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שבוע זה אנו עומדים להיכנס לחודש התשובה הוא חודש ב 
אלול ומובא בכתבי האריז"ל שיש כוונות מיוחדות לחודש 
אלול בפסוק הנותן בים דרך, ועל זה אומר רביז"ל בתורה 
ו' ש"דרך" זה פעמיים - בקי בקי - שזה העניין של בקי ברצוא בקי 
בשוב. נמצא שדווקא בחודש זה עלינו להיות בקיאים ברצוא ושוב 
על  גם  תשובה  תהיה  זה  בחודש  עושים  שאנו  שהתשובה  דהיינו 
הלאה  להמשיך  עלינו  שבעליות  דהיינו  הירידות,  על  וגם  העליות 
לא לעצור ובירידות עלינו לעצור במקום בו אנו נמצאים ולא לתת 

לעצמנו לרדת יותר ולהתחזק לעלות חזרה. 

כולם יכולים להתקרב 
ימים אלו של חודש אלול נקראים ימי רצון 
דהיינו שבימים אלו ה' רוצה שנתקרב אליו 
להגדלת  מסוגלים  אלו  ימים  ולכן  ביותר 
הרצון והכיסופים לעבודת ה' דהיינו לעשות 
ורצונות  כיסופים  עם  שלימה  תשובה 

חדשים. 

חוב  גביית  בהלכות  נתן  רבי  כותב  זה  על 
שהאדם  בעת  י"ז:  אות  ג  הלכה  מיתומים 
ומטולטל  ונד  נע  והוא  ית'  מקדושתו  רחוק 
ודוחין אותו מקדושתו מדחי אל דחי רחמנא 
ואמיץ  חזק  הוא  אם  כן  פי  על  אף  ליצלן 

לבקש ולדרוש ולחפש ולחתור בכל עת ולהתגעגע ולכסוף ולבקש 
את שאהבה נפשו למצוא אותו יתברך. אזי אף על פי שעדיין עוברים 
ימים ושנים הרבה ואינו זוכה למוצאו יתברך ולהתקרב אליו, אף על 
פי כן ידע ויאמין כי בכל עת ועת על ידי כל בקשה ובקשה, וע"י כל 
דרישה ודרישה שדורש ומבקש ומחפש למצוא את ה' יתברך, ועל 
ידי כל הבטה וגעגוע שמביט ותולה את עיניו לה' שירחם עליו, ועל 
ידי כל תנועה ותנועה שפונה לקדושה, על ידי כל זה זוכה בכל פעם 
לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת, אף על פי שאחר כך מתגברים 
עליו בכל פעם רחמנא ליצלן אף על פי כן אין יגיעו לריק חס ושלום 
ואין שום תנועה שפונה אל הקדושה נאבדת חס ושלום. ואם הוא 
חזק ואמיץ לבקש ולחפש יותר אף אם יעבור עליו מה, בוודאי סוף 

כל סוף יזכה למצוא אותו יתברך.

ונהרות  ימים  זמן צריך לעבור ברוחניות הרבה  כי על כל אדם בכל 
המלאים  מדבריות  כמה  עובר  והוא  מחולפים,  ומימות  ותהומות 
לשערי  להיכנס  זוכה  אשר  עד  ונוראים  גדולים  ועקרבים  נחשים 
הקדושה באמת. ואי אפשר לפה לדבר ולבאר ולספר אחד לחבירו 

עד היכן הוא צריך להתחזק. 

ונדמה לכל אחד שלא עליו מכוונים הדברים, כי הוא יש לו מניעות 
כאלה ונתפס בתאוות ובמצודות כל כך עד שלאיש כמותו אי אפשר 
לשוב באמת להשם יתברך, כי כבר נלכד ימים ושנים במה שנלכד. 

עד אשר לא יאמין שיצא שוב מני חשך. כך נדמה לכל אחד. 

ורבינו ז"ל היה קורא תגר על זה מאד ואמר בזה הלשון גיוואלד! זייט 
אייך ניט מייאש )גיוואלד! אל תתייאשו( ומשך מאד תיבת גיוואלד. 
כי באמת כולם יכולים לזכות להתקרב להשם יתברך באמת כי על 

ידי כל תנועה ובקשה שהוא מבקש את כבודו יתברך יזכה לעשות 
איזה תקון, עד שיזכה לעלות בתכלית העליה עד כאן תורף דבריו.

ולעמוד  להתגבר  מסוגל  אחד  שכל  לומדים  אנו  נתן  רבי  מדברי 
בניסיונות גם אם היתה לו ירידה אבל אם הוא לא יוותר הוא ינצח 
שצריכים  ובודאי  ה'.  לעבודת  והמונעים  המפריעים  את  בסוף 
כל  את  לעשות  וכן  כוחו  כפי  אחד  כך  בתפילה  זה  כל  על  להרבות 
נזכה  בסוף  כי  לוותר  ולא  להתייאש  לא  והעיקר  באפשרותנו  אשר 
לנצח כמו שרביז"ל כותב במעשה של הבת מלך "ובסוף הוציאה" כי 
המשנה למלך אף על פי שעבר הרבה ירידות ומשברים אבל אף פעם 
לא יתייאש ולכן זכה להוציאה ואיך שהוציאה לא סיפר כי זה צריך 
לעבור על כל אחד ואחד והעיקר להתעקש 

ולא להתייאש.

בן  והעני רואים איך  ובמעשה של הבערגיר 
שלו  החיות  על  ויתר  ולא  נלחם  הבערגער 
החזיק  הוא  עליו  שעבר  מה  כל  ולמרות 
לא  כשאדם  כי  ושירים,  בניגונים  עצמו  את 
מתייאש אז רואה ישועות וזה שבת הקיסר 
מתייאש  שלא  מי  כי  הכתב  את  לו  מצאה 
העיקר  רק  אותו  מצילה  בעצמה  השכינה 
ולא  לוותר  ולא  בחיפוש  העקשנות  זה 

להתייאש וזה בקי ברצוא ובשוב. 

הסוד של התפילה 
וזה גם העניין שרביז"ל מלמדנו בליקו"מ תורה רפב' שצריך לחפש 
מאתנו  דורש  שרבינו  פלא  וזה  טובות  נקודות  ולמצוא  לבקש 
לדרוש  שייך  לא  אבל  אפשר  זה  ולחפש  לבקש  לנסות  כי  למצוא, 
מאתנו למצוא, כי גם כשמחפשים לא תמיד מוצאים. אלא שעצם 
תאמין  ומצאת  יגעת  בבחינת  למציאה  מביא  זה  והיגיעה  החיפוש 
שאם יגעת אז וודאי תמצא בסוף. וכך הוא העניין באבידות האחרות 
שאנו מאבדים כל הזמן ברוחניות וגשמיות שאם באמת נחפש אז 
נמצא אותם ובודאי ובפרט על ידי נסיעה לצדיק אפשר למצוא את 
ודאי  השנה  לראש  לאומן  הקדושה  הנסיעה  ידי  על  ולכן  האבידות 
אחד.  כל  של  הטובות  והנקודות  האבידות  את  למצוא  מסוגל  זה 
את  ולדרוש  לצדיק  לבוא  צריך  שאדם  קפח'  בתורה  שמובא  וזה 
האבידות שלו כי הצדיק הוא זה שמחזיר לנו אותם אבל מצדנו יש 
ולדרוש  אליו  ולהתקשר  לצדיק  לנסוע  דלתתא  אתערותא  לעשות 

את האבידות שלנו.

התייאש  ולא  מלכה  הבת  את  לחפש  המשיך  למלך  שהמשנה  וזה 
הוא  כי  הוציאה  שלבסוף  עד  ונמצאת  קיימת  היא  שוודאי  והאמין 
לא התייאש  ולכן  והרצונות  ידע את הסוד של התפילה הכיסופים 
מכל מה שעבר עליו וזה בקי ברצוא ובשוב ועל ידי שנהייה בקיאים 
בזה נזכה לתשובה שלימה בחודש אלול ולגמר חתימה טובה אמן. 

שבת שלום ומבורך!

להתגבר  מסוגל  אחד  כל 
ולעמוד בניסיונות גם אם 
הוא  אם  ירידה,  לו  היתה 
לא יוותר הוא ינצח בסוף 
את המפריעים והמונעים 

לעבודת ה'!

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

להתחזק בחודש התשובה

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 ראה

 כ"ז מנחם אב ה'תשע"ז

גליון מס' 539

דבר ראש הישיבה

קדושת ארץ ישראל נמשכת על ידי שבעה צדיקים אלו שעל ידם זכינו 
קדושת  לגלות  התחיל  שהוא  אברהם,  הוא  הראשון  כי  ישראל,  לארץ 
ארץ ישראל, כי הוא הראשון שה' יתברך אמר לו "לך לך מארצך וכו' אל 
הארץ" וכו', שגילה לו ה' יתברך שיש ארץ שהיא מקודשת מכל הארצות, 
שמי שרוצה להכיר אותו יתברך ולדבק בו יתברך צריך לילך ולבוא לשם, 
היא  הזאת,  הקדושה  הארץ  אל  לילך  אביו  ובית  ומולדתו  ארצו  ולהניח 
ארץ ישראל, ואחר כך הבטיחו ה' יתברך לתת לזרעו, שהם בני ישראל, 
את הארץ הקדושה והטובה הזאת. וכן יצחק ויעקב, לכולם הבטיח על 
ירושת ארץ ישראל, אשר על ידי הבטחה הזאת יצאנו ממצרים ובאנו 
לארץ ישראל, כמבואר בתורה "וארא אל אברהם וכו', וגם הקימותי 
את בריתי איתם לתת להם את הארץ" וכו', וכן בכמה מקומות. 

ומשה ואהרן הם שהוציאו אותנו ממצרים, שעל ידי זה זכינו לבוא 
ויוסף  ישראל.  לארץ  לבוא  היה  מצרים  יציאת  עיקר  כי  ישראל,  לארץ 

לארץ  עצמותיו  להעלות  ישראל  בני  את  והשביע  ישראל,  ארץ  חיבב 
ישראל, שבזה היה תלוי גאולת מצרים, כמו שאיתא בזוהר וכמבואר מזה 
במקום אחר. ועיקר כבישת ארץ ישראל בשלימות היה על ידי דוד המלך, 
נאמר  עליו  כי  בשלימות,  ישראל  ארץ  לכבוש  וזכה  ה'  מלחמת  שנלחם 
בטח.  וישבתם  מסביב  אויביכם  מכל  לכם  והניח  וכו',  בארץ  "וישבתם 
והיה המקום אשר יבחר ה'" וכו', וכמו שפרש"י שם. ואין זה אלא בימי 
דוד ושלמה. נמצא שכל השבעה צדיקים האלו, שהם השבעה רועים - 

על ידם נתגלה קדושת ארץ ישראל.                                                         
)ליקו"ה, הל' סעודה ד, יג(

גילוי קדושת הארץ על ידי שבעת הרועים

'
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מים עמוקים
"המקום אשר יבחר ה'"

לצעירי הצאן לעשות עצמו שמח...
 ...

צריך לעשות את עצמו כאילו הוא שמח ועל ידי זה יבוא באמת לשמחה
)מתוך שיחות הר"ן ע"ד(

ית המקדש הוא בבחינת "מועט מחזיק ב
מבחינת  ששורשו  המרובה",  את 
רבותינו  שאמרו  כמו  המקום,  מן  למעלה 
רווחים,  ומשתחווים  צפופים  "עומדים  ז"ל 
לי המקום שאלין  ולא אמר אדם לחברו צר 
ובית  וירושלים  ישראל  ארץ  כי  בירושלים". 
העשר  כל  ששם  הקדשים,  וקדש  המקדש 
קדושות, הם סמוכים ביותר לבחינת למעלה 
"מועט  בבחינת  הם  כן  ועל  המקום,  מן 
מחזיק את המרובה", ועל כן אין שום מקום 
שקדוש  המקדש,  והבית  בירושלים.  צר 
ביותר שם, היה ביותר בחינת "מועט מחזיק 
צפופים  "עומדים  בחינת  המרובה",  את 

ומשתחווים רווחים".

ויותר  יותר  עוד  היה  הארון  בדי  שני  ובין 
כל  כי  המרובה",  את  מחזיק  "מועט  בחינת 
ישראל עמדו בין שני בדי הארון, כמו שאמרו 
ג,  )יהושע  הנה"  "גשו  פסוק  על  ז"ל  רבותינו 
בדי  שני  בין  כולם  את  "צימצם  ופרש"י:  ט( 
ארון. זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט 

את המרובה".

כי האבן שתיה שהיה בבית המקדש, משם 
נתפשט המקום של  ומשם  הושתת העולם 
שתיה  האבן  של  והנקודה  כולו,  העולם  כל 
"מועט  בחינת  של  המעלה  בתכלית  הוא 
מחזיק את המרובה", כי שם באותו הנקודה 
האבן  כי  כולו,  העולם  כל  של  המקום  כלול 
המקום,  מן  למעלה  לבחינת  סמוך  שתיה 
שהיא  שתיה  האבן  נקודות  יצא  שמשם 
נקודות מקום העולם, בחינת "וישת עליהם 
שתיה  האבן  היינו  ח(,  ב,  א'  )שמואל  תבל" 

שמשם הושתת העולם.

במקום  פגע  לחרן,  כשהלך  יעקב,  כן  ועל 
שתיה,  האבן  נקודת  במקום  שהוא  ההוא, 
רבותינו  שאמרו  כמו  קדשים,  קדש  מקום 
ז"ל )סנהדרין צה( שהיה לו קפיצת הארץ שם 
דייקא, שזה בחינת למעלה מן המקום כנ"ל, 
כששכב  אחת  באבן  אבנים  י"ב  נכללו  ושם 
מחזיק  "מועט  בחינת  שזהו  ההוא,  במקום 
הוא  המקדש  שבית  נמצא  המרובה".  את 
בבחינת למעלה מן המקום, בבחינת "מועט 

מחזיק את המרובה". 

סנהדרין  היתה  המקדש  בבית  שם  כן  ועל 
כי  כולו.  העולם  כל  את  ודנה  יושבת  גדולה 
הם היו יכולים לדון את כל העולם לכף זכות, 
שכתוב  כמו  זה,  על  הסנהדרין  שנצטוו  כמו 
כן  ועל  רז"ל,  שאמרו  כמו  העדה",  "והצילו 
בלשכת  שם  היה  המשפט  מקום  עיקר 
הגזית. כי שם בבית המקדש יכולים לעלות 
לבחינת מקומו של עולם על ידי נקודת האבן 
שתיה כנ"ל, שעל ידי זה יכולין לדון את הכל 

לכף זכות כנ"ל. 

ועל כן ציותה התורה "לא תסור מן הדבר אשר 
יגידו לך וכו' מן המקום ההוא" - מן המקום 
ההוא דייקא, כי המקום גורם, בבחינת "והיה 
המקום אשר יבחר ה'", כי זה המקום דייקא 
מן  למעלה  לבחינת  סמוך  הוא  כי  ה',  בחר 
אין  כי  והדין.  המשפט  עיקר  ושם  המקום, 
שיכול  מי  אם  כי  העולם  את  לדון  שראוי  מי 
לעלות ולהתקשר לבחינת מקומו של עולם, 
ששם דנין הכל לכף זכות וכו' כנ"ל, וזה היה 

דייקא בבית המקדש וכו' כנ"ל.                 

)ליקו"ה, הל' ציצית ג, יא־יב, עיי"ש עוד(

נתיבים טורס
משהו נפלא קורה לך!

את  יקבל  הזוכה  כל שבוע!  ענק   הגרלת 
 כל כספו בחזרה. והכרטיס? בדולר אחד! 

זכות התשלום על הנסיעה לרבינו - תישאר שלך!

הזמנתם כרטיס? נכנסתם להגרלה!

טסים לרבינו בדולר

הנחות לילדיםפריסת רשמים בכל הארץמגוון טיסות: סדיר וצ’רטר

ההרשמה בעיצומה 
החלה חלוקת 

הכרטיסים!
מוקד הזמנות:

02-6338444

ראש השנה
באומן 

אין דבר גדול מזה!

שבוע 
אחרון 
למבצע!

 מאת אוריאל פלד



שאלה: ראובן נכנס לחנות מוצרי חשמל, ובשוגג נתקל 
שימוש,  מכלל  ויצא  ונשבר  והפילו,  מיקרוגל  במכשיר 
וקודם שבא לשלם את הנזק לבעל החנות נכנסו לחנות 
פקחי מס לביקורת, ולמזלו מלבד המיקרוגל שילם מס 
לשלם  חייב  שהזיק  הקונה  האם  החנות,  מוצרי  כל  על 
נמצא  כי  שנפטר  או  שנשבר,  המיקרוגל  עבור  למוכר 

בפועל שהצילו מקנס ותביעה משפטית. 

תשובה: מכיוון שיש כאן ספק בדין כמו שיתבאר לקמן, 
לכן יכול לטעון הקונה שהזיק קים לי כהפוטרים.  

משני  לפטור  לדון  יש  זה  בדין  הנה  ונימוקים:  מקורות 
צדדים, צד א'. מטעם "מנא תבירא תבר", ונבאר בגמ' 
הגג  מראש  כלי  זרק  רבה  אמר  איתא  ע"ב  י"ז  דף  ב"ק 
ובא אחר ושברו במקל פטור, ושיטת התוס' שם )ד"ה 
ובא אחר  לכלי  בזרק חץ  כלי, אבל  בזרק  זרק(, דדוקא 
ושברו, ל"א מנא תבירא תבר, וחייב זה ששברו במקל, 
א' הבין שהרא"ש )שם סי'  ובקצוה"ח סימן ש"צ ס"ק 
ובא  לכלי  חץ  בזורק  שגם  וסובר  התוס',  על  חולק  ב'( 
אחר ושברו פטור ד"מנא תבירא תבר", וכן הוכיח מדברי 
השו"ע סי'תי"ח סעיף י'. וכן הוכיח מדברי הנימוקי יוסף 

)דף י' ע"א מדפי הרי"ף(
אחר  ובא  לכלי  חץ  לזורק  דומה  דנן  הנידון  והנה 
ושברו, "שהפקחי מס" חשובים כחץ, כי לולא שנשבר 
ששברו  הקונה  וזה  אותו,  מחרימים  היו  המיקרוגל 
וסייעתו  הרא"ש  לדעת  תבר"  תבירא  "מנא  קודם, 
וכנ"ל,  חייב  התוס'  ולדעת  פטור,  ויהא  )להקצוה"ח(. 

וא"כ הוי ספיקה דדינא.
על  להקשות  האריכו  האחרונים  א.  לדחות:  יש  אומנם 
הקצוה"ח, שאין ראיה מהראשונים הנ"ל שחולקים על 
התוס' ולדעתם לכו"ע בזורק חץ לכלי ובא אחר ושברו 
חייב )עיין ברכת שמואל( ב. כאן זה לא דומה לזורק חץ 
מגיעים  היו  מס"  "שפקחי  בטוח  לא  שזה  כיוון   לכלי, 
לחנות, ולאו ברי הזיקא, )ועיין בשו"ת בנין שלמה ח"ב 
חו"מ )סי' ה'( שנשאל בנידון דומה, ומשם מקור הנידון(  
צד ב'. בשו"ת יביע אומר )ח"י חלק אורח חיים סי' נ"ה 
י"ב(, הביא בשם אמרי בינה )דיני יו"ט סי' ג'(, דהמבשל 
סכנה,  בו  שיש  חולה  לו  נזדמן  ואח"כ  באיסור,  בשבת 
לחיובו,  למפרע  פטור  ה"ז  ואכלו  לבישולו  נצרך  שהיה 
המאירי  כתב  בזה  וכיוצא  מ"ו(  )פסחים  התוס'  ולדעת 
לו  באו  ואם  חסדא,  לרב  לוקה  לחול  מיו"ט  דהמבשל 
האריך  הרב  והנה  לוקה.  אינו  חסדא  לרב  אף  אורחים, 
להביא הרבה אחרונים שחלקו על האמרי בינה )דס"ל 
שלא אמרינן שמתקן האיסור למפרע, ומ"מ הוי ספיקא 
דדינא, וא"כ בנידון דידן, שאף שמתחילה הקונה שבר 
כיוון  מ"מ  הנזק,  על  לשלם  ונתחייב  המיקרוגל  את 
שנתבאר לאח"כ שלא נהיה כאן נזק, אלא אדרבא הוי 
א"כ  משפטית  ותביעה  מקנס  שהצילו  הצלה,  פעולת 
בזה  דדינא  ספיקא  שהוי  כיוון  ולכן  פטור.  שיהיה  י"ל 
יכול הקונה שהזיק לומר קים לי כהפטרים. ע"כ והש"י 

יצילנו משגיאות אכי"ר 

צדיק נסתר או גנב ביישן?

חוות דעתסיפור השבוע

הנושא נזקי ממון: )א'(

מאת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א  
חבר הבד"ץ "חושן - משפט" עיה"ת אלעד

 מלונית
״בית הארחה לנדאו-הבית שלנו באומן״

רחוב פושקינה 19 אומן. טלפון להודעות 972-528541090 
+380986141122 | +380930873050 

טלפון בישראל 050-4141497  050-4144210

נערך מתוך שיעורי הרב ע"י הרה"ח ר' דניאל ראובן שליט"א

כל אנשי העיר היו לבושים בבגדיהם החגיגיים 
מכובדים  אורחים  הגדול.  האירוע  לכבוד  ביותר 
הגיעו מכל קצווי הפלך. לא בכל יום ואף לא בכל 
שם  הבעל  כך.  כל  חשוב  אירוע  התרחש  שנה 
טוב בכבודו ובעצמו הגיע, והביא עמו את אחד 
יום  באותו  להתרחש  עמדה  שחתונתו  מנכדיו 

ממש.
לאט  פסע  הבעש"ט  החלה.  החתונה  תהלוכת 
העיר  אנשי  לצדו,  החתן  התהלוכה,  בראש 

במחלצותיהם סמוך מאחוריהם.
פגשו  החופה,  למקום  התהלוכה  משהתקרבה 
הכירו.  לא  שאיש  זר  אדם  בעגלה,  בודד  יהודי 
להפתעת  ואז,  במיוחד.  לב  אליו  שם  לא  איש 
כולם, הבעש"ט עצר לפתע את התהלוכה ופנה 
הצידה כדי לגשת אל העגלה. הוא לחש דבר-מה 
ולאחר חליפת דברים קצרה,  באזנו של האדם, 

שב במהרה למקומו ונתן את זרועו לחתן.
אך  פשוט,  כאדם  נראה  בעגלה  היושב  האיש 
משוכנעים  היו  הבעש"ט  בפמליית  החסידים 
אחד  הוא  הסתם  מן  מראהו,  למרות  כי  כעת 
הכל,  ככלות  אחרי  שכן  הנסתרים,  הצדיקים 
האם לא דחה הרבי הקדוש בעצמו את החתונה 

אך ורק כדי להחליף עמו כמה מלים?
השמחה  הנישואים.  טכס  החל  כעת  אך 
גבול.  ידעו  לא  לילה  אותו  הרוח  והתרוממות 
שעות  לכמה  ששכחו  כולם  את  סחפה  החגיגה 

מהויות העולם הזה.
⋅⋅⋅

ביום המחרת נזכרו החסידים באירוע המוזר מן 
לזהותו  באשר  סקרנות  ונתקפו  הקודם,  הערב 
הבעש"ט  טרח  שעמו  האלמוני  הצדיק  של 
. אחרי חקירה  יקר שכזה  בזמן  לשוחח בעצמו 
ומיהרו  האיש  שהה  פונדק  באיזה  גילו  ארוכה 
אולי  עמם.  לדבר  שייאות  בתקווה  לשם  להם 

אפילו יגלה להם מה לחש לו הבעש"ט...
"שלום עליכם, רבי" פנו אליו בכבוד רב.

לחלוטין.  מופתע  ונראה  האיש  השיב  "רבי?" 
"אינני רב ולא בנו של רב".

התעקשו  רבי",  מפנינו,  להסתתר  צורך  "אין 
מורנו  אם  האמת.  את  יודעים  "אנו  החסידים. 
ללחוש  כדי  החתונה  תהלוכת  את  דחה  הדגול 

סודות באוזנך, ברור כי הנך איש קדוש".
"לא צדיק ולא קדוש".

ושוב  בלך  אותם  שידחו  נתנו  לא  החסידים  אך 
אמר  הוא  מה  כך,  אם  לנו  "ספר  שכזו.  בקלות 

לך", הם קראו.
אחרי  ויותר.  יותר  מבוכתו  בו  ניכרה  כעת 
היסוסים רבים נוכח לבסוף כי לא יוכל להיפטר 
מהם בלא כלום, והסכים לספר להם את סיפורו.

⋅⋅⋅
"אני גר בעיירה קטנה. ידיד נעוריי הטוב ביותר 
במקצועו.  סוחר  הוא  לביתי.  שממול  בבית  גר 
והיישובים  הכפרים  לכל  נוסע  הוא  ושוב  שוב 
בכל  שונים.  וחפצים  אביזרים  ומוכר  שבאזורנו 
ידידיו  במיוחד,  ארוך  ממסע  שב  שהוא  פעם 
בשובו  לברכו  כדי  בביתו  מתאספים  ושכניו 

חזרה.
הלכתי  במיוחד,  ארוך  מסע  אחרי  אחת,  "פעם 
בביתו,  הראשון  הייתי  כרגיל,  אותו.  לבקר 
ואשתו  בחצר  שיחקו  ילדיו  ריק.  היה  והבית 
לי שהוא לא  הייתה עסוקה במטבח. הם אמרו 
שחשקתי  כיוון  מיד.  וישוב  יצא  שהוא  בבית, 
את  פתחתי  לו,  ממתין  בעודי  מקטרת  בעישון 
הארון שבו ידעתי שהוא שומר את הטבק שלו. 

הדבר הראשון שראיתי שם היא ארנקו, שהיה 
כסף,  מלא  היה  הוא  לחלוטין.  גלוי  שם  מונח 
ישתמש  שבהם  האחרון,  ממסעו  הרווחים  כל 
ולהשקעה  משפחתו  לפרנסת  חובותיו,  לכיסוי 

בסחורה חדשה.
חשוף  ארנקו  את  משאיר  הוא  כי  "הזדעזעתי 
זה לא בסדר. החלטתי ללמד את  כך.  ונגיש כל 

ידידי לקח. תחבתי את הארנק בכיסי.
חייכתי  נעלם!  שהארנק  כשיראה  ייבהל  "כמה 
לעצמי בהנאה. זה ילמדו לקח לבל יתרשל כל כך 
הארנק  את  להשיב  שהתכוונתי  כמובן  בעתיד. 
מיד, אך קודם כל רציתי לראות את ההבעה על 

פניו.
לא הגיע.  הוא  זמן מה, אך  "עמדתי שם במשך 
החלטתי לעשות משהו בביתי בעודי ממתין לו, 
ללקח  בעונג  מצפה  כשאני  משם  יצאתי  ולכן 

החשוב שעמדתי ללמד את ידידי הטוב.
מאוד  שונה  בדרך  התרחשו  הדברים  "אולם, 
וגילה  הביתה  ידידי  כששב  שציפיתי.  ממה 
כל הכסף שלמענו עבד כה קשה  כי  לתדהמתו 
נעלם, פרץ בצעקה מרה. אשתו פרצה בבכי נורא 
כאילו חישב לבה להישבר. כל המשפחה הפכה 
את כל הבית בחיפושים קדחתניים, אך לשווא, 
לביתו  שזרמו  והשכנים  הידידים  כל  כמובן. 
מערבולת  לתוך  נשאבו  ידידי  פני  את  לקדם 

ההתרגשות הכללית.
בו  שררה  ידידי,  של  לביתו  חזרה  "כששבתי 
הבדיחה  אבלים.  כבית  זה  היה  קודרת.  דממה 
הכל.  אחרי  כך,  כל  לשעשע  הצליחה  לא  שלי 
לא  רבים,  כה  אנשים  ובנוכחות  כזו  באווירה 
לכל  האחראי  אני  כי  להתוודות  האומץ  לי  היה 
המשבר שקרה. העליתי על פניי ארשת של מי 
שאינו יודע דבר, ומלמלתי כמה מילות תנחומים 
באזני ידידי. חשבתי שאוכל להשיב את הארנק 
שקט  ברגע  מתאימה,  יותר  בהזדמנות  בקרוב, 

יותר, כשאיש לא יראה אותי.
לא  שחיפשתי  וההזדמנות  יום,  רדף  יום  "אך 
נושיו,  עם  להסכם  להגיע  נאבק  ידידי  באה. 
שדומה היה שהם תמיד בסביבה, רודפים אותו, 
בזמן  אוכל להשיב את הכסף  ידעתי שלא  ואני 

שכזה, כשכולם יקראו לי גנב.
"חלפו כמה חודשים. הכסף עדיין היה ברשותי. 
מצאתי את עצמי שוקל ברצינות את הרעיונות 
את  להשקיע  הרע,  יצר  בי  שהעלה  המפתים 
את  כשאשיב  ואז,  רווחית.  יוזמה  באיזו  הכסף 
הכסף, אוכל להוסיף בונוס גדול ממה שאחסוך 
למענו. אך כיצד אוכל לעשות זאת בתוך עיירתי 
ואת מצבי? אם  כולם מכירים אותי  שלי, שבה 
לפתע פתאום אעשה עסקים עם הון התחלתי 
כי  הבנתי  מיידיים.  חשדות  יעורר  הדבר  גדול, 
עליי לעקור זמנית למקום מרוחק משם. שכרתי 
עגלה ונסעתי, כשראשי מלא בכל מיני תוכניות, 

והגעתי הנה בדיוק בזמן החתונה".
לאחר הפסקה בת מספר רגעים המשיך האיש 
הוא  ערב,  באותו  ראני  "כשרבכם  סיפורו:  את 
לתקן  מדי  מאוחר  'לא  באזני,  ולחש  אליי  צעד 
את  והשב  לביתך  שוב  שעשית.  הטעות  את 
לך  יאמין  שידידך  לך  מבטיח  אני  מיד.  הכסף 
יהיה  אם  אותו.  לגנוב  שהתכוונת  יחשוב  ולא 
הכרח בכך, אפילו אבוא בעצמי ואעיד על מניעיך 
האמיתיים. אך היזהר: אם תתעכב עוד יותר, זה 

עשוי להיות מאוחר מדי'.
"מששמעתי את דבריו אלו, חשתי כאילו משקל 
כבד הוסר מעל לבי. לנתי כאן בלילה, וכעת אני 
נוסע ישר הביתה כדי לעשות בדיוק כפי שהוא 

הורה לי לעשות".



מאת: נחמן דייקמןשיחת חבריםבזמן הזה

מסירות נפש לקירוב רחוקים

כוחותיו ה  וא שכב מיוסר במיטתו 
את  לפתוח  הצליח  בקושי  אזלו, 
וויתר, גם  פיו, אבל עדין הוא לא 
יהודים  לחזק  המשיך  הוא  הקשה  במצבו 
דרך הטלפון למרות הייסורים הקשים היה 
שווה לו לסבול רק כדי שעוד יהודי יתחזק 

יתעורר או אפילו יחייך ולו לרגע,

חיוך מעורר לבבות
כולה  ברסלב  חסידות  על  נפל  כבד  אבל 
לאחר  כי  המרה  הבשורה  הגיע  כאשר 
משפיעי  גדול  לעולמו  הלך  קשה  מחלה 
מאיר  רבי  הגאון  המשפיע  ברסלב 
ברסלב’  ‘בית  קהילת  רב  זצ”ל  שלמה 
שבמשך  שלמה  מאיר  הרב  ברק,  בבני 
שנים קירב נשמות רבות על ידי שיעוריו 
שפתיו  במתיקות  ידוע  היה  המעוררים, 
ובחיוכו המשמח, אשר זה לבד היה גורם 

לעומדים מולו לרצות ולקוות לטוב,
במשך שנים היה מוסר במשך כל השבוע 
מנוחה  לעצמו  נתן  ולא  רבים  שיעורים 
אחת  מטרה  עומדת  עיניו  כשלנגד  כלל, 
לדרך  יהודים  ועוד  עוד  לקרב  בלבד, 
שלמה  מאיר  הרב  והמצוות,  התורה 
במחלה  האחרונה  בתקופה  חלה  זצ”ל 
במשך  במעיים,  בו  שפגעה  הארורה 
בחו”ל  בהיותו  גם  האחרונה  התקופה 
מוסר  היה  משם  גם  הטיפולים  לצורך 
תלמידו  עם  משוחח  והיה  תורה  שיעורי 
תקוות  מפיח  כשהוא  ומעודד,  מחזק 
לפני  הקשה,  מצבו  למרות  בכולם  חיים 
סדרת  לאחר  מארה”ב  שב  שבועיים 
האחרונים  בחודשים  שעבר  טיפולים 

ואושפז בהדסה עין כרם בירושלים.
עם  זצ”ל  שלמה  הרב  הגיע  אדר  בחודש 
לשהות  בכדי  יורק  לניו  משפחתו  בני 
אסתר  הרבנית  רעייתו  למיטת  סמוך 
שלמה ע”ה שחלתה במחלה קשה ובי”א 
לאחר  לבוראה  נשמתה  השיבה  ניסן 

ייסורים קשים.
במשך כל התקופה האחרונה חסידיו של 
ובני משפחתו קראו לציבור  הרב שלמה 
הרב  של  לרפואתו  בתפילה  להעתיר 
תקופה  באותו  חלה  הוא  שגם  שלמה 
לאחר  חודשים   4 וכך   – קשה  במחלה 
פטירת אשתו השיב את נשמתו לבוראה 
מבורך  ישרים  דור  אחריו  הותיר  הוא   –

ההולכים בדרך רבינו הק’.
מגדולי  שהיה  זצ”ל  שלמה  מאיר  הרב 
בחסידות  והמשפיעים  הרבנים 
שיעורים  מוסר  היה  ברסלב 

ושיחות ורבים השיב מעוון וכל חייו היה 
חיוך נסוך על פניו. כן גם חיבר את הספר 
בחיזוקים  וגדוש  מלא  ספר  שבך’  ה’סוד 
ספר  זיע”א  מברסלב  נחמן  רבי  מתורת 
אשר חיזק וקירב רבים ונתן להם תקוות 
החיים  משמעות  על  פנימי  והסבר  חיים 

והדרך לנצל אותם לעבודת השם,.
תלמידיו מספידים ואומרים: “הרבה חיזק 
אחד  המון..  לו  חייבים  אנחנו  אותנו.... 
וקרבו  יהודים  אלפי  שהצילו  מהרבנים 
היית  שלו  בהרצאות  אלפים...  לרבינו 
ותמימה...  פשוטה  כזאת  אמונה  מקבל 
הוא  ברבנו  מלא  הלכות...  בליקוטי  מלא 
היה חי את רבינו... תודה רבה לרב שלמה 

זצ”ל שחיזק אותנו בשיעורים שלו”...
דברי עידוד וחיזוק

אחד מתלמידיו חוזר על חידוש אותו שמע 
מוסר  היה  אותם  השיעורים  באחד  ממנו 
מתוך ייסורי המחלה. וכך אמר שמכלב ים 
בגמרא  שאלה  יש  שהרי  אמונה  לומדים 
או  ליבשה  שייך  הוא  לאן  הים  כלב  לגבי 
לים... ומתרצת הגמרא שהוא שייך לים... 
וחצי  פה  חצי  חי  שהוא  נכון  הסיבה:  מה 
אבל  ביבשה  ולפעמים  בים  ולפעמים  שם 
כשיש לו צרות ורודף אותו איזה אויב הוא 
שייך  הים  שכלב  ויוצא  הגדול,  לים  בורח 
לך  כשיש  האדם  על  לומדים  מכאן   - לים 
יתרה  להשתדלות  בורח  אתה  לאן  צרות 
בורח  שאתה  או  אדם  מבני  לעזרה  או 
להשם.... שזה מוכיח לאן אתה שייך – “יהי 

זכרו ברוך
הרב שלמה היה בן 61 בפטירתו - הלווייתו 
והוא  ברק  בבני  ראשון  ביום  התקיימה  

ניטמן בבית החיים פוניבז’.
“וכל ישראל יבכו את השריפה אשר שרף 

השם”

רבים השיב מעון: הרב מאיר שלמה זצוק”ל

יקר התשובה, כשאדם מבקש ומחפש אחר כבודו יתברך, ורואה ע
בעצמו שרחוק מכבודו יתברך, ומתגעגע ושואל ומצטער "איה 

מקום כבודו", וזהו בעצמו תשובתו ותיקונו.            )ליקו"מ ח"ב יב( 

⋅⋅⋅
עיקר התשובה, שנזכה אנחנו לשוב אליו יתברך על ידי ההתעוררות 
שלנו. כי זה הויכוח בין ה’ יתברך ובין ישראל, שה’ יתברך צועק אלינו 
“שובו אלי ואשובה אליכם”, שאנחנו נשוב תחילה. וישראל אומרים 
“השיבנו ה’ אליך ונשובה” וכו’, שהוא ישיבנו אליו, וכמובא בספרים. 
מ”ט  בחינת  שהם  תשובה,  שערי  מ”ט  כל  שכולל  תהלים,  ידי  ועל 
אותיות השבטים, מ”ט ימי הספירה, מ”ט אותיות שב”שמע” ו”ברוך 
כי תהלים  זה נתתקן הכל.  ידי  - על  ועד”  שם כבוד מלכותו לעולם 
להשיג  שיזכה  משיח,  בחינת  שהוא  ישראל  מלך  דוד  ידי  על  נאמר 
זה  ידי  על  שזוכין  נפלא,  שכל  שהוא  הכל,  שכולל  החמישים  שער 
ועל  אליו.  שישיבנו  יתברך  לה’  תמיד  שיצעקו  ישראל  בלב  להכניס 
יהיה נחשב להתעוררות שלנו כאילו אנו שבים אליו  זה בעצמו  ידי 
מעצמנו, כי באמת כל צעקתו יתברך שצועק אלינו “שובו אלי” וכו’, 
כוונתו זה בעצמו - שאנחנו נצעק אליו תמיד “השיבנו ה’ אליך” וכו’. 
נמצא שבאמת לאמיתו אין מחלוקת וחילוק כלל בין כנסת ישראל 
ובין ה’ יתברך, רק שאין כל אחד מבין כוונתו הקדושה, וכל זה מחמת 
שלא נתגלה עדיין שער הנ’. אבל על ידי תהלים נמשך הארת שער הנ’ 
שכולל הכל מתתא לעלא ומעלא לתתא עד שנזכה לצעוק אליו תמיד 
איך שיהיה, ועל ידי זה יתתקן הכל.             )ליקו”ה, הל’ קריאת שמע ה, י( 

⋅⋅⋅
יוסף  רבי  של  )בתו  חמותו  בשם  ז”ל  שטרנהרץ  אברהם  רבי  סיפר 
חודש  שכשהגיע  אביה,  בשם  מספרת  שהיתה  מוהרנ”ת(  בן  יונה 
אלול  ימי  הימים  מגיעים  עתה  “הנה  בצחות:  אומר  היה  אלול 
לרוב  כי  ולהתפלל...”,  ללמד  והחסידים  היראים  ויפסיקו  הקדושים 
את  מזניחים  טובים,  ומעשים  תשובה  טוב,  הרבה  לחטוף  רצונם 
לוי  רבי  מסיים  והיה  התלהבותם.  לרוב  הפשוטה  והתפילה  התורה 
וערבי  נוהג הדבר גם בערב שבת  ז”ל בספרו זאת, שכן  יצחק בנדר 
השבת,  קדושת  לקבל  מעשה  ואנשי  היראים  עצמם  כשמכינים  חג 
ולעסוק בתורה  ושוכחים שאין טוב מלקבל קדושת שבת מלשבת 

ותפילה בהתמדה, ועוד יותר משאר הימים.                           )שש”ק(

עיקר התשובה

מתחבריםלפשיטות
ניצוצות מעניק לך מידי חודש, תוכן איכותי שיחבר אותך לאור הפנימי, מתוך עומק ופשטות, 

שמחה וחיות. תוכן מחזק ומעורר מעצותיו ותורתיו של רבנו נחמן מברסלב זיע"א

מוקד מנויים:

02-623-1218

עמ'76
מדורים חדשים | מוסף ילדים

ברשת חנויות מלכות-וקסברגר שובר קניההטבה מיוחדת ל-100 המצטרפים הראשונים 50₪

טל משה בן בת שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים לכל הישועות

להצלחת ולרפואת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

להשכרה 
בסמיכות לציון הקדוש באומן מתחם 

מפואר עד 60 מיטות + חדר אוכל, מקווה 
חדשמתאים לקבוצות וליחידים

0548460918 | 380934487544

אומן תשע"ח... יוצאים לדרך
נשארו מספר מקומות אחרונים במתחם הלינה 

דקה מהקלויז ושתי דקות מהציון
כמו כן ניתן להשיג כרטיסי אוכל בהכנסת 

אורחים המרכזית במתחם הישיבה 
לברורים 052-7627-359

טאטע
054.844.1858 | tate.odel@gmail.com

מתנות ומזכרותצילוםסטודיו לעיצוב גרפי

בס"ד בר"ה


