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בי נתן מברסלב זיע"א פגש פעם ידיד, וביקש ר
לו  ממנו שיספר לו על אחד מבני עירו, והשיב 
הידיד על אותו אדם שהוא שלילי. אמר לו רבי 
ובעין  יביט על אנשים בשלילה  נתן שאם הוא 
ימצא  ולא  עירו  בני  כל  את  ישלול  בסוף  הוא  רעה, 
אפילו אחד שהוא חיובי. ואם לא ימצא אף אחד חיובי, 
לבסוף ישלול גם את עצמו. אבל אם יסתכל על אנשים 
הנקודות  את  יראה  הוא  חיובית,  ובצורה  טובה  בעין 

הטובות שלהם וילמד עליהם זכות. 

המון עבודה פנימית 
את  ולמצוא  לראות  זה  בחיים  הקשים  הדברים  אחד 

הטוב במי ששונה ממך. לרוב, קשה 
לאנשים להסתכל בעין טובה על מי 
שלא כמוהם, קשה להם לפרגן למי 
שמתנהג שונה מהם או הולך בדרך 

אחרת מהם.
ועוד יותר קשה לדון לכף זכות את 
אתה  כי  בך,  ופגע  לך  שהזיק  מי 
להחזיר  רוצה  ואתה  עליו,  טעון 
כן  פי  על  ואף  בך.  שפגע  כך  על  לו 
גדולה  מעלה  שזאת  יודעים  אנחנו 
לדון כל אדם לכף זכות גם את מי 
שפגע בך, כי חכמינו ז"ל כבר אמרו 

"הוי דן את כל האדם לכף זכות". 
כל  זכות  לכף  דנים  כיצד  זאת?  עושים  כיצד  כן  אם 
אדם, ואפילו את מי שפגע בך? כיצד מוצאים נקודות 

טובות אפילו במי שידוע לך שהוא אדם רע? 
התשובה היא, שה' אוהב כל יהודי בכל מדרגה רוחנית 
בה הוא נמצא, כי כל יהודי הוא הבן שלו, ולכן גם אם 
הוא פגם וחטא כנגדו, גם אז ה' אוהב אותו, כמו אבא 
שאוהב את בנו בכל מצב שהוא נמצא. ולכן אם מישהו 
פגע בנו, עלינו להתחזק ולדעת שאותו אדם הוא הבן 
של הקדוש ברוך הוא, וה' אוהב אותו כמו שהוא, גם 
אם הוא עושה עוולות, ומכיון שה' רוצה בו ומחכה לו 
שיחזור אליו, הוא דן אותו לעת עתה לכף זכות, ואנחנו 
ולאהוב אותו כמו  צריכים ללמוד מה' להיות מתונים 
שהוא, כי הוא הבן של הקדוש ברוך הוא, ולדון אותו 

גם כן לכף זכות לבינתיים. 

שיצליחו  גנבים  מברך  היה  הקדוש  טוב  שם  הבעל 
בגניבה למרות שהוא ידע שהם גנבים, כי הבעל שם 
טוב ידע שמי שמבקש ברכה מה' הוא בסוף יהיה עם 
רוצה  אני  שלמה.  בתשובה  חזרו  אכן  מהם  כמה  ה'. 
קל  יותר  שלפעמים  נפש,  לחשבון  נקודה  לכם  לתת 
לחבק אדם שרחוק ממך מאשר לחבק אדם שקרוב 
אליך. הסיבה היא שעם מי שקרוב אליך יש לך המון 
לכף  פעמים  המון  אותו  לדון  צריך  ואתה  חשבונות, 
זכות, אבל מי שרחוק זה לא קשה לדון אותו לכף זכות, 

כי מה זה משנה לך, הרי אין לך אתו כמעט כלום...
עבודה  המון  צריך  אליך  קרוב  הכי  החבר  בשביל  כי 
פנימית לראות בו כל הזמן את הטוב. ובודאי שלראות 
זה  ובילדיך  באשתך  הטוב  את 
אליך,  קרובים  הכי  הם  כי  קשה, 
טובה  עין  בשבילם  צריך  ואתה 
את  מכיר  אתה  כי  כפליים,  בכפלי 
הקרובים  האנשים  של  החולשות 
עבודה  המון  צריך  ואתה  אליך, 
שאתה  למרות  הטוב,  את  לראות 
היטב.  שלהם  החולשות  את  יודע 
יזכה  טובה  לעין  שזוכה  מי  אבל 
לשלום בית וחינוך ילדים כראוי, כי 

הכל תלוי בעין טובה. 

להגביר את הטוב על הרע 
ורואים  עין טובה  יש  רבינו הקדוש אומר שלצדיקים 
הנקודות  את  הזמן  כל  מחפשים  והם  תמיד,  טוב  אך 
העבודה  עיקר  הזה  בדור  ויהודי.  יהודי  בכל  הטובות 
שלנו היא עבודת זו של הצדיקים, ללמד זכות על כל 
יהודי ולמצוא בו נקודות טובות, ואם נתחזק במציאת 
ישראל,  אהבת  את  להגביר  נזכה  הטובות  הנקודות 
ובפרט בימים אלו שעובר על כל אחד מה שעובר, ועל 
עניין  את  להגביר  במיוחד  צריך  בכללות,  ישראל  עם 
העין הטובה, ובכך יתגבר הטוב על הרע ומתוך אחדות 
אחאב  של  כמו  בדור  שאפילו  אויבינו,  כל  את  ננצח 
ניצחו כי היתה להם עין טובה זה על זה ולא דיברו לשון 
הטובה  העין  בזכות  נזכה  אנחנו  גם  אחרים,  על  הרע 
לישועה ולגאולה שלמה, בביאת משיח צדקנו במהרה 

בימינו אמן.
שבת שלום ומבורך

הבעל שם טוב הקדוש 
היה מברך גנבים 

שיצליחו בגניבה למרות 
שהוא ידע שהם גנבים, 
כי הבעל שם טוב ידע 

שמי שמבקש ברכה מה' 
הוא בסוף יהיה עם ה'
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דבר ראש הישיבה

מעוצם  אך  באמת,  במעלה  גדולים  שהם  צדיקים,  יש 
ידי  על  כן  ועל  העולם,  לסבול  יכולים  אינם  קדושתם 
מחמת  אנשים,  איזה  ח"ו  ומורידין  מרחקין  הם  קדושתם  תוקף 
שכועסים עליהם, מחמת שאינם יכולים לסבול מעשיהם המגונים. 
אבל השם יתברך אינו חפץ בזה, כי חפץ חסד הוא ורוצה שהצדיקים 
שהם.  כמו  הם  אם  אפילו  אותם,  ויקרבו  תמיד,  ישראל  על  ירחמו 
מעשיהם  מחמת  עליהם  גדול  בכעס  יתברך  עצמו  הוא  אם  ואפילו 
הרעים, הוא רוצה שהצדיקים יתפללו עליהם ויקרבם, כמו שאמרו 
רבותינו ז"ל על פסוק "ומשה יקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה 
הרחק מן המחנה" )שמות לג, ז(, מחמת שחטאו כל כך, אמר השם 
יתברך: 'אני בכעס ואתה בכעס, אם כן מי יקרבם' וכו', כמובא 

בפרש"י שם. 

וכן מצינו בכמה נביאים וצדיקים שהשם יתברך בעצמו קבל 
ישראל  מעוונות  לו  שיש  כביכול,  צערו  גודל  להם  וסיפר  לפניהם 

ישראל הקפיד  ולא המליצו טוב על  וכשהם חיזקו דבריו  המרובים, 
ובאליהו  פז(,  פסחים  )עיין  הנביא  בהושע  שמצינו  כמו  מאד,  עליהם 
שאמר "קנא קנאתי וכו'", שאמר לו: "ואת אלישע בן שפט תמשח 
לנביא תחתיך" )מלכים א' יט, טז; הפטרת פר' פינחס, כשנקראת לפני שלשת 
'אי  לו  שאמר  בפרש"י(  הובא  )ילקו"ש,  ז"ל  רבותינו  ופירשו  השבועות(, 
יתברך  השם  כי  ישראל',  על  מקטרג  שאתה  על  בנבואתך,  אפשרי 
על  אפילו  ישראל,  על  וירחמו  ישראל,  על  טוב  שימליצו  רק  רוצה 
הגרועים, לקרב כולם אליו יתברך, כמו משה רבנו ע"ה, שמסר נפשו 

על ישראל, ואמר )שמות לב, לב(: "ואם ַאין מחני נא וכו'".      
)ליקו"ה, הל' השכמת הבוקר ד, יא(

'
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לצעירי הצאן סגולה לעשירות...
...

נחה היא בחינת קרבן עני, כמו שכתוב "ואם לא מ
תשיג ידו וכו' והביא עשירית האיפה" וכו', וכמו 
שאמרו רבותינו ז"ל: 'נאמר בקרבן בהמה "אשה 
ללמדך  ניחוח",  ריח  "אשה  במנחה  ונאמר  ניחוח",  ריח 
צריכין  היו  כן  ועל  וכו'.  הממעיט'  ואחד  המרבה  שאחד 
כי  ובערב,  בבוקר  מנחה  התמידין  בקרבנות  להקריב 
מנחה, שהיא קרבן עני, זה בחינת "תפילה לעני", שהיא 
יקרה מאד בעיני ה' יתברך, כמבואר בזוה"ק באריכות. 
כי הקרבנות הם בחינת תפילה כמבואר בדברי רבותינו 
ז"ל, ועל כן התמידין שהם בחינת תפילה צריכין מנחות, 
כי עיקר עליית התפילה, שהיא בחינת קרבן, היא על ידי 
תפילה לעני שעולה תחילה לה' יתברך כמבואר בזוה"ק, 

שזהו בחינת מנחה שהיא קרבן עני כנ"ל. 
כי  דייקא,  'מנחה'  בשם  מנחה  תפילת  נקראת  כן  ועל 
המנחה, שהיא בחינת קרבן עני, "תפילה לעני", אף על 
פי שהיא יקרה מאד מאד בעיני ה' יתברך, אף על פי כן 
צריכה המתקה גדולה עד שתעשה פעולתה בשלימות. 
בחינת  שהוא  דקטנות,  מוחין  בבחינת  הוא  העני  כי 
עיקר  שמשם  הקטן,  המאור  בחינת  הלבנה,  מיעוט 
הדלות והעניות כידוע, ועל כן גם מעט הפרנסה של העני 
באה לו בדוחק ובצער גדול, מחמת שקשה לו להמשיך 
בחינת  דקטנות,  מוחין  בבחינת  שהוא  מחמת  השפע, 
נתעכב  זה  ידי  שעל  דינים,  בחינת  הירח, שהיא  מיעוט 

השפע לו מאד. וזה בחינת 'בתר עניא אזיל עניותא'. 
עיקר  ולהושיעו,  עליו  לרחם  רוצה  יתברך  כשה'  אבל 
ישועתו על ידי צדיק הדור האמיתי הגדול במעלה מאד, 
שהוא עושה עצמו עני, כמו דוד המלך ע"ה שעשה עצמו 
תמיד כעני, כמו שכתוב "ענני כי עני ואביון אני". כי דוד 
עצמו  עשה  כן  על  מאד,  יקרה  העני  שתפילת  ידע 
בחינת  הצדיק  וזה  בזוה"ק.  כמבואר  כעני,  תמיד 
דייקא  הוא  עני,  עצמו  שעושה  משיח  דוד 

יכול להמתיק העניות והאביונות בשרשו, דהיינו שהוא 
ממתיק כל המוחין דקטנות ותכלית קטנות דקטנות עד 
קצה האחרון עד אין תכלית, הכל הוא ממתיק בשרשו 
שהוא  אין,  בחינת  שהוא  מאד,  והנורא  הגבוה  העליון 
חד,  כולא  ששם  וקטנות,  דגדלות  המוחין  מכל  למעלה 

והכל נמתק שם וכנ"ל. 
שעושה  פי  על  אף  משיח,  דוד  בחינת  הצדיק  זה  כי 
עצמו כעני ממש ומשתף עצמו עם כל העניים והדלים 
והשפלים שבעולם, אף על פי כן אינו נופל ח"ו לבחינת 
הוא  ושפלותו  עניותו  בתכלית  אדרבא  דקטנות,  מוחין 
בתכלית הגדלות דגדלות, כי אצלו גדלות וקטנות כולא 
חד, שזהו בחינת הענוה של משה רבנו ומשיח ודוד וכל 

הצדיקים הגדולים האמיתיים וכנ"ל. 
וזה שאנו רואין שם במקומו, במזמור פ"ו הנ"ל, שקרא 
ה' אזנך ענני  ואביון, כמו שכתוב: "הטה  עני  עצמו שם 
כי עני ואביון אני", ובתוך כך מיד קרא לנפשיה 'חסיד', 
כמו שכתוב שם תכף ומיד: "שמרה נפשי כי חסיד אני".

לזה  זכה  דוד  אבל  היטב,  זאת  מבינים  אנו  אין  ובאמת 
היה  כן  פי  על  ואף  באמת,  ואביון  עני  עצמו  שעשה 
וצדיק  'חסיד'.  לנפשיה  וקרא  דגדלות  מוחין  בבחינת 
כזה דייקא הוא יכול לעזור ולהושיע את העניים, מחמת 
אינו  כן  פי  על  אף  עני,  עצמו  את  שעושה  פי  על  שאף 
שהוא  משיח,  בחינת  וזה  ח"ו.  דקטנות  למוחין  נופל 
בחינת עני, כמו שכתוב "עני ורוכב על החמור", שעיקר 
ישועת העניים והאביונים על ידו, כמו שכתוב "יחוס על 
יודע  כזה  צדיק  כי  יושיע".  אביונים  ונפשות  ואביון  דל 
להמתיק כל המוחין דקטנות, שמשם העניות, בשרשן 

העליון כנ"ל. 
התורה  מדעת  העניות  הוא  והדלות  העניות  ועיקר 
שאמרו  כמו  ח"ו,  יתברך  מה'  רחוק  שהוא  והמצוות, 

העני  וכשזה  הדעת'.  מן  אלא  עני  'אין  ז"ל  רבותינו 
כשמרגיש  בפרט  ושפלותו,  פחיתותו  רואה  במעשים 
חובותיו שהוא חייב לה' יתברך על ידי עוונותיו ופשעיו 
הרבים, כשהוא מתחיל להתמרמר לפני ה' יתברך בלב 
נשבר ונדכא ומפרש צערו ושיחתו לפני ה' יתברך, בודאי 
תפילתו יקרה וחשובה מאד מאד לפני ה' יתברך ופותחת 
כל התרעין וכו'. כי זה עיקר תפילה לעני שחשובה מאד 
בעיני ה' יתברך, אבל אף על פי כן עדיין אין לה כח לפעול 
פעולתה בשלימות מחמת תוקף הדינים, כי הוא עדיין 
בבחינת מוחין דקטנות, כי הוא עני מן הדעת וכנ"ל. ועל 
שהוא  האמיתי  הגדול  הצדיק  ידי  על  ישועתו  עיקר  כן 
בחינת משיח, שהוא משתף עצמו עם אלו העניים, אף 
על פי שפגמו מאד ועשו מה שעשו, אף על פי כן רחמיו 
מתגברים עליהם, והוא מוריד עצמו אליהם ועושה עצמו 
כמותם וגרוע מהם, כי הוא ענו מכל האדם אשר על פני 
ח"ו,  דקטנות  למוחין  נופל  אינו  כן  פי  על  ואף  האדמה, 
משה  בחינת  של  הענוה  שלימות  תכלית  בחינת  שזהו 
רוב  זה  ומחמת  זאת.  להבין  יכולין  אנו  שאין  משיח 

העולם טועין בזה בעניין הענוה וכנ"ל.
בלולה  למנחה  סולת  האיפה  "ועשירית  בחינת  וזה 
שהוא  עני,  קרבן  בחינת  שהיא  שהמנחה,  בשמן", 
בחינת מוחין דקטנות, צריכה להיות בלולה בשמן, כדי 
של  אורו  בחינת  הוא  שמן  כי  זה.  ידי  על  הדין  להמתיק 
משיח, בחינת "שמן משחת קודש", שזהו בחינת משיח, 
שכתוב  וכמו  בשמן,  שנמשח  שם  על  'משיח'  שנקרא 
"על כן משחך אלקים אלקיך שמן ששון". היינו, שעיקר 
המתקת המנחה, שהיא בחינת קרבן עני, בחינת מוחין 
שהוא  משיח,  בחינת  ידי  על  המתקתו  עיקר  דקטנות, 
תיקון  עיקר  שזה  המנחה,  בו  שבוללין  השמן  בחינת 
והמתקת בחינת המנחה שהיא בחינת קרבן עני וכנ"ל.                                                   
)ליקו"ה, הל' מנחה ה, ח(

כוס נאה ויקר לקידוש מסוגל לעשירות
)חיי מוהר"ן אות תקע"ז(

 מאת אוריאל פלד



תרדמה בלילות השבת

חוות דעתסיפור השבוע

הפזמונים ב את  יחדיו  שרו  כבר  הבית  ני 
היין  להבות  חיל".  ו"אשת  עליכם"  "שלום 
שבגביע.  האגרמני  ביין  היטב  השתקפו 
כולם השתתקו והתקרבו אל שולחן השבת כדי לשמוע 
את הקידוש. האב לקח נשימה ארוכה ו... נרדם בכסאו!
ובנות  בני  כל  קראו  אבא!"  אבא!  טאטע!  "טאטע! 
אותו  לעורר  ניסה  מישהו  תגובה.  אין  המשפחה. 
הועיל.  ללא  אך  בכתפו  עזה  טלטלה  באמצעות 

"תתעורר, תתעורר!" הילדים צעקו כאחוזי תזזית. 
המבוגרים החליטו שהוא כנראה התעלף והחלו לדאוג 
הצליח  לא  אך  הגיע  הלה  לרופא.  לקרוא  רץ  ומישהו 
הוא  לו.  קרה  מה  להבין  או  העמוקה  משנתו  לעוררו 
הציע להניח לו לישון עד שיתעורר מעצמו. מישהו אחר 

יצטרך לומר קידוש.
עד  התעורר  לא  במקצועו,  טוחן  המשפחה,  ראש 
הבוקר. הוא היה נדהם ונבוך לשמוע מה אירע. אך בליל 

שישי הבא זה קרה שוב. ושוב. ו...
"אוי, לא! לא שוב!" קרא הטוחן ברוב תסכול. הוא קם 
מן הכיסא שבו הוא נרדם על שולחן השבת ומתח את 
איבריו. "מה קורה כאן? שום דבר לא עוזר! אני לא יכול 

להמשיך ככה. מחר אני הולך לרבי!".
ביום הבא הוא הלך לזיכלין, אל הרב שלו, האדמו"ר רבי 
שמואל אבא זצ"ל, וסיפר לו את הסיפור כולו. בדמעות 

הוא התחנן בפניו לרפאו מן הצרה המוזרה הזאת.
"נראה לי", כך אמר הרבי, "שבאופן כלשהו חיללת את 
השבת, ולכן מן השמיים מונעים ממך לקדם את פניה 

ולקדש אותה".
החסיד התרגז אף יותר. "אני לא מבין. אני כל כך נזהר 
בהלכות השבת. אני? חיללתי את השבת? אני אפילו 

לא יכול לדמיין לעצמי איך זה היה יכול לקרות".
סיפר  הוא  כאשר  לביתו.  היהודי  שב  לב  שבור 
כולם  נדהמו.  הם  אמר  שהרבי  מה  כל  את  למשפחתו 

ידעו היטב כמה הוא מקפיד על שמירת השבת.
חייב  אני  "אבא,  הבוגרים:  מבניו  אחד  אמר  אז  אבל 
מלילות  באחד  צודקים.  הרבי  של  שדבריו  לך  לומר 
ראיתי  מאוחרת,  לשעה  עד  ער  כשנשארתי  השבת, 
עדיין  שאתה  ברור  היה  הלילה.  באמצע  קם  אותך 
חצי ישן. ראיתי אותך מדליק נר כדי להאיר את הדרך 
משום שרצית לקחת לעצמך כוס מים, וכיבית את הנר 
זוכר  כשסיימת. בבוקר המחרת כשראיתי שאתה לא 
לבייש  שלא  החלטתי  החולף,  הלילה  ממאורעות  דבר 
אותך ולספר על הנעשה. אך כעת, כשהרבי עצמו אמר 

זאת, אני רואה חובה לעצמי לספר לך".
האיש מיד שם פעמיו בשנית לעיר זיכלין. 

הוא סיפר לרבי את מה שסיפר לו בנו והרבי הגיב, "אכן 
כך: זה מקור הבעיה. כיצד יכול יהודי להרשות לעצמו 
אשר  הנסיבות  ותהיינה  השבת,  קדושת  את  לשכוח 
 – השבת  כלפי  עיקריות  חובות  שתי  ישנן  תהיינה? 
לזכור אותה )שמות כ, ח( ולשמור אותה )דברים ה, יב(. 
אלוקים אמר את שתיהן בנשימה אחת, כך אומרים לנו 
חז"ל. "זכור" היא חובה שמתבצעת דרך דיבור, על ידי 
ו"שמור" היא  הבעת קדושת השבת במלות הקידוש, 
עת  בכל  מודעים  שיהיו  מנת  על  והלב,  השכל  בעבור 
לקדושת השבת במהלך היום כולו, כדי שלא לחללה. 
אבל אתה נכשלת "לשמור" את השבת, ובכך איבדת 

את הזכות "לזכור" אותה".
כיצד  לי  "אמור  רבי", התייפח האיש,  "אנא 

אוכל לכפר על חטאי? תן לי תרופה, הצילני מצרה 
בלתי נסבלת זו!"

"אין שום דבר שביכולתי לעשות בשבילך. ה"תרופה" 
בשמירת  ניסיון  תעבור  אם  היא  בעבורך  היחידה 
השבת ותעמוד בו בהצלחה. רק אז תתפייס השבת 

ותסלח על העלבון שעלבת בה".
טוב  קצת  להרגיש  לחסיד  גרמו  אלו  אחרונות  מלים 
יותר. הוא נתן אמון ברבי והחליט לעמוד במבחן ויהי 

מה.

⋅⋅⋅
חכר  שממנו  הפריץ  לו  קרא  מכן  לאחר  קצר  זמן 
מסוים  ולאחוז  שנתי  לשכר  בתמורה  טחנתו  את 
להגדיל  מתכנן  שהוא  לו  אמר  הלה  מהכנסתו. 
וכי  הקמח  טחנת  של  הייצור  יכולת  את  בהרבה 
על מנת להחזיר לעצמו את סכומי הכסף הגדולים 
את  להפעיל  מוכרח  יהיה  הוא  להשקיע,  שייאלץ 

הטחנה גם בשבת, החל מעכשיו.
בנימה  הטוחן  אמר  זאת",  לעשות  אוכל  "לא 
פעם  אף  בלבד,  ימים  שישה  עובד  "אני  החלטית. 

לא בשבת".
אתכם  מכיר  "אני  האציל,  אמר  באמת",  "נו, 
היהודים. אתם יודעים לשנות ממנהגכם אם אתם 
היתר  איזה  לך  לכתוב  יכול  שרב  שמעתי  רוצים. 
אבל  בשבת,  לעבוד  תצטרך  לא  אתה  שבזכותו 

הטחנה תישאר פתוחה וכך הכנסותיי יגדלו".
"מעודי לא הקלתי בשמירת השבת וגם הפעם לא 

אעשה כך", הכריז הטוחן בתוקף.
האציל הרים את קולו. "כסיל עיקש! חודשיים ימים 
דעתך  את  לשנות  עליך  אז  ועד  השיפוצים,  יארכו 
העיקשת. אם לא תתחיל להפעיל את הטחנה מיד 

בתום השיפוצים, אשליך אותה מן הטחנה".
מן  הטוחן  את  וגירש  איומו  את  מימש  הפריץ 
לטוחן  הכנסתו,  את  שאיבד  מאחר  הטחנה. 
קשה  להם  היה  קשים.  זמנים  הגיעו  ולמשפחתו 
הוא  כן,  כמו  בסיסי.  מזון  אפילו  לילדיהם  לספק 
עדיין היה נגוע ב"מחלת השבת", אבל החסיד היה 

נחוש בדעתו שלא להיכשל שוב בשמירת השבת.
ומינה  השיפוצים  את  השלים  האציל  בינתיים, 
מנהל חדש לטחנה, כזה שהיה מוכן לעבוד במשך 
התרחשו.  מוזרות  תקלות  אז  אך  השבוע.  ימי  כל 
תאונות מפתיעות גרמו לה לצבור הפסדים גדולים.

הסתם  שמן  עצמו  בפני  להודות  נאלץ  האציל 
בעיותיו קשורות בעובדה שהוא הרס את פרנסתו 
של הטוחן היהודי. הוא שלח לקרוא ליהודי, סיפר 
לשוב  לו  והציע  הטחנה  של  הקשה  מצבה  על  לו 

ולחכור אותה.
"ומה בקשר לשבת?" שאל החסיד.

המוזרות  הבעיות  כל  "אחרי  ענה.  הוא  "תראה", 
נמצא  שאלוקים  מבין  אני  הגדולים,  וההפסדים 

לצדך. עשה כפי שאתה רואה לנכון".
בהצלחה  בורך  מהרה  ועד  לטחנה  היהודי  שב  וכך 
נרפא  גם  הוא  אי פעם.  לו  גדולה מזו שהייתה  אף 
ממחלת ליל השבת שלו בדיוק כפי שאמר לו הרבי. 
"קידוש"  אמירת  גדול,  לעשיר  שהפך  למרות  אבל 

בשבת הייתה ונשארה הנאתו הגדולה ביותר.
)ירחמיאל טילס(
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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

שאלה :
האם מותר לראובן "לאפות מצות" בביתו כאשר שמעון השכן טוען שהעשן 
והחום מזיקים לו ומאידך טוען ראובן שכיון שאפית המצות הוא באופן זמני 

אינך יכול למנוע זאת הדין עם מי
תשובה:

א.לדעת השו"ע נלענ"ד שמעון יכול למנוע מראובן "אפיית המצות "כאשר 
יכול  אינו  ששמעון  נראה  הרמ"א  לדעת  אמנם  אותו  מזיקים  והחום  העשן 

למנוע מראובן "אפיית המצות". וי"ח)עיין הערה( 
יוה"כ  בערב  "כפרות"  לצורך  עופות  ביתו  ליד  להניח  היתר  יש  האם  ב.וכן 
במח'  תלוי  יהא  והריח  הלכלוך  הרעש  מחמת  עליו  לעכב  רוצים  והשכנים 

השו"ע והרמ"א הנ"ל
מקורות ונימוקים

במסכת בבא בתרא )דף כ"ד ע"ב( איתא במשנה מרחיקין גורן קבוע מן העיר 
של  גבוהות  ערמות  בו  שדשים  גורן  הוא  קבוע",  "גורן  פי'  אמה,  חמישים 
תבואה, ומשום כך לזרות בו בעזרת "רחת" )כלי עץ גדול המשמש לזריית 
התבואה( שמגביה את התבואה וזורקה כלפי מעלה והרוח מנשבת ומפרידה 
את המוץ מן הגרעינים, במקרה כזה, הרוח מפזרת את המוץ למרחק רב, ולכן 
יש צורך בהרחקת  חמשים אמה מן העיר, שכן המוץ עלול להזיק לבני העיר 

)שיכנס לתוך עיניהם( עד שיעור זה )רע"ב, רש"י ד"ה שאינו, פסקי הרי"ד.
חברו  של  מנטיעותיו  הקבוע(  הגורן  )את  ומרחיק  במשנה,  מובא  דין  עוד 
ומנירו ) משדהו החרושה( כיד שלא יזיק )המוץ העף מן הגורן(, ובגמ' )שם( 
פי' מדוע בדין הראשון של המשנה מבואר  ומ"ש סיפא  הקשו מ"ש רישא 
שצריך להרחיק את הגורן שלו משדותיו של חבירו בשיעור חמישים אמה 
ומשמע  יינזקו,  שלא  שיעור  שמספיק  מבואר  השני  בדין  ואילו  רוח,  לכל 
"בגורן  מדובר  שבסיפא  אביי  ומתרץ  אמה,?  מחמישים  קטן  שיעור  שהוא 
ברישא  משא"כ  אמה  חמישים  להרחיק  צריך  אין  ולפיכך   ,  " קבוע  שאינו 
שמדובר ב"גורן קבוע" , ולכן צריך להרחיק חמישים  אמה ,ושואלת הגמ' , 
ה"ד "גורן שאינו קבוע" , אמר ריב"ח כל גורן שאינו זורה את התבואה ברחת, 
ופירש"י שבגורן קטן אין צורך ליזרות באוויר בכלי מיוחד כדי להפריד את 
והמאירי  יתנדף מאיליו,  והמוץ  בכרי  ברוח שתינשוב  ודי  המוץ מהגרעינים 
)ד'ה אמר( כתב ש"גורן שאינו קבוע"  אין צריך ליזרות בכלי ודי במה שיעשה 

ביד ,
והגמ' מביאה את דעת ר' אשי שמתרץ באופן אחר והוא, שאין כוונת התנא 
הטעם  את  לבאר  באו  בסיפא  אלא  להרחקה,  אחר  שיעור  ליתן  בסיפא 
ואת  נטיעותיו  את  המוץ  יזיק  שלא  כדי  הוא  ההרחקה  שטעם  הרישא  של 
הצריכה  למה  שביאר  והא(  )ד"ה  ברשב"א  ]ועיין  ע"כ  חברו  של  החרישה 
המשנה דווקא כאן להשמיע את טעם ההרחקה[ והנה, הריטב"א ")ד"ה מה( 
ר"ן ) ד"ה ורב( נמוקי יוסף )ד"ה גורן( וכן כתבו הב"י )חו"מ ס' קנ"ה( רי"ף 
אשי  שרב  כתבו  ועוד  סקי"א(  י"ד  )ס'  חזו"א  מ"ז(  )ס"ק  סמ"ע  כ"ח(  )אות 
נחלק על דברי אביי וסובר שאין צורך להרחיק כלל "גורן שאין קבוע" משום 
ולא  יזיק,  המוץ  הרוח  שע"י  גורם  הוא  אלה  ידו,  על  נעשה  לא  המוץ  שנזק 
שאינו  בדבר  אבל  להזיק,  שקבוע  בדבר  אלא  גרמא  להרחיק  חכמים  חייבו 
בחזו"א  ועיין  להרחיק,  חכמים  חייבוהו  לא  מועט  שבהיזק  להזיק  קבוע 
)שם היטב(, אבל ביד רמה )אות ק'( מאירי )ד"ה מרחיקין( מ"מ שכנים פ"י 
הוא  גם  להלכה  בפירוש המשנה, אבל  רק  על אביי  נחלק  ( שרב אשי  ה"ב 
ששיעור  אלא  יזיק,  שלא  בשיעור  קבוע"  שאינו  "גורן  להרחיק  שיש  סובר 
לפי"ז האם  בישיבה פלפלנו באריכות  ]ובלימוד  זה מועט מחמישים אמה. 
ריב"ח יובן גם לשיטת רב אשי או שמובן רק לשיטת אביי[ והנה הרמב"ם 
חמישים  מהעיר  קבוע"  "גורן  את  'מרחיקין  וז"ל,  כתב  ב'(  הל'  פ"י  )שכנים 
אמה כדי שלא יוליך הרוח התבן בעת שזורה ויזיק לבני העיר' ומרן בשו"ע 
)סי' קנ"ה ס"ק כ"ב( הביאו ומשמע מדבריהם שאיינו חייב בהרחקה אלא 
הנ"ל,  בראשונים  וכמבואר  להרחיק  אי"צ  באמת  קבוע  ובאינו  קבוע  בגורן 
דמכיון שאינו קבוע ועוד שאינו הולך למרחוק  לא הצריכוהו חכמים להרחיק 
יכול  אינו  קלה  לשעה  שהוא  מועט  היזק  דכל  הפוסקים  מזה  ולמדו   , כלל 
לעכב , ובביאור הגר"א )שם ס"ק צ"ג( מבואר שחולק ע"ז וס"ל שגם לדעת 
הרמב"ם והשו"ע חמישים אמה יש להרחיק מגורן קבוע אך גם מגורן שאינו 
קבוע יש להרחיק ונראה להביא ראיה לדבריו מדברי השו"ע )ס' קנ"ה סל"ז 
השכנים  יכולים  שלכתחילה  הרמ"ה  כדעת  מרן  שפסק  "עשן"  היזק  (בדין 
ואכמ"ל  ויל"ע   הנ"ל.  הגר"א  לדעת  ראיה  וזה  תדיר  שאינו  בעשן  אף  לעכב 
תדיר  שאינו  דבעשן  כי"א  לפסוק  הרמ"א  בזה.ודעת  הארכנו  אחר  ובמקום 
אפ' לכתחילה אינו יכול למחות. ולכן לפענ"ד נראה דבנידו"ד לדעת השו"ע 
יכול למונעו  ולדעת הרמ"א אינו  יכול שמעון למנוע מראובן אפית המצות. 
, ועי"ע ב"פעמוני זהב" )ס"ק ל"ד([   ]ועיין עוד בלח"מ ]שם[ שנסתפק בזה 

והמחמיר בזה תע"ב.

 נזקי שכנים )ו'(
חיוב הרחקת נזיקין "בהיזק ארעי"



בזמן הזה

חובת מנהיגי הדור

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

להצלחת ולרפואת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

לעילוי נשמת פלורה בת זוהרה ז”ל

רח‘ מלכי ישראל 16 ירושלים | מוקד אירופנים:  02-800-80-80

מגוון קבוצות 
חורף לאומן  

במחירים 
המשתלמים 

   אירופניםביותר
שירות אירופאי בכל העולם EUROPNIM

לטוס לכל מקום בעולם
בסטנדרט שירות אירופאי

בס“ד

אשר מ “איש  )בפרשתנו(:  שכתוב  כמו  רוח,  בחינת  הם  הדור  נהיגי 
רוח בו” - ‘שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד’. וישראל הם בחינת 
וצריכין  רכא:(.  פינחס  )זהר  עלמא  דכל  ליבא  הם  ישראל  כי  ליבא, 
מנהיגי הדור לנשב בבחינת רוחם על כל אחד מישראל, שהם ליבא דעלמא, 
לנפח מהם העפרוריות, דהיינו מרה שחורה שנופל עליהם, שעל ידי זה אינו 
יכול האיש הישראלי, שהוא בחינת לב, לדלוק ולבעור להשם יתברך. גם יש 
רשעים שהם בחינת ערב רב, וכשהם נופלים על הלב, דהיינו על ישראל, 
זה גם כן בחינת עפרוריות, שעל ידי זה אין יכול לבעור כנ”ל. ועל כן צריכין 
מנהיגי הדור לנפח העפרוריות מן הלב, דהיינו מכל אחד מישראל, וחוזרין 
ונתחברין חלקי האש שבכל אחד ואחד מישראל, ונתקשרין ישראל ביחד, 
ונעשין בחינת לב. וכל אחד ואחד מישראל נעשה בחינת לב למקום, שצריך 

שיהיה שם בחינת לב, וחוזר ובוער להשם יתברך כנ”ל.                           
)ליקו”מ ח”ב סי’ ט’, עיי”ש(

⋅⋅⋅

התחזקות בתורה ובמצוות בשלושת השבועות
נושא  את  המצרים  בין  בימי  ללמוד  קרא  מליובאוויטש  האדמו”ר   *
שבכתב  התורה  מפרשיות  החל  בו,  העבודה  וסדר  כליו  המקדש, 
)תרומה, תצוה, ויקהל ופקודי(, ספר יחזקאל )מ־מג(, דרך התורה שבע”פ 
)מס’ תמיד ומדות(, ועד הלכה למעשה )במהרה בימינו( - בהלכות בית 

הבחירה ב”משנה תורה” לרמב”ם. 
* האדמו”ר מגור, בעל “בית ישראל”, החל ללמוד מס’ תענית בתחילת 

בין המצרים וסיימה במוצאי תשעה באב לפני ערבית.
* “בזמן הזה שהוא “בין המצרים” שאז שליטת הנחש הקדמוני רח”ל 
עסק  ידי  על  הזמן  בזה  חדש  חיות  ליתן  אנו  צריכין  אזי  משליטתו, 
התורה הקדושה באלו הסדרות השייכים לאלו השלש שבועות, כי הם 

מדברים מעניין הקרבנות ושאר עניינים גדולים” )תורת מנחם(.
ועסק  אמת”,  “שפת  בעל  מגור,  האדמו”ר  ישב  היום  כחום  פעם   *
ם  בתורה. מישהו העיר כי החום מעיק מאד. ענהו הגה”ק זצ”ל: “ַהּׂשָ
הרי   - ה:(  )ע”ז  דברי־תורה”  על  למשא  וכחמור  לעול  כשור  עצמו 
“חמרא, אפילו בתקופת תמוז קרירא ליה!” - ‘חמור, אפילו בתקופת 

תמוז קר לו!’ )שבת נג.(…” 

טאטע
054.844.1858 | tate.odel@gmail.com

מתנות ומזכרותצילוםסטודיו לעיצוב גרפי

בס"ד בר"ה

להשכרה 
בסמיכות לציון הקדוש באומן

מתחם מפואר עד 60 מיטות + 
חדר אוכל, מקווה חדש

מתאים לקבוצות וליחידים
0548460918 | 380934487544

מאת: א. צמחשיחת חברים

שוב זעזוע בחילול קברי צאצאי רבינו

המצבות שחוללו על ידי אנטישמיים

של ש בתו  בקבר  ופוגרום  ונדליזם  וב 
רבינו הק’ בקרימנצ’וג – כעת חוללו 
קבריהם של הרבנית שרה ע”ה בתו 
זצ”ל,  אייזיק  יצחק  ר’  ובעלה  הק’  רבינו  של 
מרת חיה ובעלה ר’ אהרן זצ”ל. בבית העלמין 

היהודי בקרימנצ’וג שבאוקראינה.

בפעם הרביעית 
קברי  למסע  שיצאו  ברסלב  חסידי  קבוצת 
של  בקברה  והגיעו  באוקראינה  צדיקים 
שרה ע”ה בתו של רבי נחמן מברסלב זיע”א 
למראה  נחרדו  קרימנצו’ג  בעיירת  הקבורה 
הוונדליזם והפוגרום הנוראי במקום קבורתה 
של הצדקת שרה ע”ה. על פי העדויות, מבנה 
לרסיסים  נופצה  המצבה  כליל,  נשרף  האהל 
ונזרקה בשטח בית החיים, המתפללים אספו 

אבנים והקימו מצבה מאולתרת לזכרה.
הקבר  חולל  )כזכור,  הרביעית!!!  הפעם  זו 
באדר  ושוב  תשע”ה,  שבט  תשע”ד,  בתמוז 
של  שקברה  האחרונות  בשנתיים  תשע”ה( 
שרה ע”ה מחולל בצורה מחפירה על ידי גויים 
מהמראות  הזדעזענו  בעבר  אנטישמיים, 
ועד  ומאז  ימ”ש   הפורעים  שחוללו  הקשים 
היום לא נעשה דבר בכדי למנוע את החילול 
הנוראי, למרות שהאוהל נבנה ושופץ מחדש, 
השטח נשאר פרוץ ללא כל שמירה מינימלית 

וכל הרוצה עושה כל העולה על רוחו. 
קיבלו  מקומיים  יזמים  שנים,   9  - כ  לפני 
בית  בשטח  מגורים  בנייני  לבניית  אישור 
על  נודע   כאשר  למדי.  מוזנח  שהיה  העלמין 
לעיר  בדחיפות  עסקנים  הגיעו  התוכנית, 
בשטח  הקברים  בשיפוץ  והחלו  קרימנצו’ג 
בית העלמין, דבר שהצליח לבטל את תוכנית 

הבנייה.
אבות’  ‘גדר   - צדיקים’  ‘אהלי  אגודת  יו”ר 
ר’ ישראל מאיר גבאי שליט”א סיפר  הרה”ח 
בראיון ל’אומן שלום’ ואמר כי ידוע, שחילולי 
ואירופה  אוקראינה  ברחבי  הקברות  בתי 
מקומיים  אנטישמיים  יום,  מדי  מתבצעים 
בבתי  השומרים  של  קיומם  אי  את  מנצלים 
את  רוחם,  על  העולה  ככל  ועושים  העלמין 
הפזורים  הקברות  בבתי  החילול  מעשה 
ברחבי אוקראינה לא ניתן למנוע ללא הצבת 
עד  המתחם  כל  את  שיקיף  מאסיבי  גדר 
הקמת  עלויות  השמירה,  תוצב  שבו  לנקודה 
של  בעלויות  מסתכם  קברות  בית  סביב  גדר 
מליוני דולרים, בפרט כשמדובר בבתי קברות 

המשתרעים לאורך קילומטרים רבים.
הקברות  בתי  חילולי  רבות  לעיתים 
יזמי  ידי  על  מתבצעים  באוקראינה 

הקרקע  את  לידם  לקבל  המנסים  נדל”ן 
שמצבה לא מוגדר בחוק, ויש צורך לסמן את 
הקרקע כבית קברות שאין לגעת בו, דבר זה 
מצריך עבודת מחקר של שנים הכוללת הצגת 
מפות ישנות בפני העירייה שבהן ניתן להוכיח 
את מיקומו המדוייק של בית הקברות הקיים 

זה מאות שנים.
נידון  אוקראינה  ברחבי  הקברות  בית  נושא 
בעבר על ידי עסקנים ורבנים שעירבו את כל 
התערבו  הפעילים  בין  לסייע,  יכול  שהיה  מי 
ועסקנים  ישראל  במדינת  ממשלה  שרי 
להישגים  להגיע  שהצליחו  העולם  ברחבי 
והחורבן  ההרס  גרמניה.  מול  משמעותיים 
ידי  על  נעשה  אירופה  ברחבי  הקברות  בבתי 
האיומה  השואה  בתקופת  הנאצית  גרמניה 
בנושא,  הגרמנים  להתייחסות  והדרישה 
בשנת  הגרמנית.  בחוקה  הכרה  לכדי  הגיע 
המחייב  הגרמני  לחוק  הנושא  הוכנס   2015
בבתי  הגדר  בניית  את  לתקצב  גרמנייה  את 
בשנה  אירופה,  ברחבי  הפזורים  הקברות 
שהחלו  מגרמניה  צוותים  נשלחו  האחרונה 

ליישם את החוק שנקבע”.

בניית גדר מסביב 
נדרשים  אנו  הגדר  בניית  את  לאפשר  “בכדי 
להמצאת המפות והאישורים על מיקומם של 
 3 במשך  רב,  זמן  שאורך  דבר  הקברות  בתי 
שנים אני עובד על השגת המפות בכדי למנוע 
מהעירייה את הפשרת הקרקע לבניית שטח 
המפות  כל  את  בידינו  יש  ה’  ברוך  מגורים, 
בית  של  המדוייק  מיקומו  על  וההוכחות 
הקברות המשתרע לאורך 1 ק”מ  - הצוותים 
המסמכים  כל  את  לידם  קיבלו  הגרמניים 
את  יחלו  הקרובה  ובשנה  הדרושים  והמפות 
בה  העלמין  בית  לכל  מסביב  הגדר  בניית 
בסיום  וחתניו,  ע”ה  שרה  רבינו  בת  טמונה 
בניית הגדר נציב שומר מטעמינו שיאייש את 

מוצב השמירה 24 שעות ביממה”.


