
  

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 

)ליקו"מ תורה כ"ו( "מה שהרשעים ע"פ רוב הם מזמרים נגונים 
של יללה ועצבות, כי הם בחינת נשמת ערב רב, ואמא דערב 
רב היא לילית שהיא מיללת תמיד, ועל - כן הם עושים נגונים 
של יללה כנ"ל, ומה שדרך בני אדם להמשך אל נגונים הללו, 

כי יניקתם מבחינת "ועיני לאה רכות" 

יללה שמפילה את האדם 
רב היא  והם שייכים לאמא דערב  רב עשו את העגל  הערב 
שרבנו  כפי  הרשעים,  של  הניגונים  נמשכים  ומשם  לילית 
הקדוש מסביר בתורה כ"ו, שדרך בני אדם להמשך לניגונים 
של הרשעים שהם ניגונים של יללה הבאים מלילית, מחמת 
ועצבות,  בכי  שזה  רכות"  לאה  "עיני  מבחינת  שיניקתם 
על  פורט  נשבר  לב  עם  שמתנגן  הניגון  בקדושה  ולהיפך 

הנפש של האדם ואז הוא מתעורר מזה 
לתשובה, מה שאין כן בקליפה שהניגון 
האדם  את  שמפילה  ליללה  הופך 

לעצבות ומרה שחורה.
וצריך כל אחד להישמר מניגונים כאלו 
ואז  לבהמיות,  האדם  את  שמפילים 
האדם מוצא את עצמו מחוץ לקדושה, 
בפירושו  הקאמארנא  שמסביר  וכמו 
על הזוהר שהענן לא שמר על נשמות 
כמו  היו  שהם  מכיוון  וזה  רב  הערב 
היה  הכבוד  ענני  בתוך  כי  בהמות, 
הסיבה  וזו  לכלוך,  שום  שיהיה  אסור 

הקאמארנא  אומר  ועוד  לענן,  מחוץ  הלכו  והבקר  שהצאן 
עד  הגנוז  האור  ישראל  לעם  האיר  הכבוד  ענני  שבתוך 
לא  החבית  מתוך  דבר  להוציא  שרצה  שמי  חז"ל  שאמרו 
היד  את  מכניס  שהיה  אלא  לתוכה,  להסתכל  צריך  היה 
ורואה מבלי להסתכל עם עיניו, ובכל זאת עם ישראל טעו 

והלכו בעצתם של הערב רב לעשות עגל מזהב.
בעצם  בכך  האכזריים  על  שמרחמים  ע"י  לפעמים  כי 
על  ריחמו  ישראל  שעם  וזה  הרחמנים,  על  מתאכזרים 
נשמות הערב רב וחמלו עליהם שהיו מחוץ לעמוד הענן, 
אותם,  שהחטיאו  אלו  היו  שהם  בעוכרם  זה  היה  לבסוף 

נמצא שברחמנותם התאכזרו בעצם על הרחמנים. 
ורוצה לתקן כל אחד ואחד אפילו את  כי הצדיק הוא רחמן 
נשמות הערב רב שנשמתם מן הלילית שהיא אמא דערב רב 
וגם אותם רצה משה לתקן, כי לצדיק יש תאוה גדולה לתקנם 
כי הוא יודע שנשמות אלו תלויות בו ואם הוא לא יתקנם לא 
יהיה להם תיקון, אבל אף על פי כן אסור לדחוק את השעה 
גם בקירוב רחוקים כי כל הדוחק את השעה השעה דוחקתו 
וזו היתה טעותו של משה שדחק את השעה לקרבם כי היו 
ניצוצות משרשו ותאוותו היתה לקרבם ולכן מכיון שלא היו 

ראויים עדיין להתקרב גרמו בזה מכשול לכל העם. 
מכאן נלמד שצריכים בכל דבר סבלנות ואי אפשר לדחוק את 

השעה ולהיפך יש כל מיני תהליכים שדורשים זמן ואדרבא 
דוקא כאשר מחכים אז מתקנים ולהיפך אם לא מחכים אז 

נעשה מזה קלקול כמו שהיה בחטא העגל. 
אבל ה' יתברך מכין תמיד רפואה למכה וזה שקראנו בשבוע 
כי  המלך,  מדוד  כבר  שמתחיל  פורים  של  הנס  על  שהיה 
מרדכי הוא מזרע שמעי בן גרא, וכאשר שמעי קילל את דוד, 
דוד יכול היה להרגו בקלות, אבל הוא שתק וקיבל את הביזיון 
והוא  משמעי  מרדכי  שיצא  זכינו  כך  וע"י  ואהבה  בשמחה 
יוצא שכל הנס הוא בזכות השתיקה  הציל את עם ישראל, 

של דוד המלך.
ומסביר רבנו בליקו"מ תורה ו' שאפשר להפוך הכל לטובה על 
ידי הסבלנות שעיקרה הוא ש"ישמע ביזיונו ידום וישתוק", 
לקבל  ניתן  זה  את  לקיים  וכשזוכים 
הארה גדולה מאד שיכולה להפוך הכל 
לטובה, וזה העניין של משיח שמבליג 
על כל הבזיונות ודן את כל העולם לכף 
שהוא  רפ"ב  בתורה  רבנו  ואומר  זכות 
הופך את הכל לניגונים, וכמו שהיה עם 
בנו  שאבשלום  ואבשלום,  המלך  דוד 
משיח  נשמת  שהוא  ודוד  להרגו  רצה 
בברחו  לדוד  "מזמור  ניגון  מזה  עשה 

מפני אבשלום בנו". 

אפילו בתכלית הירידה 
גם אם אנחנו עדיין לא מצליחים לעשות ניגונים כשמישהו 
ולדון  להבליג  קצת  המלך,  דוד  כמו  ח"ו  אותנו  להרוג  מנסה 
רק  שאפשר,  בודאי  יום  היום  של  בניסיונות  זכות  לכף 
זוכה לזה  שהדבר דורש הרבה עבודה פנימית ומי שלבסוף 
הוא טועם את טעם האור של משיח, אור של שפלות וענווה, 
שזה ההיפך מהמן הרשע שהיה בגאווה הגבוהה ביותר כמו 
חשבון  עשה  והוא  זרה,  עבודה  עצמו  שעשה  חז"ל  שאמרו 
שהעיקר זה להרוג את מרדכי, כי הוא הבין שכל עם ישראל 
וענווה יהפכו  ובזה שיגיעו לשפלות  תלוי בצדיק ובשפלותו 

הכל לטובה ועל כן עשה את מה שעשה.
וכל זה נעשה תמיד על ידי הצדיק האמת שהוא יכול להאיר 
בעם ישראל אפילו בתכלית הירידה שלעולם לא יתייאשו מן 
הרחמים ושהכל יכול להתהפך לטובה, ודווקא כשמתחזקים 
בירידה אז אפשר לזכות להתחזקות הכי גדולה  כי "ביטולה 
זהו קיומה" ביטולה אותיות "ביטול ה'...", קיומה של התורה 
זה הביטול לה', כי על ידי שאדם יהיה מבוטל לה' לפי מדרגתו 
כשהוא ביריזה הוא יזכה לקיום התורה, וכל מה שמעבירים 
ממילא  ואז  לה'  לביטולו  לזכות  בשביל  הכל  זה  האדם  את 

יזכה לקיומה.  

שבת שלום ומבורך!

על ידי שאדם יהיה 
מבוטל לה' לפי מדרגתו 
כשהוא בירידה הוא יזכה 

לקיום התורה, וכל מה 
שמעבירים את האדם זה 

כדי שיזכה לעליה

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

להקדים רפואה למכה

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 כי תשא

י"ט אדר ה'תשע"ז

גליון מס' 520

דבר ראש הישיבה

אחר פורים קורין פרשת פרה, שהיא הכנה לפסח. 
כי פרשת פרה קורין כדי שיהיו נזהרין ליטהר מטומאת מת, 
כדי שיהיו טהורין לעשות הפסח. פור, כי פורים על שם הפר 
)אסתר ט, כו. ועיין בכוונות האריז"ל בסוד 'הפיל פור' ובסוד פרה 
אדומה(, ואחר כך נעשה פר"ה, כי גם פורים הוא בודאי הלוך 
ודרך לפסח )שיר השירים ה, יג(: "שפתותיו שושנים נוטפות 
מור עובר". "שפתותיו" זה בחינת פסח - פה־סח )כמובא(, 
האריז"ל,  ובכתבי  בזוה"ק  )כמובא  אסתר  היא  "שושנה" 
"נוטפות מור עובר" זה  ו'שושנה' גימטריא 'אסתר'(, 

חרות,  לשון  קלט:(,  )חולין  דרור  מר   - מרדכי  בחינת 
מרומז  פורים  של  צירוף  כן  ועל  פסח.  של  חרות  בחינת 

צויתך  כאשר  מצות  תאכל  ימים  "שבעת  בפסוק  בפסח, 
פ'ני  י'ראו  ו'לא  מ'מצרים  למועד חודש האביב, כי בו יצאת 
ר'יקם" - ר"ת פורים, כי פורים הוא דרך לפסח, שיהיו יכולים 
כי  יותר(,  גלה  ולא  הענין  באמצע  )ופסק  מחמץ  נזהרין  להיות 
הם  המצוות  כל  כן  ועל  מפסח,  ההתחלות  כל  היו  בתחילה 

זכר ליציאת מצרים )ולא סיים(.
)ליקו"מ ע"ד(

'

באר-שבע

חיפה

תל-אביב
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 19:03    18:27    17:29

  19:05    18:20     17:30

ירושלים

ת  ס י נ כ
ת ב ש ה

צאת 
ר"תהשבת

  18:04    18:26   17:22

פורים הוא דרך לפסח



מים עמוקים
כל הצמצומים הם לטובה

ראש השנה למלכיםאומן
ר”ח  ניסן

02-633-8444ניתן להזמין חבילות אש"ל ברמה גבוהה ובמחירים חסרי תקדים.

ההרשמה בעיצומה!
מגוון טיסות ן נסיעות פנים ן שירות אישי

משהו נפלא קורה לך!

לצעירי הצאן שאר היום יהיה בשמחה ...

אחר כך קורין פרשת פרה, שהיא לטהר מטומאת מת, ו
השלש  כלל  שהוא  הפסח  לעשות  טהורין  שיהיו  כדי 
רגלים, כי פסח ראש לרגלים, היינו כי אחר שמכניעין 
להמשיך  צריכין  מהם,  המלכות  וחותכין  עמלק  קליפת 
טומאת  בחינת  בהם  שנאחז  הנפשות  כל  על  טהרה 
פרה  בחינת  שזהו  מת,  טומאת  בחינת  שהיא  עמלק, 
ידי  על  אדומה, שמטהרת מטומאת מת שנמשך עליהם 
חטא העגל, שבשביל זה באה הפרה אדומה, כמו שאמרו 
חטא  עיקר  כי  בנה',  על  ותקנח  אמו  'תבוא  ז"ל:  רבותינו 
ידי  על  ותלמידיו,  ידי שפגמו בכבוד משה  על  היה  העגל 
בחינת  שהוא  משה,  הסתלקות  אחר  שגם  האמינו  שלא 
לעד,  וקיימים  חיים  דבריו  כך  אחר  גם  האמת,  הצדיק 
וצריכין לקיים דברי תורתו לנצח תמיד, כי דבריו הם דברי 
אלקים חיים אשר הם קיימים לעולם, כמו שנאמר "ודבר 

אלקינו יקום לעולם".
עיקר פגם העגל היה שהיו סבורים שכבר מת משה,  כי 
כמו שמובא בפירוש רש"י על פסוק "וירא העם כי בשש 
משה וכו'". ואז אמרו לאהרן "קום עשה לנו אלהים אשר 
ילכו לפנינו, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו", הינו 
רק  בעצמו,  משה  על  חולקים  אינם  כאילו  עצמם  שעשו 
הם אומרים שענין משה אינם יודעים מה הוא, בחינת "כי 

זה משה האיש לא ידענו" וכו'.
רק עתה שכבר מת, לדעתם, צריכין לבקש אחר במקומו 
ראשי  בעצת  זה  ידי  על  המשובשות  בדעותיהם  ונבוכו 
ולראש, מחמת  לרב  עליהם  רב, שקיבלו אותם  הערב 
שמות  ידי  על  מופתים  לעשות  יכולים  שהיו 
שם  שהיה  ז"ל,  רבותינו  שאמרו  כמו  הטומאה, 
לתנור  השם  השליכו  שהם  ויומברוס,  יונוס 

ילכו  אשר  אלהים  לנו  עשה  "קום  שאמרו  עד  וכו',  האש 
לפנינו", ועיקר חטאם וטעותם היה על ידי שלא האמינו 
במה שלפניהם אמת, ברור וזך ומתוקן, שהוא תורת משה 
אמת שקיבלו בסמוך, ועדיין תלמידיו הקדושים קיימים, 

שהם, אהרן וחור ויהושע וכו'.
ואפילו לפי טעותם שמת משה, היה להם לילך לתלמידיו 
הקדושים ולשאול מהם הדרך אשר ילכו בה, אבל ראשי 
הערב רב הטעו אותם, עד שמאסו בתורת משה, שכתוב 
ובחרו  וכו'",  אחרים  אלהים  לך  יהיה  "לא  בפירוש  בה 
לציית  רצו  ולא  העגל  את  ועשו  רב  הערב  בעצת  לילך 
והרגו את חור, עד  זה  את תלמידי משה שמחו בהם על 
שנתיירא אהרן מהם והוכרח לעשות חפצם שלא יהרגוהו 
ח"ו, ולא יהיה להם תקנה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ופרה 

אדומה מטהרת מזה.
"אמרתי  נאמר  זה  שעל  מאד,  עמוק  עמוק  פרה  ענין  כי 
אחכמה והיא רחוקה ממני", היינו כי על ידי מעשה הפרה 
והגבוה מאד של הצדיק האמת  ממשיכין השכל העמוק 
יכולין  זה  ידי  שעל  משה,  בחינת  שהוא  במעלה  הגדול 
לרפאות החולה והנמוך ביותר, אפילו אותן שנפלו לסטרא 
כל  כלליות  תוקף  בחינת  הוא  אדומה  פרה  כי  דמותא, 
אחיזת  שמהם  הצמצומים  תכלית  בחינת  שהם  הדינים, 

כל הדינים כידוע.
לטובה  הכל  אורו  מצמצם  יתברך  שה'  הצמצומים  כל  כי 
בשביל לגלות ולהאיר אורו הגדול שהוא השגת אלקות על 
ידי זה דייקא, כי בלא צמצומים אי אפשר לקבל מחמת 
על  אם  כי  לקבל  אפשר  אי  אלקות  שהשגת  אור...  ריבוי 
ידי כמה צמצומים וכו', אבל בכל מקום שיש צמצום יש 
הקליפות  אחיזת  נשתלשל  הדינים  ומאלו  הדין  אחיזת 

אורו  צמצם  יתברך  ה'  כי  הבחירה,  בשביל  והכל  כידוע. 
בם  ילכו  צדיקים  האדם,  לבני  בחירה  שיהיה  באופן 
תאוותם  שמשברים  הצדיקים  כי  בם,  יכשלו  ופשעים 
ומבטלין אחיזת הקליפות מהצמצומים, הם זוכין להשיג 
דרכי הצמצומים, עד שזוכין על ידם דייקא להשיג אלקות, 

עד שזוכין להכניס השגות אלקות גם בהפחותים מאד.
ורשעים להפך, שעל ידי שאינם משברים תאוותם, ואינם 
ידי זה נכשלים על  מכניעים עצמם לגדולי הצדיקים, על 
ונסתר  ונעלם  בהצמצומים  שנאחז  הקליפות  אחיזת  ידי 

מהם אורו על ידם.
ועל כן אחר מעשה העגל שישראל נכשלו כל כך אחר סמוך 
נוראות  ובאותות  וברקים  בקולות  התורה  את  שקיבלו 
על  יתברך  ה'  חמל  אז  הבחירה,  כח  מגודל  זה  וכל  כאלו, 
עמו ולימד את משה מעשה המשכן, שהוא בחינת הבית 
המקדש, שהוא כלל כל הצמצומים הקדושים, שעל ידם 
קרשיו,  המשכן  מעשה  כל  כי  יתברך,  אלקותו  משיגין 
הכלים  וכל  וכו',  והיריעות  ואדניו  ועמודיו  בריחיו  קרסיו, 
הקדושים ארון ושלחן ומנורה וכו', וכל פרטיהם וציוריהם 
להשיג  ונוראים  קדושים  צמצומים  בחינת  הם  כולם   -
שעל  השכל,  חיות  עיקר  כי  זה,  ידי  על  אלקותו  השגות 
ידו משיגין אלקותו, הוא על ידי אור הפנים שמאיר בבית 

המקדש שהוא בחינת המשכן...
ועל כן ציוה שיתנו כל אחד נדבת לבם לצורך המשכן, כי 
נדבת לב זה בחינת צדקה וחסד, שעל ידי זה חותכין את 
המלכות, שהוא השכל הנ"ל, ומעלין אותו אל אור הפנים 

המאיר בבית המקדש שהוא בחינת המשכן וכנ"ל.
)ליקו"ה, בשר בחלב ה, כב(

צריך שיהיה לאדם שעה ביום בו הוא עושה חשבון נפש ולב נשבר אבל שאר היום יהיה בשמחה
)מתוך שיחות הר"ן מ"א(



שאלה:
ראובן שרצה לקיים מאמר חז"ל "חייב איניש לבסומיה בפוריא עד דלא ידע" 
וחשש שמא מתוך שכרותו יזיק לממון חבירו, ולכן ביקש מחבירו "שמעון" 
שיהיה שומר עליו ואף נתן לו שכר על כך ושניהם נתארחו בסעודת פורים 
אצל חבירם "לוי", וראובן שתה כדת ונשתכר ומתוך כך, הזיק לכליו של לוי, 
וכיון ששמעון ה"שומר" שתה גם יין לרוויה ונשתכר, עקב כך פשע ולא שמר 
על ראובן שלא יזיק, וכעת ראובן תובע את שמעון שישלם את הנזק שהזיק 
לכליו של לוי כיון שפשע בשמירתו, וגם תובע שיחזיר לו את השכר שנתן לו 

כיון שבפועל לא שמר עליו שלא יזיק?
תשובה:

שמעון פטור מלשלם על נזקי ראובן וראובן הוא זה שצריך לשלם ללוי על 
נזקי הכלים, ]וי"א שלדעת מרן השו"ע חייב שמעון לשלם על הנזק, וצ"ע 
עבור  מראובן  שקיבל  הכסף  את  להחזיר  חייב  שמעון  אבל  הערה([  )ועיין 

השמירה כיוון שבפועל לא שמר על ראובן שלא יזיק,
מקורות ונימוקים:

במסכת ב"ק )דף מ"ד( איתא במשנה, מסרו לשומר חינם, ולשואל, לנושא 
לאחד  שורו  מסר  אחד  אם  פירוש  הבעלים,  תחת  נכנסו  ולשוכר,  שכר 
משומרים אלו ויצא השור והזיק אזי הדין שהשומרים נכנסו לשלם במקום 
הבעלים והיינו שהבעלים פטורים והם חייבים, וכך נפסק בשו"ע חו"מ )סי' 
שצ"ו ס"ח( וז"ל מסרו לאחד מארבע שומרים מסתמא קיבל עליו שלא יזיק, 
וחייבים  הבעלים  תחת  נכנסו  והזיק  ויצא  כלל  שמרו  לא  ואם  יוזק,  ושלא 

לשלם והבעלים פטורים, ע"כ,
"אדם"  על  שמירה  אבל  ועוף,  חיה  בהמה  על  בשמירה  נאמר  כ"ז  והנה 
שיתחייב האחד על נזקי חבירו לא מצינו במפורש, אמנם במסכת ב"ק )דף 
ד' ע"א( הובא דהטעם מה שאין האדון מתחייב לשלם על מה שהיזיק עבדו 
)והלא העבד הוא ממנו ושמירתו עליו( שדבר זה הוא "משום שמא יקניטנו 

רבו וילך וידליק גדישו של אחר" )מסכת ידיים פ"ד מ"ז( 
ונחלקו הראשונים, האם מעיקר הדין היה ראוי להתחייב בנזקי העבד, וכ"כ 
המאירי )ד"ה עבד ואמה( דהואיל והן ממונו ושמירתם עליו, חייב מהתורה 
חכמים  תקנת  מטעם  שפטור  אלא  נזקו  על  חייב  שומרו  לא  ואם  לשומרו 

"גזרה שמא יקניטנו" וכ"ו, 
ה"ט(  פ"א  )גנבה  הרמב"ם  מדעת  הוכיח  )שם(  "אבן-האזל"  בספר  אמנם 
שכתב שאין אדם חייב על נזקי עבדיו אף על פי שהם ממנו, מפני שיש בהם 
דעת, ואינו יכול לשומרם הרי מוכח שנתמעטו מהתורה מדין שמירה, ]ועיין 
חזו"א )ב"ק סי' י"ג סק"א ד"ה אטו( שביאר מדוע הוצרך התנא לאמר טעם 
בדעת  וביאר  הוסיף  ט'(  )סי'  "עמודי-אור"  ובשו"ת  יקניטנו,  שמא  לתורה 
הרמב"ם שכל מזיק צריך מקור מיוחד מן התורה ולא מצאנו מקור להדיא 

שחייב על נזקי עבדו, 
והנה במשנה )ב"מ דף נ"ו ע"א( איתא שהעבדים והשטרות והקרקעות, אין 
שומר חינם נשבע, ונושא שכר אינו משלם, ובגמ' )שם דף נ"ז ע"ב( נלמד 
זה מדין "כלל ופרט וכלל", דיצאו קרקעות שאינם מטלטלין, ויצאו עבדים 
שהוקשו לקרקעות שלא נוהג בהם דין שמירה וכן נפסק בשו"ע חו"מ )סי' 
ש"א ס"א( ]ולגבי "פשיעה" דעת הרמב"ם שחייב אמנם דעת רוב הראשונים 

שפטור וכן פסק השו"ע בסתם[ 
חורין,  בן  "אדם"  אם  הראשונים  נחלקו  ע"א(  ז'  )דף  קידושין,  ובמסכת 
הוקש לקרקעות כעבד כנעני או לא, דעת רש"י )ד"ה שיש( שאדם הוקש 
לקרקעות ודעת התו"ס )ד"ה א"כ( דאדם לא הוקש לקרקעות וכ"כ "הרב-

כהראב"ד  ודלא  הרמב"ם,  בדעת  ה"ב(  ונטען  טוען  מהלכות  )פ"ה  המגיד" 
דלהלכה  סקי"ח(  צ"ה  )סי'  הש"ך  וכתב  לקרקעות,  הוקש  שאדם  הסובר 
נקטינן כדעת רש"י שאף בני חורין הוקש לקרקע, אמנם שיטת "התומים" 
והנתיבות המשפט )שם סק"ו( להלכה ש"אדם" בן חורין לא  )שם סק"ז(, 
"שואל-ומשיב"  ובשו"ת  סק"ח(,  )שם  בקצוה"ח  ]ועיין  לקרקעות,  הוקש 
כ"ח(,  סי'  )או"ח  טוב"  יום  "עונג  ובשו"ת  ל'(,  סי'  ח"ב  בתרא  )מהדורא 
וב"נחל-יצחק" )שם סק"ד([ וכן הכריע להלכה בספר "פתחי-חושן" )הלכות 
פקדון ושאלה פ"א הערה מ"ט( ועיין בספר "משפט-שי" עמ' תס"ה )משם 

הועתק המקורות הנ"ל( 
שמעון  שיכול  נראה  דדינא  ספיקא  כאן  שיש  כיון  דנן  בנידון  לפי"ז  והנה 
לומר קים לי כהפוטרים וכן העלה להלכה בשו"ת "שמרו-משפט" )ח"ד סי' 
"שמעתתא-דשומרים"  בספר  אמנם  זה,  בנושא  שהרחיב  שם  ועיין  צ"ה( 
)שמעתתא ח'( הוכיח מדברי מרן השו"ע )חו"מ סי' רכ"ז סל"ג( וז"ל השוכר 
את חבירו לעשות עימו בין בקרקע ובין במטלטלין אין לו אונאה מפני שהוא 
כקונה אותו לזמן, ועבדים אין בהם אונאה, ובסעיף ל"ו פסק הקבלן יש לו 
לא  ולכן  עבד  דין  לו  אין  שקבלן  הטעם  נ"ט(  )ס"ק  בסמ"ע  וביאר  אונאה, 
ולפי"ז  לקרקעות,  הוקש  לא  חורין  בן  ש"אדם"  ומשמע  לקרקעות,  הוקש 
וא"כ בנידון דנן היה מקום לחייב את שמעון  נוהג דין שמירה באדם,  יהא 
בנזקי כלים של ראובן, אמנם מצד אחר היה מקום לפטור את שמעון שהרי 
סי'  )עיין  קנין,  צריך  שומר  להיות  שבשביל  מקומות  בכמה  השו"ע  דעת 
רצ"א( וגם בעצם ראייתו מדברי השו"ע יש לדחות ואכמ"ל. ועוד חזון למועד.

שופר לחירותנו

חוות דעתסיפור השבוע

לשומרו שלא יזיק בעת שכרותו, ופשע בשמירתו.  חכם ב  תלמיד  יהודי  התגורר  גרמניא 
ועשיר. היו לו כמה בנים שכולם ניחנו 
קראם  גדלו  כאשר  טובות.  במידות 
את  שתקיימו  הזמן  "הגיע  ואמר:  אליו  האב 
דברי חז"ל 'הווי גולה למקום תורה'. הנני נותן 
לכל אחד מכם רשות לעזוב את הבית וללכת 
למקום שלבו חפץ כדי ללמוד תורה, ואם יזדמן 
לכם שידוך הגון, נתונה בידכם הרשות להקים 
בית בישראל. רק אבקש שבעוד שלוש שנים 
תשובו כולכם הביתה כדי שארווה מכם נחת 
כסף  לבניו  נתן  האב  בצוותא".  מעט  ונבלה 
בירכם,  ומיטלטלין,  בבגדים  ציידם  לנסיעות, 

והבנים נפוצו כל אחד לדרכו.
לנסוע  החליט  יחיאל-מיכל,  הבנים,  אחד 
צדיק  על  שמועות  לאוזניו  הגיעו  שם  לפולין. 
בעל מופת שהתגלה בעיר מז'יבוז' אשר מנהיג 
לנסוע  החליט  והוא  ה',  בעבודת  חדשה  דרך 

אליו.
נקשר  טוב  שם  לבעל  יחיאל-מיכל  כשהגיע 
יהיה מקומו. בשל מוצאו  אליו והחליט שכאן 
ידי תלמידי הבעש"ט בשם  על  נקרא  הגרמני 
התמיד  הוא  )'האשכנזי'(.  דייטשל"  "דער 
הטובות,  ובמידותיו  בקדושתו  ובלט  בתורה 
לאישה  אדל  בתו  את  לו  נתן  והבעש"ט 
]מנישואין אלו באו לעולם מרת פייגא, אם רבי 
י"ט אדר(, הרה"ק רבי  )נלב"ע  נחמן מברסלב 
אפרים",  מחנה  ה"דגל  ובעל  ממז'יבוז'  ברוך 
הרה"ק  וכן  האחרון,  מסדילקוב.  אפרים  רבי 
רבי ישראל מקוז'ניץ ורבי שניאור זלמן מלאדי, 
הריי"צ  משמו.  דברים  בספריהם  מביאים 
היה  יחיאלי־מיכל  שרבי  כותב  שניאורסון 
התלמידים  "זקני  בין  ביותר  הבולטת  הדמות 

הקדושים" שמהם קיבל בעל התניא תורה[.
חלפו השנים והגיע המועד שקבע האב לחזור 
שלאחר  בתקופה  זה  היה  בביתו.  ולהתאסף 
מחמיו  ביקש  יחיאל־מיכל  ורבי  שבועות  חג 
הקדוש שיברכו שיצליח לשוב למז'יבוז' לפני 
לקראת  בירכו  הבעש"ט  הנוראים.  הימים 
נסיעתו, אולם לא התייחס למשאלתו שיחזור 

לפני ראש השנה.
בניו  לכבוד  גדולה  סעודה  ערך  האב  בגרמניא 
את  לספר  התבקש  אחד  וכל  לביתם,  ששבו 
יחיאל־מיכל סיפר בתורו על  רבי  אשר קרהו. 
הוא  ה'.  בעבודת  החדשה  דרכו  ועל  הבעש"ט 
יסודות  את  והסביר  מתורותיו  כמה  השמיע 

שיטתו. כולם התפעלו והאב רווה נחת.
רבי יחיאל־מיכל לא השתהה רבות בבית אביו 
ימים  לקראת  ולביתו  לבעש"ט  לשוב  רצה  כי 
שופר  עמו  לקח  ביטחון  ליתר  אך  הנוראים, 

ומחזור של ראש השנה.
בדרכו עבר יחיאל־מיכל דרך יער. שם התנפלו 
עליו שודדים, נטלו ממנו את כספו והעלו אותו 
שנידונו  כמוהו  בעשוקים  מלאה  ספינה  על 

להימכר לעבדים.
כשהוא  זו  בספינה  עשה  אלול  חודש  ימי  את 
שעודדו  היחיד  הדבר  ומעונה.  מושפל  כפות, 
היה האמונה בהשגחתו המתמדת של הקב"ה 
אמר  הוא  של הבעש"ט.  מדרשו  בבית  שספג 
כוונה עליונה.  יש גם בזה איזו  בלבו שבוודאי 
אמנם כעת אין הוא מבין את הטובה הטמונה 

במצבו הביש, אבל בעתיד יזכה להבין.
בים.  עזה  סערה  התחוללה  השנה  ראש  לפני 
והוסטה  הגלים  ידי  על  טולטלה  האונייה 
לעבר  אותה  סוחפת  כשהרוח  ממסלולה, 
יעד בלתי נודע. המלחים השודדים 

קיפלו  הסיפון,  על  התרוצצו  לנווטה,  ניסו 
לשווא.  אך  המפרשים,  את  לסירוגין  ומתחו 
מכווץ  יחיאל־מיכל  היה  המהומה  כל  בתוך 
תהילים  פרקי  באמירת  ומרוכז  בפינתו 

בתפילה להצלתו.
אל  הספינה  התנפצה  השנה  ראש  בערב 
איים  קבוצת  ליד  שהזדקרו  חדים  צוקים 
קטנים וחרטומה החל לשקוע. אט אט הלכה 

האנייה וטבעה במצולות ים.
בקרש  להיאחז  הצליח  יחיאל־מיכל  רבי 
שניתק מדופן האנייה. הוא צף על פני המים, 
סמוך.  אי  אל  הגיע  ממושכת  חתירה  ולאחר 
אכל  עצים,  מענפי  סוכה  לעצמו  בנה  הוא 
מהפירות שמצא על העצים הסמוכים והחל 

להתכונן לראש השנה.
וקדושת  האופק,  אל  לשקוע  נטתה  השמש 
רבי  בעולם.  התפשטה  הנוראים  הימים 
נשבר  בלב  בסוכתו  נעמד  יחיאל־מיכל 
עליו  עבר  הלילה  והתפלל.  עצומה  ובכוונה 
במורא ופחד, קור חד צרב את בשרו וכל העת 
בחיים  אותי  הותיר  הקב"ה  בלבו:  חשב  הוא 

והביאני אל האי הנידח הזה, אבל לשם מה?
ותקע  בתפילה  שוב  התייצב  השחר  בעלות 
בשופר שנשא עמו. הוא נישא על כנפי דמיונו 
הבעש"ט  במחיצת  ניצב  עצמו  את  וראה 
ותלמידיו הקדושים, וכך התפלל בהתלהבות 

ובדמעות.
להתאסף  שהחלו  באנשים  הבחין  לא  הוא 
לבן,  בבגד  העטוף  המוזר  באיש  והתבוננו 
קולות  פעם  מדי  ומשמיע  וצועק  עומד 
מהם  כמה  בידו.  שהחזיק  מהקרן  משונים 
למלך האי שהגיע בעצמו  זאת  מיהרו לספר 

לראות את התופעה.
לצעוק  סיים  יחיאל־מיכל  שרבי  לאחר 
פנה  רגוע,  ונראה  מוזרים  קולות  ולהשמיע 
אליו המלך ושאל לפשר מעשיו. רבי יחיאל־

מיכל סיפר למלך את קורותיו, והסביר שכעת 
ראש השנה שבו בורא העולם דן את ברואיו 
ויש בעולם עם יהודי שנוהג לבקש ולהתחנן 

בפניו שיגזור שנה טובה.
דבריו עשו רושם על המלך. הוא החל לשוחח 
עמו ונוכח לדעת שמדובר באיש פיקח ושנון. 
בניהול  לו  ויסייע  שיישאר  ממנו  ביקש  הוא 
הסביר  יחיאל־מיכל  רבי  אולם  ממלכתו, 
המלך  לבקשתו.  להיעתר  ביכולתו  שאין  לו 
שלוש  ישלח  לביתו  ישוב  שכאשר  ביקש 

מאות יהודים שיתיישבו באי הזה.
יבואו  רוצה שיהודים  בורא העולם היה  "אם 
להגיע  מוכרחים  היו  הם  הזה,  באי  להתגורר 
לכאן אפילו אסורים בשלשלאות ברזל, ואם 
אינם באים, כנראה שאין זה מקומם", השיב 
המלך.  של  דעתו  את  והניח  יחיאל־מיכל 
והמלך  ימים הגיעה ספינה לאי,  כעבור כמה 
ונתן  גדול  בכבוד  יחיאל־מיכל  רבי  את  ליווה 

לו מתנות יקרות.
הבעש"ט:  לו  אמר  לביתו  חזר  כאשר 
הזה  לאי  אותך  גלגלה  העליונה  "ההשגחה 
היית  לא  אם  יהודים.  בו  היו  לא  שמעולם 
היו  בשופר,  ותוקע  מתפלל  לשם,  מגיע 
יהודים נאלצים לגלות לשם כדי לגאול את 
כמו  שם,  הטמונים  האלוקיים  הניצוצות 
בעולם.  אחר  מקום  בכל  לעשות  שעליהם 
את  וגאלת  שם  שהיית  לאחר  עכשיו 
הניצוצות הללו, שוב לא יצטרכו להיות שם 

יהודים עד ביאת המשיח". 
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מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

"אתה חייב לפרסם שיש רבי בעולם!"

זצ”ל, ה צ’צ’יק  שמואל  רבי  החסיד  רב 
הקודם,  שבדור  ברסלב  חסידי  מזקני 
רבי  לאביו  העתיקה  בירושלים  נולד 
שברוסיה  מפינסק  שעלה  חיים,  אברהם 
הלבנה. בנעוריו, עת שקד על תלמודו בישיבת 
שמיים.  וירא  מתמיד  כעילוי,  הוכר  חיים”  “עץ 
וחיפוש  ביקוש  מתוך  בתורה  דבוק  היה  הוא 

לקרבת ה’.

בקי בכל מכמני התורה 
רבי  הגה”צ  של  לחבורתו  הצטרף  ימים  באותם 
אהרן ראטה. אחיו הגדול, רבי זאב, שהיה נאמן 
נפשו,  בצימאון  הבחין  מבריסק,  הרב  של  ביתו 
ובאחד הימים התיישב ולמד עמו בספר הקדוש 

ליקוטי מוהר”ן.
הארץ”:  “עין  בספרו  שמואל  רבי  כותב  וכך 
“אזכיר לטובה את אחי הגדול ממני, הרב הגאון 
הצדיק רבי זאב דוב צ’צ’יק זצ”ל, הגם שלא היה 
תוקפו  מלבד  אמנם  החסידים,  עדת  על  נמנה 
נפלא  עמקן  והיותו  הנגלית,  בתורה  וגבורתו 
מלא  היה  הגדולים,  כאחד  הלכה  של  בעומקה 
וגדוש בהרבה ספרי חסידות... והראשון שהביא 
הטוב  מהיין  לטעום  לי  ונתן  היין  בית  אל  אותי 
אשר  כפי  הראשונה  בפעם  אותי  ולימד  הזה, 
נקלט במוחי בספר ליקוטי מוהר”ן - הוא האיש 

המופלא הזה. 
“והייתי אז בגיל צעיר מאוד, וכשהתחיל ללמוד 
איתי את ההקדמה של ליקוטי מוהר”ן, בהגיעו 
למילים ‘מי כמוהו מורה’, הרים את קולו ואחזו 
‘מי  אלו  מילים  פעמים  כמה  ואמר  ורעדה,  חיל 
כמוהו מורה’. ומורא עלה על ראשי כששמעתי 
יוצאים מפיו באמת ובתמים  את המילים האלו 

ובלב שלם”.
הניצוץ  הצעיר  שמואל  ר’  של  בלבו  נדלק  כך 
הראשון שהפך ללהבה לחסידי ברסלב הותיקים 
והחדשים שבירושלים, הלא הם רבי הירש לייב 
יעקב  אברהם  רבי  שפירא,  שמואל  רבי  ליפל, 
גולדרייך ועוד. יחד עמם בילה את ימיו ולילותיו 
בקבר  שוהים  הם  תקופה  כשמדי  ה’,  בעבודת 
שמעון הצדיק או בחצר רשב”י במירון, ועוסקים 

בתורה, בתפילה ובהתבודדות.
⋅⋅⋅

לאמריקה,  שמואל  רבי  נסע  תש”ל  בשנת 
בית  אומן  אל  משם  להמשיך  כשבכוונתו 
תקוותנו. בפורים של אותה שנה, כטוב לב ידידו 
שכרותו:  מתוך  זעק  ביין,  שפירא  שמואל  רבי 
“אתה, שמואל צ’צ’יק, אתה חייב לפרסם שיש 
רק  לאמריקה  אותך  שלח  רבינו  בעולם!  רבי 

בשביל זה!” 
צ’צ’יק  שמואל  רבי  הצליח  לא  נסיעה  באותה 
זכה  שנים  מספר  כעבור  אך  לאומן,  להגיע 
להגיע  תשוקתו,  את  לפועל  להוציא 
ולהשתטח על ציון רבינו הקדוש זיע”א.

רצופות  נסיעות,  כמה  עוד  ערך  מכן  לאחר 
שאינו  כמוהו,  באדם  כשמדובר  נפש  מסירות 
מוציא עצמו בימים כתיקונם מארבע אמות של 

תורה ועבודת ה’.
⋅⋅⋅

במועט  מסתפק  שמואל  רבי  היה  ימיו  כל 
תמיד  בוראו.  מעבודת  חיותו  כשכל  שבמועט, 
רצה  כבוד;  לו  שיחלקו  אבה  ולא  הצטנע 
וזאת  האנשים,  בין  איש  כאל  אליו  שיתייחסו 
למרות היותו גאון עצום, בקי בכל מכמני התורה 
לראות  שניתן  כפי  ובתורתו,  ברבינו  ודבוק 

בחיבוריו:
רבינו  מספרי  ליקוטים   - החודש”  “משמרת 
בירורי  בתוספת  חודש  ראש  ערב  עניני  על 
“קדושת  עולם”;  “אור  לער”ח;  הנוגעים  הלכה 
בו   - הארץ”  “עין  הנחל”;  “משך  ירושלים”; 
בירר על פי ההלכה והקבלה מגדולי אנ”ש, את 
ישראל,  מארץ  גם  לאומן  הנסיעה,  חשיבות 
“ציון  מאנ”ש;  וסיפורים  שיחות  בתוספת 

המצוינת”; “יסוד צדיק” ועוד. 

חיים לא פרסום 
ותענוג  נפלא,  תפילה  בעל  היה  שמואל  רבי 
היה לשמוע את קולו הנעים, העורג ומשתוקק 
מדי  התיבה  לפני  שעבר  בעת  אלקים,  לקירבת 

שנה ביום כיפור במירון.
בפורים האחרון לחייו, יומיים לפני פטירתו, קרא 
בכוחות עצמו את המגילה ואף שתה בקבוק יין 
וזאת,  היום,  מצוות  בפשיטות  לקיים  תומו,  עד 
לאחר שקודם לכן התענה בתענית אסתר כאחד 

האדם. 
עלתה  תשנ”ט  שנת  אדר  לחודש  עשר  בשבעה 
נשמתו בסערה השמיימה. כבחייו, כן במיתתו, 
הכל נערך ללא פרסום; ההכרזה על מועד ההלויה 
התקיימה בסביבות שכונת מאה שערים בלבד. 
למקום  סמוך  הזיתים,  בהר  נטמן  הטהור  גופו 

קבורת אחיו הגדול, רבי זאב. 
)עפ”י אוצרות ברסלב תשע”ג(

 ניצוץ שהפך ללהבה: רבי שמואל צ’צ’יק זצ”ל

להצלחת ולרפואת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א
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מעוצם  אך  באמת,  במעלה  גדולים  שהם  צדיקים,  יש   ...
תוקף  ידי  על  כן  ועל  העולם.  לסבול  יכולים  אינם  קדושתם 
מחמת  אנשים,  איזה  ח”ו  ומורידין  מרחקין  הם  קדושתם 
מעשיהם  לסבול  יכולים  שאינם  מחמת  עליהם  שכועסים 
המגונים. אבל השם יתברך אינו חפץ בזה, כי חפץ חסד הוא, 
ורוצה שהצדיקים ירחמו על ישראל תמיד, ויקרבו אותם אפילו 

אם הם כמו שהם. 
מחמת  עליהם  גדול  בכעס  יתברך  עצמו  הוא  אם  ואפילו 
עליהם  יתפללו  שהצדיקים  רוצה  הוא  הרעים,  מעשיהם 
ויקרבום, כמו שאמרו רבותינו ז”ל על פסוק )בפרשתנו(: “ומשה 
המחנה”,  מן  הרחק  למחנה,  מחוץ  לו  ונטה  האהל,  את  יקח 
ואתה  בכעס  אני  יתברך:  השם  אמר  כך.  כל  שחטאו  מחמת 

בכעס, אם כן מי יקרבם וכו’, כמובא בפרש”י שם. 
וכן מצינו בכמה נביאים וצדיקים שהשם יתברך בעצמו קבל 
לפניהם וסיפר להם גודל צערו כביכול, שיש לו מעוונות ישראל 
ישראל  על  טוב  המליצו  ולא  דבריו  חיזקו  וכשהם  המרובים, 
)עיין פסחים  הקפיד עליהם מאד, כמו שמצינו בהושע הנביא 
יט.(,  )מלכים־א’  וכו’  קנאתי”  “קנא  שאמר:  ובאליהו,  פ”ז(. 
שאמר לו: “ואת אלישע בן שפט תמשח לנביא תחתיך”, ופרשו 
רבותינו ז”ל )הובא בפרש”י(, שאמר לו: אי אפשרי בנבואתך על 
שאתה מקטרג על ישראל. כי השם יתברך רוצה רק שימליצו 
טוב על ישראל וירחמו על ישראל, אפילו על הגרועים, לקרב 
כולם אליו יתברך, כמו משה רבנו ע”ה, שמסר נפשו על ישראל 

ואמר “ואם אין מחני נא” וכו’.   
 )ליקו”ה, הל’ השכמת הבוקר ד, יא, עיי”ש עוד(

"ואם אין מחני נא"
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