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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 

ל פי דברי מוהרנ"ת זצוק"ל )ליקוטי הלכות, הל' ברכת הודאה הלכה ע
אותם  היו  ונחת  בשמחה  שחי  יעקב  של  חייו  ימי  שעיקר  ו'(, 
הדבר,  תמוה  לכאורה  מצרים,  בארץ  שחי  שנה  עשרה  שבע 
מצרים  בארץ  ודווקא  בשלוה,  ישב  לא  ישראל  בארץ  יושב  שכשהיה 
שהיא מקום טמא, שאז התחילה גלות מצרים שמררו את חייהם של 
ישראל, דווקא שם ישב בשלוה?! ומבאר רבי נתן שכל זה הוא הענין 
יתברך,  בו  השמחה  שלמות  עיקר  שזה  ישיגו",  ושמחה  "ששון  של 

כשמתגברין לחטוף את היגון והאנחה להפכו לשמחה.

להמשיך לעולם שמחה 
רבי נתן אומר )שם, אות נא( שכל עבודת האבות היתה לגלות ולהודיע 
השמחה  כל  וזה  לעולם  האדם  בא  זה  בשביל  שרק  בעולם  אלקותו 
והחיות, כי זה ידוע לכל שהעולם הזה מלא כעס ומכאובות ויגון ואנחה 

וסופו למות וימי חיינו הבל וכו', ואין שום שמחה 
האמת  התנוצצות  ידי  על  אם  כי  בעולם  וחיות 
והאמונה, כי אמת היא סם החיים כמו שאמרו 
כל  ולהתייגע  לחתור  הוא  האמת  ועיקר  רז"ל, 
ימינו להתקרב ולהתדבק בו יתברך, בחינת "ובו 

תדבק", שזה כל החיות...
לזכות  אבל לזה הדביקות בשלימות אי אפשר 
כי אם כשמשברים את כל תאוות הגוף לגמרי, 
האמונה  להמשיך  שזכו  עד  העולם,  אבות  כמו 
שבאו  עד  פעם,  בכל  עצמם  על  הקדושה 
ששברו  ידי  על  כי  זה.  ידי  על  גדולה  לשמחה 
הזאת  השמחה  לשלמות  זכו  לגמרי  הגוף  את 
בו יתברך, אבל אף על פי כן, כל יגיעתם היתה 
והחיות  השמחה  להמשיך  העולם,  כל  לתקן 

שלא  מי  שאפילו  ישראל,  בית  מזרע  ואחד  אחד  כל  בלב  הזה  הקדוש 
ידי  על  יתברך  אליו  להתקרב  כן  גם  יזכה  לגמרי,  גופו  תאוות  שבר 
שמירת התורה והמצוות. ואפילו מי שפגם כמו שפגם, בכל עת שחפץ 
וחותר להתקרב לה' יתברך יוכל לשמח ולהחיות נפשו בגודל כוחם של 
הצדיקים האלו, על ידי שיאמין שכל נקודה ונקודה טובה שזוכה על ידי 

כל מצוה ומצוה שעושה - אין ערוך לזה.
ואומר שאפילו נקודות טובות של עשיית המצוות של פושעי ישראל 
עולה על כל התענוגים העליונים, שכל העשירות והתענוגים של העולם 
לא ישוו וידמו לתענוג הזה שיש על קיום מצוה אחת של יהודי. אבל 
היצר הרע רוצה להכניס את הנפש של איש הישראלי לגלות, ולכן כל 
אחד ואחד מאיתנו עובר את הגלות הפרטית שלו, שהיא בעיקר גלות 

הנפש שרחוקה מאביה שבשמים, ועיקר הגלות היא העצבות.
דור  בכל  ואחד  אחד  כל  של  והקלקולים  הראשון  אדם  חטא  ומחמת 
ודור, על כן בהכרח להיות בגלות עד שבכח הצדיקים הגדולים יבררו על 
ועיקר הבירור של  ידי זה דייקא את הניצוצות הקדושים מהקליפות, 
ידי שיהפכו את היגון ואנחה  ידי השמחה על  הניצוצות הללו הוא על 

לשמחה כמבואר לעיל. 
וזה היה עניין מכירת יוסף למצרים שעל ידי זה יכלו להתקיים במצרים, 
תמיד  היה  יוסף  כי  לפניכם".  אלוקים  שלחני  למחיה  "כי  שכתוב  כמו 
מלא שמחה גם בזמן גלותו, ולכן הכניע את קליפת העצבות של מצרים 
ויוסף שהיה שמח ה' שמר אותה. ולכן  שהיא המביאה לפגם הברית, 
דווקא במצרים חי יעקב בשמחה ושלוה, כי אז השיג בשלמות שעיקר 

הגאולה תהיה על ידי שמחה.

ועל זה מספר לנו רביה"ק מעשה על אדם עני שחפר בטיט ומצא יהלום, 
ונסע עד ללונדון על מנת למכור את היהלום. הוא עלה על ספינה, ושם 
זרקו לו בטעות את היהלום לים, אבל הוא לא איבד את השמחה ועל 
ידי זה זכה שהרב חובל עשה איתו עסקה שלבסוף הרויח בה יותר ממה 

שהיה שווה היהלום. 
פרשיות  את  ומתחילים  האבות  פרשיות  את  מסיימים  אנו  זו  בשבת 
הבנים, לכן פרשה זו היא פרשת מעבר חשובה, ולכן מוטל עלינו לקחת 
את הרעיון הכללי של האבות, שבאו לתקן את העולם ואת חטא אדם 

הראשון, וכל זאת על ידי שעסקו בעבודת השמחה בה'. 
עוד אומר רבי נתן )שם, אות נב( שעל כן השביע יעקב את יוסף לקברו 
לעפר  ויתהפך  ויזדכך  הגוף  יתבלה  דווקא  ששם  כדי  ישראל,  בארץ 
מיגון  מעצבות,  שנתהפך  בחינת  שזהו  קודש,  אדמת  לבחינת  קדוש 
ואנחה, לחיות ושמחה, שעל ידי זה יקום בתחיית המתים, שאז יהיה 
העניין  שזה  פינו",  שחוק  ימלא  "אז  בחינת  בשלימות,  השמחה  עיקר 
מחול  לעשות  הוא  ברוך  הקדוש  שעתיד 
לצדיקים לעתיד לבוא, וכל אחד ואחד מראה 
באצבעו ואז נגילה ונשמחה בישועתו. וזהו: 
לגלות  שביקש  וכו',  בניו"  אל  יעקב  "ויקרא 
כי  ממנו,  השכינה  ונסתלקה  הגאולה  קץ 
שכתוב  כמו  השמחה,  ידי  על  הגאולה  עיקר 
התחיל  כן  ועל  כנ"ל.  תצאו"  בשמחה  "כי 
"הקבצו"  ואמר  אחרים  דברים  לדבר  יעקב 
של  הקיבוץ  ידי  על  התיקון  שעיקר  וכו' 
ישראל, שזהו בחינת שלום הנ"ל, שיתקבצו 
וישמעו אל הצדיקים האמיתיים, שעל ידי זה 
סוף כל סוף תבוא הגאולה השלימה, על ידי 

שמהפכין היגון ואנחה לשמחה כנ"ל.

לנצל את ימי השובבי"ם
הוא  השבטים  את  מברך  יעקב  שכאשר  בפרשתינו,  מובא  כן  ועל 
אומר "בסודם אל תבוא נפשי", כי יעקב שורש קדושת ישראל, שהם 
עיקר הכבוד של ה' יתברך שעוסקים בסדר עבודת התפילה בשירות 
ואילו  המצוה.  שמחת  ידי  על  יתברך  כבודו  ומעלין  וכו',  ותשבחות 
שמעון ולוי כלי חמס מכורותיהם, שהלכו והרגו בפועל, במקום לפעול 
כל  את  להכניע  אפשר  זה  ידי  שעל  ותשבחות,  שירים  תפילה  ידי  על 
ועל כן אמר יעקב  יגון ואנחה לשמחה אמיתית.  ולהפוך כל  הקליפות 
"בסודם אל תבוא נפשי", כי הם פעלו באופן של "כוחי ועוצם ידי", ולא 

הפכו את היגון והאנחה לשמחה כנזכר. 
וזה שדוד המלך הירבה כל ימיו בשירות ותשבחות ותפילות והודאות, 
העולם  את  לתקן  כדי  בזה  עסק  המשיח  מלך  יצא  שממנו  דוד  כי 
בשירות ותשבחות, וחיבר ספר תהלים הכלול מכל עשרה מיני נגינה, 
תבוא  זה  ידי  שעל  התיקון  עיקר  שזה  יתברך,  בו  השמחה  כלל  שהם 
שעיקר  שביארנו  וכפי  מזרעו,  שיצא  משיח  ידי  על  השלמה  הגאולה 

הגאולה תבוא על ידי שמחה.
את  להגביר  הראוי  מן  השובבי"ם  לימי  נכנסים  אנו  כאשר  עתה,  ולכן 
השמחה על היגון והאנחה, כי על ידי השמחה זוכים לתקן הכל, ולצאת 
"כי   - ולהיגאל גאולה אמיתית ושלימה  והכללית,  מן הגלות הפרטית 

בשמחה תצאו ובשלום תובלון" - במהרה בימינו אמן.

שבת שלום ומבורך!

כל עבודת האבות 
הייתה לגלות ולהודיע 
בעולם שכל מה שבא 

האדם לעולם זה בשביל 
השמחה והחיות 

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

במה תלוי קץ הגלות?

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 ויחי

ט"ו טבת ה'תשע"ז

גליון מס' 511

דבר ראש הישיבה

מכונה,  על  והעצה  המשפט  לברר  נאים  אמרים  שהם   - שפר"  "אמרי 
וכמבואר )בראשית רבה(, "הנותן אמרי שפר" - 'אמרי שופר, שהם משפרין 
את  לקבור  שעלו  בשעה  מוצא  אתה  ובתרועה.  בשופר  שניתנו  אמרים 
כאיילה  נפתלי  ורץ  הקבורה,  על  עמהן  לערער  חת  בני  באו  אבינו,  יעקב 
והביא את הספר ממצרים ושיפר על ידו'. ופירש ה'מתנות כהונה': 'שיפר 
שמשקיט  המשפט  בירור  בחינת  וזה  שביניהם'.  המריבה  השקיט   -
תורה,  דברי  שהם  שפר,  אמרי  שנותן  נפתלי,  ידי  על  שנעשה  המריבה, 
בחינת  שהוא  ותרועה,  שופר  זכר  כן  ועל  ובתרועה.  בשופר  שניתנו 
וזה  המשפט.  יום  הוא  שאז  ותרועה,  שופר  יום  שהוא  ראש־השנה, 
בחינת "ומנפתלי שרים אלף" )דברי־הימים א' יב, לה( כמובא פסוק זה 
במדרש, כי הם שרים שמוציאין ומבררין המשפט לכל, כי הם 

נותנים אמרי שפר לברר המשפט והעצה להשקיט המריבה.                          
)ליקו"ה הל' תפילה ה, ג(

⋅⋅⋅
"את אשר יאהב ה' יוכיח"

"לא יסור שבט מיהודה וגו'" - כי הכתוב אומר "חושך שבטו שונא בנו", 
וכן הקב"ה עם ישראל, כי "את אשר יאהב ה' יוכיח", ולא יחשוך שבטו 
ממנו, ועל כן "לא יסור ה' שבט מיהודה" בכדי להזכירו תמיד ביראת ה' 
והכנעתו, "עד כי יבוא שילה" - מלך המשיח, ואז "ומחה ה' אלקים דמעה 
מעל כל פנים" - שלא יהיה שום בחינת ייסורין בעולם כי אם שלום וברכה 

השקט ובטח, במהרה בימינו אמן.               
)באר מים חיים(
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מים עמוקים
קיבוץ ואסיפה, יעקב או ישראל

02-633-8444

טיסות לכל היעדים רק תביאו מזוודה, אנחנו נדאג לכם לכל השאר!
בעולם

אומן

קברי צדיקים באירופה
נסיעות מאורגנות

www.ntours.net  I  info@ntours.net  I שומרי אמונים 12 ירושלים

מדור זה בחסות
חברת

"נתיבים טורס"

לצעירי הצאן תענוגים עליונים...
... 

בפירוש א  ומובא  ז"ל,  רבותינו  מרו 
רש"י: 'שביקש לגלות את קץ הגאולה 
והתחיל  וכו',  שכינה'  הימנו  ונסתלקה 
לדבר דברים אחרים. ובוודאי מה שדיבר אחר 
כך היה מעין זה שהעלים והסתיר בתוך דבריו 
סוד הקץ )וכמו שאיתא בזוה"ק על פסוק זה, עיי"ש, 
גלי וסתים(, היינו כי יעקב ראה מיטתו שלימה 
וכולם צדיקים גמורים, סבר שכבר יוכל לגלות 
מעין  וסתום  הפלאות  קץ  הוא  הגאולה,  קץ 
ידי  על  אם  כי  ולקרבו  לגלותו  אפשר  ואי  כל, 
המעלה  העיקר  כי  דייקא,  הרחוקים  קיבוץ 
היא כשנתווסף אל הקיבוץ הקדוש נפש חדש 
שהיה מתחילה רחוק כמו שהיה רחוק, ועכשיו 
קרבוהו לעבודתו יתברך שיתווסף ויהיה נעשה 
זהו עיקר שעשועיו  שכן אל הקיבוץ הקדוש, 
יתברך, כמבאר בזוה"ק, ובפרט בדברינו, שזהו 
עיקר גדולתו יתברך, ועל ידי זה דייקא נתרבין 

הבתים עד אין קץ וכו'.

וזהו שאמר אחר כך "הקבצו ושמעו בני יעקב 
והחילוק  "האספו",  אמר  ובתחילה  וכו'", 
על  נאמר  כי אסיפה  הוא,  לקיבוץ  בין אסיפה 
זה מזה,  אסיפת הקהל שאינם רחוקים מאד 
ישראל  מזקני  איש  שבעים  לי  "אספה  כמו 
וכו'".  ישראל  זקני  את  ואספת  "לך  וכן  וכו'", 
אבל שם קיבוץ נאמר על קיבוץ הרחוקים 
מאד מאד בקצה הארץ וכו', כמו שכתוב 
"אם יהיה נדחך בקצה השמים, משם 

נדחי ישראל, עוד  וכן "מקבץ  וכו'",  ה'  יקבצך 
אקבץ עליו לנקבציו". 

 - אסיפה  לשון  יעקב  אמר  בתחילה  כן  ועל 
ידי  שעל  שסבר  וכו'",  לכם  ואגידה  "האספו 
שכולם  הקדושים,  בניו  של  לבד  האסיפה 
קץ  ולקרב  לגלות  יוכל  זה  ידי  על  צדיקים, 
ואז  הימנו,  נסתלקה  השכינה  אבל  הגאולה, 
הבין שאי אפשר להביא הגאולה על ידי בחינת 
לבד,  הצדיקים  שיאסוף  דהיינו  לבד,  אסיפה 
יידח  לבל  מחשבות  חושב  יתברך  השם  כי 
ממנו נידח, וכל עיכוב הגאולה ואריכת הגלות 
הרחוקים  כל  על  רחמנותו  ריבוי  מחמת  הוא 
ולחכות  להתמהמה  שצריכין  מאד,  והנידחים 
על  ויתוספו  ויבואו  הרחוקים  שישמעו  עד 

הקיבוץ הקדוש של ישראל וכו'.

"הקבצו   - קיבוץ  לשון  כך  אחר  שאמר  וזהו 
שעיקר  מבין  אני  עתה  שאמר,  וכו'",  ושמעו 
וכו',  "הקבצו"  בחינת  ידי  על  תלויה  הגאולה 
דהיינו על ידי שיקבצו הרחוקים מאד הנקראים 
נידחים, בחינת "מקבץ נדחי ישראל", בחינת 
ובאו  גדול,  בשופר  יתקע  ההוא  ביום  "והיה 
האובדים וכו' והנידחים" וכו', על ידי זה דייקא 
בתוספות  הקדוש  הקיבוץ  ויתרבה  יתגדל 
שעל  רחוקים,  מתחילה  שהיו  הרבה  שכנים 
ידי זה יתרבו הבתים עד אין קץ, שעל ידי זה 

יכמרו רחמיו יתברך ויחיש לגאלנו כנ"ל. 

אל  ושמעו  יעקב,  בני  ושמעו  "הקבצו  וזהו 
קטנות,  בחינת  יעקב  כי  אביכם",  ישראל 
שזהו  המלחמה,  עיקר  ואז  עיבור,  בחינת 
בחינת "וידו אוחזת בעקב עשו", שהיה לוחם 
עמו מבטנו, וכן עם שרו, כמו שכתוב "ויוותר 
יעקב לבדו ויאבק איש עמו וכו'", היינו בחינת 
הם  קטנות,  בבחינת  שהם  מאד,  הרחוקים 
צריכים  ואותם  יעקב,  בני  בחינת  נקראים 
בחינת  שהוא,  ממקום  ואחד  אחד  כל  לקבץ 
"הקבצו ושמעו בני יעקב", שישמעו אל דברי 

תורתו הקדושה וישובו אל ה'. 

"ושמעו אל ישראל אביכם", כי אחר כך,  וזהו 
אז  האמת,  אל  ויתקרבו  וישמעו  כשיתקבצו 
שם  על  שנקרא  "ישראל",  בחינת  נקראים 
עשו,  של  שרו  את  כשניצח  המלחמה,  נצחון 
כי אם  יאמר עוד שמך  יעקב  "לא  שאז נאמר 
אנשים  ועם  אלקים  עם  שרית  כי  ישראל, 
על  הגאולה,  עיקר  יהיה  זה  ידי  ועל  ותוכל", 
בחינת  שהם  ישראל,  נפשות  שיצטרפו  ידי 
עד  רבים  בצירופים  התורה,  אותיות  צירופי 
אין קץ וכו', שזהו בחינת "ישראל" שמרמז על 
שהם  התורה,  אותיות  ריבוא  שישים  כלליות 
ישראל, כמובא  נפשות  ריבוא  בחינת שישים 
ראשי  הוא  ש"ישראל"  קודש,  ספרי  בכל 

תיבות "י'ש ש'שים ר'בוא א'ותיות ל'תורה". 

)ליקוטי הלכות, הל' פ"ו ה, ד( 

עשית המצוות של פושעי ישראל עולים למעלה לשמים ונעשה מזה תענוגים עליונים
)מתוך מאמר ראש הישיבה(



שאין  לו  ונודע  הוצאות  ושאר  מזונות  לפועל  שהתחייב  מעביד  שאלה: 
וכגון בן שאינו נשוי עדיין וסמוך על שולחן אביו  הפועל צריך להם כלל 
במדור ובמזונות, וטוען המעביד שמחמת שאינך צריך למזונות איני חייב 
חייב  הינך  ההסכם  או  המנהג  פי  שעל  כיוון  הפועל  טוען  ומאידך  בהם, 
במזונות ואני איני צריך למזונות עצמם עליך ליתן לי דמי המזונות הדין 

עם מי?  

תשובה:  אם המנהג  באותו מקום )או ע"פ ההסכם( בין המעביד לעובדים 
מטבח  בהם  שיש  במקומות  כמקובל  לעובדים  המזונות  מכין  שבעה"ב 
כסף  מבעה"ב  לתבוע  יכול  הפועל  אין  שם,  סועדים  שהעובדים  כללי 
בתור  זה  סכום  המעביד  לו  התחייב  אא"כ  אכל  שלא  המזונות  תמורת 
תוספת למשכורת ופירש לו שאפילו אין צריך לו יקבל הדין הוא שבוודאי 

רשאי לקבל.

מקורות ונימוקים:

במסכת כתובות דף ק"א ע"ב מובא במשנה הנושא את האשה ופסקה 
עמו כדי שיזון את בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים, ואם התגרשה 
לו  שנשאת  הבעל  שאף  והתנתה  נוספת,  פעם  ונישאת  זה  מאיש  האם 
כעת יפרנס את בתה במשך חמש שנים חייב גם הבעל השני לזונה חמש 
שנים, ואחד נותן לה את כל המזונות ואחד נותן לה כסף שווי כל המזונות, 

ואין הוא יכול לומר לא התחייבתי כסף כי אם מזונות. )רש"י( 

במאירי כתב, שבעל אמה נותן מזונות, והבעל הראשון נותן דמי מזונות, 
ואם התגרשה משניהם הדבר תלוי בבת לבחור ממי תיטול דמים, וממי 

תיטול מזונות, )רא"ש בשם הרמ"ה(, 

ניסת הבת, הבעל נותן לה מזונות אף שהיא מקבלת דמי מזונות ע"י שני 
הבעלים של אמה, ואין אומרים שנישואיה לבעלה הרי הם כאילו בתנאי 
שאין הוא מחוייב לפרנסה אלא חייב הוא לפרנסה במזונות, )תו"ס שם 

ד"ה הנושא(  והבעלים של אמה נותנים לה דמי מזונות ע"כ 

ובשיטמ"ק שם הביא מדברי הרא"ש ותלמידי רבינו יונה, דאם ניסת הבת 
בזה אמרינן בדווקא שהבעל נותן מזונות והם דמי המזונות והנה בשו"ע 
)חו"מ סי' ס' ס"ג(  נפסק דמתחייב לזון את חבירו וחבירו רוצה במקום 
שולחנו  על  לזונו  במפורש  התנה  אם  ורק  עימו,  הדין  דמים  המזונות 
בסתמא  אבל  שולחנו  על  הסמוכים  כשאר  דווקא  מזונות  לו  חייב  שאז 
סמ"ע  ועיין   , המזונות  דמי  את  ממון  ושעבוד  בחיוב  שהתחייב  אומרים 
)שם סקי"ב( אבל חיוב הבעל במזונות אשתו אינו חיוב בדמי מזונות אלא 
במזונות עצמם והאשה אינה יכולה לתבוע ממנו דמים אלא מזונות ממש, 
דמי  לה  שמשלמים  אחרים  כשיש  גם  במזונות  לה  חייב  שהבעל  אלא 
מזונות, וכדמוכח מהמשנה הנ"ל מאחר שחיובם הוא חיוב ממון בעלמא, 

וכשם שאפילו אשה עשירה בעלה חייב במזונותיה.

וכן כתבו האחרונים שחיוב מזונות האשה עניינו שהבעל מתחייב לדאוג 
להאכיל את אשתו שלא תרעב ושתהיה סמוכה על שולחנו, ואין זה חיוב 

דמים בעלמא כי אם חיוב המזונות עצמם,

ומטעם זה אם שיירה האשה מהמזונות חוזרים לבעל, אלא א"כ דחקה 
ל"ח(  )נדרים  הר"ן  מדברי  עולה  וכך  צרכה,  מכדי  ומיעטה  לשייר  עצמה 
וכפי שביארו ה"קובץ-שיעורים" )כתובות ס"י ר"כ( שחיוב מזונות כחיוב 
רפוי,  כמו  למזונות רק בשעה שצריכה להם  חייב  ואין הבעל  הוא  ריפוי 
ואם אכלה משל אחרים פטור בעלה ממזונותיה, וכן עולה מדברי החזו"א 
על הרמב"ם )הל' שמיטה ויובל פ"ה הי"ד עיי"ש היטב(, וכ"כ "בפתחי-
חושן" )הל' אישות פ"ט הערה כ"א(,  ועפ"י זה יש לדון בנידון דנן שכבר 
"מזונות-הפועלים"  דין  מדמים  הירושלמי(  )וכדברי  שהפוסקים  כתבנו 
לדין "מזונות-האשה" א"כ לפי"ז אם הפועל סמוך על שלחן אביו ואוכל 
פועליו,  לזון  ההסכם  או  שהמנהג  ואעפ"י  לזונו  חייב  בעה"ב  אין  משלו, 
אין זה כחיוב ממוני אלא חיוב לדאוג לצרכי מזונותיהם, וכשם שבאשה 
לבעלה,  לתבוע  יכולה  אינה  למזונות  צריכה  ואין  אחר  משל  אכלה  אם 
ה"ה בפועל כיוון שאוכל וסמוך על שלחן אביו באופן קבוע, אין המעביד 
ופירש  למשכורת  תוספת  בתור  זה  סכום  לו  התחייב  א"כ  אלא  לו  חייב 
מקובל  וכן  לקבל,  שרשאי  ודאי  הדין  בזה  יקבל  צריך  שאין  שאפילו  לו 
במוסדות מסוימים שמקבלים המורים סכום קבוע לביגוד, נסיעות, וכדו', 

ואין להם שום ענין אם יש או אין לעובד הוצאות אלו כלל ע"כ.

הצלה מכבשן האש
חוות דעתסיפור השבוע

שכירות פועלים )ו'(
התחיבות המעביד לעובד שאינו צריך למזונות ושאר הוצאות

את ל  לא  ואף  השרים  את  א 
החכמים חיבב והוקיר השולטן - 
רק אדם אחד היה אהוב ומקובל 
מיימון,  בן  משה  רבי  הרמב"ם,  עליו: 

רופאו היהודי. 

כל השרים אשר ראו את יחסו של השולטן 
כלפי הרופא היהודי לא ידעו כיצד לנהוג, 
אש הקנאה בער בהם בכל עוצמתו. עלה 
שהוא  שהחליט  השרים  ראש  כולם  על 

חייב לשים לדבר קץ. 

אל  בא  הזדונית  תכניתו  כשרקמה 
השולטן, ואמר לו: "אדוני השולטן, דע לך 
כי רופאך היהודי מדבר עליך רעות באזני 

הבריות". 

הוא  "ומה  האמין:  ולא  השולטן  נבהל 
אומר?"

הראש  בפי  מוכנה  תשובה  היתה  לכך 
השרים: "הוא אומר כי בית שהנך מדבר, 
יכול  הוא  אין  כן  ועל  רע,  ריח  מפיך  נודף 

לשבת בקרבתך". 

השולטן היסס לרגע, ואחר כך אמר: "אם 
תתן לי סימן, אדע כי דבריך דברי אמת!" 

ראש  נזדרז  השולטן  מבית  כשיצא  מיד 
השרים ושם פעמיו לביתו של הרמב"ם. 

"דע לך, כי השולטן טוען שנודף מפיך ריח 
הוא  אין  כן  ועל  מדבר,  שאתה  בעת  רע 

מסוגל לשבת בקרבתך". 

ובהגיעו  הדברים,  את  משה  רבי  שמע 
אחז  השולטן  ארמון  אל  המחרת  ביום 
בידו מטפחת לבנה. כאשר פצה פיו לדבר 

אל השולטן כיסה את פיו במטפחת. 

צדקו  הנה  כי  והבין  השולטן  זאת  ראה 
דברי ראש השרים, 'מסתבר שהמטפחת 
השרים',  ראש  התכוון  אליו  הסימן  זה 
מדבר  שאני  ברגע  'והנה  השולטן,  הרהר 
שלא  בכדי  במטפחת  הרופא  משתמש 

יריח את הריח הנודף מפי'. 

להוציא  בדעתו  השולטן  גמר  שכך,  כיון 
להורג את רבי משה. הוא שיגר שליח אל 
וציוה  להורג,  ההוצאה  על  האחראי  השר 
יבוא אליו אדם בכדי  כי בעוד שעה  עליו 
להתעניין האם קיים את צו השולטן, את 
הרופא  ולבית  להורג.  תוציא  אדם  אותו 
למקום  ללכת  יזדרז  כי  הודעה  שיגר 
ההוצאה להורג ויתעניין שם האם ביצעו 

את צו השולטן. 

את  לבש  הבקשה  את  ששמע  הרמב"ם 
מצוות  את  לקיים  פעמיו  ושם  מעילו 
מאחד  יצאה  והנה  בדרכו  השולטן. 
אל  פנתה  ובתחינה  בוכיה,  אשה  הבתים 
הרמב"ם שיאות להיכנס לרפא את בתה 

הנוטה למות. 

הולך  שכן  היסס,  שבתחילה  הרמב"ם, 
היה  יכול  לא  המלך,  במצוות  כעת  הוא 
לסרב לתחנוניה ונכנס אל הבית בכדי 

לרפא את הילדה. 

את  הרמב"ם  כשגמר  זמן,  כעבור 
ההוצאה  למקום  ניגש  בילדה,  הטיפול 
להורג כדי להתעניין על ביצוע ציוויו של 
רב  באיחור  זה  שהיה  כמובן  השולטן. 
מאד. וכן, כאשר התעניין הרמב"ם נענו 
לו כי קיימו כבר את ציוויו של השולטן 

על הצד הטוב ביותר. 

התשובה  את  הרמב"ם  כששמע  מיד 
ניגש לביתו של השולטן בכדי להודיע לו 
שקיימו את ציוויו. בהגיעו לבית השולטן 
השולטן  של  פניו  כי  הרמב"ם  הבחין 
אינם ככל הימים, ולשאלתו במה חטא, 
"מדוע  ושאל:  השולטן,  עליו  התרעם 
לבית  ללכת  שלי  הציווי  את  קיימת  לא 
להוציאך  ציוויתי  הלא  להורג.  ההוצאה 
אתה  מתהלך  מדוע  כן  ואם  מיד,  להורג 

חופשי?!"

אל  פנה  מאד,  הרמב"ם  השתומם 
מדוע  אדוני,  לי  "אמור  ושאל:  השולטן, 
רצית להמיתני בשריפה? במה חטאתי 

לפניך?" 

בעיני  וקלס  ללעג  אותי  שמתי  "הן 
רועם,  בקול  השולטן  השיב  הבריות!", 
מפי  כי  הבריות  באזני  עלי  "העללת 
לשבת  יכול  אינך  כן  ועל  רע,  ריח  נודף 

בקרבתי". 

הרמב"ם  ביקש  זאת?",  לך  אמר  "ומי 
לדעת. 

"ראש השרים", השיבו השולטן. 

"אם כן, דע לך, אדוני השולטן, כי עלילה 
הוא  עליך.  גם  השרים  ראש  טפל  דומה 
אמר לי כי אתה טוען שנודף מפי ריח רע, 
ועל כן הנחתי מטפחת על פי, לבל יבוא 

הריח הרע לאפך...". 

נכונים.  הרמב"ם  דברי  כי  השולטן  הבין 
אני  ושמח  שווא,  עלילת  זו  היתה  "אכן 
אחד  דבר  אך  האש.  מכבשן  ניצלת  כי 
אינו ברור לי: מדוע הפר שר הכבשן את 

הוראתי ולא השליך אותך לכבשן?!" 

אחד  נכנס  החדר  ואל  מדברים,  עודם 
מעבדי השולטן. בידו אחז העבד טבעת 

זהב. 

הכבשן",  שר  אליך  שיגר  הטבעת  "את 
אמר העבד לשולטן, "ביקש הוא למסור, 
כי זוהי טבעתו של ראש השרים, שאותו 
בכבשן   - הוראתך  כפי   - אתמול  שרף 

האש"... 

היאך  והשולטן  הרמב"ם  הבינו  עתה 
השולטן  חיבק  משריפה.  הרמב"ם  ניצל 
את ידידו היהודי ואמר: "ברוך ה' אלוקי 
כרשעתו  לרשע  ששילם  היהודים 

ולצדיק כצדקתו!".
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מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

מחייה הנפשות

הנודע ש והחסיד  עברה,  נוספת  עה 
מ’חדר  יצא  לא  ברייטער  יצחק  ר’ 
ספקטור  אלחנן  ר’  ההתבודדות’. 
עמד בחוץ וחיכה. חלפה עוד שעה והוא עדיין 
לא יצא. איך יוכל לנסוע לנסוע לארץ ישראל 
שש  במשך  כך  הטוב?  מידידו  להיפרד   בלי 
ברייטער  הרב  כשיצא  בחוץ...  עמד  שעות 
אך  בהתפעלות,  אלחנן  ר’  בו  הביט  החוצה 
“אוי,  בהשתוקקות:  הפטיר  ברייטר  הרב 

אפילו עוד לא התחלתי”...

מקור משיכה להתקרב לחסידות 
אותם  המופלאים  מהסיפורים  אחד  רק  זהו 
חסידי  מגדולי  ז”ל,  ספקטור  אלחנן  ר’  חווה 
החוזה  של  וצאצא  הקודם,  בדור  ברסלב 
מלובלין. כבר מילדותו ראו עליו שהוא עילוי 
מוקדם  בשלב  ואכן  לגדולות,  שנועד  מיוחד 

מאוד בחייו הוסמך לרבנות.

עוד בפולין היה רבי אלחנן מראשי המחזקים 
ישיבת  על  כמסופר  ה‘,  לעבודת  והמקרבים 
’תורת אמת ואמונה‘ בוורשא, שם התקיימה 
ועסקו  ישבו  בה  הצאן,  לצעירי  ישיבה  גם 
רבינו  כדעת  דביקות  מתוך  ותפילה  בתורה 

הקדוש. 

ישיבה  של  הבודדים  השרידים  מן  אחד 
פרישבלט,  מאיר  יצחק  רבי  היה  זו  קדושה 
“כשהייתי  סיפר:   וכך  זו,  בישיבה  שלמד 
עוד נער צעיר, הרבה לפני הבר מצוה, נוסדה 
ואמונה׳.  אמת  ׳תורת  בשם  ברסלב  ישיבת 
שבין  הדגול  והצדיק  העניו  עמד  בראשה 
)שליט״א(  ספקטור  אלחנן  רבי  הרב  אנ״ש, 
תלמידיו.  בין  נמנה  להיות  זכיתי  ]זצ״ל[, 
כיתות,  כמה  כבר  ומנתה  גדלה  וכשהישיבה 
רבי  הצדיק  את  הישיבה  את  לנהל  הביאו 
הישיבה  מאוסטרובצה.  זצ״ל  יצחק  אברהם 
משיכה  ומקור  חשוב  מוקד  באמת  היתה 
להתקרב לחסידות ברסלב, הן מוורשה עצמה 
פולניה,  ועיירות  ערי  מיתר  שבאו  לאלו  והן 
ובטוחני שהרבה מצאצאיהם שנשארו אחרי 

השואה הם עוד היום חסידי ברסלב”...

רבי  את  שהכיר  גרוסמן  ציון  בן  רבי  הרה“ג 
הקודש,  בארץ  כאן  כבר  היה  כאשר  אלחנן 
לאחר שנות הזעם באירופה, מספר שבאחת 
השיחות עם ר’ אלחנן, סיפר לו על ימים עברו: 
לי רבי אלחנן ספקטור שנסעו  ”פעם אמר 
מאומן  ברסלב  מחסידי  רבים  ועוד  הוא 
עוד הרבה  והיו ברכבת  לפולין, 

חסידים שבאו מראש השנה אצל רבותיהם. 
אחד היה שח לחברו: ‘איך היה אצלכם בראש 
נפשות,  סכנת  ‘ממש  אמר:  והוא  השנה?’, 
מריבוי ודוחק האנשים שבאו’ וכו‘. וכששאלו 
בראש  אצלכם  היה  ואיך  ‘אלחנן,  אותי: 
השנה?’, עניתי ואמרתי: ‘אצלנו ברוך ה’ היה 

’מחייה נפשות‘‘”!. 

ידוע שמידת הענוה היתה טבועה בו, ומעולם 
לא שאף לכבוד, ואף מנוחיות כל שהיא היה 
בורח, על אף שהיה יכול ליהנות מהם, הודות 
שידע  עליו  נאמר  ידיעותיו.  ולרוחב  למעמדו 
הזוהר  המדרש,  התלמוד,  כל  את  בעל־פה 
כאשר  יותר,  מאוחר  אחרים.  רבים  וכתבים 
מכל  אלחנן  רבי  התרחק  ישראל,  לארץ  עלה 
והעדיף  רבנות,  למשרת  שיתמנה  אפשרות 
בחר  הוא  סת“ם.  כסופר  עצמו  את  לפרנס 

להסתיר את רוחב ידיעותיו מעין הציבור. 

בעל הסמכות הלכתית 
אולם, היו הזדמנויות נדירות, שכאשר נכנסו 
היה  אפשר  אלחנן,  רבי  עם  מקרית  לשיחה 
לתפוס אותו “בלתי מוכן”. בהזדמנויות אלה 
אל  להציץ  לזכות  היה  ואפשר  נפתח,  היה 
תוך מעיינותיה העמוקים של החכמה שניחן 
היה  שאפשר  רבה,  כה  היתה  ענוותנותו  בה. 
להבחין על פניו במבוכתו כאשר עמד לפני ה’. 

ובעל  הלכתית,  כסמכות  הוכר  אלחנן  רבי 
אחדים  הרבי.  במשנת  מעמיקה  הבנה 
הוצאו  רביה”ק  בתורת  המקוריים  מחידושיו 
)ר”ת  אבא”  “גנזי  בשם  בנו  ידי  על  לאור 
נותרו  שרובם  פי  על  אף  א’לחנן(,  א’ב’רהם 
שנת  טבת  בכ”ב  נלב”ע  היום.  עד  בכתב־יד 

תשמ”ג, יהי זכרו ברוך.

 הבנה מעמיקה: הרב ספקטור בבית המדרש במא”ש

להצלחת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א
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בס“ד

להבין “ צריך   - טפכם”  ואת  אתכם  אכלכל  אנכי  תיראו,  אל  ועתה 
צרות  סבלנו  כבר  בעו”ה  באמת  הנה  לפרש,  ונראה  ‘ועתה’.  לשון 
רבות בשביל מכירת יוסף, כמבואר באגדות, אלא שיוסף אמר להם 
“התחת אלקים אנכי”, לענוש על המחשבה, “ואתם חשבתם עלי רעה, 
אלקים חשבה לטובה”, ולא עשיתם לי מאומה ואין לי מקום להעניש 
אתכם כל ימי חיי בשביל המחשבה. אבל ראה כי לעתיד יקבלו עונש 
שאני  זמן  כל  עתה,  ולכן  אחריהם,  יקומו  אשר  דור  ככה,  על  ה’  מאת 
ואתם חיים אל תיראו, אנכי אכלכל אתכם, אבל לעתיד ה’ יגבה דיליה 

מזרעכם אחריכם כנ”ל. 
ובזה יש להבין מה דכתיב “וינחם אותם וידבר על לבם”, דהיה לו לומר 
‘וידבר על לבם וינחם אותם’, דתחילה דיבר על לבם ועל ידי זה התנחמו 
אחר כך. ונראה לפרש, כי באומרו “ועתה אל תיראו” ניחם אותם, אבל 
כמו  העונש  מפני  ליראות  להם  יש  שלעתיד  קשות,  כן  גם  להם  רמז 
שאמרנו. והיינו “וינחם אותם וידבר קשות על לבם”, ורמז תרתי, כנ”ל.

ובזה יש להבין מה דאיתא במדרש )בראשית רבה ק, י( אם יוסף שדיבר 
על לבם דברים רכים כך ניחמם - כשיבוא הקב”ה ויאמר “דברו על לב 
ירושלים” על אחת כמה וכמה. ועל פי הנ”ל יובן, כי מה שיוסף ניחם את 
אחיו לא היה נחמה, רק כי שלום יהיה בימיהם, ואין זה נחמה שלימה, 
רק כמו אך שלום יהיה בימיו, אבל לעתיד שכבר סבלנו ייסורים ועול 
הגלות וקבלו עונש מאת ה’ כפליים ככל חטאותיה ולא יוסף להגלות 
“נחמו  דכתיב  והיינו  העתיד.  ועל  עתה  על  כפולה  נחמה  תהיה  עוד, 
נחמו”, שיהיה נחמה להווה וגם על לעתיד. ואמר “דברו על לב ירושלים 
כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה” וכו’, וכבר סבלה כל הראוי ואין 

לצפות עוד על הרעה רק על הטוב. 
וקיבלו  ניחמו  לשעה  רק  נחמם  שלא  יוסף  אם  המדרש,  כוונת  וזהו 
ידי  יצאנו  שכבר  אותנו,  לנחם  לעתיד  הקב”ה  כשיבוא   - תנחומים 
חובותינו, כי נרצה עוונה, קל וחומר שתהיה הנחמה בשלימות ותהיה 
עולמית, במהרה בימינו אמן.                                          )כתב סופר עה”ת(
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