בפירוש  התנה  שלא  כיוון  הרמ"א, 
השוכר שמעון ויכול להמשיך להפעיל את החנות למוצרי חשמל עד סוף זמן 

השכירות. 
באחד  מעשה  הגמ'  מביאה  ע"ב(  ק"א  )דף  ב"מ  במסכת  ונימוקים  מקורות 
ושאל  החביות,  את  להניח  מקום  מצא  ולא  יין  חביות  מלאה  ספינה  שקנה 
לאשה אחת, האם יש לך מקום להשכיר לי שאוכל להניח שם את החביות, 
ואמרה לו האשה אין לי מקום, והלך אותו אדם וקידש את האשה, ומשום 
כך, נתנה לו מקום להניח שם את החביות, והלך אותו אדם לביתו וכתב לה 
גט ושלח לה וגירשה, הלכה אותה אשה ושכרה סבלים ושילמה להם שכרם 
מהיין עצמו, והוציאה את החביות יין, והניחה אותם באיזה "שביל" שעוברים 
שם אנשים, ואמר על כך רב הונא בריה דרב יהושע, שהאשה עשתה כדין. 
ועל אותו האיש נאמר "כאשר עשה כן יעשה לו גמולו ישוב בראשו", ומאחר 
והוא עשה מעשה שאינו הגון יש לנהוג עמו באותה מידה ולעשות לו מעשה 
שאינו הגון, והיתה האשה רשאית להוציא את החביות לשביל הרבים ע"כ. 

]והובא דין בשו"ע חו"מ סי' שי"ט, עיי"ש כמה פרטי דינים בזה[ 
ובחידושי הנמוק"י )דף נ"ט ע"א מדפי הרי"ף ד"ה ההוא( וכן בריטב"א )ד"ה 
שמתחילה  משום  אלא  החביות  את  להוציא  לה  הותר  שלא  כתבו  לדידך( 
לנו  נתברר  ולכן  רוצה,  שאינה  דעתה  גילתה  לו  שתשכיר  ממנה  כשביקש 
שרק מחמת שקידשה, הניחה לו להשתמש בחצירה, וכאילו התנתה בפירוש 
שאינה משכירה לו אלא על מנת שהיא אשתו, אבל אם הייתה משכירה לו 
בסתם קודם הקידושין, על אף שעשה שלא כהוגן, לא הייתה יכולה להוציא 
את החביות משם, והביאו לזה סברא. כי מי שהשכיר או השאיל בית לחבירו 
ודאי  לסלקו?  יוכל  ביניהם  מריבה  נהייתה  ואח"כ  ידוע,  לזמן  אוהבו,  שהוא 
שאין לומר כן ע"כ. ]והטעם בזה עיין בספר "תשורת שי" )סי' תקע"ח ד"ה 
ועוד( דאין דברים שבלב יכול לבטל קניין גמור[. ועפי"ז כתב הרמ"א )בסי' 
שי"ב ס"ט( וז"ל מי ששכר בית לחבירו, והיה אוהבו, ונעשה שונאו, אינו יכול 
אוהבו,  משום  רק  לו  משכיר  שאינו  מתחילה  א"ל  ואם  הבית.  מן  להוציאו 
ונעשה שונאו, יכול להוציאו עכ"ל. והנה בקצוה"ח )סי' שי"ט סק"א( השיג 
על דברי הרמ"א על מה שכתב באם גילה דעתו שמשכיר לו רק משום אוהבו 
להביא  ואין  כפול,  תנאי  עשה  לא  הוא  הרי  להוציאו,  שיכול  שונאו,  ונעשה 
ראיה ממעשה הנ"ל. ששם הוי "גילוי דעת גמור" שאין צריך בזה דיני תנאי. 
וכמ"ש התו"ס במסכת קידושין )דף מ"ט ע"ב ד"ה דברים שבלב(, והיה מקום 
מדברי  הדין  ומקור  ס"ג(  ר"ז  )בסי'  השו"ע  דברי  עפ"י  הרמ"א  דברי  ליישב 
הגמרא בקידושין שם וז"ל מי שמכר חצירו או שדהו ופירש משעת המכירה 
שהוא מוכר כדי לילך למקום פלוני ולבסוף היתה לו מניעה שאינו יכול לילך, 
הרי זה מחזיר את הדמים ותחזור לו הקרקע שהרי פירש שאינו מוכר אלה 
הרמ"א  ומוסיף  ע"כ.  בזה  כיוצא  כל  וכן  נעשה  לא  והוא  פלוני  דבר  לעשות 
עד  דעתו  גילוי  מהני  לא  מטלטלין  במוכר  אבל  קרקעותיו  במוכר  ודווקא 
שיתנה בדיני תנאי ע"כ. ולפי"ז מיושב לכאורה מה שפסק הרמ"א בשכירות 
בית שמועיל גילוי דעת, אמנם הקצוה"ח דוחה שאין לומר כן שהרי מבואר 
ברא"ש שהטעם לחלק בין קרקעות למטלטלין הוא. משום דאין אדם מוכר 
דפירש  דעת  על  אלא  מכר  לא  ומסתמא  בהם,  מתפרנס  שהוא  קרקעותיו 
בשעת מקח, אבל גבי מטלטלין כיוון שדרך למוכרן לא מהני מפרש בשעת 
כן אבל  י"ל  דוקא במכירת קרקע  ולפי"ז  ע"כ.  בדיני תנאי  דוקא  מקח אלא 
בשכירות בתים כיון דסתם בתים בזה"ז עומדים לשכירות, וכמ"ש הרמ"א 
)סי' שס"ג ס"ו( לכן יש לדמות שכירות בתים למכירת מטלטלין ולא מהני 
יכול  המשכיר  שאין  הקצוה"ח,  מסיק  ולכן  תנאי,  לדיני  וצריך  דעת"  "גילוי 
להוציא את השוכר מהבית אעפ"י שנעשה שונאו, ועיין ב"נתיבות המשפט" 
לא  שהבית  באופן  דמדובר  הנ"ל  הרמ"א  דברי  שמיישב  סק"ז(  שי"ב  )סי' 
ולפי"ז אין  ורק לזה השכיר, משום שהוא אוהבו,  היה עומד אצלו להשכיר, 
אבל  הרמ"א,  לדעת  זה  כל  אמנם  להקצוה"ח,  הרמ"א  בין  להלכה  מחלוקת 
בדעת מרן השו"ע כתב החת"ס )בשו"ת חו"מ סי' ק"ב( שמזה שלא הזכיר 
השו"ע בסי' ר"ז ס"ג את החילוק בין קרקעות למטלטלין משמע דלא ס"ל 
קרקע,  בשכירות  ה"ה  ולפי"ז  דעת"  "גילוי  מהני  במטלטלין  וגם  לזה  לחלק 
כדברי  לא ס"ל  ל'( כתב שהב"י  אות  הגב"י  )שי"ב   הגדולה"  "כנסת  ובספר 
יש  שלפי"ז  צ"ע  דבריו  אמנם  ט',(  סי'  שי"ב  )בסי'  הנ"ל  והרמ"א  הנימוק"י 
יש  כן  ועל  י"ד(  )בסע'  הנ"ל  כדברי המהרי"ל  סתירה בדברי הרמ"א שפסק 

לחלק בזה )ועיין בספר עמק המשפט ח"ה סי' כ"ט מש"כ בזה(   

שכירות בתים )ט'( "אומדנא דמוכח"
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טל משה בן בת שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים לכל הישועות

להצלחת ולרפואת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

להצלחת משפחת שרון

להצלחת משפחת אוקן

להצלחת משפחת גולקרוב

יש  זה  כל  עם  ה’,  בית  חורבן  על  ונאנח  עצב  להיות  גרמא  שהזמן  הגם   ...
בפרט  בשמחה,  ותפילה  בתורה  ה’  ולעבוד  לבבו  ולטהר  עצמו  את  לחזק 
בשעת אמירת שירות ותשבחות. ולהבין זה על פי משל ומליצה, מדרך מלך 
בשר ודם שיש לו כל מיני טוב ומיני שמחה וגם מנגנים בתוף ומחול וכינור 
ועוגב, ובודאי כאשר טוב לב המלך והוא שרוי בשמחה, אין מן הצורך לו אל 
אכן  לב.  שמחת  לו  יש  הכי  בלאו  כי  קולות,  בקולי  והמנעימים  המשוררים 
כאשר לפעמים בא עת עצב ויגון ממקרה אשר הקרהו, אז יקראו הפורטים 

על נבל לשירם ולזמרם לשמח לבבו ולהצהיל פנים. 
ברקיע  משרתיו  שבוודאי  ית’,  קדושתו  אל  כביכול  ודוגמא  הנמשל  וכן 
בבתי  עצב  יש  חרב  המקדש  שבית  בזמן  רק  שמו,  ומקלסים  לו  מנעימים 
גוואי  בתי  אל  ולכנוס  להתחזק   - בלבו  ה’  אשר  מי   - צריכים  אז  בראי, 
אתה  לפניו:  ולומר  המלך  כבוד  ולשמח  עצבות  מיני  מכל  עצמו  ולהפשיט 
מלכנו מעולם וגם עכשיו, ותמלוך לעולם ועד והכל כאין נגדך, ועלו מושיעים 

בהר ציון, ויאתיו כל לעבדך ויתנו לך כתר מלוכה...
ברשת  יפול  לבלתי  הללו  בעתים  לבבו  את  ולאמץ  להתחזק  הענין  ועיקר 
ההתרשלות מעבוד ה’ חלילה, ואפילו בתשעה באב, שהוא חושך למראה עין, 
הגם שיש לבכות במר נפש על כל אשר מצאתנו ביום ההוא, מכל מקום יש 
לשמח לב המלך בשמחה העתידה, שבו יוולד מנחם ויגאלנו במהרה וישמח 
ה’ במעשיו, והיתה לו המלוכה כימי קדם.                )עבודת ישראל, פר’ מסעי(

⋅⋅⋅
דע כי אין רע יורד מלמעלה לאומה ישראלית, כי בנים הם לה’, ואף שחרה אף 
ה’ בהם בחורבנות המקדשות וחורבן ישראל וגליותם בין האומות, הכל הוא 
לטובתם, וכאשר ייסר איש את בנו ה’ מייסרנו, והכל לטובתינו להזדכך בכור 
האומות להתם חטאת ופשע, להיות זך בלי שמרים בלי סיג, רק אור בהיר 
לעתיד. כי היסורין ממרקין )ברכות ה.(, וגם מביאים לידי תשובה... ואז יקויים 
“ארוממך ה’ כי דליתני”, ולו שני פירושים: לשון דלות ולשון התרוממות, כי 
הדלות שהם הצרות הם סיבות ההתרוממות, וגורמות להיות יתרון אור ממה 
שהיה. ויתרון אור הזה יבא מהחושך, כי ‘במחשכים הושיבנו’ )עפ”י איכה ג, ו( 
כדי שיצא אור גדול מהחושך... וחורבן בית המקדש היא בניינו, כי חורבן בית 
המקדש גורם להיות “תם עוונך בת ציון” )איכה ד, כב(, ואז יבנה בית המקדש 

הגדול שהוא בנין בית עולמים הנצחיים. 
על כן נוהגין כבוד בחורבנו כמו שהיו נוהגין בישובו, כי החורבן סיבת הישוב 
ו”צום  לבנות’.  מנת  על  ‘הסותר  לא:(  )שבת  דתנן  דרך  על  והוא  האמיתי, 
ועל זה בא  יט(.  )זכריה ח,  יהיה לששון ולשמחה”  וכו’  וצום החמישי  הרביעי 
הרמז בתורה בדברי אהרן שאמר )שמות לב, ה( “חג לה’ מחר”, ואמר זה על 
י”ז בתמוז, ויש מחר שהוא לאחר זמן, ורמז כי לעתיד יהיה צום רביעי לחג 
לששון ולשמחה. ותשעה באב נקרא ‘מועד’, כמו שנאמר )איכה א, טו( “קרא 
עלי מועד”, על שם עתיד שיהיה חג. על כן תשעה באב תמיד חל כמו שחל 
יום ראשון של פסח, שבו יצאו ישראל ממצרים שהוא מעין גאולה דלעתיד, 

כמו שנאמר )עפ”י מיכה ז, טו( ‘כימי צאתך ממצרים כן אראנו נפלאות’
.      )של”ה הק’, פר’ בלק תורה אור, אות ב’, עיי”ש(
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מאת: א. צמחשיחת חברים

ניצוצות
מגזין הלב לכל המשפחה

תכנונים ל של  רבים  חודשים  אחר 
כעת  לובש  מאומצת,  ועבודה 
האור  את  חדשות.  פנים  ‘ניצוצות’ 
איננו נדרשים לייצר, האור קיים באוצרות 
הנשר  של  גרונו  מתוך  זעק  כבר  והרבי 
הגדול ‘שובו אל האוצרות שלכם’. אנחנו 
משופעים באוצרות, המטרה שלנו לתת 
לאור לבוש מתאים. לסגנן, לספר, לדווח 
ולהציע את הדברים בלבושים. כל יהודי 
ולצדיקים,  לתורה  קרוב  להרגיש  רוצה 
ואת הקרבה הזו יוצרים באמצעות לבוש 
שכתובה  אחת  כתבה  לפעמים  מתאים. 
מוחשי  מוסר  ספר  להוות  יכולה  נכון 

ולהכניס יהודי לעבודת ה’.

אתגר בכל חודש
הדרך  זו  ישנה,  שהיא  חדשה  דרך  זהו 
הדרך  על  רבינו.  אותנו  מוליך  עליה 
נביאים  והאמהות,  האבות  צעדו  הזו 
הדרך  ועל  ראשונים,  וצדיקים  קדמונים 

הזו מצעיד אותנו הרבי גם היום.
חדשה  גם  היא  עתיקה  שהדרך  ולמרות 
לגמרי, נוגעת בהווה ובעכשווי אך נותרת 

נאמנת למקורות. יין עתיק בכלי חדש.
בכל העולם אנשים מתפעלים מעצותיו 
שרק  תחום  בכל  והשגותיו  הרבי  של 
היא  מדהימה  בעיקר  הדעת,  על  יעלה 
יודע את  ההרגשה שהרבי הקדמון הזה 

נפשי, מכיר את אישיותי ומדבר אלי.
אנחנו  אחרת  תקופה  מבכל  יותר  היום 
ישן  של  הזה  המופלא  לשילוב  זקוקים 
שהריצה  חדיש,  כך  כל  בדור  וחדש.  
כליל  כמעט  אותו  ניתקה  קדימה  שלו 
זקוקים  אנחנו  ומעצמו,  מאוצרותיו 
נואשות לאור עתיק קדמון שיופיע בכלי 

הנכון.
מאחור  אבל  קדימה,  רצים  כולם 
בעצמם,  החיים  בעצלתיים  משתרכים 
סגנונות  הרבה  כך  כל  עצמם.  האנשים 
וותיקות.  קביעות  מעט  כך  וכל  חדשים 
אנחנו  ורדוד.  מדי  קצר  מדי,  חדש  הכל 
לקבל  רוצים  אבל  לעומק  משוועים 
לנו  שיאפשר  לנו.  המתאים  בכלי  אותו 

להתחבר.
עבור המטרה הזו נולד מגזין ניצוצות.

חודש  מדי  אור  הרואה  ‘ניצוצות’ 
בקביעות, זוכה לשמש אכסניה מכובדת 
האור  את  ולהלביש  מאוד  עתיק  לאור 

בלבוש מתאים.
מבכל  יותר  קוראים  בתקופתנו  אנשים 
תקופה אחרת, לא כל כך פשוט לספק את 
צרכי הקריאה של בן זמננו, כולם נעשו 
לרמה  ציפיות  יש  גדולים,  ‘מבינים’ 

גבוהה ולתכנים איכותיים.

בחודשו  חודש  מדי  ממריץ  הזה  האתגר 
להתפשר  לא  הירחון  ומפיקי  עורכי  את 
תחת  להוציא  כדי  מאמץ  כל  ולעשות 
ידם מוצר מוגמר שיהיה נאה בחיצוניותו 
ונאמן בפנימיותו. כל מגזין הינו מלאכת 
מחשבת של שילוב בין אור עתיק לכלים 

בני ימינו. 
רבה  באחריות  כרוכה  גיליון  של  הפקתו 
- לשמר את האותנטיות ולהעביר בצורה 
להצליח  זאת  ועם  המסורת,  את  אמינה 
להגיע למעגלים רחבים של מבקשי תורת 
הזה,  היעוד  מהגשמת  כחלק  מוהר”ן. 
לאחר חודשים רבים של עבודה מאומצת, 
לובש כעת ‘ניצוצות’ פנים חדשות. האור 
מתעדכן  הלבוש  עתיק,  אור  אותו  הוא 
וכדי לקרב  לגוונים חדשים  כדי להתאים 
נוספים  לקהלים  הוותיק  התוכן  את 
מקור  נובע  הנחל  של  לאורו  הצמאים 
המגזין  חלקי  כל  אלו  בימים  לכן  חכמה. 
עברו מתיחת-פנים, יותר מאמרים, יותר 

כותבים יותר עמודים.

מתחברים לפשיטות
עשיר  תוכן  תמצאו  המחודש  בניצוצות 
ומרתק לכל גיל, מדורים ומאמרי התעלות 
והשקפה לחיים ממשפיעי אנ”ש, גילויים 
התקרבות,  סיפורי  חודש,  מידי  חדשים 
מזמן  חסידים  זקני  של  חייהם  סיפורי 
באומן,  חדשות  ימינו,  ועד  הקדוש  רבינו 
ילדים  מוסף  וכמובן  החיל.  לאשת  מדור 

מיוחד מנוקד ומאויר.
מהגרלה  נהנים  המצטרפים  כלל  וכעת 
ענקית על דירת סטודיו יוקרתית בגימור 
נוף  אל  המשקיפה  מרפסת  עם  מושלם 
‘פנינת  הדירות  במלון  התשליך,  נהר 
הקרובות.  שנים  לעשר  באומן,  הנחל’ 
הראשונים  המצטרפים  מאה  ובנוסף 
מתנה  ש”ח   50 של  קניה  בשובר  יזוכו 

ברשת חנויות מלכות-וקסברגר.
מצטרפים עכשיו -  מוקד מנויים:

 02-623-1218

אומן תשע"ח... יוצאים לדרך
נשארו מספר מקומות אחרונים במתחם הלינה 

דקה מהקלויז ושתי דקות מהציון
כמו כן ניתן להשיג כרטיסי אוכל בהכנסת 

אורחים המרכזית במתחם הישיבה 
לברורים 052-7627-359


