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יקר הנחמה היא העצה הנפלאה הנקראת "התחדשות". ע 
עלינו להאמין שבכל יום ורגע מתחדשים חסדים חדשים 
נפל  אם  אפילו  מחדש,  להתחיל  יכול  אחד  וכל  נפלאים, 
לאן שנפל, כי חסדו וטובו של ה' יתברך חל על כל אחד, אפילו על 
הגרוע שבגרועים. ולכן גם אם עובר על האדם משבר - גם הוא יכול 
להתחיל מחדש - וצריכים תמיד לזכור ולא לשכוח שחסדי ה' לא 
היגון  את  להפוך  רביה"ק  אותנו  ציווה  ולכן  רחמיו.  כלו  ולא  תמנו, 
ואנחה לשמחה, ואמר שאפילו בעת צרה אין להימשך אחר הצער 

ביותר ח"ו רק לנחם ולשמח את עצמו במה שאפשר. 

"בצר הרחבת לי"
הנחמה  חדשה.  התחלה  פירושה  הנחמה 
פירושה,  הנחמה  התקוה.  התגלות  היא 
כלל",  בעולם  ייאוש  שום  ש"אין  לדעת 
הפרטית  לגאולה,  סוף  סוף  נזכה  ובודאי 
והכללית, למרות שאנו לא רואים את כל זה 

כרגע.

'נחמן' על שם הנחמה, והוא  רביה"ק נקרא 
שבכל  הטוב  על  להסתכל  תמיד  מלמדנו 
לא  שה'  לראות   - לי"  הרחבת  "בצר   - דבר 
'שבת  בגלות.  שאנחנו  למרות  אותנו,  עוזב 
ונמצא  מנכסיו  שנפל  אדם  כמו  זה  נחמו' 
עתה למטה, בשפל המדרגה, ובא אליו חברו 
הטוב לבקר אותו, ומנחם אותו שה' יתברך 

גדול, והכל יכול להתהפך לטובה - 'רק תחזיק מעמד!'. 

 - יתברך  זמן שמתחזקים ברצון חזק להשם  נתן מסביר שכל  רבי 
יתברך  אליו  לשוב  נזכה  סוף  כל  סוף  כי  תקוה,  עדיין  ישנה  בודאי 
באמת, וזו היא הנחמה, שה' אומר לנו "יש תקוה לאחריתך", רק אל 
)ליקו"ה, הל'  נתן בלשונו הנפלאה  וכך אומר רבי  תאבדו את הרצון, 
ערב ג, כט(: "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה", כי על 
ידי הבכייה של ישראל, על ידי זה זוכין לרצון שהוא בחינת שמחה, 
כי עיקר השמחה על ידי הרצון, כי הם בוכין לשוב אליו יתברך ועל 
ידי זה מהפכים הבכייה לרצון, ובזה בעצמו מהפכין האבלות והבכייה 

לשמחה, בחינת "ִׂשיׂשּו ִאָּתּה ָמׂשֹוׂש כל המתאבלים עליה".

עוד אומר רבי נתן שכל אחד צריך לנחם את חברו, שעל זה נאמר 
אחד  לנחם  ובמה  השני.  את  ינחם  אחד  שכל  עמי",  נחמו  "נחמו 
הדעת  על  חברו  עם  ידבר  שאחד  בכך  נתן,  רבי  אומר  השני?  את 
הקדושה שמכניס בנו רביה"ק, על העצות הנפלאות שרביה"ק נותן 
לנו, שעל ידם אנחנו יכולים להתחדש ולהתחזק ולהתנחם. ובלשונו 
נחמו  עמי,  ישראל  בני  'אתם,  כאומר:  עמי",  נחמו  "נחמו  הטהור: 
נחמו עצמכם, זה את זה', וזה רמז שמזהירם שיעסקו בלימוד הדעת 
חברו  עם  ידבר  אחד  שכל  שהזהיר   ... האמיתי  הרבי  של  הקדוש 

ביראת שמים בכל יום, להכניס הדעת הקדוש בחברו וכו', עיי"ש. 

וכך זה גם בפרטיות, שעובר על כל אחד מה שעובר בגלותו הפרטית, 
נחמו עמי"  "נחמו  לקיים את העצה של  צריכים  גלות הנפש, אבל 
לך  'יש  לו  ויאמר  ואמץ!',  'חזק!  יאמר  לרעהו  שאיש  לעיל,  כמובא 
את הכוחות להתחיל מהתחלה, כי אין שום ייאוש בעולם כלל! וה' 
תראה  אתה  מעמד,  תחזיק  רק  ואם  מצב!  בכל  ואצלך  עימך  איתך 
ויש  עביד,  לטב  רחמנא  דעביד  מה  כל  כי  לטובה,  יתהפך  הכל  איך 

עניין שנתהפך הכל לטובה!' - זו הדעת של רביה"ק, הנקרא 'נחמן' 
מצב  בכל  תמיד,  איתנו  נמצא  ה'  כי  ייאוש,  שאין  הנחמה  שם  על 
ובכל עת ובכל שעה, ובודאי על ידי ההמתנה, וההתחזקות בשעת 

ההמתנה, נראה איך הכל יתהפך לטובה כהרף עין.

ולהפוך  והעצבות,  שחורה  המרה  להרחיק  היא  הנחמה  עיקר  לכן 
להבין  צריך  אחד  כל  ולכן  ולשמחה.  לששון  והאנחה  היגון  כל  את 
בתוך  עצמו  את  להכניס  הכוחות,  בכל  עצמו  את  ולהכריח  מעצמו 
ההתעטפות  כמו  יום,  בכל  זוכים  שאנו  והמצוות  התורה  שמחת 
בציצית והנחת התפילין הקדושות, וקריאת שמע ותפילה. כי עיקר 
הניסיון של האדם הוא, שאינו יודע מה שנעשה עמו באותה העת, 
והוא נמצא בעולם הזה בהעלם, ואף על פי 
כן הוא מתחזק - דבר זה יקר מאד אצל ה' 
יתברך, שאפילו שאנו לא יודעים מה נעשה 
עימנו והיכן אנו אוחזים - אף על פי כן אנו 

מתחזקים באמונת ה' יתברך. 

מה  כל  ואחד  אחד  כל  על  שיעבור  ובהכרח 
'בגלל  ולומר:  להתעצל  אסור  אבל  שעובר, 
מה  את  לעשות  כח  לי  אין  עלי  שעובר  מה 
כל  על  אלא  כך!  להגיד  ח"ו  עלי'...  שמוטל 
לעמל  ש"אדם  לשכוח  ולא  להתחזק  אחד 
את  לקבל  אפשר  אי  העמל  ובלא  יּוָּלד", 
יתברך  לה'  ולעשות  התורה  ואת  הקדושה 
"יגעתי  נאמר:  זה  שעל  אמיתי,  רוח  נחת 
ומצאתי - תאמין", כי המציאה היא דווקא 
על ידי היגיעה, שעל זה נאמר: "לא יגעתי ומצאתי - אל תאמין"... 
עלינו לדעת שה' יתברך לא שולח לאדם ניסיונות שאינו יכול לעמוד 
צערא  "לפום  אבל  וללמוד,  להתפלל  קשה  שלפעמים  וידוע  בהם, 

אגרא" - לפי הצער שבעמל והיגיעה כך גם השכר.  

"אדם לעמל יּוָּלד"
בימים אלו של "שבע דנחמתא", שבהם אנו מלקטים את השברים 
את  לנו  שיש  הנחמה:  עצמה  שזו  לדעת  צריכים  אנו  החורבן,  של 
פי  ואף על  כלל,  ייאוש בעולם  ואין שום  הכח ללקט את השברים, 
הנקודות  ליקוט  עצם  אבל  בשלימות,  מתגלה  לא  עדיין  שהגאולה 
כך שהקדוש ברוך הוא לא  בימים אלו, מגלה על  והיגיעה  הטובות 
עוזב אותנו גם עתה, ונותן לנו גם עתה כח לעבוד אותו ולשמוח בו, 

וזו היא נחמתנו.

ולכן עלינו להתחזק גם בימים אלו בקביעות זמנים לתורה ותפילה, 
עצמו  אדם  ישים  לעולם  אליהו:  דבי  ו"תנא  יּוָּלד",  לעמל  "אדם  כי 
על דברי תורה כשור לעול וכחמור למשאוי" )ע"ז ה, ב(, "שאין לך בן 
חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה" )אבות ו, ב(, ולכן אסור לשכוח 
מסודר  לימוד  שאין  פי  על  שאף  הזמנים',  'בין  של  זו  בתקופה  גם 
יכולתו תורה  כפי  כל אחד  ו'לחטוף'  עלינו להשתדל  וכו',  בישיבות 
וללקוט  לחטוף  ממשיכים  שאנו  בעניינו,  נחמתנו  זאת  כי  ותפילה, 
במהרה  לראות  נזכה  זה  ידי  ועל  מצב,  בכל  הטובות  הנקודות  את 
בקרוב ממש בבניין בית מקדשנו ובגאולתנו ופדות נפשנו השלימה 

למען שמו יתברך ביראה ובאהבה, אמן נצח סלה ועד!

שבת שלום ומבורך!

הנחמה פירושה התחלה 
חדשה. הנחמה היא 

התגלות התקוה. הנחמה 
פירושה, לדעת ש"אין 

שום ייאוש בעולם כלל"!

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

הנחמה היא ההתחדשות

על שפת הנחל

נחלי נצח
יו"ל ע"י מוסדות ברסלב | בראשות הרב שמואל שטרן שליט"א

פרשת מסעי
כ"ח תמוז ה'תשע"ד

גליון מס' 390

פרשת חיי שרה
כ"ב מרחשוון ה'תשע"ה

גליון מס' 403

פרשת ואתחנן

 י"ב מנחם אב ה'תשע"ז

גליון מס' 537

דבר ראש הישיבה

'שאתם ממעיטין עצמיכם כשאני משפיע לכם טובה' )רש"י(, 
אלקותו  התנוצצות  הארת  עליהם  מאיר  יתברך  שכשה' 
וחכמות,  וידיעות  רודפים לחקור אחר חקירות  יתברך, אינם 
בבחינת  מיד,  אחריו  ורודפים  באמונה  מתחזקים  הם  רק 
"משכני אחריך נרוצה", שתיכף כשה' יתברך מתחיל למושכם 
אליו, אזי תיכף הם רצים אחריו, וכמו שפירש רש"י שם: 'אני 
תיכף  ואני  אליך,  למשכני  רוצה  שאתה  משלוחיך  שמעתי 

רצתי אחריך' וכו'.
ותיכף כשישראל מתחילין לרדוף אחריו יתברך, אזי ה' 

יתברך עושה עצמו כמו מי שבורח ומסתיר ומעלים עצמו, 
ודודי  לדודי,  אני  "פתחתי  בבחינת  וכו'",  דודי  "ְברח  בבחינת 

חמק עבר וכו'", ואחר כך צריכין להתחיל בהדרגה כסדר לרדוף 
אחריו ולבקשו ולעבדו בעובדות ובמעשים טובים בשמחה, עד 
שנזכה למוצאו בהתגלות נפלא יותר ויותר, שכל זה הוא בחינת 
פסח ושבועות, כי על ידי מעשיהם הטובים בשמחה זוכין לתקן 
זוכין למה שזוכין, היינו בחינת השגת  ואזי  המסדר והמיישב, 

הט' היכלין )ועיין ליקו"מ תורה כ"ד, ובמדור מים עמוקים(.
)ליקו"ה, הל' נפילת אפיים ד, יג(

"כי אתם המעט מכל העמים"

'
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מים עמוקים
"ימים טובים לישראל"

לצעירי הצאן להתבודד ביער... 
...

טוב היה לאיש כשר שיהיה לו עגלה עם סוסים ויסע בכל פעם עם בני הנעורים 
לתוך איזה יער להתבודד

 )חיי מוהר"ן, סי' ר"ל(

באב "   כט"ו  לישראל  טובים  ימים  היו  לא 
בזה"  זה  לבא  השבטים  שהותרו  יום  וכו', 
)תענית ל:( - הנראה לרמז בזה כי הימים האלו 
לפני  הישר  דרך  זהו  כי  הרצון,  ימי  נקראים 
האיש הולך תמים: שיהיה חפצו ורצונו לראות 
בהשפעות  בישועתו  ולשמוח  חברו  בטובת 
דוד  שאמר  וזה  אלקים.  חננו  אשר  טובות 
"רבים אומרים מי  זמירות:  המלך ע"ה בנעים 
דגנם  וכו', נתת שמחה בלבי מעת  יראני טוב 
ותירשם רבו", כי עיקר שמחתו בטובת הכלל. 
לכן אם חנן ה' אותו בעושר וכבוד יהיה עומד 
וגם  חברו.  אצל  כן  גם  זאת  לראות  ומצפה 
העניינים  וכל  ובתורה  הבורא  עבדות  בענייני 
בטובת  לראות  רעהו,  עם  כן  שלם  לבבו  יהיה 

חברו כמו בעצמו.
שועתם  ואת  יעשה,  יראיו  "רצון  פירוש:  וזה 
ישמע ויושיעם", פירוש: כאשר הקב"ה רואה 
הרצון טוב אשר ליראיו לראות בטובת חברו, 
למלאות  יחד  וכוללם  יכול  כל  הקב"ה  אזי 
טוב.  כל  מהם  יחסר  שלא  לבבם  משאלות 
לכן גם ביום ט"ו באב, שמתחיל להתנוצץ ימי 
הבעל"ט,  השנה  ראש  על  הכנה  להיות  הרצון 
בחברו  כלול  איש  כל  רצון  כן  גם  להיות  צריך 
וזה  טובתו.  לראות  ומצפה  עומד  להיות 
השבטים  שהותרו  'יום  בגמרא:  הרמז 

לבא זה בזה' - פירוש שכל אחד מבני ישראל 
ישפיע מברכתו וטובתו גם על חברו.                              
)תפארת שלמה, פר' דברים( 

⋅⋅⋅
ט"ו  בשמחת  רז"ל  שהפליגו  מה  בחינת  וזה 
ימים  היו  שלא  ואמרו  הכיפורים  ויום  באב 
הכיפורים.  ויום  באב  כט"ו  לישראל  טובים 
ועיקר השמחה היא בחינת חתונה כמו שכתוב 
באב  ט"ו  שמחת  שעיקר  היינו  במשנה...  שם 
בחינת  נתתקן  שבהם  מה  הוא  הכיפורים  ויום 
ונתתקן  נמתק  בהם  כי  הבא,  בעולם  הזכרון 
נתהווה  ידם  שעל  לוחות  שברי  פגם  בחינת 
בחינת  היא  השמחה  עיקר  כן  ועל  השכחה. 
שמחת חתונה, בחינת "ביום חתונתו", כי עיקר 
העולם  שמחת  בחינת  היא  החתונה  שמחת 
שעל  הזאת  הכשרה  החתונה  ידי  שעל  הבא, 
ישראל  בני  נולדין  יהיו  הקדושה  התורה  פי 
נשאר  שיהיה  כדי  תמיד,  הבא  בעולם  שזוכרין 
זכרי  "זה  יתברך מדור לדור לנצח, בבחינת  זכרו 
כל  של  השמחה  שורש  עיקר  כי  ודור",  לדור 
ימלא  ש"אז  הבא,  עולם  שמחת  היא  השמחות 
עולם  "ושמחת  שכתוב:  וכמו  וכו',  פינו"  שחוק 
"עתיד  ז"ל:  רבותינו  שאמרו  וכמו  ראשם".  על 
הבא"  לעולם  לצדיקים  מחול  לעשות  הקב"ה 

וכו', כי תכף כשזוכרין בעולם הבא, צריך כל אחד 
לשמוח בחלק נקודתו הטובה שיש בו מקדושת 
ישראל, כי נקודה דנקודה מקדושת ישראל שיש 
להפחות שבפחותים שבישראל - אין כל העולם 
שיזכה  השמחה  עוצם  תוקף  לסבול  כדאי  כולו 
לעתיד - כי אז יזכה כל מי שבשם 'ישראל' מכונה 
לבחינת 'שובע שמחות', שתגדל השמחה כל כך 
שיהיה בה להשביע די והותר את כל אחד ואחד, 
אפילו הקטן שבקטנים, בחינת: "תודיענו אורח 
בימינך  נעימות  פניך,  את  שמחות  שובע  חיים, 

נצח", אמן ואמן.
שהיו  במשנה,  שם  שכתוב  מה  בחינת  וזה 
עיניך  תן  בנוי,  עיניך  תתן  "אל  אומרות: 
אחר  כרוך  תהיה  שלא  היינו  וכו',  במשפחה" 
הרע-עין שמסתכל רק על הנוי, על תאוות עולם 
הזה - רק תן עיניך במשפחה, דהיינו: על האבות 
כל  מחשבתם  ודבקו  צדיקים  שהיו  הטובים, 
ימיהם בעולם הבא, שרק בשביל זה אתה צריך 
לישא, כדי שיהיה נשאר זכרון העולם הבא לנצח.

וזהו בחינת מה שמכסין פני הכלה, כדי להכניע 
אחיזה  להרע-עין  שאין  להורות  הרע-עין, 
עושין  אנו  כי  ישראל,  של  הכשרה  בהחתונה 
הבא  עולם  זכרון  בשביל  התורה  פי  על  החתונה 

דייקא כנ"ל!!!
)ליקו"ה, ברכות הראיה וברכות פרטיות ה( 

02-633-8444
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וקברות  צדיקים
אומן

 מאת אוריאל פלד



פסקי דינים:
או  ישראל  לפניו  ויש  דבר,  כל  לקנות  או  למכור  אדם  כשרוצה  א[, 
גוי, חייב להקדים ישראל לגוי, וי"א שכ"ז דווקא כששניהם מוכרים 
שרק  וי"א  גדול,  הפסד  במקום  אף  חיוב  שיש  וי"א  שווה,  במחיר 

בהפסד מועט חייב להקדים ישראל, וכך נקטו הפוסקים להלכה.
ב[, בגדר הפסד מועט י"א שהוי שתות מן הקרן שהוא 76.61  אחוז, 
וי"א שהעניין תלוי לפי מצבו של כל אחד, וי"א שעד שווה פרוטה 

יש להקדים.
המרחק  אם  ממנו,  רחוק  נמצא  והישראל  לפניו  מצוי  הגוי  אם  ג[, 
הוא קטן, יש להשתדל לקנות מהישראל, ויש מי שאומר שזהו עד 

שיעור "מיל".
בשומר  רק  הוא  גוי  כלפי  מיהודי  והמכירה  הקניה  קדימת  דין  ד[, 
תורה  שומר  יהודי  אצל  לקנות  להקדים  יש  וכן  ומצוות,  תורה 
תשובות  )שו"ת  ומצוות,  תורה  שומר  שאינו  מי  פני  על  ומצוות, 
נמי מעד אחד נאמן שהחזו"א הקפיד  והנהגות )שם(, ושכן שמע 
תרופות  לו  להביא  וכששלח  שבת,  שומר  אצל  דווקא  לקנות  מאד 
מבית מרקחת, הזהיר לקנות אצל שומר שבת דווקא אף שהייתה 

החנות רחוקה יותר(.
מקורות ונימוקים: בספרא )בהר פ"ג( מנין שהוא מוכר לא תהייה 
ומנין  לעמיתך",  ממכר  תמכרו  "וכי  ת"ל  לעמיתך  אלא  מוכר 
כשהוא קונה לא תהייה קונה אלא מיד עמיתך, ת"ל "או קנה מיד 
עמיתך", אין לי אלא קרקעות שבהם דיבר הכתוב, מנין לרבות דבר 
המטלטל, ת"ל ממכר, לרבות דבר המטלטל, ודרשה זו הביא רש"י 
)בפרשת בהר פכ"ה, י"ד( מתורת כהנים )פכ"ח, כ"ט(, ובמסכת ע"ז 
)דף כ' ע"א(, הובא מחלוקת ר"מ ור"י בביאור כוונת הפסוק )דברים 
או  ואכלה   , תתננה  בשעריך  אשר  לגר  נבלה  כל  תאכלו  "לא  י"ד( 
מכור לנכרי, ולדברי שניהם מבואר שיש להקדים נתינה לגר תושב 
למכירה לעכו"ם, ובמס' בב"מ )ע"א, א'( דרש רב יוסף מפסוק "אם 
ור"נ  קודם,  עמי  ונכרי,  עמי  עמך",  העני  את  עמי  את  תלווה  כסף 
משום רב הונא מוסיף דאפי' שצריך להעדיף ליתן הלוואה לישראל 
בחינם מאשר ליתן לגוי בריבית, ובפנ"י )שם( ביאר שאפי' שיש לו 
הפסד מרובה, אפ"ה ישראל קודם, ובשו"ת תשב"ץ )ח"ג סי' קנ"א( 
מבואר שיש להעדיף למכור לישראל מאשר לגוי אף אם הישראל 
על אלו שהתקינו שם תקנה של  ועיי"ש שתמה  יותר,  בזול  קונה 
איסור למכור לישראל  אלא כשמשלם יותר מעכו"ם, והרי"ז בכלל 
בנידון  י'(  סי'  )שו"ת  הרמ"א  פסק  ומפורסם  עיי"ש,  תונו"  "לא 
"יד החזקה" להרמב"ם, שהמהר"ם פאדווה הגיהו  הדפסת הספר 
והדפיסו מחדש, ובא גוי עשיר שהדפיס ג"כ את ספרו של הרמב"ם 
והרמ"א פסק שאסור לקנות מהדפסת הגוי  והוזיל מחירו בזהוב, 
והוכיח  חרם.  עשה  ואף  הרמב"ם,  את  המהר"ם  מכר  לא  עוד  כל 
שם מהגמ' הנ"ל שאפי' כשיש הפסד אם יקנה מישראל אפ"ה יש 
קכ"ט  סי'  )ח"ג  יצחק"  "מנחת-  ובשו"ת  עיי"ש.  גוי,  על  להעדיפו 
בהפסד  שאפ"י  טפי",  מוזיל  "כשגוי  הרמ"א  מלשון  דייק  ג'(,  אות 
גדול בכל אופן ישראל קודם, אומנם ה"חפץ חיים" )בספרו אהבת 
חסד פ"ה ס"ה בהגהות נתיב חסד סוף אות ט'( הבין דהרמ"א עצמו 
איירי רק בהפסד מועט. אומנם להלכה העלה דרק בהפסד מועט 
מ'  מערכת  )כללים  חמד"  ב"שדי  ועיין  לגוי,  ישראל  להקדים  יש 
שמשמע  קל"ט(  סי'  )חו"מ  לב  החקרי  מדברי  שהביא  קכ"ג(  כלל 
ולקנות מישראל, אומנם יש  ג"כ שרק בהפסד מועט יש להקדים 
מוכרים  אם  רק  מישראל  קניה  להעדיף  דיש  דס"ל  מהאחרונים 
בשווה, אבל אם אפשר לקנות מהגוי בזול, ואפי' בהפרש מועט, אין 
כל חיוב לקנות מהישראל, )כ"כ בשו"ת תועפת ראם או"ח סי' ר"ב, 
והישראל  ידוע  והנה כשיש שער  ו'(,  ע"ז אות  כלל  גאונים  ובדברי 
מוסיף עליו, כתב באהבת חסד )פ"ח הערה י"ב( דמותר לקנות אצל 
לעיין כמה שיעור ההפסד  ויש  זה כתב במנח"י )שם(,  וכעין  הגוי, 
זה  דין  מדמה  )שם(  ובתשב"ץ  מישראל,  בקניה  בכך  שיפטר  בזה 
לדין אונאה ומשמע לפי"ז שהוי שיעור שתות 76.61 אחוז עיי"ש, 
ב'( כתב שזה תלוי לפי  ובשו"ת שרגא המאיר )ח"ה סי' ל"א אות 
מצבו של כל אחד ואחד, ולגבי עני אפשר שדבר מועט הוא הרבה 
אצלו, ובשו"ת "מנחת- יצחק" )שם( מובא בשם ספר דרכי תשובה 
והנה  הישראל,  יקדים  בלבד  פרוטה  שעד  סכ"ז(  קנ"ט  סי'  )יו"ר 
ויש  רחוק  נמצא  והישראל  ממנו,  לקנות  לפניו  מצוי  שהגוי  באופן 
טירחא דגופא, כתב בשו"ת "פסקי- עוזיאל" )סי' מ"ח( כתב ע"פ 
המהרש"ם )ח"ב סי' פ"א( לחלק בין הליכה מרובה להליכה מועטת, 
ובגדר  עיי"ש,  ממון  מהיזק  וקשה  גדול  הליכה  דטורח  והטעם 
)ח"א  והנהגות"  "תשובות  בשו"ת  כתב  מרובה",  "הליכה-  שיעור 
ובאחרונים  עיי"ש,  מיל  הילוך  כדי  הוא  השיעור  דאולי  תת"ה(  סי' 
ובשאר פוסקים  נזכר בשו"ע,  אינו  זה  דין  האריכו לבאר מפני מה 
)עיין "משפט- שלום" חו"מ סי' קפ"ט, חקרי לב חו"מ סי' קל"ט, 

ישכיל עבדי ח"ד סי' ו' א'(     

זהירות או רוח הקודש

חוות דעתסיפור השבוע

העדפת קניה מישראל ומכירה לישראל על גוי עיר אסטראלענקי באוקראינה )בה ב 
כיהן מלפנים הרה"ג החסיד המפורסם 
שעפס,  אבד"ק  מיכל  יחיאל  מוהר"ר 
שסיפר את המעשה שלהלן(, היה חי איש חסיד 
משמש  בילדותו  שהיה  לייב,  חיים  רבי  אחד, 
להרב הקדוש מורנו הרב רבי שמואל מקארוב 
זצ"ל, תלמיד הנועם אלימלך והחוזה מלובלין 
שולחנו  סדר  מנהג  היה  וכך  זיע"א.  זצ"ל 
יין  הקדוש בשבת קודש: לקחת שני בקבוקי 
לכל סעודה,  אצל מוכר-יין אחד שהיה בעיר, 
היה  לייב  חיים  והר"ר  המזון.  לברכת  להיות 
השליח לזה, כי היה מסוגל לכל עניין לעשות 

בזריזות.

גדול  מתנגד  היה  הנ"ל,  המוכר-יין  זה  והנה 
להרב הקדוש הנ"ל, והיה מכחיש כל העניינים 
הקדוש  מהרב  החסידים  שסיפרו  הגדולים 
הקדוש  הרב  את  לנסות  בדעתו  ועלה  הנ"ל, 
של  בקבוקים  שני  הנ"ל  להשליח  ונתן  הנ"ל, 
בשתייה(,  האסור  נוכרים  )יין  סתם-יינם 
לראות אם הוא באמת איש קדוש, כי בהיות כן 
הוא צריך להרגיש ברוח קדשו קודם שתייתו, 
לו  יאונה  שלא  השמים  מן  שישמרוהו  או 
וגו'",  לצדיק  יאונה  "לא  שנאמר:  כמו  און, 
יאיר:  בן  גבי עובדא דרבי פנחס  וכמו שאמרו 
צדיקים  וכו',  צדיקים  של  בהמתן  "השתא 

עצמם לא כל שכן".

והשליח הנ"ל לא חל ולא הרגיש מה שנתן לו, 
כי איך יעלה על הדעת דבר כזה... ובתום לבו 

נזדרז לשוב אל שולחנו של הרב הקדוש ז"ל.

מידו  נפלו  הילוכו,  באמצע  פתאום,  והנה 
לפלא  הדבר  והיה  ונשברו.  האלו  הבקבוקים 
גדול בעיניו, כי ידע את עצמו לזריז ומתוקן לכל 
דבר, שמעולם לא שיבר שום כלי ולא נשחת 
במתינות,  הלך  עתה  וגם  ידו.  על  דבר  שום 
ובכל זאת לא עלה על דעתו דבר כזה שעשה 

המוכר-יין הנ"ל.

אל  ללכת  אם  לעשות:  מה  בדעתו  ושקל 
ולספר מה שקרהו, או אם לשוב  שולחן הרב 
ולומר  אחרים,  בקבוקים  לקחת  להמוכר-יין 

שנצרך לסעודה עוד שני בקבוקים.

להמוכר- לשוב  צדדים:  משני  לו  צר  והיה 
שנשברו  המוכר  לו  יאמין  לא  פן  חשש,  יין 
הרב  לבית  וללכת  התשלומים.  על  ויחשוש 
החזיקוהו  כי  וירא,  בוש  היה  כן  גם  ולספר 
לזריז ומוכשר לתקן ולא לעוות, ומעתה יהיה 
בשימושו.  וכמתרפה  כמתעתע  בעיניהם 
להמוכר  לשוב  טוב  שיותר  בדעתו  והוסכם 
אמר:  כי  תחתיהם,  אחרים  בקבוקים  ולקחת 
"בין כך ובין כך צריכים שם יין לברכת המזון, 
מוטב לבלי להטריד שם את השולחן הקדוש, 
יין לברכת המזון. ומה שיהיה אחר כך  ואביא 
בתשלומי המחיר, אין לי לחקור עתה מאומה. 
אל  יין  עתה  שיהיה  אך  שיהיה,  מה  יהיה 

השולחן". 

שני  עוד  "נצרך  לו:  ואמר  להמוכר-יין  ושב 
בקבוקים יין".

המוכר תמה ואמר: "מה זאת? הלא ידעתי כי 
והפציר  יותר",  שיצטרכו  כזאת  קרה  לא  עוד 
בו שיספר לו האמת, ולא רצה השליח כי היה 
ולא  מחירם  תשלומי  על  שיחשוש  מתיירא 
הלזה,  יין  המוכר  אבל  אחרים.  ליתן  יחפוץ 
אשר ידע בלבו מה שעשה, לא רצה ליתן לו, 
ושמח  האמת.  לו  לספר  נאלץ  שהיה  עד 
שם  וקידש  מאוד  ונתפלא  המוכר 

גם  להידבק  הלזה  המוכר  החל  ומאז  שמים, 
הוא בהרב הקדוש זצ"ל. 

⋅⋅⋅

הר"ר  ה"ה  תלמידו,  סיפר  נפלאה  מעשה  עוד 
זעליג ז"ל:

רבו,  אצל  ז"ל  זעליג  הר"ר  ישב  אחת  פעם 
שהיה  בעת  ז"ל,  מקארוב  שמואל  רבי  הרה"ק 
לו  המתין  והוא  ומתנמנם.  מיטתו  על  מושכב 

וישב לפניו בדד ודום כדרכו.

פתאום בא חסיד אחד נגיד, והביא מתנה אחת 
'קראדענץ'  המתנה  והיתה  הרב.  של  בנו  עבור 
על  להציג  ושונים  יפים  כלים  של  אחד  )סט( 
ולאשר  שמחה.  של  מסיבה  בשעת  השולחן 
ואחת  לעצמו  אחת  'קראדענצען',  שני  קנה 
ה'קראדענצען',  שני  השולחן  על  הניח  לרבו, 
שיחפוץ.  איזהו  לו  לברור  לרבו,  הברירה  לתת 
שיהיה  איזה  קניין  בשעת  כיון  שבאמת  והגם 
בבית  נתיישב  זאת  בכל  לרבו,  ואיזהו  לעצמו 

להעמיד שתיהן על השולחן.

מאת  וביקש  משם,  לדרכו  כך  אחר  לו  והלך 
יציע  זעליג הנ"ל, שאחרי שיעור משנתו  הר"ר 
לפניו העניין, כי ידע שהוא חשוב גדול בעיניו, 

ויפנה לו בדבר המתנה לקחתה ממנו.

שמואל  רבי  הרב  שהתעורר  שאחרי  הוה.  וכך 
לפניו  והראה  זעליג  הר"ר  לו  סיפר  מתנומתו, 
שתיהן, וראה שרבו הקדוש לוקח את זו שקנה 
בעדו שהיא שלו, דהיינו מה שכיון הנגיד בשעת 
הרב  והבין  הקדוש.  רבו  עבור  לקנותו  קניה 
מה  זעליג  הר"ר  בעיני  לפלא  הדבר  כי  הקדוש 

שכיון אל האמת, ונחשב בעיניו לרוח הקודש.

פתח הרב את פיו הקדוש ואמר לו בזה הלשון: 
זה  אין  כן,  לא  רוח הקודש.  זהו  כי  "לא תטעה 
רוח הקודש! אבל אספר לך מעשה, מה שאירע 
והיה מן כת  גדול  רב  לי מכבר עם אחי, שהיה 
המתנגדים לחסידים. וביקשני פעם אחת לבוא 
נגיד  עם  בנו,  חתונת  יום  לבו,  שמחת  יום  אל 
גדול אחד. וכשהייתי שם על החתונה, הקדים 
מקודם להראות לפני יקרת הבגדים אשר הכין 
רחבה  בדרך  הכלה,  בתו  עבור  הנגיד  מחותנו 
והמטולאים  היקרים  הבגדים  בין  והיה  מאוד. 
עוד מלבוש אחד יקר מאוד, מרוקם בזהב כולו, 

מראשו ועד שוליו ומעולף ספירים.

"והנה תכף בגשתו אצלי עם המלבוש להראותו, 
באמרי  אליו,  להתקרב  יכולתי  ולא  נתרחקתי 
התחיל  הרב,  ואחי  נבאש.  ריח  לפני  נותן  כי 
לצחוק ממני ולעג לי. וכראותי כי צחוק עושה 
לי נתאמצתי להראותו לדעת האמת ולא יצחק 
עוד. וציויתי לשלוח אחר מחותנו הנגיד ויחקור 
הבגד  מוצא  מקור  הדק  היטב  מאיתו  וידרוש 

ההוא מאין הוא בא לידו. וכן עשה.

אמת  והנה  היטב,  וחקר  ודרש  אחריו  "ושלח 
נכון הדבר אשר השיג, ונודע לו כי הבגד ההוא 
השיג מחותנו הנגיד משר גדול במתנה, בשכר 
שהרוויח לו סך שנים-עשר אלף זהובים, על ידי 
שהפסיד לישראל אחר כסף הזה. וכשמוע הרב 

אחי את זאת נתפלא מאוד.

"ואין זה רוח הקודש כלל, רק מי שהוא נזהר 
דבר  אותו  אזי  מאוד,  מאוד  וגזלה  מגניבה 
ממנו  ומרוחק  בעיניו  נמאס  זה  מכוח  שבא 
ואף  אליו.  להתקרב  יכול  שאינו  עד  מאוד 
שאינו-יהודי מקורו, הוא מרגיש בחושיו. וכן 

כל כיוצא בזה"...

מאת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א  
חבר הבד"ץ "חושן - משפט" עיה"ת אלעד
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מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

מה שיהיה עד ביאת הגואל

חוץ נראו הקוזקים מהלכים, רבינו ב 
ורבינו  בעגלה  ישבו  נפתלי  ורבי 
באותה  הקדוש,  פיו  את  פתח 
שיהיה  ומה  נפתלי  לרבי  רבינו  גילה  שעה 
עד ביאת הגואל ומביאת הגואל עד תחיית 
בלבו את הסודות  נפתלי שמר  ר’  המתים. 
ולא גילה אותם לאיש, לפני פטירתו, גילה 

אותם לתלמידו ר’ אהרן ליפוביצקי.

מתי להתכונן לגאולה?
נפתלי  רבי  של  היארצייט  חל  באב  י”ט 
הקרובים  מתלמידיו  היה  מנמירוב,  הערץ 
מברסלב  נחמן  רבי  הקדוש  רבינו  של 
נתן  רבי  של  ביותר  הקרוב  וידידו  זצוק”ל, 
מברסלב זצוק”ל, שניהם ביחד התקרבו אל 

רבינו הקדוש.
רבינו  של  הקדושים  תלמידיו  עשרות  בין 
אשר  נפתלי,  ר’  של  דמותו  היתה  בולטת 
היה אחד משני אנשי סודו של רבינו, הלא 
עשו  יחדיו,  שניהם  מברסלב.  נתן  ר’  הוא 
בהתקרבותם לרבינו זי”ע מה שלא עשו כל 
יתירה  רבינו לחיבה  זכו אצל  חבריהם, הם 

והשראה מיוחדת.
סודות  לו  גילה  שרבינו  זכה  נפתלי  ר’ 
גדולים וטמירים בענין הקץ, היה זה בדרך 
תיכף  תקס”ו,  אב  ה’  ביום  ברסלב,  לעיר 
שלמה  ר’  הקדוש  ילדו  של  להסתלקותו 
מהלכים,  הקוזקים  נראו  כשבחוץ  אפרים, 
מדינת  אודות  סודות  מגלה  רבינו  החל 
ומה  הקץ,  מענין  בשיחה  ודיבר  רוסיה, 
הגואל  ומביאת  הגואל  ביאת  עד  שיהיה 
בלבו  שמר  נפתלי  ר’  המתים.  תחיית  עד 
לפני  לאיש,  אותם  גילה  ולא  הסודות  את 
אהרן  ר’  לתלמידו  אותם  גילה  פטירתו, 
לר’  עברו  זצ”ל  אהרן  ומר’  זצ”ל  ליפוביצקי 
אברהם בר’ נחמן בעל מחבר הספר “באור 
נשאל  כאשר  וכו’.  אור  כוכבי  הלקוטים”, 
פעם ר’ נפתלי על מה שיהיה בקץ את אשר 
לומדים  האם  אמר:  זצוק”ל,  מרבינו  שמע 
מקובלני  כך  רבינו?  של  ספרו  את  אתם 
יתקבל  מוהר”ן  ליקוטי  “כשספר  מרבינו: 

בעולם יהיה אפשר להתכונן לגאולה”.
מעשה  אירע  לרבינו  התקרבותו  בתחילת 
ר’ נפתלי התגלה אדם אחד מן  נורא: לפני 
מי  שאלו:  אשר  מאד  נורא  העליון  העולם 
רבך? ענה לו כי הוא תלמידו של רבי נחמן 
להשמיע  האיש  ביקשו  זצוק”ל,  מברסלב 
תורה  באותה  נפתלי  ר’  נזכר  רבו,  מתורת 
חוזר על הקטע  והחל  רבינו  ששמע מפי 
מקבלין  החיות  עיקר  “כי  הראשון: 
שכתוב  כמו  מהתפילה, 

למשמע  האיש  נפעם  חיי”  לא-ל,  תפלה 
מעלה  מעלה  ממקומו  והתרומם  הדברים 
לרבינו  וסיפר  נפתלי  ר’  בא   – שנעלם  עד 
בראשו  רבינו  הנהן  שראה,  המחזה  את 
“וכי סבורים אתם שגם שם בעולם  ואמר: 
העליון שומעים את תורתי כפי ששומעים 
אחרת  אחרת,  דברי  נשמעים  למעלה  כאן: 

לגמרי...”
נפתלי  לר’  גילה  ורבינו  זכה  תק”ע,  בשנת 
ענין  את  לראשונה  מברסלב  אהרן  ולר’ 
התיקון הכללי, רבינו קרא אליו את ר’ נפתלי 
ואת ר’ אהרן וגילה להם את המזמורים של 
התיקון הכללי: “טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, 
קה, קלז, קנ” וכך אמר להם: “היות ובענין 
זה נלכדים בוודאי שלשה חלקי עולם, אני 
היו”ד  שאלו  ותדעו,  לעדות,  אתכם  לוקח 
מאד  מועילים  תהלים  )פרקים(  קפיטל 

מאד... 

יאריך ימים ושנים 
כי  הללו:  העדים  שני  בנוכחות  הבטיח  עוד 
לצדקה  פרוטה  ויתנו  קברי  על  “כשיבואו 
נשמתו  הזכרת  בעבור  לומר:  )רצונו  בעבורי 
הקדושה, כנהוג( ויאמרו אלו העשרה קפיטל 
ולרוחב,  לאורך  עצמו  רבינו  יניח  אז  תהלים 
ובוודאי יושיע לזה האדם. ואמר, שבהפאות 
יהיה אותו  יוציא אותו מהגיהנם, אפילו אם 
האדם איך שיהיה, אפילו אם עבר מה שעבר, 
רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאוולתו 

חס וחלילה”.
ימים  שיאריך  נפתלי   לר’  הבטיח  רבינו 
י”ט אב שנת ה’תר”כ )1859(,  ושנים. ביום 
מברסלב  נתן  רבי  פטירת   לאחר  שנה   15
מקום  למרום.  נשמתו  עלתה  זצוק”ל, 

קבורתו בבית העלמין החדש באומן.
עם  כל  ובעד  בעדנו  תגן  הגדולה  זכותו 

ישראל, אמן.

מאנשי סודו של רבינו:מצבתו של רבי נפתלי באומן

ירושלים, ע  לשערי  שבא  בעת  ז"ל  הרמב"ן  שאמר  המשל  דרך  ל 
וראה שגם עתה בחורבנה יש בה השפעה רבה ועשירות מופלג 
להיושבים בה... ותגדל צערו למאוד, ונפשו בחלה בו על ראותו שנותנת 
על  נפל  בשמחתה.  יתערב  וזר  החיצונים,  לבחינת  והשפעתה  ברכתה 
ְמָשֵלְך,  אמשול  הן  ירושלים,  "ירושלים,  ואמר:  מר,  בקול  וצעק  פניו 
שבדדיה,  מחלב  למאוד  עליה  החביב  יחידה  בנה  את  המניקה  לאשה 
ולפעמים חלה הבן החביב הלז ולא היה יכול לינק מטוב החלב שבדדי 
ייבש חלבה חלילה בימים האלו של חליות  והיתה אמו יראה פן  אמו, 
מה  ויבריא...  מחליו  שיתרפא  בעת  להניקו  במה  לה  יהיה  ולא  בנה, 
עשתה? לקחה תינוק נכרי לביתה על ימים האלו, והיתה מניקתו בכדי 
ולפעמים  שיבריא.  בעת  בנה  להניק  במה  לה  ויהיה  חלבה  ייבש  שלא 
כשלא תמצא ילד נכרי להניק, לוקחת כלב ומניקה אותו בזמן הזה, כדי 
שלא ייבש החלב. ולא כן תעשה אם ח"ו ימות בנה - לא תתן חלבה לילד 

הנכרי, ומכל שכן לכלב, רק תניח שייבש חלבה...
עומדים  ישראל,  אלו  בניך,  כשהיו  הקודש,  עיר  ירושלים,  אתה  וכך 
השפעתך.  מטיב  להם  מניק  היית  הנפשות,  חיות  בריאותם,  טיב  על 
כמאז,  מאתך  טובה  רוב  לקבל  יכולים  ואינם  בניך,  נחלו  כאשר  ועתה, 
ולבחינת  העולם  לאומות  והשפעתך  ברכתך  עתה  לתת  מוכרח  אתה 
ההשפעה  שתהיה  כדי  )קנב:(...  תרומה  בזוה”ק  כמבואר  הקליפות, 
שלמה בעת שיחזרו בניך אל בריאותן, ויבואו בניך לדביר ביתך, ויוכלו 
עמך  יבורך  ומברכותיך  מטובך,  להם  תשפיע  מאתך,  ההשפעה  לקבל 

בית ישראל, כדמיון האשה הנ”ל. 
למס”,  היתה  במדינות,  שרתי  בגוים,  “רבתי  ירמיה:  מקונן  שהיה  וזה 
“ושרתי  עם,  רבתי  בה  שיש   - בגוים”  “רבתי  היא  עתה  שגם  כלומר: 
 - למס”  “היתה  כי:  הכל  וזה  המדינות.  לכל  כַׂשר  שהוא   - במדינות” 
שמוכרחת ליתן החלב אף לכלב, כי ‘למס’ הוא כלב, כמאמר רז”ל )שבת 
סג:( על פסוק “למס מרעהו חסד” )איוב ו, יד( - שכן בלשון יוונית קורין 
לכלב ‘למס’. והכל בדמיון שלא ייבש החלב, כדי שיהיה לה להניק, בעת 

שישובו ישראל על אדמתן.
ולזה אמר דוד המלך ע”ה )תהלים ד, ח(: “נתת שמחה בלבי, מעת דגנם 
ותירושם רבו”, כלומר: שאני שמח מאוד כשאני רואה עתה בעת הגלות 
יחזור  יתברך  שבעזרתו  בבירור  ידענו  שמזה  רבו,  ותירושם  שדגנם 
עוד לנו, וירפא אותנו מנגע העוונות, ונקבל הענקתו והשפעתו לטובה 
והברכה, כדמיון  ונפסק ח”ו ההשפעה  כן, היה כלה  ולברכה. שאם לא 
רבו,  שדגנם  רואין  וכשאנו  חלבה,  ייבש   - התינוק  מת  כשח”ו  האשה 

ודאי שהוא למעננו, כדי שאנחנו נקבל טוב ההשפעה בעת בריאותנו. 
)עפ”י סידורו של שבת, שורש השביעי ב, יז-יט(

"רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס"
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