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ברצוא ר  בקי  להיות  שצריך  ליקו"מ(  ו',  )בתורה  אומר  ביה"ק 
ובקי בשוב, דהיינו שבשעת הירידה אדם יחזיק את עצמו 
במה שיכול, שלא יפול יותר, ובשעת העלייה ישאף לעלות 
ליעקב  מראים  זה  ואת  שביכולתו.  ביותר  הגבוה  למקום  לשמים, 
אבינו ע"ה בחלום - "והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, 
שלכל  לו  שמראים  דהיינו  בו",  ויורדים  עולים  אלקים  מלאכי  והנה 
השמים",  שער  "וזה  בקדושה,  זה  וכך  וירידות,  עליות  יש  אדם 
"אם  יעקב  שמבקש  וכמו  בשוב,  ובקי  ברצוא  בקי  להיות  וצריכים 
יהיה אלקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך וגו', ושבתי 

בשלום אל בית אבי, והיה ה' לי לאלקים וגו'".

אינו נופל בדעתו 
נחמן  ב"ר  אברהם  רבי  הרה"ח  לנו  מסביר  הירידות  של  זה  ובעניין 

זי"ע יסוד גדול מאד )בביאור הליקוטים על תורה 
כ"ב(, שגם אם אדם נפל - עליו להשתדל על 
כל פנים שלא ליהנות מן הנפילה, אלא לנסות 
להתגבר עליה במסירות נפש, ואם הוא זוכה 
והפילו אותו  ניסו  כאילו  לו  נחשב  כך,  ועושה 
ושלם,  נקי  בשלום,  מזה  יצא  והוא  משמים, 
הניסיון  בשעת  כאשר  כן  לא  בניסיון.  ועמד 
להישאר  בוחר  אלא  מתגבר,  אינו  והנפילה 
בנפילתו וליהנות מן החושך השורר שם, אזי 
הנפילה משתייכת אליו יותר, ויצטרך לתת על 

כך דין וחשבון, ה' ישמרנו.
רבי נתן מברסלב זי"ע אומר שלפעמים אדם 
צריך לצאת מן הקדושה כדי לעלות מדרגה, 

חזק  להיות  ועליו  והבלבולים,  הדמיונות  לפניו  משתטחים  אז  אך 
זה  כל  את  המפריעים.  את  ינצח  וכך  בדעתו,  ליפול  שלא  בדעתו 
לומדים מיעקב אבינו ע"ה, שיצא מבאר שבע - מקום הקדושה, אל 
חרן - מקום הקליפות, אבל זו היתה ירידה לצורך עלייה, כי על ידי 
שהתגבר על ירידה זו אל הכח המדמה שבבית לבן בחרן, זכה יעקב 

לנצח ולהוציא משם את נשיו וילדיו אל הנצח.  
מרע  שכיב  ומתנת  מתנה  הל'  )ליקו"ה,  מוהרנ"ת  של  הטהור  לשונו  וכך 
כשאיש  היינו,   - חרנה"  וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא  וזהו:  יב(:  ד, 
כנגדו  ומתפשטים  משתטחים  אז  לדרגא  מדרגא  יוצא  הישראלי 
שמוכרח   - חרנה"  "וילך  אז:  וכו',  וכו'  הדמיונות  שהם  הקליפות, 
לילך דרך החרון־אף, שהם הקליפות, שמהם כל הדמיונות והתאוות 
שאיש  מחמת  אבל  כנ"ל.  פעם  בכל  נגדו  שמתפשטים  והבלבולים 
הישראלי, בחינת יעקב, חזק בדעתו ואינו מניח את מקומו ואינו נופל 
בדעתו מחמת זה, רק מתחזק בכל מה דאפשר לעמוד על עמדו, על ידי 
זה: "ויפגע במקום" - על ידי זה זוכה להבין האמת שמה שמתפשטים 
התאוות וכו' כנגדו כל כך, אין זה נפילה ח"ו, רק שהוא מחמת שצריך 
 - יותר  בהתקרבות  יתברך  לה'  ולהתקרב  יותר,  גבוה  למדרגה  לבוא 

מחמת זה מתפשטים כנגדו כל כך כנ"ל, עיי"ש עוד.
תקבלו  זה  ו"את  לגמרי",  אותנו  מטעה  הזה  "העולם  אמר:  רביה"ק 
מאתי, שלא להניח עצמו להעולם להטעות, שלא יטעה אותו העולם" 
ויותר,  יותר  אותנו  להטעות  מנסה  הזה  העולם   - נ"א(  הר"ן  )שיחות 
אנו  כי  חיצוני,  ויותר  יותר  ונהיה  הולך  שהעולם  הזה  בזמן  ובפרט 
נמצאים בימי עקבתא דמשיחא, סוף כל הדורות, חיצוניות כל הדורות, 

ולכן החיצוניות הולכת ומתגברת. ואנו צריכים להתמודד עם ניסיונות 
קשים, הנובעים מעטיפות חיצוניות מבהיקות, והרחוב לצערנו מלא 
בחיצוניות שמטרתה למשוך את העיניים. ולכן, עיקר עבודתנו בדור 
זה היא ההתמודדות בשמירת העיניים, אך לא רק העיניים הגשמיות, 
גם את העיניים  זאת, אלא  ופשוט שצריך לעשות  דבר הלכתי  שזה 
הרוחניות, ולהיות כמו הבעטליר העיוור, שלא רואה את העולם כלל, 
כי הוא שומר גם את העיניים הרוחניות שלו, והוא מסתפק במועט, 

ומסתכל על כל דבר לפי הערך הפנימי שלו, ולא לפי חיצוניותו. 
גלות אדום, הגלות האחרונה, היא גלות הדמיון. ונקראת 'אדום' על 
שם הדמיון, כי עשו רצה לאכול "מן האדום האדום הזה", שהתאווה 
שם  על  'אדום',  נקרא  ולכן  בעיניו,  שנצנץ  המאכל  לאדמומיות 
המראה החיצוני של המאכל שהביא אותו לתאוה ולהלעטה. וכן היא 
כל גלות אדום, שעניינה לגרום לאדם שיתאווה לתאוות העולם הזה, 

על ידי שנמשך אחר המראה החיצוני.  
כ"ה(  תורה  )בליקו"מ  אותנו  מלמד  רביה"ק 
'כח  דהיינו  אותנו,  המטעה  שהחיצוניות 
שלנו,  הדורות  של  הרע  היצר  זהו  המדמה', 
ושם  הנ"ל,  מאמר  שאמר  אחר  לשונו:  וכך 
מכנה וקורא כל תאוות היצר הרע בשם 'כח 
ולכנות  לו  לקרוא  צריכין  אז:  אמר  המדמה', 
הרע,  והיצר  להבעל־דבר  היינו  אחר,  שם  לו 
צריכין לקרות אותו בשם אחר, דהיינו שלא 
'כח  בשם  רק  הרע',  'יצר  בשם  עוד  לקרותו 
מטעה  הרע  שהיצר  אומרת,  זאת  המדמה'. 
על  ולא  החיצוניות  על  רק  שנסתכל  אותנו 

הפנימיות. 

הפנימיות שבתוך החיצוניות 
ובעצם זו עיקר עבודתנו בעולם הזה, לברר את האמת ולמצוא את 
הפנימיות שבתוך החיצוניות, לגלות את האמת ואת הטוב שטמון 
לזה  שגם  לומר  ואפשר  יעקב,  של  עבודתו  עיקר  היתה  וזו  ברע. 
שבכל  בשכל  להסתכל  שצריך  בליקו"מ(  א'  )בתורה  רביה"ק  נתכוון 
דבר, כי צריך תמיד לחפש את הפנימיות שבכל דבר, ו"אל תסתכל 

בקנקן אלא במה שיש בו". 
מסביר רביה"ק )שם( שיעקב הוא בחינת השכל שבכל דבר, ולפי דברינו 
זה עניינו של יעקב, מידת האמת - לראות את הפנימיות שבכל דבר, 
וכך לברר את הטוב מן הרע. ולכן לקח יעקב מעשו את הברכות, ואחר 

כך לקח את לאה ורחל מלבן, וכן ברר את צאנו מצאן לבן. 
יעקב  על  המספרות  אלו  ופרשיות  לבנים",  סימן  אבות  "מעשה  והנה 
אבינו ע"ה באות ללמדנו מה העבודה שלנו, כי היצר הרע נקרא גם כן 
ורמאות,  רשעות   - העיקריים  כליו  כשני  הארמי',  ו'לבן  הרשע'  'עשו 
ועלינו להתמודד אתו יום יום, עם השקר והדמיון הכוזב שהרשע הזה 
מציג לנו, ועלינו להסתכל בשכל שבכל דבר כדי להינצל ממנו. תפקידנו 
הוא להסתכל על הפנימיות ולא על החיצוניות, דהיינו לראות את השכל 
שבכל דבר, וכך נזכה לראות את האמת עין בעין, וה' ישמרנו שלא ניפול 
האמיתית  בגאולה  לעד",  תכון  אמת  ו"שפת  וכזב,  בשקר  עוד  יותר 

והשלימה, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.    

שבת שלום ומבורך!

העולם הזה מנסה 
להטעות אותנו יותר 

ויותר, ובפרט בזמן הזה 
שהעולם הולך ונהיה 
יותר ויותר חיצוני, כי 
אנו בסוף כל הדורות, 
חיצוניות כל הדורות

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

הגלות האדמומית

על שפת הנחל

נחלי נצח
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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 ויצא

ט' כסלו ה'תשע"ז

גליון מס' 506

דבר ראש הישיבה

וגו'  אבי"  אובד  "ארמי  )מפרשתנו(:  פסח  של  בהגדה  הכתוב  על 
- 'לבן ביקש לעקור את הכל' וכו', היו אנ"ש מדייקים ואומרים 
גדלו השבטים  יאמר זאת על לבן, אחר שאצלו  שלכאורה למה 
ואצלו היה יעקב ארבע עשרה שנה, ומדוע לא יאמר זאת על עשו 
ובארו,  אחי".  יעקב  את  "אהרגה  במפורש  אמר  שהוא  הרשע, 
שעניין קליפת לבן היא קליפה מסוכנת עוד יותר מעשו, כי עשו 
ואף  בלבו,  שחושב  מה  בפיו  ואומר  כוונותיו,  בגלוי  מכריז  הוא 
שהוא מסוכן מאד אף על פי כן אפשר וניתן יותר להינצל ממנו. 

להינצל  קשה  ונוכל,  רמאי  שהוא  לבן,  כן  שאין  מה 

כל  אחר  שאומר  פנים,  עז  שהוא  גם  מה  ביותר.  ממנו 
הטובות שעשה לו יעקב: "הבנות בנותיי והבנים בניי, וכל אשר 

ובהמשך  וברמאותו משתדל לפגוע בבנים  לי הוא",  אתה רואה 
הדורות, ורצה לקחת את כל הגדולה של יעקב, מה שיגע בבניו 
לגדלם ולחנכם כראוי, והוא מבטל כל קדושתם במחי־יד באמרו: 
לך בהם שום  'אין  ליעקב:  בניי", כאומר  והבנים  בנותיי  "הבנות 
קשה  וכוונותיה  עצמה  המסתרת  כזו,  וקליפה  וקדושה'.  חלק 
הרבה יותר להינצל ממנה, כי בסתר לבו מבקש לעקור את הכל, 
אף שכלפי חוץ נדמה שעושה טובות...                    )שש"ק ו, רמט(

מה בין עשו ללבן

'
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מים עמוקים
התמורות

02-633-8444

טיסות לכל היעדים רק תביאו מזוודה, אנחנו נדאג לכם לכל השאר!
בעולם

אומן

קברי צדיקים באירופה
נסיעות מאורגנות
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מדור זה בחסות
חברת

"נתיבים טורס"

לצעירי הצאן כל התאוות הם דמיון ...

לברר י בשביל  בהמות  רועה  היה  עקב 
יג(  יב,  )בהושע  שכתוב  כמו  זיווגו,  נשמת 
ישראל  ויעבוד  ארם,  שדה  יעקב  "ויברח 
באשה וגו'", וכמו שכתוב )בפרשתנו( "ואעבדך 
עיקר  כי  הקטנה",  בתך  ברחל  שנים  שבע 
נאחז  הנחש,  זוהמת  שהוא  העבדות,  אחיזת 
בחוה  זוהמה  הטיל  נחש  כי  ביותר,  בהאשה 
'שלא  בבוקר  מברכין  כן  ועל  כידוע  דייקא 
סמוכה  העבדות  זוהמת  כי  אשה',  עשני 
ועל  יותר.  בירור  צריכין  ושם  ביותר  להאשה 
שהוא  בך",  ימשול  "והוא  האשה  על  נגזר  כן 
כל  לבעלה  לעשות  שצריכה  עבדות,  בחינת 

המלאכות שהעבד עושה לרבו. 

ועל כן יעקב מחמת שהיה צריך להעמיד י"ב 
שבטי י־ה, מיטה שלמה, על כן הוכרח להפיל 
עצמו לעבדות ולהיות רועה בהמות אצל לבן, 
אמר  כן  על  בשרשו,  אלא  נמתק  הדין  אין  כי 
כי  הקטנה",  בתך  ברחל  שנים  שבע  "אעבדך 
יזכה  גדולה  בקדושה  שלו  העבדות  ידי  על 
לברר הטוב מהרע ולהכניע זוהמת העבדות 
ידי  על  הבהמה  מרוח  האדם  רוח  ויברר 
בשביל  זה  וכל  אצלו.  רועה  שיהיה 
זיווגו,  נשמת  הארמי  מלבן  לברר 

שהוא נשמת רחל, כדי להעמיד שבטי י־ה. 

והוא  גדול  רמאי  הוא  שלבן  שידע  ומחמת 
נאחז ביותר בבחינת היכלי התמורות, שמשם 
שחשודין  הרמאים,  כל  של  הרמאות  עיקר 
להחליף, על כן כפל יעקב תנאו ואמר "אעבדך 
שבע שנים ברחל בתך הקטנה", כמו שפרש"י 
שם שדיקדק עמו כל כך, כדי שלא יחליף לו 

לאה ברחל. 

וכל זה חשש יעקב, מחמת שידע שעדיין לא 
אחיזת  שמשם  הראשון,  אדם  חטא  נתתקן 
היכלי התמורות, שזה גורם שנשמת האבות 
כאלה,  רשעים  בין  מעורבין  יהיו  והאמהות 
רמאי  הוא  שלבן  וידע  וכנ"ל.  וכו'  לבן  שהם 
ביותר ונאחז ביותר בבחינת היכלי התמורות 
הנ"ל, על כן הוא חשוד ביותר על החילוף, על 
וכו'  "אעבדך  ואמר  ביותר  עמו  תנאו  כפל  כן 

ברחל בתך הקטנה", כמו שפרש"י שם/

ואף על פי כן לבסוף לא הועיל, שהרי רימהו, 
שהוא  לבן,  של  הרמאות  התגבר  כך  כל  כי 
את  שרימה  עד  התמורות,  היכלי  בחינת 
יעקב והחליף לו לאה ברחל, שחילוף זה גרם 

מלכות  וחלוקת  השבטים  שבין  המחלוקת 
יוסף, כי אם היה נושא את  בית דוד ומכירת 
והיה  תחילה  יוצא  יוסף  היה  תחילה  רחל 
בכור ממש, לא היו מקנאין בו אחיו כל כך, כי 
מחמת  רק  ואמיתתו.  גדולתו  רואין  הכל  היו 
החילוף הנ"ל טעו בו אחיו וסברו שאינו איש 
אמת, ונתקנאו בו על שאביו מחבבו ומקרבו 
שמכרוהו  עד  כך  כל  המחלוקת  וגרם  ביותר, 
וירדו  הדבר  נתגלגל  זה  ידי  שעל  לעבד, 
אחר  נשתלשל  ומזה  וכו'.  למצרים  אבותינו 
ידי  שעל  כידוע,  דוד  בית  מלכות  חלוקת  כך 
וכו',  מארצנו  וגלינו  המקדש  הבית  נחרב  זה 
וכמובא בספרים מה שגרם לבן הארמי על ידי 

החילוף הנ"ל. 

נמשכין  ישראל  של  הצרות  שכל  והכלל, 
הנ"ל,  התמורות  היכלי  של  החילוף  מבחינת 
הנ"ל  המלך  בן  של  החילוף  בחינת  שהוא 
שיש  והשינויים  החילופים  כל  בחינת  שהוא 
בכל דור ודור עד שיבוא משיח צדקנו במהרה 
יבוא  מקומו  על  אחד  וכל  הכל,  ויברר  בימינו 

בשלום, אמן. 

)ליקו"ה, הל' ברכת השחר ג, לא(

כל תאוות היצר הרע הם אינם אלא כח המדמה בלבד, כי גלות אדום בה 
אנו נמצאים עתה היא גלות הדמיון, ולכן נקראת אדום על שם הדמיון!!

)מתוך מאמר ראש הישיבה(



ייצר לו ארון בגדים יקנה ממנו  ראובן שסיכם עם שמעון הנגר שכאשר 
את הארון במחיר מסויים, וכן סוכם שהחומרי גלם הם משל שמעון הנגר, 
והנה לאחר שטרח הנגר לייצר את הארון בגדים התחרט ראובן המזמין 

ואינו רוצה לקנותו משמעון הנגר.

הדין הוא: שאם יש לשמעון הנגר נזק כסי צמשום שאינו יכול למכור את 
ראובן,  של  לבית  ורק  אך  מתאימים  הארון  שמידות  וכגון  לאחר,  החפץ 
חייב ראובן לקנות את הארון מידי שמעון מדין "מזיק בגרמי" שגרם לו 
הוצאות, אבל אם אין לאומן הפסד מכך שיכול למכור את הארון בגדים 

לאחר, אין חיוב על ראובן לפצותו על כך. ]עיין הערה[

מקורות ונימוקים:

כתב הטור )חו"מ סי' של"ג אות ה'( שאלה: ראובן אמר לאומן עשה לי 
כך וכך דבר פלוני ואקחנו ממך, ועשה אותן האומן ואומר לראובן ליקח 
לה.  צריך  שאינו  אומר  וראובן  תפסד,  מיד  יקחנה  לא  ואם  המלאכה, 
תשובה: חייב ראובן לפרוע לאומן משום דינא דגרמי, מידי דהוי אהלכו 
חמרים ולא מצאו תבואה, פועלים ומצאו שדה לחה, נותן להם שכרם 
כיוון שהפסידו על ידו מלאכת היום, הכא נמי עפ"י דיבורו הפסיד. ע"כ. 
פלוני  דבר  לי  עשה  לאומן  אמר  וז"ל,  ח"י(  סעי'  )שם  בשו"ע  פסק  וכן 
והוא דבר שאם  ואקחנו ממך ועשהו האומן, ואח"כ אינו רוצה לקחתו 
לא יקחנו מיד יפסיד, חייב, עכ"ל. והנה מדברי השו"ע משמע שלא חייב 
שאין  באופן  אולם  הפסד,  לו  שיש  במקום  רק  לאומן  לשלם  הבעה"ב 
לו הפסד, והיינו שיכול למצוא קונים עבור הכלי או החפץ שעשה, אין 
לפועל מדין  חיובו של בעה"ב  נראה שאין  ומזה  חייב לשלם,  הבעה"ב 
"שכירות פועלים", שהרי פועל הנשכר לעשות מלאכה ודאי חייב לשלם 
שעשה,  השבח  למכור  הפועל  יכול  אם  אפי'  המלאכה,  עשה  אם  לו 
וכמבואר בסי' של"ו ס"ב דהשוכר את הפועל לעשות בשלו, או ללקט 
לו דבר של הפקר, אינו יכול לומר לו לא אשלם לך, ואם תרצה טול מה 
שעשית, שכיוון ששכרו ועשה על פיו התחייב בשכרו, ע"כ. אלה ודאי 
כאן חיובו של הבעה"ב הוא מדין מזיק שגרם לאומן הפסד בזה שציווהו 
וחיובו  והוציא האומן הוצאות וטרח עבורו  לעשות לעשות לו מלאכה, 
מדין "גרמי", ולכן כאשר אין האומן מפסיד מחזרת בעה"ב יכול בעה"ב 
נכתב  הבא  במדור  )ובעז"ה  האומן,  שכר  לשלם  צריך  ואינו  בו  לחזור 
באחרונים  מחלוקת  מצינו  והנה  אמנה(,  מחוסרי  משום  בזה  יש  האם 
בטעם הדבר למה אין כאן חיוב מדין "שכירות פועלים", בנתיה"מ )שם 
סקט"ז(, וכן בחזו"א )סי' כ"ג סקל"ה(, מבארים שכיון שאמר לו עשה לי 
מדבר פלוני "ואקחנו ממך" משמעות דבריו שאינו שוכרו בתורת פועל, 
אלא מבטיחו שאחר שיעשה החפץ יקנהו מידו בקניין ככל מקח וממכר, 
וכיוון שעדיין לא עשה קניין על החפץ לא קנה ולא התחייב כלום, אלא 
שאם בא הפסד לאומן ע"י חזרתו חייב מדינא דגרמי ]ומסתבר דה"ה 
שגם האומן יכול לחזור בו שלא למוכרו לבעה"ב כל שלא נעשה קניין[, 
מקח  לשון  שהוא  ממך"  "ואקחנו  לאומן  בעה"ב  אמר  לא  אם  ולפי"ז 
כאמור, רק אמר "עשה לי דבר פלוני", משמעות דבריו ששוכרו בתורת 
ואפי' אם אין האומן מפסיד,  לו שכר מלאכתו,  פועל, ומתחייב לשלם 
חייב לשלם  ויכול למצוא אחרים שיקנוהו מידו  שאין הכלי מתקלקל, 
רוצה  אינו  שבעה"ב  ]ואפי'  מלאכתו,  עשה  שהרי  עמו  שפסק  מה  לו 
ליטול החפץ ואין לו הנאה ממלאכתו חייב לשלם לו וכמבואר בסי' של"ו 
ס"ב[, ע"כ. אומנם בשו"ת מהר"א ששון )סי' קי"ט, הביאו הקצוה"ח סי' 
שאפי'  מבואר  שם(,  השולחן  ובערוך  הרעק"א  ובחידושי  סק"ג  של"ט 
לשאר  דומה  שאינו  כמכר  דינו  ממך"  "ואקחנו  הבעה"ב  אמר  שלא 
משלו  מוציא  ואינו  בעה"ב",  של  "בממונו  המלאכה  שעושה  "פועל" 
עליו  אין  בממונו,  המלאכה  שעושה  שהאומן  דנן  בנידון  משא"כ  כלל, 
שם "פועל", כי אם "מוכר" שמשביח במלאכתו כלי של עצמו, ואח"כ 
וכיוון שלא עשו קניין, אם אין בעה"ב רוצה ליקח את  מוכרו לבעה"ב, 
וכנ"ל, אומנם  החפץ אינו צריך לשלם שכר האומן אא"כ בא לו הפסד 
יש סוברים ]שו"ת שואל ומשיב )תנינא ח"א סי' ע"ב( ובגר"א סקמ"א 
"שכירות  מדין  הוא  לחייב  הרא"ש  שכוונת  ועוד[  כך  ג"כ  מסיק  ליקוט 
פועלים", ובכל עניין ובכל לשון שאומר בעה"ב לאומן ולפועל שיעשו לו 
מלאכה אין זה דין מקח וממכר רק דיני וחיובו פועלים ואין בעה"ב יכול 
לחזור בו אחר שעשה מלאכתו, ע"כ. ומ"מ אם סיכמו בפירוש שמתחייב 
לו בתורת שכירות מסתבר שגם לנתיה"מ, ומהר"א ששון יהא  לשלם 
חייב לשלם לו מדין שכירות אף שחומרי העבודה משל האומן, וכן אם 
כוונתו  ואין  כפועל,  לשוכרו  הבעה"ב  שכוונת  ברורה  אומדנא  לנו  יש 
והנה  בלבד,  דגרמי  כפועל,  ודינו  פירשו  כאילו  זה  הרי  וממכר  למקח 
כיון שבשו"ע אין גילוי דעת מפורשת בזה יכול המוחזק לטעון, קים לי 
כאחת מהשיטות הנ"ל, והיינו שאם הבעה"ב לא שילם ורוצה לחזור בו 
במעות  מוחזק  האומן  ואם  כמכר,  דהוי  כהשיטות  לי  קים  לטעון  יכול 

של בעה"ב יכול לומר קים לי כהשיטות דהוי כ"שכירות פועלים", ע"כ.

כבוד טהור של תורה וחסידות
חוות דעתסיפור השבוע

קונה שמבטל "הזמנת מוצר" מבעל מלאכה )א'(                   המו ד  ז'לובין  אל  המובילים  אוקראינה  רכי 
שהגיעו  מעשה,  ואנשי  חסידים  רבבות 
בתו  בין  המיוחדת  החתונה  אל  בהמוניהם 
של הרה"ק רבי דובער שניאורי, בנו וממשיך ומתווה דרכו 
זלמן מלאדי, בעל התניא, לנכדו  של הרה"ק רבי שניאור 
חתונה   - זיע"א  מבארדיטשוב  לוי־יצחק  רבי  הצדיק  של 
"החתונה  היום:  עד  מאז  החסידים  ישישי  בפי  שכונתה 
הגדולה בז'לובין" )עיירה יהודית־חסידית ברוסיה הלבנה, 
שתושביה היו ברובם בעלי בתים פשוטים ולא היו יודעי 
וביראת־שמים  התמימה  באמונתם  נודעו  אך  ספר, 

הגדולה שלהם(. 
בכדי:  ולא   - הידיעה  בה"א  החתונה  זו  היתה  ואכן, 
את  הבטיחו  נשגבים,  קדושי־עליון  הצדיקים,  שני 
השתתפותם האישית בשמחת החתונה שהיתה עתידה 
להתקיים בצהרי־יום של אחד מימי שישי בשנת תקס"ד. 
הכל ידעו היטב כי השתתפותם של שני הצדיקים בחתונה 
מקור  יהיו  ולאחר־מכן,  שלפני־כן  בימים  יחד  ושהייתם 
ורוחניות,  טהרה  קדושה,  של  חביות  לדליית  כביר  רוחני 
שישפיעו עוד שנים רבות לאחר־מכן. היו גם שהסתפקו 
בפחות ואמרו: "לו רק נראה בזיו־פניהם הטהורות של שני 

הצדיקים כשהם מפזזים שלובי זרוע ־ דיינו!" 
החתונה  יום  שקרב  וככל  מעלה,  נסקו  בעיירה  הציפיות 
גברו ההכנות הקדחתניות. בית־המדרש הגדול של ז'לובין 
סודר מחדש לקראת האירוע הגדול, מורק וצוחצח ועטה 
 - לבית־הכנסת  הסמוכה  הגדולה  הרחבה  אף  הוד־חג. 
שם תיערך החופה ויסודרו הקידושין - נוקתה מכל סיג. 
לפני  ספורים  שבועות  עמלו  ז'לובין  של  עקרות־הבית 
החתונה והכינו ובישלו את סעודות החתונה והשבת עבור 

רבבות החסידים. 
הכלה  לז'לובין  הגיעו  החתונה  ליום  קודם  ספורים  ימים 
ובנו  מלאדי,  שניאור־זלמן  רבי  ובראשם  ובני־משפחתה, 
לוי־יצחק  רבי  רבי דב־בער, אבי הכלה. לעומתם, הצדיק 
מעט  עוד  התמהמהו  החתן  משפחת  ובני  מברדיטשוב 
והגיעו לז'לובין רק בערב החתונה, ומיד שמו פעמיהם אל 
מקום אכסנייתם - ביתו של החסיד הגביר המפורסם רבי 
פנחס רייזעס משקלוב, שלבד מהיותו גביר בעמיו היה גם 
שתורה  מופלג,  צדקה  ובעל  תלמיד־חכם  אמיתי,  חסיד 

וחסד מונחים תדיר על שולחנו. 
קרא בעל התניא לבנו רבי דב־בער והורה לו ללכת להקביל 
את פני מחותנו הצדיק באכסנייתו בבית הגביר. חוורו פניו 

של הבן מפחד. 
התרעומת  את  תדע  ידוע  "הרי  הולם,  בלב  נענה  "אבא", 
'דברי  באמירת  אני  מרחיב  כי  הצדיק  בלב  עליי  שיש 
אני  מפחד  וברוב־עם.  בשופי  וחסידות  חיים'  אלקים 

לגשת אליו לבדי". 
ונעימת  התניא  בעל  השיב  תירא",  ואל  לך  בני,  נא  "לך 

דבריו חייכנית ומרגיעה. 
לבש רבי דב־בער את מעילו העליון, נטל את מטהו ויצא 

להקביל את פני המחותן הקדוש באכסנייתו. 
התאמת  וחששו  פנימה,  הקודש  אל  נכנס  ובמורא  בחיל 
ובאי־רצון,  מיד. ברגע שראהו הצדיק כווצו פניו בפליאה 
והוא פתח מיד בדברים בלא ברכת־שלום ובלא להסתיר 
את קפידתו, כמדבר אל קהל סובביו ולא אל האורח: "וכי 
אפשר לגלות חכמה גדולה ונפלאה זו? ־ הרי אסור לדבר 
ברזי ספירות אלה לפני אדם שלא ראה את פניו של מורנו 
הבעל־שם־טוב הקדוש" ־ וכאן הצביע על האורח ־ "מה 

עוד שהוא דורשם בגלוי אצל המון העם!" 
אל  ומוטרד  דואג  וחזר  מהחדר  לסגת  דב־בער  רבי  מיהר 
פוחד  בעינה.  נותרה  הצדיק  של  קפידתו  "אבא,  אביו: 

אני"... 
בטרם  עוד  זו  קפידה  לסיים  חשוב  כי  התניא  בעל  הבין 
תחל שמחת החתונה, והזדרז לצאת עם בנו אל רבי לוי־

יצחק כדי ליישר הדורים... 
באהבה  לזה  זה  שלום  נתנו  הדור,  גדולי  שני  נפגשו 

ובמאור־פנים והתיישבו לשוחח בקודשם. 
"מדוע כה גדולה קפידת כבודו על בני בער'ל?" שאל בעל 

התניא. 
"יידע  נענה:  קט  רגע  וכעבור  לוי־יצחק  רבי  נתהרהר 
]המגיד  מהרבי  הוראה  אלא  שלי,  איסור  זה  אין  כי  רבנו 
וחסידות  חיים'  אלקים  'דברי  לאמור  שלא  ממעזריטש[ 
ברבים אלא־אם־כן ראה האומר את פניו של הבעל־שם־

עמוקים  דא"ח  דברי  אומר  בנך  זה  והכיצד  הקדוש,  טוב 
בעתיק ואריך?! הלוא מופלא הוא הדבר!" 

שקע בעל התניא בשרעפיו ואחר־כך אמר: "אין בני בער'ל 
אומר אלא את אשר שמע מפי, ואני הרי ראיתי את מורנו 

הבעל־שם־טוב"... 
הצדיק  הירפה  לא  במוחש?"  או  במחזה  "האם 

מבארדיטשוב. 
"מובן שבהקיץ!" 

התבהרו פניו של רבי לוי־יצחק ופניו הזכות זרחו. "אם 
כן, יואיל בנו המחותן לומר לפנינו 'דברי אלקים חיים'. 

הבה נשמע אפוא את אשר בפיו". 
בגודל־רוחו  ירד  כה  עד  במקומו.  דב־בער  רבי  נחרד 
הצדיקים  שני  בין  הקדושה  השיחה  רזי  של  לעומקם 
לוי־ רבי  לבין  אביו  בין  ההדורים  יושרו  כי  בלבו  ושמח 

את  הצדיק  עליו  מטיל  לפתע  זה  הנה  עתה  אך  יצחק, 
המשימה הקשה מכל: לומר חסידות לפני שניהם - ולבו 

הרתית... 
כי  היטב  ידע  ידוע  היתה.  גדולה  לפניו  שעמדה  הבעיה 
בעת אמירת דא"ח, המוחין שבו שופעים שפע רב ללא 
הפסק - מחשבה רודפת מחשבה וחידוש רודף חידוש, 
אך לצורך אלה זקוק הוא לשקט ומנוחת־הדעת - וכיצד 
בזמן  כי  ידוע  כאשר  לוי־יצחק  רבי  לפני  דא"ח  יאמר 
יוצא מגדריו ומתפעל  שהלה שומע חידושי תורה, הוא 

התפעלות עצומה?... 
הצדיק  אל  ופנה  אומץ־לבו  את  דב־בער  רבי  אזר 
אני  זקוק  כי  המחותן  כבוד  יידע  "הלוא  מבארדיטשוב: 
לשקט בזמן אמירת דא"ח". נענע הצדיק מבארדיטשוב 

בראשו כמבין ומקבל, ונשען בנחת אל מסעד מושבו. 
דרושי  לומר  דב־בער  רבי  אפוא  החל  בלית־ברירה 
בסמוך  יושבים  הצדיקים  ושני  עמוקים,  חסידות 

ומקשיבים קשב רב לכל היוצא מפיו. 
וטיפס  מהסובב  התנתק  בדבריו,  בער'ל  רבי  העמיק 
במעלות טהורות ונשגבות ־ והדברים טמירים, קדושים 

ומאירים כנתינתם מסיני. 
סודות  דב־בער  רבי  בדברי  מבארדיטשוב  הצדיק  שמע 
ברוח־ וראה  ממקורם,  המאירים  דברים  רזין־דרזין, 

שלפני  בדרגה  ראשונים,  בלוחות  ששורשם  קודשו 
שבירתם. 

שלא  עד  בקדושה  הבארדיטשובר  של  רוחו  יקדה 
של  פניו  את  במהירות  ועטף  ממקומו  קם  התאפק, 
ושרפים  שאופנים  חלילה  "אהה,  בטלית.  דב־בער  רבי 

יתקנאו בך. שמור והיזהר מעינא בישא!"... 
"מחותן", פנה אז הבארדיטשובר אל בעל התניא, "הלוא 
אף התנא הגדול רבי שמעון בר יוחאי טרם הצליח להגיע 

לשורש כה נעלה ונשגב - הכיצד זה אצל בנו...?" 
רוחו  כי  בו  היה  ניכר  בהרהורים.  הזקן  אדמו"ר  הפליג 
זמן־ כעבור  אך  אחרים,  בעולמות  נתונה  הקדושה 

בשם  לקראו  בדעתי  היה  זה,  בני  "כשנולד  השיב:  מה 
בבחינת  שהיה  סבא  המנונא  רב  של  שמו  על  המנונא, 
'נוני ימא' ששורשו מעלמא דאתכסיא. שם זה התאים 
למדרגת נשמת בני, אך על פי פקודת הרבי ממעזריטש 
שהופיע בחלומי קראתיו על שמו - דובער. הלכך, יידע 
מר כי בני הגיע לטמירין ועילאין שכאלו, מפני ששורש 

נשמתו אצל רב המנונא סבא"... 
החסידים  קהל  בין  כנפיים  לה  עשתה  וכה  כה  בין 
השמועה על הפגישה המשולשת בין המחותנים, ורבים 

הגיעו אל הבית כדי לחזות בזיו פניהם. 
אך  הצדיקים,  בין  הקדושה  השיחה  הסתיימה  בינתיים 
כאשר קמו ממקומם לצאת את החדר, התעוררה בעיה: 
ממקומו  לוי־יצחק  רבי  נסוג  החדר,  סף  על  כשעמדו 
אמר  מפיו",  שמעתי  "דא"ח  דב־בער.  רבי  מפני  בכבוד 

בענווה, וביקשו לצאת ראשון...
וביראת־כבוד  הגדול  אביו  מפניו  במורא  בער  רבי  נסוג 
מפני הצדיק מבארדיטשוב. כבוד והדר חלקו זה לזה - 
קירות  את  לסתור  החסידים  אפוא  נאלצו  אין.  ופתרון 
יצאו שלושת הצדיקים  וכשנפרצו מזוזות הסף  הפתח, 
של  טהור  כבוד  מהו  לקח,  החסידים  קהל  למדו  כאחד. 

תורה וחסידות...

⋅⋅⋅
בנות,  רק  התניא  לבעל  נולדו  בהם  נישואין  שנות  י"ד  לאחר 
נסע לרבו, המגיד ממזריטש, להתברך בבן זכר. המגיד הבטיחו 
לכך  ורמז  זכר,  לבן  יזכה  אורחים  הכנסת  במצוות  יהדר  שאם 
וישלח,  פר'  בשבת  ארחו!"...  את  נער?  יזכה  "במה  מהפסוק: 
ט"ז כסלו תקל"ג, השבת האחרונה בחייו של המגיד )שנלב"ע 
בי"ט כסלו(, סיפר לבעל התניא את הסדר של 'שלום זכר' על 
בן  לו  שיוולד  הבטיחו  מעמד  ובאותו  העניינים,  פנימיות  פי 
זכר, ועליו לקוראו בשמו )דובער(. לאחר שנה, ביום ט' בכסלו 
בלידתו  התניא.  בעל  של  הראשון  בנו  דובער,  נולד  תקל"ד, 

קיימו במדויק את הוראות המגיד. 
בחודש חשון תקפ"ז נאסר יחד עם בנו בעקבות הלשנה כי הוא 
ושבית  הטורקי  לסולטן  שוחד  שולח  במלכות,  למרוד  מתכנן 
כסלו,  ב־י'  אולם  המקדש,  בית  במידות  נבנה  שלו  המדרש 
'חג הגאולה' בפי חסידי חב"ד, השתחרר בהוראת שר המחוז 
שגילה כי כל ההלשנה הינה עלילת שווא. ביום רביעי, ט' בכסלו 
חסידות.  מאמר  גדולה  בהתלהבות  לומר  התחיל  תקפ"ח, 
לקראת עלות־השחר סיים את המאמר במילים: "כי עמך מקור 
חיים מחיי החיים", והסתלק בהיותו בן חמישים וארבע שנים, 

זכותו יגן עלינו אמן.

 מלונית
״בית הארחה לנדאו-הבית שלנו באומן״
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מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

החנוכייה האחרונה

זקנים כולם ישבו, והרב הוציא שקית ה
חנוכייה  הוציא  הוא  החנוכיות.  ובה 
אחת והראה אותה לכולם. כמעט ואף 
אך  הזה,  המוזר  הכלי  הוא  מה  הבין  לא  אחד 
לזעוק  והחל  נעמד  אחד  מבוגר  יהודי  לפתע 
בהתרגשות “אני זוכר את החפץ הזה! ראיתי 
את זה בפעם האחרונה כשהייתי בן שמונה, 
ידי  על  באכזריות  ממני  נלקחו  כשהוריי 

הקלגסים הרשעים ימ”ש!”

תפילין בפעם הראשונה
ז’יטומיר  שבמחוז  אולבסק  העיירה 
שנה  כשבעים  חג.  לבשה  באוקראינה 
יהדות  את  שכילתה  האיומה  השואה  לאחר 
לאחר  שנים  וחמש  ועשרים  אוקראינה, 
ביום  המועצות,  בברית  הברזל  מסך  נפילת 
זכו  כסלו,  חודש  ראש  ערב  שעבר,  רביעי 
לראשונה  תפילין  להניח  יהודים  תריסר 
גם  להם  נערכה  מעמד  ובאותו  בחייהם, 
‘הספיקו’  שלא  לאחר  ‘בר־מצווה’,  חגיגת 

לקיים מעמד זה בהגיעם לגיל מצוות.
מפעל  בהשתדלות  לפועל  יצאה  היוזמה 
שבהנהלת  אולבסק’  בית  ‘הכנסת־אורחים 
שיצא  שליט”א,  מילר  חיים  יעקב  הר”ר 
פעמים  מספר  האחרון  בחודש  במיוחד 
עם  ולדבר  לקרב  מנת  על  אולבסק  לעיירת 
את  לקיים  אותם  ולשכנע  המקום  יהודי 
מאמצים  לאחר  ואכן   - הנשגבה  המצווה 
מרובים הסכימו היהודים לקיים את המצווה 

הגדולה הזו.
בשעות הבוקר של יום רביעי בשבוע שעבר, 
הגיעו עסקני ‘הכנסת־אורחים בית אולבסק’, 
עם  יחד  מילר,  חיים  יעקב  הרב  בראשות 
גאב”ד “היכל הוראה”, ה”ה הרה”ג רבי משה 
את  לאסוף  והחלו  שליט”א,  ברנסדורפר 
לקראת  ולהכינם  מבתיהם,  העיירה  יהודי 
תפילין,  הנחת  של  הנשגבה  המצווה  קיום 

לראשונה בחייהם.
זלגו  דמעות  ביותר,  מרגשים  היו  המחזות 
מעיניהם של אותם יהודים שהיו בכלל ‘תינוק 
המצווה  על  להם  הסבירו  כאשר  שנשבה’, 
שאבותיהם  מצווה  לקיים,  עומדים  שאותה 
ואבות אבותיהם מסרו את נפשם עליה בכל 

הדורות ובכל התקופות.
יהודי העיירה הלכו יחדיו בית אחר בית, עד 
שהגיעו לאולם מיוחד שהוכשר במקום, שם 
כבר המתינה קבוצת יהודים שהגיעו מרחבי 
וכן  המרגש,  במעמד  להשתתף  אוקראינה 
פני  את  שקידמו  יאמפולי,  ישיבת  בחורי 
חתני המצווה בשירה ובריקודים ובליווי כלי 

נגינה.
המטלטלים,  הרגעים  הגיעו  מכן  לאחר 
מפעל  מייסד  מילר,  חיים  יעקב  כשהרב 
הכנסת האורחים, החל לומר עם כל אחד 
ואחד את ברכת התפילין מילה במילה, 
ברנסדורפר  משה  רבי  והגאון 

שליט”א, התכבד להניח תפילין על ראשו ועל 
ידו של כל אחד מהם.

דמעות  זלגו  במקום  הנוכחים  כל  מעיני 
אמר  מהיהודים  אחד  כשכל  וביותר  כמים, 
וזה   - מרגש  ובבכי  רם  בקול  ישראל’  ‘שמע 
סימן יותר מכל את הניצחון של כלל ישראל 
שבו  וכעת  כרחם,  בעל  שהתנתקו  דורות  על 
את  לקיים  והחלו  שבשמים,  אביהם  לחיק 

המצווה החשובה של הנחת תפילין.
לאחר מכן התקיימה סעודת מצווה מפוארת 
רב  קהל  ובהשתתפות  ובזמרה,  בשירה 
יהודי  של  בשמחתם  לשמוח  שהתכנסו 
אולבסק. במהלך סעודת המצווה נשא הרה”ג 
מדברותיו  שליט”א  ברנסדורפר  משה  רבי 
בשפת  להם,  והסביר  המקום,  יהודי  לחיזוק 
גודל  את  בפיהם,  שגורה  שהיתה  האידיש 
דף  כשפתחו  עתה,  שקיימו  המצווה  מעלת 
חדש בחייהם ומתחילים לקיים את המצוות.

בתופים ומחולות
חנוכיות  חלוקת  מעמד  נערך  מכן  לאחר 
ליהודי העיר לרגל חג החנוכה הקרב, כשחלק 
רגע  מימיהם.  חנוכייה  ראו  לא  מהיהודים 
מטלטל במיוחד היה כשאחד מיהודי העיירה 
שראה  זוכר  שהוא  בהתרגשות  לזעוק  החל 
שמונה,  בן  כשהיה  האחרונה  בפעם  זה  חפץ 
קצת לפני שהוריו נלקחו ממנו באכזריות על 

ידי הקלגסים הרשעים ימ”ש.
בתופים  המשתתפים  יצאו  הדרשה  בסיום 
לעבר  וצעדו  העיירה,  רחבי  אל  ובמחולות 
זיע”א  מלודמיר  משה  ר’  הצדיק  של  ציונו 
הקבור בעיירה זו, שמקום ציונו ידוע כמסוגל 
להיפקד  לזקוקים  ובפרט  גדולות,  לישועות 
בזרע קודש של קיימא. במקום נערכה תפילת 
ארוכה,  שעה  במשך  רבה  בהתעוררות  רבים 
כשכולם מבקשים את ישועת הצדיק בזכות 
זה  קיימו  העיירה  שיהודי  הנשגבה  המצווה 
מנחה,  תפילת  התפללו  מכן  לאחר  עתה. 
והתעוררות,  רגש  דביקות  בניגוני  והמשיכו 

“ומלאה הארץ דעה את ה’”.
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מה צ  מכל  תמיד  יתברך  לה’  להתקרב  עצמו  את  לחזק  האדם  ריך 
עצמו,  את  שמטעה  מי  יש  כי  וממון,  ונפש  בגוף  עליו  שיעבור 
והתלאות  הייסורין  ריבוי  מחמת  יתברך  לה’  להתקרב  יכול  שאינו 
שכל  יראה,  האמת,  בעין  יסתכל  ואם  עליו,  שעובר  הפרנסה  ודחקות 
על  אותו  לרחק  עליו  באו  ולא  גדול,  בחסד  הם  עליו  העוברים  הייסורים 
ולעורר  ביותר  אותו  לקרב  אדרבא,  רק  ושלום,  חס  יתברך,  מה’  זה  ידי 
ומדינה  לצלן,  רחמנא  קשים,  מעונשים  זה  ידי  על  ולפדותו  בתשובה 
והייסורים  הצרה  שבתוך  ובפרט  הבא,  לעולם  ולזכותו  גהנם  של 
לי”,  הרחבת  “בצר  בחינת  גדולות,  הרחבות  בהם  למצוא  יכולים   בעצמן 

וכמבואר )ליקו”מ קצ”ה, עיי”ש(. 
מחמת  יתברך  לה’  להתקרב  יכול  שאינו  עצמו,  את  שמטעה  מי  יש  וכן 
עצם ריבוי פגמיו, שנתרחק על ידם מאד מה’ יתברך. וכבר מבואר בדברינו 
הרבה פעמים, שאסור לאדם לייאש עצמו, חס ושלום, כי אפילו אם הוא 
כמו שהוא, אף על פי כן עדיין יכול לחטוף תורה ומצוות ולזכות לחלק טוב 
לעולם הבא. וצריך לחזק את עצמו מאד בהנקודות טובות שמוצא בעצמו 

עדיין, ויידע ויאמין, כי עדיין יש לו תקוה לשוב לה’ יתברך באמת. 
נקודות  בי  יש  וגם  גדולים,  בחסדים  שהייסורים   - ‘האמת  יאמר:  ואם 
והקלקולים  הפגמים  שריבוי  אעשה,  מה  כן  פי  על  אף  אך  עדיין,  טובות 
עוצם  וכן  הייסורין,  מעט  גם  לסבול  לי  שקשה  עד  כך,  כל  עליי  גברו 
הקטנות וחלישת הדעת שיש בלבי מריבוי פגמיי וקלקוליי’ - אף על פי כן 
על ידי שיחזק את עצמו ויסתכל על החסדים וההרחבות וכן על הנקודות 
טובות, על ידי זה יוכל על כל פנים לחזק לבבו לשפוך שיחו ותפילתו לפני 
ה’ יתברך ברחמים ותחנונים הרבה, עד שיושיעו ה’ יתברך בשלמות, ויציל 

אותו מכל הייסורים, וימחל לו על כל עוונותיו, ויזכהו לתשובה שלמה! 
)משיבת נפש קט”ו, עפ”י ליקו”ה, הל’ פריקה וטעינה ד, יג(

לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש!
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