
  

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 

ואפשר ר תפילה"  מ"בעל  הנקרא  מעשה  סיפר  בינו 
הוא  תפילה  הבעל  מוסר.  הרבה  זה  ממעשה  ללמוד 
כנגד הצדיק האמת, שעל ידי כח התפילה מחזיר את 
להמון  יורד  שהצדיק  אע"פ  כי  בתשובה,  העולם  כל 
העם ומדבר עימהם שיחות חולין, יחד עם זאת הוא מתפלל 

על כך...  וזו כל העבודה של ה"בעל תפילה".

לדון עצמו לכף זכות 
כתוב במעשה הנ"ל שפעם אחת הייתה רוח סערה שבלבלה 
את העולם, וע"י הרוח סערה נגרם נזק גדול שהשתבשו כל 
ליבשה  ים  ונהפך  העולם  בכל  גדול  בלבול  ונהיה  הדרכים, 
אמר  רבינו  וכו'...  ליישוב  מדבר  למדבר,  עיר  לים,  ויבשה 
זה  והיום  וסיגופים  תעניות  עושים  היו  הצדיקים  שפעם 

סלולה  דרך  היה  זה  פעם  הדרך,  לא  כבר 
כל  כשהדור  והיום  חזקים,  דורות  היו 
אפשר   אי  וגשמיות  ברוחניות  חלוש  כך 
דרך  שזו  והגם  תפילה,  ע"י  רק  לפעול 
ישירות  היא מגיעה  אבל  עוקפת  כביכול 
בנדר  יצחק  לוי  ר'  מסביר  הישנה.  לדרך 
זצ"ל שהרוח סערה היא הסטרא אחרא, 
לבלבל  לעשות  רק  הוא  שלה  הכח  וכל 
את הקיים, אבל היא נקראת "אל אחר", 
"סריס" מכיון שאינו יכול להוליד ולעשות 
פירות, מה שאין כן בקדושה שיש את כח 
ההולדה, כי הקדושה עושה פירות תמיד.

איך האדם הפשוט יכול להבדיל בין הקדושה לסטרא אחרא? 
התשובה היא שבקדושה בונים כל דבר לאט לאט, אבל בצד 
בפני  עומדת  הנאה  וכל  ורגעית,  מיידית  היא  ההנאה  הס"א 
ללימוד  מצטרף  לימוד  כל  ובקדושה  חיבור,  ללא  עצמה 
להצטרף  יכול  שדבר  "קדושה"  נקרא  וזה  כך  אחר  שילמד 
בטומאה  פירות,  עושה  אינה  כאמור  הטומאה  אבל  לדבר, 
אפשרות  שום  אין  וממילא  שארית  שום  אין  ההנאה  לאחר 

להתחברות.
ושלושת  המקדש  בית  חורבן  בחינת  זה  סערה  הרוח 
השבועות  שלושת  שמתחילים  אלו  ובימים  השבועות, 
התיקון נעשה ע"י הקדושה שבונה הכל מחדש, ובפרט ע"י 
אהבת חינם חצות ושדנים את החבר לכף זכות, ומסתכלים 
על הטוב שבו, וגם על הטוב שיש בעצמו, ועיקר הקושי הוא 
עצמו  מתיר  חבוש  ש"אין  מכיון  זכות  לכף  עצמו  את  לדון 
שאדם  טובה  נקודה  וכל  ה:(,  ברכות  )מסכת  האסורים  מבית 
מוצא בעצמו זה בחינת אלוקות )כמ"ש בליקוטי הלכות הלכות 

השכמת הבוקר א'(. 

"לא  הזמן  כל  אומרת  ולשבור,  להרוס  שכוחה  סערה  הרוח 
טוב", הרע אומר כל הזמן "לא, זה לא בסדר", והעבודה שלנו 
היא בדיוק הפוכה שצריך להיות טוב עין, ותמיד לראות את 
הטוב, ואת הנקודות הטובות שיש בשני, וגם בעצמו, ובתורה 
רפ"ב כותב "אפילו רשע גמור לא יכול להיות שאין בו מעט 
שהיה  ואפילו  צדקה,  מצוות  קיים  אדם  אם  אפילו  טוב", 

בנתינת הצדקה הרבה פסולת כי היו שם אנשים שראו את 
מעשה הנתינה ויש לאדם כבוד מזה והוא שמח בכבוד הזה, 
על כל פנים הייתה איזה נקודה טובה, סוף סוף עשית משהו, 
)שם(:  כתוב  עוד  למישהו.  הרעת  או  הזקת  ולא  צדקה  נתת 
"אדם צריך לחפש ולמצוא בעצמו גם מעט טוב..." גם  מעט 
זה טוב, בדרך כלל אדם רוצה המון ולבסוף לא זוכה לכלום, 
וזה מכיון שרצה הכל, כי צריכים לדעת לשמוח גם במעט, ואז 
לא מפסידים הכל, אם תחזק את המעט טוב, ואז ממילא כבר 
"אין רשע", רבינו אומר דבר מופלא, שאם אדם רק יסתכל 
בעין טובה הוא יכול להפוך את האדם הרשע לצדיק על ידי 
המחשבה בלבד, שרואה בו טוב הוא מעלה אותו לכף זכות 
וכך יחזור בתשובה, האדם השני אינו צריך לדעת שאתה דן 
אותו לכף זכות, אבל עצם המחשבה שאתה חושב עליו טוב 

ע"י כך כבר הכל יתהפך לגמרי. 
מכיון  השתלשל  הבית  חורבן 
שהייתה שנאת חינם ולא היה שלום 
השאלה  ונשאלת  לחבירו,  אדם  ביו 
אדם  לבני  קשה  כך  כל  זה  מדוע 

להיות בשלום עם אחרים? 
לאדם  שאין  שמכיון  היא  והתשובה 
שלום  "אין  בחינת  עצמו  עם  שלום 
בעצמיו", קשה מאד שיהיה לו שלום 
עם מישהו אחר.., כי בכדי לתקן את 
צריך  אדם  והכללי,  הפרטי  השלום 
ואפשרות  יכולת  לו  שיש  להאמין 
לתת ולקבל מהשני, ואם הוא לא חזק בדרך הזו, הוא לא יוכל 
להאיר לשני, וממילא לא ייווצר חיבור ביניהם, ואותו הדבר 
הוא  איך  אז  פנימי,  שלום  לו  אין  בית,אם  שלום  בנושא  גם 

יוכל להאיר לאשתו? 

"שחורה אני ונאוה" 
הרבי אומר שצריך להאיר בה דרך, ואם לא תהיה חזק בדרך 
שלך לעולם לא תוכל להאיר בה, הכל תלוי באדם, כשהוא 
זה  כנ"ל,  אלוקות  בחינת  זה  טובה  נקודה  בעצמו  מוצא 
נקרא "שחורה אני ונאוה" כלומר בתוך השחרות אני נאוה, 
"שחורה אני ונאוה" שחורה אני, זה חטא העגל ונאוה אני 
במעשה המשכן, ה' אמר אתם לקחתם זהב עשיתם ממנו 
משכן,  ותעשו  זהב  תביאו  לתקן,  אפשרות  לכם  ניתן  עגל 
ה' יתברך תמיד נותן לאדם את האפשרות לתקן, וכך היה 
אצל אדם הראשון שלמרות שחטא, ה' לא סגר בפניו את 

השער ונתן לו פתח לחזור בתשובה. 
ולכן  רוצה בתשובתו  ה'  יורד לאן שיורד,  כי אע"פ שאדם 
הוא מחכה ומוכן לעזור, וזה נמשך מגודל רחמנותו של ה' 
ולכן  רחמים,  של  מידות  עשרה  משלוש  שנמשכת  עלינו, 
ע"י  כי  כמוך...",  לרעך  "ואהבת  מש"כ  היא  התורה  עיקר 
בית  את  בונים  ובזה  חינם  שנאת  של  הפגם  מתקנים  כך 

המקדש. 
שבת שלום ומבורך

החורבן הגיע משום 
שהייתה שנאת חינם 

ונשאלת השאלה 
מדוע זה כל כך קשה 

לבני אדם להיות 
בשלום עם אחרים? 

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

הדרך לתיקון החורבן

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 מטות-מסעי

כ"ז תמוז ה'תשע"ז

גליון מס' 535

דבר ראש הישיבה

פסק המגן אברהם )או"ח סי' תכח ס"ק ח', בשם צרור המור( שלא 
רומז  מסעות  מ"ב  כי  הפרשה,  בקריאת  במסעות  להפסיק 
לשם מ"ב. ובלי ספק היה בכל מסע נסיונות אחרות וסיעתא דשמיא לעבור 
המקום והנסיון אשר בו, והיגיעה אשר יגעו בני ישראל ארבעים שנה במ"ב 
מסעות אלה, על ידי שנזכרו בתורה הקדושה ונכתב מוצאיהם למסעיהם על 
רבנו ע"ה שיזכיר בתורה הקדושה אשר הוציאו  יתברך שפעל משה  ה'  פי 
בני  לפני  הדרך  הוכן  זה  ידי  על  ומסע,  מסע  בכל  מזולל  יקר  ישראל  בני 
ישראל לכל הדורות שיוכלו לעבור לשלום כל הנסיונות ומסעות אלו, כמו 
תבערה, קברות התאוה, בפרט בקריאת פרשה זו יוכל לעבור כל המסעות 
בשבת אחת על ידי אהבת דבקות בתורה הקדושה מסייע כל תיבה ואות 

שבתורה הקדושה לאיש ישראל לעבודת הקודש.
 )שפתי צדיק(

⋅⋅⋅
טעם לפטירת אהרן הכהן בר"ח אב

... והנה משה ואהרן שבחר בהם הקב"ה הם מאירין לעולם לבני ישראל בכל 
מבחייהם',  יותר  במיתתן  צדיקים  'גדולים  ז:(:  )חולין  שאמרו  כמו  הדורות, 
"ונחלתם לעולם תהיה". ומיתת אהרן כתיב בתורה, "ויעל" כו', בראש חודש 
אב, כדי שזכותו יעמוד לנו בזה הזמן השפל. כענין דאיתא במשה רבנו ע"ה 
שנקבר מול בית פעור להגן בזה המקום השפל מכל המקומות, כן הוכן אהרן 
כי בית המקדש נחרב  נזכה לבנין בית המקדש,  ובזכותו  להגן בזה החודש. 
על ידי שנאת חנם, ואהרן הוא היפוך זה לגמרי שרודף שלום ואהבה, לכן היה 
הוא יסוד בית המקדש. וזכה אהרן לדורות כמו האבות בכח "יראת ה' טהורה 

עומדת לעד", ועל זה רמזו )במדבר רבה טו, ו( 'שלך לעולם קיימת'... 
)שפת אמת, מסעי תרנ"ט(

'
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מים עמוקים
לזכור חסדי השם ונפלאותיו תמיד

02-633-8444

מגוון קבוצות קיץ!
ההרשמה בעיצומה
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וקברות  צדיקים
אומן

לצעירי הצאן הקנאה...

יצחק ש הרב  מורנו  בני  לאהובי  לום 
שיחיה. 

תורת  "זכרו  תיבות  ראשי  'תמוז'   ...
כי  חסרה  והוא"ו  תורתנו",  מתן  "זמן  משה", 
)ליקו"מ  וא"ו  ורחבן  שארכן  הלוחות  נשברו 
כמו  היטב  זה  כל  לזכור  וצריכין  רי"ז(,  תורה 
שהוא  בעצמו,  התורה  מזאת  מוזהרין  שאנו 
כל  כי  וכו',  'זכרו'  שהוא  'תמוז'  תיבות  ראשי 
הם  כי  ממש,  משה  תורת  הם  אלה  דברינו 

קיום התורה! 
הפעם  ועוד  הפעם  עוד  לחזור  צריכין  ועתה 
וכו' וכו', זכור זכור היטב היטב את כל הטובות 
מימות  עמנו  יתברך  השם  שעשה  והנפלאות 
משה רבנו ע"ה, מיום מתן תורה עד היום הזה, 
לברכה  זכרונם  רבותינו  אותנו  שהזהירו  כמו 
נפלאותיו  "זכרו  שכתוב  כמו  זה.  על  הרבה 
אשר עשה", "זכור את יום אשר עמדת לפני ה' 
אלקיך בחורב" וכו', ואשר עשה עמנו בכל דור 
ודור על ידי כל הצדיקים אמיתיים בני עלייה 
בדור  עימנו  עשה  אשר  ובפרט  דור,  שבכל 
ותכלית  ועבדותנו  בעניותנו  שאנו  הזה, 
פלאים  ירדנו  אשר  שפלותנו  תכלית 

חסדו  יתברך  ה'  הפליא  הרבים  בעוונותינו 
להזכירנו  כזאת  להשמיענו  עימנו  וישועתו 
בכל פעם את ה' אלקינו ואת תורתו הקדושה, 
חיים,  היום  פה  אלה  כולנו  אנחנו  שגם  עד 
נוכל להזהיר עצמנו בכל פעם בגדולת הבורא 
היחיד הקדמון יתברך שמו המשגיח בכל עת 
עלינו, הצופה בכל עת להטיב אחריתנו, כאשר 
אנו רואין בכל פעם בעוצם שפלותנו, שנדמה 
חס  תקוה  אפס  כמעט  שכמעט  פעם  בכל 
ותוחלתי  נצחי  אבד  "ואומר  בבחינת  ושלום. 
 - אוחיל  כן  על  לבי  אל  אשיב  זאת  וכו',  מה' 
חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו" )איכה ג, 
יח־כב(, וכמו שאנו אומרים שלש פעמים בכל 
יום "ועל נסיך שבכל יום עמנו וכו', הטוב כי לא 

כלו רחמיך" וכו'. 
חמדת  חביבי  בני  שלמה,  באמונה  ותאמין 
האלה.  הדברים  כל  נאמרו  עליך  שגם  לבבי, 
וכבר כתבתי לך הרבה, בפרט באגרת הסמוך 
ה'יגון  להפוך  ותיזהר  בשבוע העבר, שתיזהר 
תשואת  לי  נותן  ואתה  ל'שמחה',  ואנחה' 
חן הרבה על זה, ואף על פי כן אתה כותב לי 
מרירות בכל פעם שקשה לי לסבול - לא כך 

היא המידה, בני ידידי, כי אם אמנם לב נשבר 
יקר מאד, אבל ביותר צריכין להתגבר להפוך 

הכל לשמחה. 
עד  היכן  עד  חביבי  בני  יודע  אינך  עדיין  כי 
אחד,  לכל  ונפלאותיו  ה'  חסדי  מגיעין  היכן 
בפרט האוחזים עצמם בקשרי חבלי עבותות 
הממשיך  האמת,  הקדוש  בהצדיק  אהבה 
ובכל עת חסדים חדשים בכל פעם.  יום  בכל 
ותהילה לאל גם אתה אחד מהם, מן האוחזים 
ימוט  בל  וחזק  אמיץ  בקשר  לנצח  באמת  בו 
על  ולדלג  לרקוד  רק  לך  יש  ועתה  לעולם. 
ההרים מתוך רוב שמחה שזכית להמנות עם 

האוחזים בו בעזרת השם יתברך...
תבין  ובודאי  להאריך,  פנאי  אין  מזה  יתר   ...
ואמץ  חזק  רק  דבריי,  מתוך  הרבה  דברים 
תורה  יום  בכל  לחטוף  דברינו  כל  לקיים 
ותפילה ומעשים טובים, ולשוח בינו לבין קונו 
נפשך,  לשמח  מאד  להתחזק  כולם  ועל  וכו', 

"נגילה ונשמחה בישועתו"! 
דברי אביך, נתן מברסלב. 

)עלים לתרופה(

ע"י הקנאה שמחפש מה יש אצל חברו טוב, יותר ממה שיש אצלו, על יד זה נופל ממדרגתו!
)מתוך ספר המידות ערך קנאה(

 מאת אוריאל פלד

ברוך השם, יום א' חקת, ר"ח תמוז תר"א, ברסלב. 



נשמה גדולה ומיוחסת
חוות דעתסיפור השבוע

אליעזר ב רבי  נולד   )1667( תכ"ז  שנת 
הגדול  ליבר  'רבי  כל:  בפי  שכונה  ליבר, 
שהיה  אשכנזי,  אברהם  רבי  לאביו  מברדיטשוב', 
שמשון  רבי  הקדוש  של  בנו  שמואל,  רבי  של  בנו 
באב  ב־ג'  המוקד  על  שעלה  הי"ד,  מאוסטרופולי 

ת"ח )1648(, בעת גזרות ת"ח ות"ט.
אמו של רבי שמשון מאוסטרופולי, הייתה בתו של 
המהר"ל  של  אחיו  ליווא,  בצלאל  ב"ר  שמשון  רבי 
דוד המלך  עד  הגיע  מפראג, שייחוסם המשפחתי 
ע"ה. כמו כן היה מיוחס לר' יחיאל מיכל מנמירוב 

ול'מגלה עמוקות', ר' נתן נטע שפירא זי"ע.
בבית גדול זה, עם ייחוס רם שכזה, עלה רבי ליבר 

הגדול ונתעלה עילוי אחר עילוי.
אביו של רבי ליבר, שגר בעת הולדתו בקרקוב, עזב 
את העיר בשנת ת"ל, בשל פרעות שפרעו באותה 
תקופה ביהודי העיר, ועבר להתגורר בעיר בוסטריך, 
ברדיטשוב,  בשם  קטנה  לעיירה  סמוכה  שהייתה 
שם קיבלו אותו תושבי המקום כ"מגיד" של העיר. 
לבית  הסתלק  אברהם  רבי  כאשר  תנ"א,  בשנת 

עולמו, מונה רבי ליבר לשמש כ"מגיד" העיר.
מעשה מופלא היה ברבי ליבר הגדול, שבעת אשר 
יצא מן העיר להתפלל תפילת מנחה ביער, היכהו 
הדוכס מכות נמרצות מכיון שלא שמע אותו בעת 
מחילה,  ממנו  שביקש  ובעת  בתפילתו,  דבקותו 
ציווה עליו רבי ליבר הגדול שיבנה בית כנסת באותו 
מקום בו נשפך דמו ארצה, ולהקים קהילה יהודית 
בעיר. מיני אז הפכה ברדיטשוב לעיר ואם בישראל, 

עד אשר שנים רבות היה בעיר רוב יהודי. 

⋅⋅⋅
מן  הייתה  ליבר  רבי  של  היוקדת  ישראל  אהבת 
זה  שהוא  שאמרו  היו  בתקופתו.  המפורסמות 
שהטביע את אהבת ישראל בדמו בעיר ברדיטשוב, 
שכידוע אמרו צדיקים שדי בהזכרת שמה של העיר 

לעורר רחמים על כלל ישראל. 
של  מתלמידיו  שהיה  זצ"ל,  מדינאוויץ  ישעיה  רבי 
רבי ליבר, אמר: "אשר אהבת ישראל שיש לו היא 
לילה  ובכל  ליבר,  רבי  לרבו  שהיה  אלף  מיני  אחד 
היה הולך ביער וחיפש אחר בהמה או עז שהייתה 
תועה בהיער והוביל אותה לעיר, וצווח תחת החלון 

'הא לך בהמתך, או עיזך'".
רבי ליבר הגדול ציווה את בניו אחריו שלא יתחתנו 
ע"ה,  המלך  דוד  מזרע  שהוא  באומרו  כהנים,  עם 
וכהונה עם מלוכה לא יוכלו להתקיים יחדיו. מקובל 
לא  כהנים  שהיו  אחותו  נכדי  משפחת  עם  גם  כי 
נתן רבי ליבר לצאצאיו להתחתן עמם, וישנם רבים 

מצאצאיו שמחזיקים בצוואתו זו עד דורנו אנו.

⋅⋅⋅
ליבר הגדול נחשב כתלמיד חבר של מרן אור  רבי 
שבעת הימים רבי ישראל בעל שם טוב. הבעש"ט 
נהג  הוא  רב,  כבוד  לו  ורחש  בשבחו  הפליג  הק' 
מנת  על  בשנה,  פעמים  כמה  לברדיטשוב  לנסוע 
והעיקר - לטבול במקוה  להתראות עם רבי ליבר, 
של רבי ליבר. מקובל היה, כי המים במקוה של רבי 
ליבר הם סגולה לחולי עיניים, ואנשים חולי עיניים 

הגיעו גם ממרחקים על מנת לטבול במקוה. 
סיפר פעם הבעש"ט הק' לתלמידיו כי פעם אחת 
בהיות רבי ליבר עסוק במצוות פדיון שבויים פגע 
רבי  לו  אמר  לטוב,  זכור  הנביא  אליהו  בשוק  בו 
כרגע  לי  אין  לצערי  ורבי,  'מורי  לאליהו:  ליבר 
פדיון  במצוות  אני  שעסוק  מכיוון  אליך,  זמן 
'עס  ואמר:  הבעש"ט  וסיים  שבויים'. 

זיינען פאראן צדיקים וואס זיינען זוכה צו גילוי 
אליהו, ביי ר' ליברן אבער איז פארקערט, אליהו 

איז זוכה צו גילוי ר' ליבר' )'ישנם צדיקים שזוכים 
הפוך:  זה  ליבר  רבי  אצל  הנביא,  אליהו  לגילוי 
ליבר'(,  רבי  לגילוי  שזוכה  זה  הוא  הנביא  אליהו 
כדוגמת הידוע מהמלאך המגיד שלמד עם ה'בית 
אלא  יותר,  עמך  מאריך  "הייתי  באמרו:  יוסף', 
בסוד  יעמוד  ומי  מלימודך",  לבטלך  ברצוני  שאין 

קדושים.

⋅⋅⋅
דאגה  אלמן,  בהיותו  ליבר,  רבי  של  זקנותו  לעת 
לפרקה  בהגיעה  הבית.  צרכי  לכל  אחותו  בת 
והיא  עמו,  שתינשא  ליבר  רבי  ממנה  ביקש 
בצדקותה אמרה כי רק אם יבטיח לה שיהיו לה 
ילדים ממנו אז תסכים לבקשתו. הבטיח לה רבי 

ליבר והם נישאו. 
לאחר כשנתיים מאז נישאו ולא קוימה ההבטחה, 
הלכה  לברדיטשוב,  הבעש"ט  אחד  יום  הגיע 
כסף  רובל  אלף  של  עצום  פדיון  והניחה  הרבנית 

לפני הבעש"ט והחלה בוכה במר נפשה. 
אמר הבעש"ט לתלמידיו: 'היא בוכה מכיוון שרבי 
אפילו  חידוש?  זה  מה  עליה.  משגיח  אינו  ליבר 
אליהו הנביא זכור לטוב, כשרוצה לדבר עימו צריך 

הרב ליקח לו פנאי תמיד'... 
הרבנית לא ויתרה והחלה בוכה עוד יותר וסיפרה 
הבעש"ט  ליבר.  רבי  של  הבטחתו  על  לבעש"ט 

הרגיעה, והבטיח לה שידבר איתו.
ליבר  ברבי  ופגש  מאכסנייתו  הבעש"ט  יצא 
ועמד  עצים  עם  עגלה  שכר  בשוק,  עומד  כשהוא 

בדבקות ורקד. 
'הנה אומרים למעלה  אמר הבעש"ט לתלמידים: 
קדושה והוא אומר למטה'... והמתינו מעט ואח"כ 
הבעש"ט:  לו  ואמר  שלום,  לו  ונתן  אליו  ניגש 
והכרתי  מאד,  עד  ובכתה  אצלי  היתה  'זוגתכם 
מהבכיה אשר היא באמת, שרצונה שיקיים כבודו 
מה שהבטיח שיהיה לה  דור ישרים ולבסוף אינו 

משגיח עליה, ועל פי דין זה קידושי טעות'.
והרכין הרב ר' ליבר את ראשו ואמר 'אמת דיברה 
ליבר  רבי  ואמר  דיברתם',  ובזמנו  דיברתם  ויפה 
לביתו  חזרה  הבעש"ט  יצא  ומיד  סוד,  לבעש"ט 
במז'יבוז' וזמן מועט לאחר מכן נתעלה הבעש"ט 
לגנזי מרומים, בעיצומו של חג השבועות תק"כ, 
ומספרים שממש בו ביום, כשהיה רבי ליבר כבר 
שמו  את  וקרא  בן,  לו  נולד  אכן  שנים,  כמאה  בן 
'יעקב', ואמר שנתן את שמו כשמו של הבעש"ט, 
ובספרו של נכדו, 'צרור החיים', כתוב על כך: 'ויש 

סוד בדבר'... גם בת נולדה להם, ושמה רחל.

⋅⋅⋅
בברדיטשוב,  ֶדֶבר  מגפת  פגעה  תקל"א  בשנת 

ומאות מתושבי העיר נספו ונקברו בקברי אחים.
נגזרה  שח"ו  רואה  שהוא  אמר  הגדול,  ליבר  רבי 
עצמו  על  מקבל  והוא  העיר,  תושבי  על  כליה 
וקרא  בֶדֶבר,  הוא  אף  חלה  ואכן  כפרתם,  להיות 
לפניו לארבעה אנשים, ואמר להם שהוא מבטיח 
בקבורתו  יטפלו  באם  רע  להם  יאונה  שלא  להם 
ויעשו ככל אשר נהגו לעשות עם הנפטרים, וציווה 
לקוברו בבית העלמין הישן, וכן היה - לאחר זמן 
קצר נסתלק לבית עולמו, בערב שבת קודש, כ"ח 
בחשוון תקל"א, והמגפה נעצרה. זכותו תגן עלינו 
בגאולה  ממש  בקרוב  להיוושע  ישראל,  כל  ועל 

האמיתית והשלמה, אמן כן יהי רצון.

 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 הרה"ח ר' דניאל ראובן שליט"א

לו ע"י  ונקבע  רכב,  שאלה: אדם שנפגע בתאונה ע"י 
תביעת  וכשהגיש  אחוז,   20 בשיעור  נכות  הביה"ח 
החברה,  לרופא  נשלח  הביטוח  לחברת  פיצויים, 
ובבדיקות גילה הרופא שמגיע לו 50 אחוז נכות, האם 

צריך לגלות האמת לנפגע שמגיע לו יותר.

הרמ"א  דעת  הבאנו  הקודם,  בגיליון  הנה  תשובה: 
בסי' י"ז סעי' ב' וז"ל, בע"ד שתבע את חברו בעד דבר 
מועט, והדיין רואה שנתחייב לו על פי דין יותר ממה 
ומקור  ע"כ.  שתבע  ממה  יותר  לפסוק  לו  אין  שתבע, 
דברי הרמ"א הוא מהריב"ש סימן רכ"ז עיי"ש. וגם מרן 
הב"י הביאו בב"י ס"ק   והרמ"א מצא לזה סיוע מדברי 

הגמ'.

מראייתו  הרמ"א:  דברי  על  הקשו  האחרונים  והנה 
בב"ב ואכמ"ל, ]סמ"ע ס"ק כו, ש"ך ס"ק ט"ו, קצוה"ח 
בעז"ה  ונסכם  י"ז[  ס"ק  המשפט  נתיבות  ג',  ס"ק 

השיטות בקצירת האומר,

דעת הסמ"ע והקצוה"ח: שבכל אופן אין לדיין לפסוק 
יותר ממה שתבע התובע, ואע"פ שהדיין יודע שהבע"ד 
לדין,  לציית  רוצה  לא  בדין, אומנם אם הנתבע  טועה 

יכול הדיין לקונסו, שישלם כפי שורת הדין.
דעת הש"ך: שיש חילוק בדבר, אם הדיין רואה ויודע 
שתובע מעט מחמת שטועה בדין, חייב הדיין לפסוק 
ולחייב הנתבע יותר וכפי מה שמגיע לו כשורת הדין, 
או  ומחל,  מזה  יודע  הנתבע  אם  מסופק  הדיין  ואם 
שאינו יודע, בזה אין לו לדיין לפסוק יותר ממה שתבע. 
דאם  התביעות,  סוגי  בן  הבדל  שיש  הנתיבות:  דעת 
או  חוב  ]כגון  ממון,  לו  חייב  שחברו  היא  התביעה 
הדין  כפי  לפסוק  הדיין  חייב  בזה  וכו'[  נזק  תשלומי 
התביעה   אם  אבל  מועט,  דבר  תבע  שהנתבע  אף 
כגון,  חיובים  הנתבע  על  להטיל  רוצה  שהתובע  היא 
אין  בזה  וכדומה,  בית"  "ועד-  בהוצאות  להשתתף 

לדיין לפסוק יותר ממה שתבע התובע.

הדיין  אין  אופן  שבכל  הדין,  בבתי  המנהג  ולמעשה 
משום  הוא  והטעם  שתובע,  ממה  יותר  מחייב 
לטובת  הולך  שהדיין  יחשוב  שהנתבע  שחיישינן 
לפסק  לציית  ירצה  שלא  חורבן  מזה  ויצא  התובע, 
ומ"מ מן הראוי שהדיין במהלך  ויפנה לערכאות,  דין, 
הדיון ירמז בחכמה שיש כאן תביעת ממון ביותר, כדי 
הגאב"ד  מפי  שמעתי  )כך  לזה.  מודע  יהא  שהתובע 
דבד"ץ "חושן- משפט" הרה"ג ר' ינון מלאכי שליט"א( 

ע"כ
אלישיב  הרב  פסק  הנ"ל  הנתיבות  שיטת  פי  ועל 
ליידע  הרופא  שחייב  הנ"ל  לשאלה  בנוגע  שליט"א, 
)הובא בספר חישוקי  לנפגע ממשום השבת אבידה, 

חמד מס' ב"ב(
יותר  לו  שמגיע  לנפגע  לגלות  חייב  הרופא  תשובה: 
אחוזי נכות )50 אחוז( ואם ברור לו שתוקפה פרנסתו 
ע"י כך פטור מלגלות, ואם יכול הרופא להעביר ידיעה 

ע"י אחר לנפגע שמגיע לו יותר יעשה זאת.    

 הנושא דיינים: )ב'(       
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אחד  שבכל  הפרטי  במקדש  גם  הוא  וכן   - בהבנינים  הוא  השימום 
ואחת מישראל, דהיסוד הוא שלם זך וטהור, וכמו שכתוב: “אני ישנה 
ולבי ער”, ואיתא במדרש רבה: ‘”אני ישנה” - מן המצוות, “ולבי ער” 
- לגמילות חסדים. “אני ישנה” - מן הצדקות, “ולבי ער” - לעשותן’, 
דכל ענין השימום רח”ל שישנו בישראל, הוא רק בדוגמת הבניינים 

שמחוץ ליסוד, אבל היסוד דמקדש הפרטי הוא בקדושתו.
⋅⋅⋅                           )היום יום, כ”א תמוז(
“כל רודפיה השיגוה”, פירוש: כל רודפי ה’ השיגוה, כי הבורא יתברך 
גימטריא  אהי”ה”,  אשר  “אהי”ה  שכתוב  כמו  לנו,  ולסעד  לעזר  יוצא 
קל  לכך  בעזרתם’.  עימם  ‘אהיה   - המצרים  שבין  יום  כ”א  אלו  כ”א, 
להתקרב עצמו אל הבורא יתברך בימים אלו משאר ימים.                     
)עבודת ישראל( ⋅⋅⋅
צריך לאהוב כל אחד מישראל, וכשרואה אדם ששונא אותו, צריך לאהבו 
ביותר, כי ישראל הם כסא לשכינה ולקדושה, וכשיש ביניהם פירוד ח”ו 
כביכול נעשה חלל ומקום פנוי בכסא ונופל דרך שם קדושה בהקליפה 
ח”ו, על כן צריך לאהבו מאד לסתום המקום פנוי, ואל יאמר אדם אין 
זו - כי הוא שקר, כי בוודאי מצד עצמו אינו  אני יכול לבוא לידי מידה 
זו  ומידה  וכו’,  בעבודתו  להשיג  יוכל  לו  יתברך  ה’  בעזר  אבל  וכו’,  יכול 
התקרבות משיח, היינו לאהוב כל אדם אפילו רשעים גמורים, כי שנאת 
חינם החריבה בית מקדשנו, ובעוונותינו הרבים עדיין מרקד בינינו, על 
כן צריך מאד לטרוח בזה את עצמו לבוא למידה זו, ובפרט בין המצרים 
ימי החורבן וכו’.                            )אמרי פנחס, שער ז’, סי’ ע”ב, עיי”ש עוד(

⋅⋅⋅
“כמה יפה יהיה בעת שמשיח יבוא: י”ז בתמוז יהיה היום טוב הראשון, 
ותשעה באב יהיה היום טוב האחרון, ובין המצרים יהיה חול המועד”.                      
)אמרי פנחס(
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מסירות ועוצמה ללא מורא

משאת נפשו: הרב דורפמן על רקע הקלויז 

של ש הנורא  בקור  חי  הוא  שנים  בע 
של  הקפואים  בצריפים  סיביר, 
מחנות העבודה, עונש על כך שלימד 
מעשה  היה  תקופה  שבאותה  תורה,  יהודים 
היו  בסיביר  שנים  שבע  כמותו.  מאין  חמור 
כזו  עבירה  על  שנתפסו  שאחרים  משום  נס, 
של לימוד תורה נלקחו אל המעצר ולעולם לא 

חזרו...

מתחת עיניו של המשטר 
נולד  דורפמן  הלוי  מיכל  יחיאל  ר’  הרה”ח 
זצ”ל,  דב  יהושע  הרב  לאביו  תרע”א  בשנת 
בשנות  שבאוקראינה.  ברסלב  העיר  במחוז 
ידי  על  ברסלב  לחסידות  התקרב  בחרותו 
שהיה  זצ”ל,  שטרנהרץ  אברהם  ר’  הרה”ח 
זצוק”ל.  מברסלב  נתן  רבי  של  ונכדו  תלמידו 

לימים נשא לאשה את נכדת רבו. 
בסוף שנות תר”צ התיישב במוסקבה לאחר 
ימ”ש  סטאלין  של  הארורות  מידיו  שנמלט 
אותו  ‘מטהר’  היה  הגיע  אליו  מקום  שבכל 
באותה  ומשונים.  שונים  בתירוצים  מיהודים 
תורה,  ללמוד  חמור  איסור  היה  תקופה 
ובכלל להתאסף מספר יהודים במקום אחד. 
התקהלות  כל  הגדיר  הסובייטי  המשטר 
תחת  כחתירה  תורה  לימוד  וכל  כבגידה 

השלטון.
רק  אחד,  מאף  פחד  שלא  מיכל  יחיאל  ר’ 
פחד ה’ לנגד עיניו, המשיך במעשיו ובקירוב 
עד  המשטר,  של  לאפו  מתחת  ממש  יהודים 
שנתפס והוגלה למאסר בסיביר למשך כשבע 
שנים. רק לאחר מותו של סטאלין קיבל חנינה 
ושב למוסקבה. באותה תקופה, למרות מותו 
נחשבת  היתה  דתית  אסיפה  כל  הצורר,  של 
מיכל   יחיאל  והרב  החוק,  על  חמורה  עבירה 
ניהל בחשאי ללא לאות את ה’קיבוץ’ בראש 

השנה באומן.
לאחר מכן, משההותרה כניסתם של תיירים 
לקייב, סיכן את עצמו, ולמרות עברו הפלילי 
לציון  אשרות  ללא  אמריקנים  תיירים  ליווה 
מאמצים  לאחר  תשל”ב,  בשנת  רביה”ק. 
ישראל  לארץ  עלייתו  הותרה  מרובים, 

והתיישב בירושלים עיה”ק.
העולמי  הוועד  כיו”ר  כיהן  מיכל  יחיאל  ר’ 
כיו”ר  כיהן  מכן  ולאחר  ברסלב,  חסידי  של 
מרכז חסידי ברסלב, וניהל את ההתכנסות 
ראש  בימי  באומן  ב”קיבוץ”  ההמונית 
לר’  נודע  תש”כ  בשנת  השנה. 

מתכננת  המקומית  שהממשלה  מיכל  יחיאל 
לבנות בניינים רבי קומות בשטח בית העלמין 
ועל ציונו של רביה”ק. מיד נסע הרב  העתיק 
יחיאל מיכל למעון קדשו של האדמו”ר הרבי 
קשריו  את  שהפעיל  זיע”א,  מליובאוויטש 
הגזירה,  נתבטלה  כך   - האמריקני  בממשל 

ובית העלמין והציון הקדוש נותרו על כנם.

להגשים את משאת נפשו 
בשנים האחרונות לפני מותו זכה הרב דורפמן 
זצ”ל להגשים את משאת נפשו: לצקת יסוד 
בו  באומן,  הגדול  הקלויז  לבנין  איתן  ובסיס 
השנה,  בראש  אנשים  אלפי  להתפלל  זוכים 
אם כי הוא לא זכה לברך על המוגמר, אולם 
ממשיכים  ובחו”ל  בארץ  הנאמנים  תלמידיו 
את פעילות המרכז בכל המישורים, ופועלים 
ברצון  השנה,  ימות  כל  במשך  סייג  ללא 
להחזיק  להמשיך  מנת  על  ובטרחה  בממון 
ותומכים  הזה,  הקדוש  המפעל  את  ולקיים 
הפעילות  לצורך  ועניין  דבר  בכל  ומסייעים 

הנדרשת באומן במסירות וביעילות.
בזמן מגוריו בירושלים, נחשב היה לתלמידו 
יצחק  לוי  רבי  החסיד  הרב  של  המובהק 
ישיבת  כראש  כיהן  גם  הוא  זצ”ל.  בנדר 
ברסלב  דחסידי  הגדול  בביהמ”ד  ברסלב 
לוי  ר’  רבו,  פטירת  לאחר  שערים.  במאה 
לרב  מכיל  יחיאל  ר’  התמנה  זיע”א,  יצחק 
קהילת ברסלב בירושלים, ואנ”ש בירושלים 
לפני  קצרה  תקופה  למשמעתו.  סרים  היו 
ה’  וביום  הנוראה,  במחלה  לקה  פטירתו 
הילולת  יום   - תשס”ו  שנת  מנחם־אב 
האריז”ל הקדוש - נסתלק לגנזי מרומים. יהי 
זכרו ברוך ותהי נשמתו צרורה בצרור החיים 

אמן נצח סלה ועד.


