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 חוזרים בתשובה
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בית הספר לבנות
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מערכת "ניצוצות" 
מורשת ברסלב  

מכון הדפסת ספרים 
ודיסקים

אתר מדיה "לב ברסלב" 
הרצאות ושיעורים

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

אחת א וזו  להתרכז  מאד  שקשה  בדור  נמצאים  נחנו 
שהוא  במה  שמח  לא  שאדם  העיקריות  הסיבות 
עושה,  שהוא  במה  מרוכז  לא  שהוא  מפני  עושה, 
אלא הוא תמיד חושב על משהו אחר למשל כשהוא מתפלל 
בבוקר הוא חושב על כך שיש לו לכסות את הבנק או כשהוא 
שולח את הילד לתלמוד תורה הוא חושב על כך שהוא צריך 
כבר להגיע לכולל או לעבודה וכשהוא בכולל או בעבודה הוא 
חושב על כך שהוא צריך לחזור הביתה או על שאר סידורים 
וקניות שיש לו  לעשות וכך הלאה והלאה והוא אף פעם לא 
באותו  שמח  לא  הוא  ולכן  כרגע,  עושה  שהוא  במה  מתרכז 

הרגע ממה שהוא עושה.

אתה כאן ולא שם!
לא טוב לפזול למקום אחר כי מי שפוזל תמיד למקום אחר 
הוא מקנא והוא אף פעם לא יהיה שמח. על זה אמר הלל 
הכל  נמצא  שאתה  במקום  כי  כאן  הכל  כאן  אני  אם  הזקן 
לתלמוד  ילדים  שולח  אתה  שכאשר  אומרת  זאת  נמצא, 
והכי  חשוב  הכי  הדבר  עכשיו  יהיה  שזה  לב  תשים  תורה, 
ותשים  לעשות,  צריך  שאתה  מה  עושה  אתה  כי  משמח, 
כאן  אתה  עכשיו  כי  אותך  ידאיג  לא  אחר  דבר  ששום  לב 
וכשתהיה במקום אחר תטפל שם במה  ולא במקום אחר 

שצריך לטפל שם כי מי שרוצה להיות 
בשמחה הוא צריך לרכז את מעשיו עם 

כל הווייתו לדבר שהוא עושה. 
למשל כשאדם לומד ומתחיל מסכת מיד 
באות לו מחשבות שעליו ללמוד מסכת 
במקום  להתרכז  לו  קשה  ואז  אחרת 
שהוא לומד ולא לפזול למקום אחר ואז 
הזמן  כל  חושב  הוא  כי  מרוצה  לא  הוא 
שאולי כדאי ללמוד משהו אחר, והוא אף 
פעם לא מרוצה וזה מביא אותו לעצבות 
כי הוא לא שמח במה שהוא עושה.  לכן 

אם הוא לומד נושא אחד או מסכת אחת צריך להתרכז במה 
ולא לקפוץ בכל פעם למסכת אחרת או לימוד  שהוא לומד 

אחר אלא להתרכז בדבר שהוא החליט ולהתקדם בו.
הפיזור אם כן נובע מכח הדמיון שלא נותן לך מנוח ומתאר 
יותר טוב או ששם אתה מוכרח לפתור את  יהיה  לך ששם 
ואפשרות  הנפש  מנוחת  כרגע  לך  נותן  ולא  אחרת  הבעיה 
יודע  הוא  אחד  בה'  חזקה  אמונה  לו  שיש  מי  אבל  לשמוח. 
אם  ולכן  נמצא  שאתה  מקום  בכל  אתך  וה'  אחד  זה  שהכל 
הוא  כרגע  עושה  שהוא  במה  ויתרכז  באמונה  יתחזק  הוא 

יהיה שמח.
בימי ספירת העומר מלמדים אותנו להתרכז ביום אחד ולא 
בשנים ולשמוח במה שיש באותו יום ולקבל את אותו היום 
בשמחה ואהבה ולא לפזול ליום הבא אלא להמתין בסבלנות.  
לכן בימי ספירת העומר אנו נטהרים ויוצאים מזוהמת הנחש 
הקדמוני כי עיקר חטא אדם הראשון ואחיזת הנחש בו ומה 

שהחטיא את חוה הוא על ידי כח המדמה. 
כי עיקר הבעיה בכח הדמיון הוא הפיזור וחוסר הצמצום, כי 
אדם יכול להפליג בדמיונו למקומות רבים וביניהם מקומות 

כאלו שיכולים חס ושלום להפילו 

הקדושה.  אל  רק  ולמקדו  הדמיון,  את  לצמצם  צריך  לכן 
דמיונו  את  ומנווט  מצמצם  הוא  קדושה  לאדם  יש  וכאשר 
רק למקום שצריך. עיקר השליטה של הדמיון הוא בתמונות 
שונות וציורים שונים דהיינו במקום שיש בו שינויים, אבל ה' 
יתברך הוא אחד ואין בו שום דמיון ושום צורה, ולכן אם נהיה 
דבוקים באחד נזכה שכל הדמיונות והמחשבות הלא טובות 
יתוקנו כי תמיד ננווט את המחשבות והדמיונות הלא טובים 

אל האחד יחיד ומיוחד הוא ה' יתברך.
ולכן רבינו הקדוש אמר שצריך לכנות ולקרוא היום ליצר הרע 
בכל  ומתפשט  הולך  הדמיון  לצערינו  היום  כי  המדמה.  כח 
היצר  שהוא  טוב  הלא  המדמה  בכח  נופלים  ואנשים  מקום 
הרע הגדול ביותר בדורנו כפי שרבינו הק' כותב בתורה כ"ה 
הניסיונות  את  יודע  אחד  כל  כי  לצערנו  להאריך  צורך  ואין 

הנוראים של הדור.
ולייחד  להתרכז  לומדים  אנו  העמר  ספירת  של  אלו  בימים 
ויום לכבוד ה' אחד הוא ה' יתברך. כי בכל יום מימי  יום  כל 
הספירה אנו סופרים יום אחד ולא יותר ולא מתפזרים, אלא 
מתרכזים באותו יום ובעבודת אותו היום של הספירה. ועל 
מצות  היא  אחת  על  והעמידן  חבקוק  בא  נתן  רבי  אומר  זה 
אמונה וצדיק באמונתו יחיה כי כל המצוות תלויות באמונה  
שכתוב  כמו  אחד  בה'  האמונה  שהיא 
וכשמתחזקים   אמונה  מצותיך  כל 
כל  ואז  באחד  מתרכזים  באמונה 
קשורים  שאינם  והדמיונות  התמונות 

לאחד נופלים. 
שאנו  במה  להתרכז  שעלינו  נמצא 
מה  שכל  ולראות  ולהאמין  עושים 
שקורה אתנו הוא מה' יתברך וכך נוכל 
ולא  עושים  שאנו  במה  לשמוח  תמיד 
והזמן  השלילי,  המדמה  בכח  ליפול 
מסוגל  זמן  הוא  העומר  ספירת  של 

להתרכזות בענין אחד וכך לזכות לשמחה. 

יום המחרת הוא עולם אחר! 
בקולו  אם  היום  וז"ל:  רע"ב  בתורה  הק'  רבינו  כותב  זה  על 
שלא  השם,  בעבודת  גדול  כלל  זה  צ"ה(,  )תהלים  תשמעו 
פרנסה  בעסק  הן  היום,  אותו  כי-אם  עיניו  לנגד  ישים 
והצטרכותו, צריך שלא יחשב מיום לחברו כמובא בספרים, 
היום  אותו  אם  כי  עיניו  לנגד  ישים  לא  יתברך  בעבודתו  וכן 
להאדם  נדמה  ה',  בעבודת  לכנס  כשרוצין  כי  השעה,  ואותו 
כאלו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לשא משא כבד כזו אבל 
כשיחשב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וגם 
מחר  אתחיל,  מחר  לאמר  ליום,  מיום  עצמו  את  ידחה  שלא 
אתפלל בכונה ובכח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי 
שעומד  השעה  ואותו  היום  אותו  אם  כי  בעולמו  לאדם  אין 
בקולו  אם  היום  לגמרי  אחר  עולם  הוא  המחרת  יום  כי  בו, 

תשמעו, 'היום' דיקא, והבן. 
לשמחה  נזכה  וכך  הדברים  את  לקיים  שנזכה  רצון  יהי 

בעבודתו יתברך.
שבת שלום ומבורך!

לצערינו הדמיון הולך 
ומתפשט בכל מקום, 

ואנשים נופלים בכח המדמה, 
בכח הלא טוב שהוא היצר 
הרע הגדול ביותר בדורנו!

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

ספירת העומר, להתרכז ביום אחד ולא להתפזר

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 אחרי מות-קדושים

ט' אייר ה'תשע"ז

גליון מס' 526

דבר ראש הישיבה

ואפר"  עפר  "ואנכי  בחינת  שפלות,  בחינת  זה  בעפר  דם  כיסוי 
זכו  זה  ידי  שעל  שפלות,  בחינת  שהוא  אבינו,  אברהם  שאמר 
ישראל ל'עפר כיסוי', כמו שאמרו רבותינו ז"ל )סוטה יז.(, כי עיקר תיקון הנפש 
על ידי שפלות.                                                                 )ליקו"ה, הל' שחיטה ג, ד(

⋅⋅⋅ "כאזרח מכם יהיה לכם הגר"
זה שהזהירה התורה בכמה מקומות: "ְּכאזרח ַּכגר יהיה לפני ה'", "ָּכֶכם ַּכגר", 
רק  לבד,  לאלו  או  לבד  לאלו  ניתנה  לא  ולגלות שהתורה  להורות   - וכן הרבה 
לכולם ניתנה, לגדולים וקטנים ולבינונים באיזה דרגא שהוא. כי ה'אזרח' מרמז 
על גדולי הצדיקים שכבר נזקן במעשיו הטובים. וה'גרים' מרמז על תכלית 
הפחותים שעשו עד הנה מעשה גויים, וגם עדיין בודאי אינם טהורים לגמרי 
ואפילו  בשווה,  התורה  ניתנה  לכולם  כן  פי  על  ואף  חטאתם,  מזוהמת 
ואפילו  בפשיטות,  התורה  מצוות  לקיים  צריכין  הגדולי־גדולים 

הפחות שבפחותים מועיל להם מצוות התורה, והוא חייהם לנצח.             
)ליקו"ה, הל' שילוח הקן ד, יג(

⋅⋅⋅
"והדרת פני זקן"

ובינה  ְקֵנה", כי עיקר החכמה  ְקֵנה בינה", וכתיב: "אמת  "ְקֵנה חכמה  כתיב: 
כי  בחינם.  אליו  לזכות  אפשר  ואי  דייקא,  לקנות  צריכין  ואמת  אמת,  הוא 
שכתוב  כמו  יראת־שמים,  שהיא  האמיתית,  החכמה  אל  לזכות  אפשר  אי 
"ראשית חכמה יראת ה'", כי אם על ידי יגיעות הרבה, שעל ידי זה זוכה לקנות 
עיקר  שהוא  האמת,  לקניין  שזוכה  ומי  האמיתית.  החכמה  שהיא  האמת, 
'זה שקנה חכמה',   - "זקן"  ז"ל:  "זקן", כמאמר רבותינו  נקרא  החכמה, הוא 
ובודאי צריכין לכבדו בקימה והידור, כמו שכתוב: "והדרת פני זקן", כי מאחר 
לו  מגיע  בוודאי  כן  על  כידוע,  הדרת־פנים,  הפנים,  אור  שהוא  לאמת  שזכה 
כבוד והדרת־פנים.                    )אוצר היראה, אמת, ל"ז - עפ"י ליקו"ה הל' מלוה ד, כד(.
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מים עמוקים
"ואהבת לרעך כמוך"

לצעירי הצאן  הייסורים הם העוונות...

ל הבריאה כולה מלאה נצחונות, כי הכל נברא כ
עפר,  רוח  מים  אש  שהם  יסודות,  מארבעה 
מדבר,  חי  צומח  דומם  הם  הנבראים  ובכלל 
זה לח  וזה קר,  זה לזה: זה חם  וכולם הם הפכיים 
כוחו  בכל  מתגבר  מהיסודות  אחד  וכל  יבש.  וזה 
לבלי להתבטל לגמרי נגד חברו, כגון יסוד האש נגד 

יסוד המים וכן בהפך.
אבל אף על פי כן חלילה שהיסוד יתגבר נגד חברו 
יותר מדי, כגון יסוד האש צריך להתגבר בכל כוחו 
יתקרר  שלא  כדי  המים,  יסוד  נגד  יתבטל  שלא 
הבעל־חיים וימות, אבל חלילה גם כן להתגבר יותר 
מרב  וימות  הבעל־חיים  יתבטל  כן  גם  אז  כי  מדי, 
מדי,  יותר  חברו  את  ינצח  שאם  נמצא  החמימות. 
אז ינצח גם את עצמו, כי תתבטל הרכבתם לגמרי. 
כל  ברא  יתברך  השם  כי  בשורשן,  נמשך  זה  וכל 
בחינת  שהוא  דקדושה,  הנצחון  בשביל  הבריאה 
כח הבחירה שבאדם, שבשביל זה היה כל הבריאה. 
מה  היינו  נצחון,  בחינת  הוא  הבחירה  ועיקר 
והוא  החיים,  מדרך  למנעו  רוצים  וכו'  שהתאוות 
מתגבר עליהם ומנצח אותם. ומחמת שזה שורש 
כל הבריאה, על כן ברא השם יתברך את כל הבריאה 
כמנצחים  וכולם  מאד,  מזה  זה  משונות  מפעולות 
זה את זה, אבל עיקר קיומם הוא כשהנצחון שלהם 
הוא כרצון הבורא יתברך, היינו במזג השווה, שזה 

עיקר החיות וקיום כל הבריאה. 
ומזה צריך שילמד האדם, כי אף על פי שצריך 
להתגבר בנצחון גדול כל ימיו, אבל הנצחון 

השם  רצון  בשביל  לאמיתו  באמת  להיות  צריך 
שקר  של  נצחון  ולא  העולם,  קיום  בשביל  יתברך, 
בשביל כבוד ותאוות עולם הזה, שזה הנצחון הוא 

הריסת עולם ח"ו. 
הוא  נצחונו  במידת  שכוונתו  לו  נראה  אם  ואפילו 
בשביל האמת, אף על פי שבזה צריכין להיות חזק 
מאד, אף על פי כן צריך להסתכל היטב שלא יגיע 
ידי זה, כי שנוא המחלוקת  חורבן והריסה ח"ו על 
למעט  להשתדל  צריכין  כן  על  השלום.  וגדול 
לו  נדמה  אם  אפילו  דאפשר,  מה  בכל  במחלוקת 
שחולק לשם שמים, מכל שכן שצריך להסתכל על 
עצמו היטב אם כוונתו באמת רק לשם שמים, כי 
'הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות' )סנהדרין כו.(. 

כמאמר  מאד,  מאד  יקר  חברים  אהבת  כן  ועל 
'זה כלל גדול  רבותינו ז"ל: "ואהבת לרעך כמוך" - 
זה  בדעותיהם  משונים  אדם  בני  כל  כי  בתורה', 
כי  היסודות,  התמזגות  בחינת  מחמת  והכל  מזה, 
חזק  הוא  כן  ועל  זה  יסוד  בו  מתגבר  האדם  בזה 
ביותר באותה המידה ודעתו נוטה לדבר זה, וחברו 

להפך. 
בוודאי  צריך  האמת,  אל  שכוונתו  מי  ובקדושה, 
להיות חזק מאד בדעתו ובמידותיו הטובים שבחר 
אדם,  משום  להתנצח  עצמו  את  להניח  ולבלי  לו, 
אבל  יתברך,  בעבודתו  כנמר  עז  להיות  צריכין  כי 
מדי,  יותר  הנצחון  יהיה  צריכין שלא  כן  פי  על  אף 
מתנהג  שאינו  בשביל  לחברו  שונא  יהיה  שלא 
כדרכו, ויתנהג עם חברו במזג השווה ויסתכל עליו 

בעין טובה, וישתדל למצוא בחברו גם כן איזה טוב 
לקבל  יכול  ואז  חברו,  עם  אהבה  לו  שיהיה  באופן 
רמזים טובים לעבודתו יתברך מכל אדם שבעולם 
שיפגע בו, בבחינת "מכל מלמדי השכלתי", כי אינו 
כי  ח"ו,  שבלבו  האמת  מן  ידיחו  שחברו  מתיירא 
הוא חזק בדעתו ובדרכו הטוב מאד כראוי, אך אף 
על פי כן אין עינו רעה בחברו ואוהב את חברו גם 
כן, אף על פי שאינו הולך בדרכו, כי אולי לפי שורש 

נשמתו הוא צריך לילך באותו הדרך שבחר לו. 
בדרך  הולך  אינו  שחברו  רואה  הוא  אם  ואפילו 
הישר, אף על פי כן הוא דן אותו לכף־זכות ומשתדל 
למצוא בו גם כן איזה נקודה טובה. ואם אפשר לו 
נצחון  ובתמימות בלי שום  לדבר עם חברו באמת 
של שקר, להטות חברו אל האמת ולהשיבו לדרך 
הישר מה טוב ומה נעים, ואם לאו, אף על פי כן אינו 
שונא אותו, אדרבא אוהב אותו גם כן, כי משתדל 
למצוא בו נקודות טובות, כדי שיוכל להתמזג עמו 

ולאהוב את עצמו עמו גם כן. 
נצחון  שיהיה  בהכרח  כי  העולם,  קיום  עיקר  וזה 
אבל  שווין,  אדם  בני  שני  אין  כי  דעות,  ושינוי 
לטובה,  והכרעה  התמזגות  ביניהם  שיהיה  צריכין 
עמו  ולדבר  בו,  שפוגע  אדם  מכל  לקבל  יכול  ואז 
השם  אל  להתקרב  גדולים  רמזים  ממנו  ולשמוע 
יתברך באתגליא ובאתכסיא, שזה עיקר ההרכבה 
שהם  אדם,  בני  בין  להיות  שצריך  וההתמזגות 

שורש כל הבריאה כולה.                            
)אוצר היראה, מחלוקת, י' - עפ"י ליקו"ה, הל' ברכות הראיה ה, ו( 

עקר היסורים הם רק כשנופלים בעוונות חס ושלום כי הייסורים הם בעצמם העוונות
)ערוך מתוך ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ז(
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מחורבותייך אבנך

חוות דעתסיפור השבוע

היתה ה  בלוב  טריפולי  עיר 
נראו  מעטים  בעלטה.  שרויה 
אחד  יהודי  ובהם  ברחובותיה, 
הבוקר  של  הצלול  האוויר  על  שהתענג 
הראשונים  עשרת  בין  להיות  ושמח 

המשכימים לבית המדרש.

ברחוב  חריגה  דמות  עינו  צדה  לפתע 
בשעות הבוקר המוקדמות. אישה נוצרייה 
ומתוך  לקראתו,  באה  וכפופה  זקנה 
הליכתה ניכר כי עשתה כברת דרך ארוכה. 

היא התנהלה בכבדות ונשאה סל מלא.
אך  הזקנה,  למראה  נכמרו  היהודי  רחמי 
כאשר התקרבה, נוכח לראות שפניה אינם 

מביעים סבל, אלא שמחה ושביעות רצון.
תמה האיש בלבו: מעניין מה מעשיה של 

הזקנה בשעה כזאת?!
הוא המשיך בדרכו, ובהגיעו לבית המדרש 

שכח מכל העניין.

⋅⋅⋅
מוקדמת,  בוקר  שעת  באותה  למחרת, 
משתרכת  הזקנה  את  היהודי  ראה  שוב 
הכבד,  בסל  משאה  את  ונושאת  לעומתו 
שמחה  הפעם  גם  נראתה  אתמול  וכמו 
ושוב  פלא  דבר  שזה  האיש  הרהר  ביותר. 

המשיך בדרכו לבית המדרש.
למחרת חזר המחזה על עצמו בשלישית. 
והחליט  בגו,  דברים  שיש  האיש  הבין 

לעקוב אחרי הזקנה התימהונית.
ונדהם  אחריה,  ועקב  אחורנית  פנה  חרש 
גדול  אשפה  גל  לעבר  צועדת  לראותה 
סלה  את  הפכה  שם  העיר,  בקצה  שניצב 
עליו. צרור אשפתה הצטרף אל הגל הגדול.
הזקנה  את  מניע  מה  היהודי:  התפלא 
בביתה  שהצטברה  הפסולת  את  להביא 
דווקא לכאן? האם נטרפה עליה דעתה? 
למעשה  הסיבה  את  לברר  האיש  ביקש 
חסר הפשר שראו עיניו, ופנה אל הזקנה: 

"אמרי נא לי אישה טובה, מאין את?".
בשלווה,  ענתה  באתי",  רחוקה  "מדרך 
"המכיר אתה את המקום בו ניצבת קשת 

מרקוס אורליוס?"
ענה  זה",  מקום  מכיר  שאני  "כמובן 

בתדהמה.
עתיק  שריד  הינה  אורליוס  מרקוס  קשת 
למבנה שבנו הרומאים לכבודו של הקיסר 
שעה  לפחות  הלכה  הזקנה  המפורסם. 

תמימה בטרם הגיעה לכאן!
המיועד  מקום  בשכונתכם  אין  "האם 

לזריקת אשפה?", שאל האיש.
נעשתה  האישה  של  מעשיה  חידת 
באומרה:  חייכה  הזקנה  יותר.  מסקרנת 

"ברור שיש אצלנו מקום לאשפה!"
איפוא  אותך  מניע  "מה  גבר:  תמהונו 

לשאת את הסל הכבד עד לכאן?"
"קיבלתי  חגיגי:  בקול  הזקנה  ענתה 
מאבות אבותיי, שבמקום שבו ניצב גל 
בית  פעם  עמד  האדיר,  האשפה 

הדורות  במרוצת  מפואר.  יהודי  כנסת 
מהיהודים  למנוע  וכדי  הבניין,  חרב 
בעירנו  הנוצרים  ראשי  תיקנו  לשקמו, 
להשכיח  כדי  האשפה  את  כאן  לשפוך 
קודש.  אדמת  שזו  העובדה  את  כל  מלב 
רב  זמן  לי  נותר  ולא  זקנתי  כבר  אני 
את  לקיים  משתדלת  אני  לכן  לחיות, 

התקנה בכל יום".
שעלה  לפני  לדרכך  יוצאת  את  "ומדוע 

השחר?" שאל האיש.
"ההליכה בצהרי היום קשה עבורי. כעת 

האוויר קריר ונעים יותר".

⋅⋅⋅
בדעתו  עלה  לא  מעולם  נדהם.  היהודי 
מסתירים  הענקיים  האשפה  מצבורי  כי 
מימים  מעט  מקדש  חרבות  מתחתם 

עברו.
ומיד  המדרש,  לבית  מיהר  ונרגש  נסער 
לאחר התפילה אסף את אנשי הקהילה 
מפי  עתה  זה  לו  שנודע  מה  להם  וסיפר 

הזקנה המוזרה.
ולאחר  הם,  אף  נדהמו  מאזיניו 
העזו  "כיצד  בזעם:  טענו  שהתאוששו 
מקום  את  להשכיח  ישראל  שונאי 
ועוד  היהודים,  התושבים  מלב  התפילה 

בצורה כה מכוערת ומשפילה?!"
הם לא הסתפקו בכעסם, והבינו שעליהם 
השנים  כל  על  שיכפר  מעשה  לעשות 
הכנסת  בית  שרידי  היו  בהן  ארוכות 

טמונים מתחת לתלוליות הדומן.
לאסיפה  מיד  התכנסו  העיר  טובי 
את  ולטהר  לנקות  אחד  פה  והחליטו 
בו  שהצטבר  מהלכלוך  הקדוש  המקום 
ברבות השנים, ולהקים עליו בית תפילה 

יפה ומהודר מאין כמוהו.
אמרו ועשו.

⋅⋅⋅
במקום נבנה בית הכנסת הגדול, הוא 'צלה 
לכבירה' - המפורסם והגדול ביותר מבין 
בטריפולי.  התפילה  בתי  ואחד  עשרים 
שכנו  והרחב  המפואר  הקודש  בארון 
ובאולם  תורה,  ספרי  וארבעה  שלושים 
כאלף  ערב  מדי  התאספו  והגבוה  הענק 
מנחה  לתפילת  תורה  תלמוד  תלמידי 
וערבית, ובין תפילה לתפילה נהגו לקרוא 
בו  התקיימה  שבת  בכל  תהלים.  פרקי 
דרשה על פרשת השבוע מפי הרב יוסף 
מבני  מאות  השתתפו  ובה  זצ"ל,  לביא 
הקהילה. בית הכנסת עמד על כנו והיווה 
מקום מרכזי לתורה ותפילה, עד שגולת 

יהדות לוב עלתה לארץ הקודש.
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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 הבה"ח דניאל ראובן נ"י

שאלה:
החורף,  הזמן  וכשהגיע  ארוכה.  לתקופה  לשמעון  דירה  השכיר  ראובן 
ומזג האוויר היה קר במיוחד וירד שלג בחוץ, ולכן ראובן המשכיר הזהיר 
את שמעון השוכר שיראה לפתוח את הברז כדי שיצאו זרם מים קל וע"י 
זה יגרום שלא יקפאו המים בצינורות, ושמעון התרשל ולא עשה כן וע"י 
זה נקפאו המים בצינורות, והצינורות התפוצצו, וכעת תובע ראובן את 
כיוון  שומר,  מדין  לחייבו  שאין  טוען  ושמעון  הנזק  את  שיתקן  שמעון 
שהצינורות מחוברות לקרקע, וי"א שדינם כקרקע. וקי"ל שאין שמירה 

בקרקעות וקים לי הפוטרים.
תשובה:

יכול לחייב את שמעון לתקן את הצינורות מכיוון  ראובן המשכיר אינו 
שיש כאן ספיקא דדינא ]ועיין הערה[.

מקורות ונימוקים
מפרשת  נתמעטו  שקרקעות  במשנה  מבואר  )נ"ו,א(  ב"מ  במסכת 
בשומר  שנאמר  שמירה"  "חיובי  כלל  עליהם  אין  ולפיכך  שומרים, 
לשמור  כלים  או  כסף  רעהו  אל  איש  יתן  "כי  כ"ב,ו(  )משפטים  חינם 
מה  )לשמור(,  וכלל  כלים(  או  )כסף  ופרט  וגו'(  יתן  )כי  כלל  וגו'", 
שכר  שומר  וכן  מטלטלין,  שאינן  קרקעות  יצאו  המטלטל,  דבר  הפרט 
)ואף  פטור  אבידה,  או  גניבה  בהם  ואירע  לשמור  קרקע  לו  שנמסר 
שבמטלטלין חייב בגניבה ואבידה( וה"ה בשוכר ושואל גם הם פטורים 
פשע  אם  הדין  מה  הראשונים  ונחלקו  שכר,  לשמור  דאיתקשו  משום 
וכ"כ  ה"ג(  )פב' מהל' שכירות  צריך לשלם, דעת הרמב"ם  השומר אם 
לפיכך  כמזיק,  דינו  רק  השומרים,  בכלל  אינו  שפשיעה  )שם(  יונתן  ר' 
מדלא  לשיטתם  וראיה  בפשיעה,  תשלומים  חיוב  יש  בקרקעות  גם 
קתני "שומר חינם אינו משלם" רק אינו נשבע ש"מ דרק אינו נשבע, 
ד"ה  מ"ב,ב  )שבועות  התוס'  ודעת  לשלם,  חייב  שפשע  נודע  אם  אבל 
שומר(, הרא"ש )ב"מ פ"ד סי' כ"א( תשובות הרא"ש )כלל צ"ד ס' ה'( 
רמב"ן )שם דף נ"ו ע' א' ד"ה הא( רשב"א )דף נ"ז ע' ב' ד"ה שומר( ר"ן 
)שבועות כ"ג ע' ב' מדפי הרי"ף( שהפושע אינו מזיק אלא חיובו מדין 
חיוב שמירה )וראיה לדבר שפשיעה בבעלים פטור ואילו מזיק מבעלים 
חייב( ולפיכך גם פשיעה פטור בקרקעות ובשו"ע חו"מ )סי' ש"א ס"א( 
 , וכתב שהכי קיי"ל  הביא להלכה כראשונים הנ"ל שפטור על פשיעה 
ס"ו  )סי'  והש"ך  הנ"ל,  הרמב"ם  כדעת  בפשיעה  מחייבים  שיש  והביא 
דהוה  כתב  קכ"ד(  סי'  )ח"א  ובמהריב"ל  כהרמב"ם,  פסק  קכ"ו(  ס"ק 
והנה  י"ג(,  סי'  )חו"מ  לדוד"   - "מכתם  בשו"ת  וכ"כ  דרבוותא,  פלוגתא 
נחלקו הראשונים האם בית דינו כקרקע או דינו כמטלטלין, דעת התוס' 
)שם ד"ה שומר( דבית דינו כקרקע "ואם שאל בית ונשרף שטור", ודעת 
ב'(  ע'  כ'  דף  פה  על  מלווה  הלכות  וחוב  עיסקא  ע'  )אות  העיטור  בעל 
בגידולי  דווקא  זהו  כקרקע  הוא  הרי  לקרקע  המחובר  כל  דקיי"ל  דמה 
קיי"ל  שקבעו,  וכגון  בניין  כותל  וכגון  חיברו  ולסוף  תלוש  אבל  קרקע 
וברמ"א  כקרקע,  אינו  לקרקע  המחובר  כל  דאמרי  ס"ה,ב(  )ב"ב  כרבנן 
)סי' צ"ה ס"א( כתב וז"ל י"א דתלוש ולבסוף חיברו בקרקע לאו כקרקע, 
)סי' ש"מ  וכ"כ בסמ"ע  ונשרף פטור,  בית  ולכן אם שאל  ויש חולקים, 
סק"א( ובש"ך )שם סק"ח( כתב ש"בבית" גם בעל העיטור מודה דהוי 
סק"ג(,  צ"ה  )סי'  ובקצוה"ח  י"א(  )ס"ק  בתומים  ועיין  עיי"ש,  כקרקע 
)חו"מ סי' רכ"ז סל"ב( שפסק  ועיין בשו"ע  )סי' תרל"ז סק"ז(  ובמג"א 
ובנידון  ודו"ק,  כקרקע  דינו  הוי  דבית  אונאה  בו  אין  טרקלין  שכשוכר 
דנן יכול השוכר המוחזק בממון להיפטר גם בפשיעה, בטענה דקים לי 
וכן קים לי שבית דינו כקרקע. אמנם עדיין יש לדון לחייב  כהפוטרים 
את השוכר מדין "ממונו המזיק" שהרי המים שבתוך הצינורות חייבים 
לשוכר וכ"כ בספר "עמק המשפט" )ח"ה סי' מ"ז( וז"ל המים שעברו את 
מד המים הם בבעלות בעל הבית וחצירו וכליו )הצינורות(קונים לו את 
המים, והעירייה שמספקת את במים מתכוונת להקנות לו את המים, 
וכשהשכיר דירה, בעל הבית מקנה לו את הדירה כולל הצינורות ועי"ז 
קונה השוכר את המים ואף שנחלקו הפוסקים שאם חצר המושכר קונה 
)סי' שי"ג סק"א( פסק שאם המשכיר  לשוכר או למשכיר, הרי הש"ך 
רוצה ומתכוון שינוח בו חפץ לטובת השוכר ושהשוכר יקנה את החפץ, 
המשכיר  כוונת  ודאי  דנן  בנידון  ולכן  לשוכר,  קונה  החצר  לכו"ע  אזי 
והשוכר שהמים ישמשו את השוכר ויהיו קנויים לו. ועפ"י זה יש לדון 
מתפשט  והקרח  קר  שהיה  האוויר  מזג  ]עקב  שנקפאו  ה"מים"  אם 
ופטור על הכלים או נחשב  ומפוצצו[ נחשב כ"בור"  ודוחק את הצינור 
כ"אש" וחייב על הכלים ועיין בספר "משפט המזיק" )ח"ב סי' י"א אות 
יסוד  ליבה(  ד"ה  )ס',א'  והביא מדברי הראשונים בב"ק  בזה  ו'( האריך 
גדול בדיני "אש" שאין חיוב על היזק אש אלא כשהאדם יצר את האש 
לבדו ורק הרוח מסייעתו להביא את האש למקום שנשרף, אבל אם לא 
נעשה אש ע"י האדם לבדו לא הוי מעשיו, ולפי"ז גם בנידו"ד לא נעשו 
המים למזיק אלא ע"י כח אחר שהתחדש מזג האוויר הקר והקפיא את 
המים ונהפכו לדבר מזיק, ועיי"ש עוד מה שהאריך בזה. ובמקום אחר 
ועוד חזון למועד. ולמסקנה, קשה להכריע בזה אם  הארכתי בדבר זה 
הוה אש או בור ולכן מספק א"א לחייב את השוכר לשלם עבור הנזק של 

הצינורות שהתפוצצו. וכן מורים להלכה בבתי הדין. 

בעניין חיוב תשלום עבור צינורות
 שנתפוצצו עקב המים שנקפאו



מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

'השותק' ספירת העומר וחודש אייר

 חמן אליעזר ‘השותק’ היה מתהלך ברחובות נ
מעילים  של  שכבות  לבוש  קטמון,  שכונת  
לנעליו,  עד  הגיעו  בגדיו   הארוכים  גדולים. 
שהיו אף הן גדולות ממידתו.   מפיו לא הוציא הגה, 

אבל פניו השחומות וזקנו הארוך   סיפרו הרבה.  
רואהו  אינו  שאיש  להבטיח  ביקשו  כמו   עיניו 
כמו  לחייו  העולם.  מהוויות  בצדקתו   ובהתנזרותו 
אמרו: הלוואי   ואעבור את העולם הזה, על הגשר 
הצר מאד - כך   בשתיקה. כי על כן חסיד ברסלב 
רבנו  של  לתורתו  נימי   נפשו  בכל  הקשור  היה, 

הקדוש והנורא. 
אך  דיבר  אליעזר,  נחמן  ר’  שתק  שנים   עשרות 
השם,  לעבודת  ורק  אך  השתמש  ברמזים.   בפיו 
כי  אמרו  סודו.  את  ידע  לא  איש  ותפילה.   לימוד 
הוא עושה תענית דיבור   ל”כפרת עוונות”, אך לכך 
לא היה כל אישור, שהרי   לא דיבר ולא סיפר כלום. 
בא  כאשר  אנ”ש   לשמוע,  ילדי  זכו  כינורו  את  רק 
לנגן לכבוד סיום חומש   בראשית.  ל’חיידר’,  פעם 
גם בזאת נדירים היו הזמנים בהם ניאות   להוציא 

את כינורו ולנגן. אך משניגן - היטיב נגן. 

 ⋅⋅⋅
נולד  הלמן  אהרן  מרדכי  ב”ר  אליעזר  נחמן   ר’ 
ליד  קטנה  עיירה  בפולין,  אשר  בעיירה   פראגה 
הוריו,  עם  יחד  ישראל,  עלה   לארץ  משם  ורשה. 

באמצע שנות התר”צ. 
הצעירים  וכרוב  אביב,  בתל  התגוררו   בתחילה 
בעיר, עסק   אף הוא במלאכה, אך המשיך לשמור 
באותה  שנשבו  הרוחות  ומצוות,   למרות  תורה 

תקופה.  
 כשנפטרה עליו אמו, אליה היה קשור מאד, והוא 
מאן   להתנחם ולא מצא מנוח לנפשו. הוא זנח את 
עמוקים,  בהרהורים  שקוע  וישב  כסייד,  מקצועו  
על  מתרפק  החל  שאז  אומרים,  לו.   מנחם  באין 
חיי התורה והחסידות   אשר נותרו מאחור בעיירה 

היהודית שבמזרח אירופה. 
 געגועים אלו הובילוהו לנטישת חיי החולין לגמרי, 
אוהלים,  ישב  ירושלמיים,  קודש  בגדי  הוא   לבש 
וקרא  יראה,  וספרי  תורה  למד  שאת   ועוז  וביתר 

תהלים בחרדת קודש. 

 ⋅⋅⋅
ההחלטה,  בלבו  גמלה  מספרים,  כך  זמן,   באותו 
והיא  הלשון,  ביד  הם  והמוות  מאחר   והחיים  כי 
אלא  לגוף  טוב  אין   - חטא   ועוון  לכל  הגורמת 
התמיד  מטבעו,  היה  גדול  שעקשן  שתיקה.   ולפי 
בהחלטתו והיה   לשתקן גמור. בני המשפחה עמלו 

להניאו מכך, אך דבר   לא הועיל. 
 בפרק זמן זה, פרצו מאורעות תרצ”ו, ובארץ שרר 
ובתל  בכל,  היכתה  האבטלה  גדול.  משבר   כלכלי 
שברחו  פליטים,  נראו  עבר   ופינה,  בכל  אביב, 
הכנסת,  בבתי  על   ספסלים  ישנו  הספר,  מישובי 

והתגוללו ברחובות בחוסר כל. 
ראובן  ר’  יקר,  יהודי  אליו  התוודע  אז,   או 
ר’  של  שתיקתו  ששמע   על  שפנייר, 

תחת   חסותו,  לקחו  מהרה  ועד  אליעזר,  נחמן 
ושיתפו ב”עסקיו” - חלוקת לחם ותה לפליטים. 

לעבור  אומר  גמר  ראובן  ור’  תקופה,   חלפה 
אליעזר  נחמן  ר’  את  ולקח  לירושלים   העתיקה, 
עבר  עמם  ברסלב,  התקרב   לחסידי  כאן  עמו. 
צר  בידי  העיר   העתיקה  נפלה  כאשר  לקטמון, 

ואויב. 
חסידי  מחשובי  אחד  של  בתו  את  נשא   כאן 
בפרישות,  חי  אך  הורביץ,  אהרן  ר’   משה  קרלין, 
בקמרונו הצר.   במשך כל ימות השבוע כמעט ולא 
בילדיו  טיפל  מאד,  חמיו,   שהעריכו  הביתה.  בא 
כל  את  להקדיש  לו  ובכך   איפשר  רבה,  במסירות 

מרצו וזמנו לעבודת השם. 
של  המדרגות  לגרם  מתחת  צר  בקיטון   כאן, 
השיירות  שברחוב  ברסלב  הכנסת   דחסידי  בית 
ימיו  את  בצנעה  אליעזר  ר’   נחמן  עשה  בקטמון, 
לרוב  בדביקות.  תורה   ובתפילה  בלימוד  ולילותיו, 
כאשר  לעתים,  החדרון,   אך  מן  הגה  נשמע  לא 
היו  בקרבת   מקום,  נמצא  אינו  שאיש  סבור  היה 
הלב,   מתוך  עזות  נהימות  נוהם  אותו  שומעים 

 בשיחו עם בורא כל העולמים. 
 ילדי אנ”ש היו מתקרבים בשקט לחלון הקטן, כדי  
על  הלכו  הגדול.  במחזה  אחת,  פעם  ולו   לחזות, 
בהונות   רגליהם, אך אף פעם לא הצליחו להיזהר 

דיו. רחש קטן,   ור’ נחמן אליעזר הפסיק. 

 ⋅⋅⋅
 בלילות היה מתכרבל במעיל, וישן בעמידה כשהוא 
כשאותות  חלון.  אדן  על  או  שולחן,  על  רק   נשען 
רק  בישיבה.  ישן  היה  בו,  החלו   להיראות  זקנה 
כבר  ר”ל  הסוכרת  האחרונות,   כשמחלת  בשנותיו 
קיננה בו, התיר לעצמו   לשכב. בלילות ירח של קיץ, 
היו רואים אותו באפלולית,   מוטל על ספסלי האבן 
עצי   האקליפטוס  תחת  הכנסת,  בית  שבחצר 
- התעורר תמיד   באמצע  ובכל מקרה  הגבוהים. 
הלילה, לעבודת הבורא ולעריכת תיקון חצות,   עד 

יומו האחרון.
ר’ נחמן ‘שותק’ נפטר לבית עולמו ביום שלישי, 
נשמתו  תהי  תשל”ח,  אייר  ב’  למטמונים,  י”ז 

צרורה בצרור החיים. ---

עד יומו האחרון: הרב הלמן בחצר ציון הרשב”י

להצלחת ולרפואת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

טל משה בן בת שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים לכל הישועות
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בס“ד

לרבי ‘ש לו  היה  תלמידים  זוגים  אלף  ניים־עשר 
נהגו  שלא  מפני  אחד  בפרק  מתו  וכולן  עקיבא, 
ועד  מפסח  מתו  כולם  תנא:  וכו’.  לזה  זה  כבוד 

עצרת וכו’ )יבמות סב:(.

פירוש: כי בתורה נאמר בה “אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר 
וכבוד” )משלי ג, טז(, וכאשר לא נהגו כבוד בתורה ניטל מהם גם 

כן אורך ימים. 

הזה  הזמן  כי  לפרש  יש  עצרת,  ועד  מפסח  שמתו  שאמר  ומה 
ארבעים  הספירה  כי  התורה,  כבוד  על  מורה  עצרת  ועד  מפסח 
שער  עד  מתעלה  היא  התורה  כי  תורה,  מתן  עד  יום  ותשעה 
אחר  מדרגה  שבועות,  שבעה  הספירה  ולפיכך  החמישים, 
לנהוג  לתורה  כבוד  נתנו  לא  והם  החמישים,  שער  עד  מדרגה 
כבוד בחבריהם, כמו שיש לתורה התעלות, כמו שמורה עליו ימי 
הספירה, שיש לתורה התעלות עד שער החמישים, ולפיכך מתו 

מפסח ועד עצרת דווקא. 

ומתו גם כן שלשים ושניים ימים, כמנין ‘כבוד’, דהוא ל”ב, מפני 
פסקו.  אייר,  י”ח  שהוא  בעומר,  ובל”ג  בזה.  זה  כבוד  נהגו  שלא 
כי ‘אייר’ מספרו ‘ארך’, וי”ח בחודש שהוא ‘חי’, דהיינו ‘ארך חי’, 
באותו יום פסקו מלמות, כי התורה היא ‘ארך חי בימינה’, וכאשר 
קיבלו עונשם כמספר ‘כבוד’, אז חזר להם מיום י”ח אייר, שהוא 
ימים  “אורך  בתורה  שנאמר  ימים,  אריכת  חי’,  ‘ארך  כמספר 

בימינה” וכו’.

ועוד יש לך לדעת, כי הכבוד נקרא ‘אור’, דכתיב “והארץ האירה 
רק  בעולם  ואור  הזיו  אין  כי  וידוע,  ב(.  מג,  )יחזקאל  מכבודו” 
נקרא חודש  לכך  וטוב,  זך  הוא  ועד עצרת, שאז האור  מפסח 
אייר - ‘זיו’, מפני שאותו זמן הזיו והאור בעולם, והתורה ניתנה 
בעצרת שהוא סוף הזמן שהוא זיו, וכל זה מורה על כבוד ואור 

התורה וכו’...
 )נתיבות עולם להמהר”ל מפראג, נתיב התורה פרק י”ב(

 ⋅⋅⋅
שער היסוד לחודש אייר, הוא יסוד מוסד להתחלת היותנו לעם 

סגולה מכמה פנים:
א. שבו נתן לנו את השבת; ב. בו ירד לנו המן; ג. ניתנה לנו הבאר; 
ונמנו ישראל בשנה השנית ליציאת מצרים;  ד. באחד בו נצטוו 
ה. בו נצטוו על פסח שני; ו. בו התחיל בנין בית הבחירה שנאמר 
“יסד בית ה’ בחודש זיו” וכו’; ז. וכן עשו עולי הגולה, בט’ בו החלו 
זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק וכו’, ויסדו הבונים את 

היכל ה’ - לפיכך זה שמו הנאה לו.                                        
  )סידור היעב”ץ, לחודש אייר(

עומר לגולגולת

להשיג בטל' 02-6289761

ניתן להשיג את ספר התפילות המרגש והמעורר

 "עומר לגולגולת" 
ובו תפילות על כל יום ויום מימי ספירת העומר 

מאת הרה"צ ר' שמואל שטרן שליט"א

הזמן 
עכשיו


