
  

שיעורים לקירוב אחב"י 
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ישיבה ופנימיה לבחורים  
 חוזרים בתשובה
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 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 

ְּבִקְרּבֹו  ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר  ְּבָאְזֵני ה' וכו'.  ְּכִמְתֹאֲנִנים ַרע  ... "ַוְיִהי ָהָעם 
ָּבָׂשר.  ַיֲאִכֵלנּו  ִמי  ַוֹּיאְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּגם  ַוִּיְבּכּו  ַוָּיֻׁשבּו  ַּתֲאָוה,  ִהְתַאּוּו 
ְוֵאת  ִאים  ַהִּקּׁשֻ ֵאת  ִחָּנם,  ְּבִמְצַרִים  ֹנאַכל  ֲאֶׁשר  ַהָּדָגה  ֶאת  ָזַכְרנּו 
ַנְפֵׁשנּו  ְוַעָּתה  ַהּׁשּוִמים.  ְוֶאת  ַהְּבָצִלים  ְוֶאת  ֶהָחִציר  ְוֶאת  ָהֲאַבִּטִחים 
ֹּבֶכה  ָהָעם  ֶאת  מֶׁשה  ַוִּיְׁשַמע  ֵעיֵנינּו.  ַהָּמן  ֶאל  ִּבְלִּתי  ֹּכל  ֵאין  ְיֵבָׁשה, 
ָרע.  מֶׁשה  ּוְבֵעיֵני  ְמֹאד,  ה'  ַאף  ַוִּיַחר  ָאֳהלֹו,  ְלֶפַתח  ִאיׁש  ְלִמְׁשְּפֹחָתיו 
ַוֹּיאֶמר מֶׁשה ֶאל ה' וכו', ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ִיְבּכּו ָעַלי 

ֵלאֹמר ְּתָנה ָּלנּו ָבָׂשר ְוֹנאֵכָלה".

לא אוהבים לתת! 
בפרשת השבוע שלנו אנו מוצאים שעם ישראל מתאוננים ודורשים 
מה' אכילת בשר, ולא רק את המן שניתן להם, אלא רוצים לקבל 

יותר, וה' ומשה רבנו ע"ה לא אוהבים את זה, וננסה להבין מדוע. 

אנשים חיים ב"שני עולמות": עולם של לקבל, ועולם של להעניק. 
'לקבל'  של  שהעולם  מבין  אחד  כל  לקבל,  היא  הנטייה  כלל  בדרך 
לכם  תדעו  אז  'להעניק'.  של  העולם  מאשר  חזק  יותר  אצלו  הוא 
'צדיק', כפי שמבואר מושג זה בתוה"ק שבכתב  שכל המהות של 
ושבע"פ ובפנימיות התורה - זה להיות צינור על מנת להשפיע כל 
 – כל המהות של צדיק  זה   - לעולם, לקבל על מנת להשפיע  טוב 

לקבל על מנת לתת, לא בשביל להחזיק את זה לעצמו. 

אך הסכנה היא גדולה מאוד, כי באמת כולנו אוהבים לקבל, וכולנו 
- מה לעשות - לא כ"כ אוהבים לתת... אלא 
עצמנו  על  ועבדנו  כ'מלאכים',  אנחנו  כן  אם 
ותיקננו את המידות שלנו... אבל בדרך כלל, 

זה לא כך.

השכן  נכנס  מהבית,  יוצא  אני  דוגמא:  ניקח 
בקושי  שאני  השלישית  מהקומה  החדש 
מכיר אותו, הוא שתי קומות מעלי, בא ככה 
לקבל  אפשר  "האם  ושואל  ריקה,  כוס  עם 
כוס שמן?". באותו רגע - אני אומר לכם את 
בראש:  מחשבות  עשר  לי  עוברות   - האמת 
אותו.  מכיר  בקושי  אני  הבן-אדם?  זה  'מי 

בראש  להעביר  צריך  אני  למה  פה?...'  שכן  לא  או  פה,  שכן  הוא 
את כל המחשבות האלו?! הוא מבקש כוס שמן, תן לו כוס שמן! 
למה ה' נתן לי שמן? כנראה בשביל שאוכל לתת לו. אבל הבעיה 
זה לא שכן? מי  'זה שכן?   – שאני לא חושב ככה. אני מיד חושב 
הוא? הוא יחזיר לי או לא?.. למה הוא רוצה שמן? מי לוקח שמן? 
תמיד לוקחים כוס חלב, מה זה שמן?', והוא בא עם כוס שלימה, 
גדולה כזו... מילא יבקש כוס קטנה, הוא מבקש כוס שלימה... וכל 
של  מהעולם  לא  ה'לקבל',  של  מהעולם  בא  זה  האלו  המחשבות 
אוהבים  ולא  לקבל  אוהבים  שאנחנו  מזה  בא  זה  כל  ה'להשפיע', 
לתת. אפילו שאנחנו אוהבים לתת, אבל אתה יודע מתי אתה אוהב 
לתת? כשיש לך בבית כמה גלונים שמן, אז אין לך בעיה לתת כוס 
שמן, אבל אם אין לך כמה גלונים שמן – זה כבר בעיה לתת את זה...

אנחנו  אז  מסתדר  והכל  לנו,  כשנוח  רק  כלל  בדרך  אומרת,  זאת 
נותנים ואומרים: 'תראה איזה צדיק אני, הוא מבקש ממני ואני נותן 

לו', אבל אם הוא היה מבקש מטאטא, אין בעיה, למרות שגם בזה 
קצת יש בעיה... לתת זה הרבה יותר קשה מלקבל, כי לקבל כולם 
אוהבים מי לא אוהב לקבל? שלמה המלך אמר "שונא מתנות יחיה" 

מאיפה בא העניין הזה של ה'לקבל'? מאיפה זה מגיע? 

הנאות,  רוצה  אדם  הנאות!  רוצים  שאנחנו  מזה  בא  לקבל  הרצון 
ובואו לא נשקר את עצמינו רבותיי... 

אוכל  אתה  פיסטוק,  עכשיו  אוכל  אתה  הנאות.  מחפש  האדם 
פיצוחים, אתה שותה – זה הכל בשביל ההנאה בסופו של דבר. ה' 
ברא את זה ככה. אני לא אומר שזה רע או טוב. לא נכנס לזה אם 
זה רע או טוב. כי באמת זה נכון, ובאמת זו הסיבה שה' ברא אותנו, 
בשביל ליהנות! השאלה איזה הנאה. יש כל מיני סוגים של הנאות, 
אבל בשביל זה ה' ברא אותנו ליהנות. מה, אתם חושבים שסתם 

נבראנו?! 

לך  שיש  ברגע  נופלים?  אנחנו  איפה  מזה?  עשינו  אנחנו  מה  אבל 
את ההנאות שאתה רץ אחרי ההנאות, מה קורה? אתה לא מסתכל 
אם זה הנאה שמביאה אותך למה שאתה צריך, או שזה הנאה של 
רגע שלא מביאה אותך למה שאתה צריך להגיע. זאת אומרת, בכלל 
משתלם?  לא  או  משתלם  נחשוב  דבר  שכל  בחיים  אותנו  הרגילו 
עסק?  לא  או  עסק  לי?  שווה  לא  או  לי  שווה  כדאי?  לא  או  כדאי 
הכל הולך בצורה מסחרית. כדאיות. וזה בא מזה שאנחנו מחפשים 
טוב.  כסף  לי  שיהיה  רוצה  טוב,  להרוויח  רוצה  בסוף.  ההנאה  את 
טוב?  כסף  לי  שיהיה  רוצה  אני  למה  אבל 
ליהנות! רוצה ליהנות מהכסף. תקרא לזה 
לא  זו  בכסף,  ברכה  לי  שיהיה  רוצה  אני 
אבל  משנה.  לא  ברכה.  בסדר,  רעה,  מילה 
תבינו שזה המפעיל של הכל ולא נשקר את 

עצמינו. 

הנאות מזיקות! 
את  משקר  פשוט   – אחרת  שאומר  מי 
כמובן,  עכשיו,  זהו.  בפשטות,  עצמו, 
שאנחנו צריכים להבין לאן זה לוקח אותנו. 
ההנאות האלו לאן לוקחות אותנו, יש כל מיני סוגים של הנאה. יש 
הנאות שלוקחות אותך למטה ויש הנאות שמעלות אותך למעלה. 
ויש הנאות שמורידות  כל אחד מבין שיש הנאות שמעלות אותו, 

אותו. יש הנאות שמועילות, ויש הנאות שמזיקות. 

רוחנית,  הנאה  אמיתית.  הנאה  הרגישו  לא  שמעולם  אנשים  יש 
חוויה רוחנית אמיתית, ובגלל זה הם חושבים שהעיקר זה ליהנות 
רביה"ק  חיים.  בעל  כמו  ושלום  חס  להבדיל  כמו  מהגשמיות. 
מציע לנו לעשות חשבון נפש ושעה התבודדות - ובכך נסיים את 
המאמר הזה - שבאמת, מי שרוצה להפוך ממקבל לנותן וליהנות 
לאחוז  מומלץ  התוה"ק,  פי  על  החיים  של  האמיתיות  ההנאות  מן 
בשעה התבודדות וחשבון נפש, וכך נהפוך מ'מתאוננים' ומתלוננים 
ל'מודים', עד שבזכות זה תבוא הגאולה הפרטית והכללית, במהרה 

בימינו בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון.
שבת שלום ומבורך!

יש אנשים שמעולם לא 
הרגישו הנאה אמיתית 
הנאה רוחנית או חוויה 
רוחנית, ובגלל זה הם 
חושבים שהעיקר זה 
ליהנות מהגשמיות...

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

להפוך ממתלוננים למודים

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 בהעלותך

ט"ו סיוון ה'תשע"ז

גליון מס' 529

דבר ראש הישיבה

אלו  '"משנאיך",  ופירש"י:  מפניך",  משנאיך  "וינוסו 
שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה 

העולם' וכו'.
ופירש  מפשוטו,  הכתוב  את  רש"י  הוציא  מדוע  להבין  יש 
על  דקאי  בפשטות  לומר  יש  הרי  ישראל,  שונאי  על  "משנאיך" 

שונאי הקב"ה.
ויש לבאר דהנה פשוט שלא מדובר כאן על מי שאינו מאמין 
בקב"ה, כי באם אינו מאמין כלל בקב"ה, איך אפשר שישנא 

אותו? ועל כרחך דמאמין הוא בקב"ה.

אך אם כן, איך יתכן כלל מציאות של "שונאי ה'" ח"ו, הרי 
אם מאמין הוא בקב"ה, וב"מי שאמר והיה העולם", יודע ממילא 
שכל חיותו וקיומו מגיעים מהקב"ה, ואיך שייך שתהיה לו שנאה 

ח"ו להשם יתברך?!
ולכן מפרש רש"י שאכן לא מדובר כאן על שונאי הקב"ה בעצמו, 
דזהו דבר שאי אפשר להיות כלל, כי אם על שונאי ישראל, ו"כל 

השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם", וק"ל.      
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מים עמוקים
"קחו עמכם דברים"

לצעירי הצאן  לאכול פרקי משניות...

כוח ה לה  יש  האדם  של  בחירה 
להגביר  בהאדם  כוח  ויש  גדול, 
עד  כך  כל  גדול  בתוקף  מחשבתו 
רק  שירצה,  מה  כל  לעצמו  להמשיך  שיוכל 
שתהיה המחשבה תקיפה וחזקה מאד מאד 

בפנימיות וחיצוניות.

לעצמו  להמשיך  רוצה  מישראל  כשאחד  כי 
במקומו  הקודש,  לשון  בחינת  הקדושה, 
יזכה  אולי  לשמים:  וכוונתו  שם,  הוא  אשר 
בוודאי  לקדושתו,  ולחזור  לשוב  זה  ידי  על 
שעה,  ובכל  עת  בכל  תמיד  לזה  כוח  לו  יש 
אפילו אם הוא כמו שהוא, שנפל בעוונותיו 
למקומות מגונים מאד רחמנא לצלן, כאשר 
שכיח עכשיו בדורות אלו בעוונותינו הרבים.

חס  שנלכד  במה  נלכד  עדיין  אם  ואפילו 
ושלום, אף על פי כן יש כוח בבחירתו שיחזק 
הוא  באשר  הנמוך  במקומו  גם  עצמו  את 
לשון  שלימות  בחינת  לעצמו  להמשיך  שם, 
הקודש. דהיינו, שאף על פי שהאדם הוא כמו 
שהוא חס ושלום, אף על פי כן אם יהיה חזק 
בדעתו תמיד לדבר דיבורי תורה ותפילה 
זה הוא בחינת  וכו', שכל  והתבודדות 
שלימות לשון הקודש, וכוונתו כדי 

שלו  הרע  ולשבר  להכניע  זה  ידי  על  שיזכה 
כי  לו,  טוב  בוודאי  יתברך,  לה'  שישוב  כדי 
בעלמא,  דיבור  שום  נאבד  יהיה  לא  בוודאי 
וברבות הימים ירחם עליו ה' יתברך ויתקבצו 
כל הדיבורים דקדושה שהוציא מפיו, שהם 
בחינת לשון הקודש, ועל ידי זה יכניע ויבטל 

רע הכולל.

ימים  מאד  מאד  בזה  חזק  שיהיה  והעיקר 
הבחירה  כי  מה,  עליו  יעבור  אם  אף  ושנים, 
חופשית לעולם, ועיקר הכוח על ידי הדיבור, 

בחינת "גיבורי כוח עושי דברו". 

 - ה'"  אל  ושובו  דברים  עמכם  "קחו  וזה 
שם,  אתם  אשר  במקום  דייקא,  'עמכם' 
מאד,  ומגושמים  נמוכים  במקומות  אפילו 
עמכם" דייקא "דברים",  אף על פי כן "קחו 
זמן שיהיה  כל  כי  ה',  זה תשובו אל  ידי  ועל 
עמכם "דברים", בודאי יש לכם תקוה תמיד 
לשוב אל ה', וכמו שכתוב במדרש על פסוק 

זה: "איני מבקש מכם אלא דברים". 

כי איש הישראלי שכוונתו לטובה, שמתגבר 
פי  על  אף  לדבר  ושלום  חס  נפילתו  בעומק 
הקודש,  לשון  בחינת  קדושים  דיבורים  כן 

בוודאי יש לו כוח לזה תמיד.

ומאחר שכוונתו לטובה, כדי לזכות לשוב אל 
ה', בוודאי יש לה' יתברך נחת רוח מזה ולא 
ישוב  סוף  כל  וסוף  דיבור,  שום  נאבד  יהיה 

לה' יתברך וכנ"ל. 

"שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת  וזהו: 
- שהעוונות יהיה נחשבין לשגגות,  בעוונך" 

כמו שאמרו רבותינו ז"ל.

שאפילו   - דברים"  עמכם  "קחו  וזהו: 
דיבורים  תדברו  שם  אתם  אשר  במקומכם 
קדושים, שזהו בחינת תרגום, שהוא בחינת 
שגגות, ומאחר שעל ידי הדיבורים קדושים 
נתהפכין  שם  הוא  אשר  במקום  שמדברין 
העוונות לשגגות, אחר כך בקל מעלין אותן 

לטוב גמור בכוח הצדיק הגמור.

 - "אמרו אליו כל תשא עוון וקח טוב"  וזהו: 
שאחר כך מבקשין שה' יתברך יישא ויסלח 
לנו כל העוון לגמרי, בבחינת "כל תשא עוון" 
וזהו:  וימחל לגמרי.  - היינו שכל העוון ישא 

"וקח טוב" - שיתהפך לטוב גמור.

)עפ"י ליקו"ה, הל' חדש ד, ט־י( 

 ענה ואמר: אשרי מי שזוכה לאכול כמה פרקים משניות ולשתות אחר כך 
איזה קפיטליך תהלים, ולהתלבש באיזה מצוות!

)מתוך שיחות הר"ן כג'(

 מאת אוריאל פלד



הלחמנייה האחרונה

חוות דעתסיפור השבוע

השנייה ב  העולם  מלחמת  סוף 
התברר שהנאצים הארורים ימ"ש 

רצחו את רוב היהודים באירופה.

ניהלו מלחמה עיקשת  כוחות בעלות הברית 
נגד הצבא הנאצי, והצליחו לדחוק אותו לתוך 

גרמניה.

בעת  וגם  החזיתות,  בכל  נסוגו  הנאצים 
תבוסתם לא נתנו ליהודים מנוחה.

מאות  של  למסע  לגרמניה,  אותם  לקחו  הם 
קילומטרים. חלקם הלכו ברגל ואחרים נסעו 

ברכבות.

במחנה ברגן בלזן בגרמניה, לשם נלקחו חלק 
האוכלוסייה  גדלה  שנותרו,  מהיהודים  גדול 
בתוך חודש פי שלושה. המצב במחנה עצמו 
היה קשה מנשוא. רעב, צמא ומחלות היו רק 
המחנה  יושביו.  את  שאפפו  מהצרות  חלק 
גם  היו  מהם  ובאחד  לאגפים,  מחולק  היה 

חיילים רוסים שבויים.

והכריזו:  זה  לאגף  הנאצים  הגיעו  אחד  בוקר 
"אנחנו יודעים שבעוד כמה ימים יגיעו לכאן 
כמה  להם  שתספרו  רוצים  ואנחנו  האנגלים, 
טוב היה לכם אצלנו, לכן הבאנו לכם לחמניות 

טריות".

ניתן  בלתי  נורא,  היה  במחנה  ששרר  הרעב 
לתיאור. אחד היהודים כמעט לא אכל במשך 
חמש שנים, וכל מחשבתו הייתה נתונה רק 
אם  אוכל.  להשיג  יוכל  כיצד  אחת:  לשאלה 
מעדיף  אתה  "מה  רגע  באותו  נשאל  היה 
היה  לחמנייה?",  לאכול  או  להשתחרר   -
מבקש לחמנייה. מוחו נעשה אטום והוא לא 
היה מסוגל לחשוב על שום דבר מלבד אוכל.

הביט  וכאשר  בתור,  עמד  האומלל  היהודי 
בו  נותרו  שלא  ראה  הלחמניות,  סל  לעבר 
שמא  חשש,  בלבו  התעורר  רבות.  לחמניות 
בדיוק כאשר יגיע ייגמרו הלחמניות. מחשבה 
זו גרמה לו לדפיקות לב מואצות, וזיעה קרה 

ניגרה מגופו מרוב פחד.

לפניו.  היו  אנשים  שישה  התקדם.  התור 
לחמניות,  שבע  שנותרו  וראה  הביט  הוא 
האנשים  באחרונה.  יזכה  שהוא  שאמר  מה 
הצליח  הוא  ובאמת  לאט,  לאט  התקדמו 

לקבל את הלחמנייה האחרונה.

בידו לחמנייה! אמנם  היה מאושר. הנה  הוא 
קטנה, אבל טרייה וריחנית. באותו רגע הבחין 
בכך שליד החייל הנאצי מונחים סלים מלאים 
לחמניות. מיד עלתה בדעתו מחשבה, שאם 
יש כל כך הרבה לחמניות, מדוע לא לקחת 
נוספת, הרי הנאצי בוודאי לא  אחת 

יזהה אותו בתוך כל כך הרבה יהודים!

ואז, כשהנאצי שאל "מי הבא בתור?", אמר 
"אני" וקיבל לחמנייה נוספת. בידיו היו שתי 

לחמניות טריות. הוא היה המאושר באדם.

וקול  צווארו  את  לופתת  יד  הרגיש  לפתע 
מאיים לוחש באוזניו: ״ראיתי אותך, יהודי". 
היה  לא  זה  הדובר.  מי  לראות  הסתכל  הוא 
הבריון  שבוי.  רוסי  חייל  אלא  נאצי  חייל 
את  לי  ״תן  ופקד:  בחוזקה  בו  תפס  הרוסי 

הלחמנייה השנייה!״.

כמוני,  אסיר  הרי  הוא  לעצמו:  חשב  היהודי 
ומה פתאום שאתן לו?!

״לא אתן לך!" אמר בנחישות.

בריונים  שני  עם  ויחד  הרוסי,  אותו  תפס 
צריף  לתוך  אותו  הכניסו  נוספים  רוסים 
בו  ובעטו  קשות  בו  חבטו  שם  האסירים, 
באכזריות נוראה. כאשר היו בטוחים שנפח 
את נשמתו, נטלו ממנו את שתי הלחמניות 

והלכו.

המוות  מלאך  של  צלו  את  הרגיש  היהודי 
עיניו  את  נשא  הוא  כנפיו.  את  עליו  פורש 
דווקא  עולם,  של  "ריבונו  וקרא:  למרום 
השחרור?!  לפני  רגע  למות,  עליי  עכשיו 
במשך  נשמתי,  את  ממני  לקחת  רצית  אם 
חמש השנים האלה היו לך מאות הזדמנויות 

לעשות זאת..."

וכך, כשהוא מלא טענות כלפי מעלה כרימון, 
איבד את הכרתו.

השמש  את  ראה  משנתו  כשהתעורר 
במשך  הדבר.  ייתכן  איך  הבין  ולא  זורחת, 
כשהתעורר,  שמש  ראה  לא  שנים  חמש 
שכן הנאצים היו מעירים את כולם בארבע 
בזמן,  קם  שלא  ומי  למסדר,  בוקר  לפנות 
שאני  ייתכן  איך  "אז  יותר.  לקום  זכה  לא 
ישן בעוד השמש זורחת?!" ניקרה בראשו 

השאלה.

לאט לאט חדרה למוחו ההכרה: הנאצים כבר 
השתחררנו  ברחו,  הם  כאן.  נמצאים  אינם 
מהם, ברוך השם. אבל למה שורר כזה שקט 
שכולם  וראה  מסביבו  הביט  הוא  מסביב?! 
קלט  מיד  חיים.  רוח  ללא  ארצה  שרועים 
מה אירע: הלחמניות שחולקו לאסירים היו 

מורעלות!

שייקחו  דאג  הוא  ברוך  שהקדוש  הבין  אז 
ממנו את לחמניותיו בכוח. אמנם הוא סירב 
לתת אותן, אבל קיבל מכות רצח כדי שיוכל 

להמשיך לחיות... )עודד מזרחי(

 מלונית
״בית הארחה לנדאו-הבית שלנו באומן״

רחוב פושקינה 19 אומן. טלפון להודעות 972-528541090 
+380986141122 | +380930873050 

טלפון בישראל 050-4141497  050-4144210

מאת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א  
חבר הבד"ץ "חושן - משפט" עיה"ת אלעד

נערך מתוך שיעורי הרב  ע"י הבה"ח דניאל ראובן נ"י

א' אדם ששאל או שכר רכב מחברו לזמן קצוב ובאמצע הזמן ראה שאינו 
צריך עוד לרכבו וביקש מהבעלים להחזיר את הרבב וא״ל הבעלים תחנה 
ברחוב  אלא  הבינין  של  או  פרטית  חניה  זו  )ואין  ביתי  תחת  הרכב  את 
שואל/ שאותו  הוא  הדין  הרכב,  נגנב  ולאחמ״כ  כן  עשה  וראובן  וכד׳( 
שוכר חייב מכיוון שאין זו השבה לבעלים שהרי עדיין לא תמה שאילתו/

שכירתו, ואם א״ל הבעלים תחנה את הרכב באותו מקום ותיפטר מכול 
החיובים פטור )עיין הערה(.

משם  הרכב  את  וליטול  לחזור  /שוכר  השואל  ירצה  אם  זה  ובאופן  ב' 
ולהשתמש בו עד כלות הזמן, רשאי.

ג' ואם כבר כלו ימי השאלה/השכירות ואמר לו הבעלים תחנה את הרכב 
תחת ביתו וודאי נפטר השואל/שוכר מכל החיובים מכיוון שכלה זמנו 
והדין  וכבר אינו שואל/שוכר אלא ש״ש, ואם הוא שוכר אינו רק ש״ח 

הוא ששומר אבדה ניפטר כשאומר לו הבעלים הניחה במקום פלוני.

מקורות ונימוקים
שישאיל  חברו  עם  שהסכים  באחד  במשנה  איתא  )צח,:(  ב"מ  במס, 
פרתו ממנו ועדיין לא לקחה ממנו, ואמר השואל למשאיל שלח לי פרתך 
מתה  העבד  ליד  וכשהיגיעה  עבדו  ביד  המשאיל  ושלחה  עבדך״  ״ביד 
באחריות  חייב  שהשואל  הוא  הדין   - השואל  ליד  שבאה  קודם  הפרה 

הפרה כאילו מתה ברשותו.
ומקשה הגמי ע״ז מדוע כששלחה המשאיל ביד עבדו השואל חייב הרי 
״יד כיד רבו״ וכשהפרה נמצאת ביד עבדו של משאיל חשיב כאילו היא 
עדיין ברשות משאיל ועדיין לא יצאה מרשותו ואין לחייב את השואל 

באחריותה?
למשאיל  אמר  שהשואל  דמדובר  מתרץ,  רב  האמוראים,  בזה  ונחלקו 
מדעת  שלח  והאדון  תבוא״  והיא  במקל  הבהמה(  את  )הכה  ״הבישה 
גרע  לא  לבד  המשאיל  בהכשת  שמתחייב  ומכיוון  עבדו,  את  עצמו 
וס״ל, דאין השואל מתחייב באומר  כששלחו ביד עבדו ושמואל חולק 
הכישה במקל והיא תבוא, ולכן מתרץ שמואל דמדובר בשלח לע״ע דאין 
גופו קנוי ולכן חשיב כשליחו של השואל ולכן השואל חייב, ובאמת אם 
המשאיל שלח את הבהמה ע״י עבדו הכנעני השואל פטור משום דיד 
עבד כיד רבו, ובן נפסק להלכה בחו״ט )סי׳ שט׳ סעי״ק ז׳( וז״ל ״אמר לו 
השואל הכישה במקל והיא תבוא מאליה ועשה המשאיל בן אין השואל 
חייב באחריות עד שתכנס לרשותו״ ע״ב פי׳ דאז קנה את הפרה בקניין 
וש״ך  וכתבו האחרונים שכן עיקר )סמ״ע  והתחייב בחיובי שואל  חצר 

ס״ק ו׳(.
והנה בש״ך )ס״ק י׳( כתב דלדעת הרא״ש שהביא הרמ״א )שם סעי׳ ד׳( 
שהשואל מתחייב גם בלא קניין משעה שסילקו בעלים שמירתם על 
פיו, ה״ה כשאמר השואל למשאיל הכישה במקל והיא תבוא דמתחייב 
השואל משעה שהכישה משאיל והוציאה מרשותו וסילק שמירתו, ובן 
פסק הרא״ש )וס״ל דלא נח׳ רב ושמואל בזה(, והטור הביאו ותמה על 

הרמ״א למה לא הגיה כאן בדברי השו״ע של הרא״ש חייב?
אמנם הנתיבות )ס״ק יב׳( חולק על הש״ך וס״ל דאין שייך חיוב בסילוק 
כשהסתלקו  מיד  לשמרה  השומר  שביד  היכן  רק  הבעלים  שמירה 
הבעלים משא׳׳כ כאן דאף שהסתלקו הבעלים בזה שהכישה לבהמתו 
ויצאה מרשותו השואל אינו כאן ואין בידו לשומרה ולבן אינו מתחייב 
ולפי״ז בנידון דידן אין לחייב את הבעלים מטעם שנהפכו כעת לשואל 
עליהם  שמקבלים  אמרו  אם  ואפי׳  לרשותם  נכנס  לא  שעדיין  מכיוון 

אחריות וכנ״ל.
ועדין יש לדון האם השואל/שובר יפטר ע״פ מה שתיאם עם הבעלים 
בשעה  ״ובן  איתא  )שם(  במשנה  והנה  ביתו,  תחת  הרכב  את  שיניח 
הכנעני  עבדו  ביד  ׳שלחה  וז״ל  ח׳(  )סעי׳  בשו״ע  נפסק  וכן  שמחזירה״ 
אע״פ שא״ל המשאיל שלח אם מתה בדרך חייב דיד עבד ביד רבו ועדיין 
אם  אבל  שאילתה,  ימי  תוך  כשהחזירה  בד״א  השואל,  מיד  יצאה  לא 

החזירה אחר ימי שאילתה יצאה מדין שאילה והרי הוא כש״ש׳ ע״ב 
וצ״ב אמאי לא יוכל המשאיל לפטרו כשאומר לו שהסתימה השאילה 
אני  לשומר  מפקיד  יאמר  שאם  פשוט  והרי  עוד,  לשמור  צריך  ואינו 
דשואל  מיישב  יד׳(  )ס״ק  ובנתב״מ  השומר,  שנפטר  משמירה  פטורך 
שאני דשואל קונה גוף לימי השאלה ]ומטעם זה מתחייב אף באונסים 
שאינם בכלל החיוב שמירה שהרי אין יכול לשמור מאונסים שבממון 
שואל הוא בשעת שאילה ודידיה נאנס[ וכל זמן שלא עשה’ קניין גמור 
אמר  אם  ואפי׳  לו,  קנוי  עדיין  הגוף  דהא  נפטר  אינו  השאילה  להחזיר 
כלות  עד  להשתמש  להמשיך  יוכל  ירצה  אם  להשיב  שחפץ  למשאיל 
ויפטר  השאילה  שתסתיים  כדי  דווקא  ״קניין״  בעינן  לבכך  ואי  הזמן 
השואל, אמנם בערך שי חלק על ה׳נתיבות׳ בעופן שאם בפירוש שלח 
ויכול השואל ליטעון קי״ל כהערך שי  ע״י ע״כ והפטר שנפטר השואל, 
העלו  וכך  שפטור,  ותפטר  הבישה  דבאומר  בעה״ת  מדברי  שהוכיח 
להלכה בספר ״שמרי משפט״ )ח״ב סי׳ מו׳( ובמשפטי חושן )שט׳ ס״ק 

נב׳ ובהערה בו׳( ומשם נלקח פסקי דינים וכך נראה עיקר להלכה.

שומרים ח:
 שואל או שוכר שארעה גניבה או אבדה 
בפרק זמן שהיה בתהליך חזרה לבעלים:



מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

אהבת השם ומסירות נפש
"הנרות" - נשמות ישראל

שהוחזקו ה הדפים  תעתעה,  לא  שפה 
אנשי  שטנה.  נטפו  אכן  הרועדות  בידיו 
גבי  מעל  קראו  טורקיים  מוסלמים  דת 
הגיליונות בשם הדת אל ההמון הערבי המתגורר 
יהודי  כל  של  השמדתם  לקראת  והתאגד  בארץ 

הארץ 

בתושייה של רגע 
סיפור  את  מגלה  לאחרונה  שנחשף  עתיק  יומן 
חייו המפעים של ר’ שמואל העשיל פרידמן זצ”ל 
הקודש,  לארץ  עלה  לצבא  מגיוס  להינצל  שכדי 
העובדים,  וחברות  ברסלב  לחסידי  להתקרב  זכה 

ולבסוף נהרג בהפצצת גרמניה על העיר יפו...

הוא  ביומן  במיוחד  המדהימים  הדברים  אחד 
תיאורו של הרב פרידמן על חסידי ברסלב באותו 
הדור “כשראיתי פעם ראשונה, העבודה של אנשי 
אומר  יאליס  ישראל  ר’  איך  הנחמדים,  שלומנו 
איך הוא   – ושאר הדברים  נפש,  חצות’ במסירות 
כן  גם  ברקודין  שיש  כלל  ידעתי  לא  )כי  מרקד 
עבודה( נתקשרתי אליו באהבה גדולה ולא ידעתי 
אז מה לחשב אם הוא אדם או מלאך, כי לא ראיתי 
מעולם איש כזה, ותכף נתיישב אצלי כל הקושיות 

למה חולקים על ברסלבר חסידים” ...
בין  עוד  יש  אם  שמעריל  ור’  שמשון  לר’  שאלתי 
עוד  לי שיש  ואמרו  כזה,  הברסלבר חסידים איש 
מר’  וגדולים  מעשה  בעלי  שלומנו  מאנשי  ועוד 

ישראל הנ”ל ה’ עליהם יחיו”.

הרב פרידמן שימש כעוזר למלמד תינוקות ואחר 
אחד  יפו,  בעיר  בדפוס  כעובד  לפרנסתו  עבד  כך 
ומתארים  ביומן  מסופרים  המדהימים  הסיפורים 
היה  פרידמן  הרב  של  הקדושה  שליחותו  את 
הדפוס  לבית  הגיעו  כאשר  הימים  באחד  זה 
להדפסה  מיועדים  שהיו  בערבית  כתובים  דפים 
פועלים  מספר  על  הוטלה  המלאכה  כחוברת, 
היו  אך  השפה  את  הבינו  לא  שאמנם  יהודיים 
שמואל  ר’  ועריכתן.   האותיות  בסידור  מיומנים 
העשיל החל לסדר את גושי העופרת בעלי הגופן 
המסלסל כאשר, תוך כדי עבודתו, צדו עיניו כמה 
עבודתו  את  עצר  הוא  החוברת.  מתוך  משפטים 
הזר,  הכתב  מתוך  אליו  זינקו  המילים  נדהם, 
ושוב, מקווה  הוא הבין אותן היטב אך קרא שוב 
בו.  מתעתעת  השפה  עם  הבסיסית  שהיכרותו 
בידיו  שהוחזקו  הדפים  תעתעה,  לא  השפה 

הרועדות אכן נטפו שטנה

גבי  מעל  קראו  טורקיים  מוסלמים  דת  אנשי 
הגיליונות בשם הדת אל ההמון הערבי המתגורר 
כל  של  השמדתם  לקראת  והתאגד  בארץ 
החוברות  ולהשמידם.  הבוגדים,  הארץ  יהודי 
הקרובים  בימים  לצאת  היו  שאמורות 
יועדו  הדפוס  מכבש  מתחת 

ולהיקרא  הארץ  בכל  ערביים  לריכוזיים  להישלח 
באוזני ההמון המשולהב במסגדים. ואת האותיות 
הללו הקוראות להרוג ולהשמיד אותם, עמלה כעת 

קבוצת הפועלים היהודים להדפיס... 

ההגהה  דפי  את  אסף  הוא  רגע  של  בתושייה 
את  נטל  התאפשר  שהדבר  ברגע  אצלו,  והצפין 
שעות  רגלי  צעד  הוא  הדפוס,  מבית  ונעלם  רגליו 
הגיע  אליה  תקווה  פתח  עד  מיפו  שעות,  גבי  על 
פעמיו  שם  הוא  המאוחרות.  הלילה  בשעות  רק 
שהיה  החשובים  העסקנים  אחד  של  למעונו 
עקיבא  ר’  הגרמני,  הקונסול  של  ממקורביו  גם 
דלתו  על  נקש  תקווה,  פתח  ממתיישבי  ליברכט 
עקיבא  ר’  עיניים.  בארבע  עימו  לשוחח  וביקש 
האזין בדריכות לתרגום תוכן הדפים ונחרד, האיש 
שהביא את החומר המזעזע ביקש להסתלק ורק 
הגזירה,  לביטול  שביכולתך  כל  עשה  “אנא  ביקש 
אבל למען ה’ אל נא תגלה ממי נודעה לך המזימה”. 
תקווה  מפתח  העסקן  עירב  שחר  עם  למחרת 
עסקנים ידועים נוספים ויחד הם עלו לירושלים אל 
הקונסולים הגרמניים והאוסטריים, בהשתדלותם 

נגנזה החוברת עוד בטרם הופצה, ובא לציון גואל.

פצצה אחת וזהו
הכותבת  היד  חדלה  מכן  לאחר  מחודשיים  פחות 
את  מצא  המוות  חייה,  יומן  שורות  את  למלא 
השנים  בשמונה  חי  בה  בעיר  העשיל  שמואל  ר’ 
בית   – לעזוב  נכסף  כה  אותו  ובמקום  האחרונות 

הדפוס של ‘איתין’.
מטוס הפצצה גרמני, אחד מתוך להקה שהסתערה 
על נמל יפו, הנחית פצצה אחת סמוך לבית הדפוס, 
קבוצת  עם  ביחד  שם  ששהה  העשיל  שמואל  ר’ 
שנה.  ארבעים  בן  אך  והוא  במקום  נהרג  יהודים 
הוא לכאורה לא ידע על כך, אך חודשיים קודם לכן, 
שהיה  מורו  גם  השמימה  בסערה  ועלה  הסתלק 
ב”ר  אברהם  רבי  המופלא  והחסיד  הגאון  כידידו, 

נחמן, שנפטר באותה שנה באומן.
מתוך “ניצוצות” 

היומן שחשף: בית הדפוס בו נרצח הרב פרידמן הי”ד

להצלחת ולרפואת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

טל משה בן בת שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים לכל הישועות

 להצלחת משפחת שרון

 להצלחת משפחת אלישקוב

 להצלחת נתן בן אדל

 להצלחת משפחת אוקן

 להצלחת משפחת שילר
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בס“ד

ה’ “ב “נר  כז(  כ,  )משלי  כתיב  הנה   - הנרות”  את  העלותך 
באור  מאירה  מישראל  אחד  כל  שנשמת  אדם”,  נשמת 
ה’. אך ישנם כאלו מבני ישראל שאור נשמתם אינו גלוי 
לכל, אלא טמון בעומק הלב ומכוסה בכמה העלמות המסתירות על 

אור ה’.
וזוהי עבודת אהרן כהן גדול, “להעלות” ולגלות בכל “שבעת הנרות”, 
נשמתם,  של  ה’”  “נר  את  ישראל,  בנשמות  הסוגים  שבעת  שהם 
)שבת כא, א(, שנשמתם תתלהב  עד ש’תהא שלהבת עולה מאליה’ 

ותתלהט מאליה בעבודתם לקונם.
ז(, ואל יאמר  זו ‘כשרה בזר’ )רמב”ם, הל’ ביאת המקדש ט,  ו’הדלקה’ 
והדלקת  הנרות’  ב’העלאת  המֻצוה  הוא  הכהן  אהרן  שרק  האדם, 
נשמות ישראל, אלא כל אחד ואחד, וגם ‘זר’, מֻצוה: ‘הוי מתלמידיו 
ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום,  ורודף  שלום  אוהב  אהרן,  של 
לתורה’ )אבות א, יב(, שחובת כל אחד ואחד היא לקרב את אלו שאור 
נשמתם נעלם ומכוסה, ולהעלות ולהדליק את ה”נר ה’”, עד ש”תהא 

שלהבת עולה מאליה”.                                )לקראת שבת(

⋅⋅⋅
הנו”נים ההפוכים - כבוד השם יתברך

והן  ממש,  הקב”ה  של  כבודו  הם  נו”נין  ב’  אלו   - וכו’  בנסוע”  “ויהי 
עיקרו של עולם. לכך בראות יעקב כן, בירך את בניו: “וידגו לרוב”, 
אותם  מכלל  האומות  הוציא  והקב”ה  יסגון”,  ימא  “וכנוני  ותרגומו: 
ביקש  ואבימלך  וכו’,  נכד”  ולא  לו  נין  “לא  דכתיב:  נו”נין  השני 
לי  להשתתף עם יצחק ולהדבק באלו הנו”נין, דכתיב: “אם תשקר 
אלו  ועל  למקומם,  הנו”נין  להחזיר  הקב”ה  ועתיד  ולנכדי”.  ולניני 
ומתאנחים  ישראל,  על  עלילות  תמיד  האומות  מבקשים  הנו”נין 
ודואגים שאין להם חלק בהם, שנאמר “אמרו בלבם נינם יחד” וכו’ 
)תהלים עד, ח(, ובאלו הנו”נין עתיד הקב”ה למיפריך להו לישראל על 

ידי משיח, שנאמר “לפני שמש ינון שמו”.
וכל  יושב באמצע,  “עתיד הקב”ה לעשות מחול לצדיקים, והקב”ה 
באלף  לבא  שלעתיד  נפלא,  רמז  והוא  באצבעו”,  אותו  מראה  אחד 
המרכז  הוא  אשר  עליונה,  חכמה  לגילוי  הצדיקים  יזכו  השביעי, 
בעגולה, שהם ב’ חצאי נו”נין, פונים זה מול זה, והם יכנסו בפנימיות 
העגולה וישיגו מקור החכמה, כל צדיק וצדיק לפי מעשיו ולפי שורש 
במה  מרומז  והוא  כוחו,  לפי  ישיג  אחד  שכל  שאמרו  וזה  נשמתו, 

שאמרו שכל אחד מראה אותו באצבעו...
ובנוחה יאמר”, שעניין  וכו’,  “ויהי בנסוע הארון  ונכתב כאן בפרשה 
הנסיעה והמנוחה הוא דבר עמוק וגדול מהשגחתו יתברך והשראת 

שכינתו בעולם.                
)שיח יצחק ח”א, דרוש בענין ב’ נונין של “ויהי בנסוע וכו’”(
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