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כל שנתחזק באמונה, כך נזכה לראות את חסדי ה' יתברך. כ
חסדים  עימנו  עושה  שה'  זה  את  תמיד  נראה  אכן  אם 
גדולים בכל יום, ודאי נהיה תמיד שמחים ומרוצים ממה 
שיש לנו. ואכן הסיבה העיקרית לעצבות היא, בגלל שאנו לא 
רואים את הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו כל הזמן. כי 
הרבה פעמים אנחנו מתוחים או עצובים, בגלל שאנו לא רואים 

את הטוב שה' יתברך עושה עימנו כל הזמן. 

מצב של רוח סערה 
של  הדרך  היא  הטוב  את  לראות  ביותר  הטובה  הדרך  לכן, 
ההתבודדות, כי כאשר אדם יוצא להתבודד, ועושה חשבון נפש 
שהוא  ממה  טוב  יותר  הרבה  שמצבו  מגלה  הוא  אז  מצבו,  על 

חשב מקודם

צריך לדעת שכך היא דרכו של היצר הרע, להכניס את האדם 
ולעשות  לעצור  הזמן  את  לו  לתת  ולא  סערה,  רוח  של  למצב 

היו  אם  אנשים,  הרבה  נפש.  חשבון 
חשבון  באמת  ועושים  וחושבים,  עוצרים 
היו  כי  לפתע,  מסתדר  היה  מצבם  נפש, 
במצבם,  להם  שיש  הטוב  כל  את  רואים 
הזה,  מצבם  על  ישמרו  לא  שאם  ובודאי 

הם יגיעו למקום גרוע יותר חלילה.

ולהתבונן  לפעמים,  לעצור  עלינו  ולכן, 
עושה  יתברך  שה'  ובנפלאות  בניסים 
עלינו  לנו  כשקשה  וגם  תמיד,  עימנו 
כל  את  ולקבל  באמונה,  להתחזק  תמיד 

ומעלה  ביזיון רק מזכך אותנו  ולדעת שכל  הביזיונות באהבה, 
אותנו, וככל שנקבל את הביזיון בשמחה גדולה יותר ובאהבה, 
אותנו  מקרב  ביזיון  כל  כי  יותר,  גדולה  תהיה  הישועה  גם  כך 
ואינו  ומטיב,  טוב  הוא  יתברך  וה'  יותר,  הוא  ברוך  הקדוש  אל 
יותר על  עוזב אף אחד, רק שלפעמים הוא רוצה לקרב אותנו 
ידי הקשיים, כי כאשר אנו רואים שניסינו הכל ולא הולך, אנו 
פונים אליו ונשענים עליו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנדע את 
הוא  ורק  הוא,  ברוך  מהקדוש  זה  והכל  עולם",  ש"אין  האמת, 

יכול להושיע אותנו תמיד. 

בו  יראה שמתקיים  יסתכל על מצבו,  ובאמת, כאשר כל אחד 
כי אם כל אחד יעשה חשבון נפש  לי",  המאמר "בצר הרחבת 
הוא  ואדרבא  אותו,  עוזב  לא  יתברך  שה'  יראה  הוא  אמיתי, 
מרחיב לו תמיד. אלא שמצידנו אנו צריכים לראות זאת על ידי 
העיקרית  העצה  ולכן,  עמנו.  עושה  שה'  בטוב  היטב  שנתבונן 
את  נגלה  ושם  נפש,  חשבון  ולעשות  להתבודדות  לצאת  היא 
האמת לאמיתה, שהכל ניסיונות, ובודאי מה שה' עושה עמנו 

אותנו  מלמד  והנורא  הקדוש  רבינו  לטובה.  עושה  הוא  הכל   -
תמיד לראות את הטוב בכל מצב, ולהתחזק תמיד בטוב שה' 

עושה איתנו, וזו הדרך שאנו צריכים ללכת בה. 

כשזה  ומתאכזבים  לנו,  שיעזור  ממישהו  מצפים  אנו  לפעמים 
לא קורה, אבל עלינו לדעת שלאותו אחד שלא עזר, פשוט לא 
הזכות  מסוים  לאדם  אין  לפעמים  כי  לעזור,  הזכות  לו  היתה 
לעזור. מכאן נלמד גם אנחנו, שכאשר מבקשים מאיתנו לעזור, 
הרי זו זכות גדולה לעזור לשני, ואם אנחנו לא עוזרים לו, הרי 
שהסיבה האמתית היא שאין לנו את הזכות הגדולה להיות עזר 

לזולתנו.  

עלינו לדעת שהבעל דבר נלחם הרבה מאד על כך, שלא נראה 
שקשה  מה  על  שנתלונן   - ההיפך  את  דווקא  אלא  הטוב,  את 
לנו. אך האמת היא שעלינו להתחזק תמיד, ולראות את הטוב, 
להפחיד  היא  דרכו  כי  אותנו,  להטעות  הרע  ליצר  לתת  ולא 
רוצים,  שאנו  במה  נצליח  שלא  אותנו, 
עלינו,  ושליטה  כח  שום  לו  אין  ובאמת 
כי אם נתחזק בתפילה ובקשה, הוא לא 
תלוי  הכל  כי  מאומה,  לנו  לעשות  יוכל 

בתפילות ובבקשות שלנו. 

לאדם  יש  שכאשר  לדעת  עלינו  ולכן, 
להרבות  עליו  צרה,  או  מצוקה  איזו 
ו"תשועת  ולצפות לישועת ה',  בתפילה 
ואני  יקראו  וכתוב "טרם  אין",  ה' כהרף 
אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע", כי 
לפעמים על ידי תפילה אדם יכול לקבל 
שה'  שלימה  באמונה  להאמין  ועלינו  אין.  כהרף  ישועתו  את 
שומע את כל תפילותינו, ואם נרבה בתפילה נראה בסופו של 

דבר את הישועה הגדולה, כי התפילה משנה את הטבע.  

על ידי ההתבודדות 
ועתה, בימי ספירת העומר אנו צריכים להתחזק באמונה חזקה, 
ולחפש בכל יום ויום מימי הספירה את הטוב המיוחד של אותו 
היום, כי ימי ספירת העומר הם מ"ט ימים, שהם מ"ט בחינות, 
ובכל יום ויום יש את הטוב המיוחד של אותו היום, את המוחין 
והמידות המיוחדות המאירים באותו יום מימי הספירה, ועל ידי 
ההתבודדות נזכה להתבונן היטב בטוב המיוחד שיש בכל יום 
ותשעה  ארבעים  עם  נגיע  וכך  בזה,  ולהתחזק  הספירה,  מימי 
ימי־טוב אל חג השבועות, לקבל את התורה באמת, בשמחה 
ובטוב לבב, מרוב כל, כי נראה את הטוב העצום שיש לנו באמת.

שבת שלום ומבורך

כאשר אדם יוצא להתבודד, 
על  נפש  חשבון  ועושה 
מצבו, אז הוא מגלה שמצבו 
הרבה יותר טוב ממה שהוא 

חשב מקודם...

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

"לעצור, לחשוב, ולראות את הטוב"

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 שמיני

כ"ה ניסן ה'תשע"ז

גליון מס' 524

דבר ראש הישיבה

שהארץ  בעת  כן  ועל  הארץ,  מן  באין  הרפואות  כל 
נותנת יבולה, שנותנת כח בכל האילנות והצמחים, דהיינו בזמן 
החניטה, שהוא בחודש אייר, אזי יש כח יותר בכל הרפואות, כי 
אז נותנת הארץ בהם כח, אבל בזמן אחר, אפילו אם יקחו אותן 

הרפואות בעצמן, אין להם זה הכח.
הוא  ועיקר  "מאי"(  )שהוא  אייר  בחודש  רפואות  לוקחין  כן  ועל 
ארץ ישראל, כי כל הארצות מקבלין מתמצית ארץ ישראל וארץ 
ישראל יש לה ב' בחינות, לפעמים נקראת 'ארץ כנען', ולפעמים 
'ארץ  נקראת  אזי  מחלוקת,  כשיש  היינו  סתם,  'ארץ'  נקראת 
"ולא  פסוק  על  רז"ל  שאמרו  כמו  עני',  'כאן  בחינת  כנען', 
כנען הוא בחינת  נמצא  עני',  כאן  'אין  כנעני"  יהיה 

'כאן עני', וזה על ידי מחלוקת, כי מחלוקת אחת דוחה מאה 
רועי  ובין  אברם  מקנה  רועי  בין  ריב  "ויהי  בחינת  וזה  פרנסות, 

מקנה לוט, והכנעני אז בארץ", שעל ידי הריב והמחלוקת, על ידי 
זה "והכנעני וכו'", כי אזי נקראת בחינת ארץ כנען.

אבל כשיש שלום אזי היא נקראת בחינת 'ארץ' סתם, ואזי היא 
בחינת "ארץ נתנה יבולה", שנותנת כוחותיה לכל יבול הארץ, ואזי 

יש כח לכל הרפואות.
ועל כן אותיות 'אייר' ר"ת "אויבי ישובו יבושו רגע", כי אזי הם כל 
הרפואות, שהם בחינת שלום, בחינת "ארץ נתנה יבולה", שהוא 
הפך המחלוקת, שהיא בחינת ארץ כנען.                     )ליקו"מ רעז(

'
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לצעירי הצאן להינצל מתפיסה 
... 

הוא, ע בפשיטות  הספירה  כוונת  יקר 
מנויים  האדם  שימי  לדעת  שצריכין 
ויום,  יום  כל  ובמניין  במספר  וספורים 
והאדם יצטרך ליתן דין וחשבון מכל יום ויום, 
ואפילו  ח"ו,  לבטלה  הולך  יום  שום  אין  כי 
 - ח"ו  לבטלה  הולך  אינו  אחת  ורגע  שעה 
 - תהיינה"  תמימות  שבתות  "שבע  בבחינת 
שהשבע שבתות, שהם ימי הספירה, צריכין 
ולא  ה',  בעבודת  ושלימות  תמימות  להיות 

ילך מהם רגע לאיבוד ח"ו. 
כי שבע שבתות מרמזין על כל ימי חיי האדם, 
שכלולים בשבעת ימי השבוע, שהם שבעת 
חוץ  בעולם  יום  נמצא  אין  כי  בראשית.  ימי 
חלילה  חוזרים  שהם  השבוע,  ימי  משבעת 
כל ימי עולם. על כן כל ימי חיי האדם כלולים 
ימי  שבעת  בחינת  שהם  ימים,  בשבעת 
השבוע, וכל יום כלול מכל השבעה ימים, על 
כן הם בחינת שבעה שבתות, שהם מ"ט ימי 
כדי  ויום,  יום  כל  לספור  שהמצוה  הספירה, 
הימים  שכל  הבלו,  חיי  ימי  את  ולזכור  לידע 
מנויים  הם  האדמה  פני  על  חי  הוא  אשר 

וספורים במספר ובמניין.
עצמו  את  לדחות  להאדם  אסור  כן  ועל 
היום  שזה  היטב  לידע  רק  ליום,  מיום 
יום  כי  חייו.  ימי  כל  עוד  לו  יהיה  לא 

האחר הוא עניין אחר לגמרי, והלוואי שיפרע 
מה  חובתו  ידי  לצאת  למחר  שיזכה  בזמנו, 
של  הזמן  חובת  יתברך  לה'  לפרוע  שצריך 
חלילה  פנים  כל  על  אבל  בעצמו,  מחר  יום 
וכמו  ליום,  מיום  לדחות  עצמו  את  להטעות 
אם  "היום  הפסוק  על  ז"ל  אדמו"ר  שאמר 
בקולו תשמעו", שעיקר העבודה, מי שרוצה 
לשמוע בקולו יתברך ולדבקה בו, העיקר הוא 

שידע שהעיקר הוא היום, היום דייקא.
שהוא  העומר,  ספירת  מצוות  בחינת  וזה 
התחלה והכנה לקבלת התורה, להורות שאי 
כשיודעין  אם  כי  התורה,  את  לקבל  אפשר 
בו,  עומד  שהאדם  הזה  היום  הוא  שהעיקר 
האדם  ימי  כל  כי  ליום,  מיום  לדחות  ולא 
אם  "היום  בחינת  שזהו  וספורים,  מנויים 
לשמוע  תרצו  אם  היינו,   - תשמעו"  בקולו 
לכם  אפשר  אי  התורה,  את  ולקבל  בקולו 
לידע  'היום',  בחינת  ידי  על  אם  כי  לקבל 
שהעיקר הוא היום הזה דייקא, כמו שכתוב 
הרבה  וכן  לעשות",  מצווך  אנכי  הזה  "היום 

'היום'.
שבתות  שבת  וסופרים  שמונין  ידי  על  כי   
ימי  כלל  בחינת  שהם  התורה,  קבלת  קודם 
לטהרה  מטומאה  יוצאין  זה  ידי  על  האדם, 
וממשיכין האמת והקדושה על עצמו, שידע 

הזה  היום  הוא  שעיקר  ויום  יום  בכל  תמיד 
התורה,  קבלת  בחינת  עיקר  שזהו  דייקא, 
שכתוב  כמו  והמדות,  הימים  מכל  שכלולה 

"ומדת ימי מה היא".
צריכין  שאנו  בעת  התורה,  קבלת  קודם  כי 
צריכין  אנו  מצרים,  מטומאת  עצמנו  לטהר 
זאת  לזכור  כדי  מלא,  בפה  הימים  לספור 

היטב, שימי האדם מנויים וספורים. 
הסטרא  יכולים  מצרים  זוהמת  מחמת  כי 
ח"ו,  המוח  את  לבלבל  והקליפות  אחרא 
מסוגל  היום  אין  כאילו  עצמו  את  שיטעה 
מיום  לדחות  וירצה  יתברך,  הבורא  לעבודת 
ליום - על כן צריכין לספור הימים בפה מלא, 
כי הדיבור יש לו כח גדול להזכיר את האדם 
על  אבל  מזוהמתו.  נקי  שאינו  בעת  אפילו 
לצאת  וזכינו  הספירה  ימי  מ"ט  שספרנו  ידי 
מזוהמת מצרים ולקבל את התורה בשבועות, 
הימים  לספור  כך  אחר  עוד  צריכין  אין  אזי 
כי  השנה,  ימות  בשאר  יום  בכל  מלא  בפה 
ממילא זוכין לזכור זאת בכל יום על ידי שכבר 
משכנו עלינו הקדושה על ידי מצוות ספירה 
וקבלת התורה, כי זה עיקר הקדושה - לזכור 
בכל יום ויום, שזה היום מנוי וספור, וצריכין 

לצאת בו חובת היום, בזה היום דייקא.
)ליקו"ה, הל' פקדון ד, ה(

"עצה להינצל מתפיסה בבית הסהר שיפרנס איזהו בעלי חיים"
)מתוך ספר המידות(

 מאת אוריאל פלד



שחורה אני ונאווה

חוות דעתסיפור השבוע

הלכות נזקי שכנים )ח( ברהם יהושע פרנס ורעייתו לא א 
תינוק  כל  קיימא.  של  לזרע  זכו 
מעמד  החזיק  לא  להם  שנולד 
חיים  לרבי  נסעו  הזוג  בני  משנה.  יותר 
חיים',  ה'דברי  בעל  מצאנז,  הלברשטאם 
של  לחדרו  נכנסו  הם  ברכה.  לקבל  כדי 
הרבי וסיפרו בלב נשבר כי כל ילד שנולד 
בכוחם  ואין  שנתו  את  מוציא  אינו  להם 
להם  העניק  חיים'  ה'דברי  עוד.  לסבול 
רוב  וירוו  קיימא  של  לזרע  שיזכו  ברכה 

נחת.
לנו ברכה", אמרה האישה,  "לא מספיקה 
צריכים  אנחנו  שעברנו,  מה  כל  "אחרי 

הבטחה!"
"וזה  הרבי,  טען  ברכה",  נתתי  "אבל 

מספיק!"
והבעל  להתעקש  המשיכה  האישה 
התנצל: "היא לא תיתן לי לצאת מכאן בלי 

הבטחה..."
ה'דברי חיים' קם על רגליו, אחז בזקנו של 

הבעל ואמר: "אבל נתתי ברכה!"
ידו  מחוזקת  נתלשו  הזקן  משערות  כמה 

של הרבי.
שהוא  בתחושה  הרבי  את  עזבו  הזוג  בני 
שאלו  בחוץ  החסידים  עליהם.  מקפיד 
סיפר  יהושע  ואברהם  אירע  מה  אותם 
אמרו:  החסידים  כהווייתם.  דברים  להם 
עוד  ואתם  הדין,  את  לכם  המתיק  "הרבי 

תראו זאת!"
יוסף־יצחק  בנם  נולד  שנה  כעבור 

ובעקבותיו בת נוספת.
ונשא  בגר  ויוסף־יצחק  השנים  עברו 
התגוררו  הם  פרידה.  פייגא  את  לאשה 
להם  ונולדו  שבגליציה  דיקלה  בעיירה 
ובנות. לילה אחד חלם שהוא לבוש  בנים 
והחלום  במדבר,  ומהלך  לבנים  בגדים 
הרב  לרבו,  הלך  הוא  פעמים.  כמה  נשנה 
משמעות  כי  לו  שאמר  דומברובל,  משה 
לארצות  לנסוע  שעליו  היא  החלום 
ברוחניות,  שממה  מדבר  שהיא  הברית, 
ללכת בבגדי לבן כמו אדמו"ר ולנהוג בכל 

ההידורים והחומרות.
לאמריקה  והפליג  רבו,  כדברי  עשה  הוא 

עם אשתו וילדיו בשנת תרס"ח )1908(.
באמריקה לבש בגדי לבן וחבש שטריימל 
מופלגת.  שמיים  ביראת  ונהג  בשבת 
ובמים מהברז  לא השתמש בחשמל  הוא 
עובדים  שיהודים  חששו  בגלל  בשבת 
בחברות הללו, והידר מאוד באכילת בשר 

ובשתיית חלב.
מקומות,  בכמה  לעבוד  ניסה  יוסף־יצחק 
אבל בגלל שמירת שבת, שעליה לא היה 
עבודה  מקום  מצא  לא  להתפשר,  מוכן 
קבוע. כאשר לא עמד בתשלום השכירות, 
משפחתו  ואת  אותו  סילק  המשכיר 
בת  המשפחה  ברירה  בלית  מהדירה. 
במרתף  להתגורר  עברה  הילדים  שמונת 
של אחד הבניינים הגבוהים, מקום הפקר 
דירות  לחימום  פחמים  כמחסן  ששימש 

הבניין.
יום אחד כמה מילדי המשפחה שיחקו 
מחוץ לבניין. בני זוג יהודים עברו 

ילדים  מדהים:  מחזה  וראו  לעומתם 
כושים מדברים יידיש!

הם פנו אליהם בתדהמה: "ממתי כושים 
מדברים יידיש?!"

כושים,  לא  "אנחנו  צחק:  הילדים  אחד 
אלא מתגוררים במחסן פחמים..."

להובילם  מהילדים  ביקשו  הזוג  בני 
למקום מגוריהם.

הבניין  למרתף  אותם  הובילו  הילדים 
והזדעזעו ממצבה  ירדו  בני הזוג  הסמוך. 
במרתף  שחיה  יהודית  משפחה  של 
פחמים. ליבו של האיש נכמר והוא הוציא 
אלפי  חמשת  סך  על  צ'ק  ורשם  פנקס 
שיספיק  בימים ההם,  עתק  הון  דולרים, 

להם לרכוש בית כרצונם.
אתה  "איך  האיש:  את  שאל  יוסף־יצחק 

מתפרנס?"
האיש סיפר כי יש לו מפעל.

"האם הוא פתוח בשבת?"
"כן", הודה האיש.

לא  "מעולם  לרעייתו:  פנה  יוסף־יצחק 
ואיני  שבת  חילול  של  מכסף  נהניתי 
יודע  אני  אבל  להבא,  גם  ליהנות  רוצה 
משאיר  אני  ולכן  כאן  סובלת  את  כמה 
את ההחלטה בידייך. אינך חייבת לסבול 

מהחומרות שלי".
הידרת  "תמיד  אמרה:  פריידא  פייגא 
במצוות שבת ואיני רוצה להפסיק זאת".

אוזניהם.  למשמע  האמינו  לא  הזוג  בני 
מחסן  בתוך  חיים  נפש  עדיני  אדם  בני 
שבת  במצוות  הידור  ובגלל  פחמים, 

מסרבים להצעתם לקבל בית במתנה!
הם נפרדו מהמשפחה ויצאו החוצה. ואז 
כמה  שלפני  זוכרת  "אני  האישה:  אמרה 
ואנחנו  ברירה  לנו  שאין  לי  אמרת  שנים 
בשבת,  גם  העסק  את  לפתוח  חייבים 
אבל הבטחת שכאשר תהיה לנו אפשרות 
לא נתפרנס בשבת. והנה אנחנו עומדים 
לחלל  ממשיכים  זאת  ובכל  הרגליים  על 
שבת. ולעומת זאת, תראה איך היהודים 
השבת  עבור  נפשם  את  מוסרים  האלה 
ומוכנים להתגורר במרתף מלא פחמים!"
"את צודקת", הודה האיש, והציע: "בואי 

נחזור אליהם".
פנה  האיש  הבניין.  למרתף  חזרו  הם 
לסגור  אחליט  "אם  ואמר:  ליוסף־יצחק 
האם  בשבת,  שלי  המפעל  את  מעתה 

תהיה מוכן לקבל ממני את הכסף?"
"אם אתה מבטיח, אני מוכן", אמר יוסף־

יצחק.
"אם כך, יש דיל", אמר האיש ונתן לו את 

הצ'ק.
בכסף  בית  רכשו  ורעייתו  יוסף־יצחק 
בהבטחתם  שעמדו  הזוג  בני  שקיבלו. 
והפסיקו להפעיל את מפעלם בשבת, היו 
תשובה  עשו  ובהדרגה  בית,  כבני  אצלם 
שלמה. שתי המשפחות שמרו על קשר 

קרוב כל ימיהן.
קטן  מדרש  בית  בנה  פרנס  יוסף־יצחק 
ומקווה בביתו. בשנותיו המאוחרות נודע 
כבעל מופת ואנשים נושעו מברכותיו עד 

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

נערך מתוך שיעורי הרב  ע"י הבה"ח דניאל ראובן נ"י

חרקים  נגד  והדברה  ריסוס  בביתו  לעשות  רוצה  ראובן  שאלה: 
שע"י  וטוען  מתנגד  לו   הסמוך  בבנין  הגר  ושמעון  וכדו'  וזוחלים 
והביא אמנים בקיאים, האם  יגרום שילכו החרקים לביתו הסמוך, 

יכול לעקב עליו לרסס ביתו
אבל  עליו  לעקב  שיכול  לכאורה  נראה  השו"ע  מרן  לדעת  תשובה: 
לדעת הרמא נראה שאין שמעון יכול לעקב על לראובן לרסס ביתו 

וי"א דבנידון דנן אף לשו"ע אינו יכול לעקב עליו ]ועיין הערה[
מקורות ונימוקים – 

משדה  אילן  הרחקת  בעניין  מעשה,  מובא  )כו,א(  ב"ב  במסכת 
יוסף,  רב  של  לגבול  בסמוך  דקלים  לו  היו  חנן  ב"ר  רבא  חבירו. 
לכרמו  באות  ומשםהיו  הדקלים  על  ויושבות  ציפורים  באות  והיו 
יוסף לרבב"ח שיקצוץ  וא"ל רב  ואוכלות מן הענבים,  יוסף  של רב 
את הדקלים מאחר שמזיקים הם לכרמים ]משום שכרמו של רב 
 ] )ד"ה רבא(  רי' מיגאש  יוסף קדם לנטיעות הדקלים שר רבב"ח, 
וא"ל רבב"ח לר"י הרי הרחקתי את הדקלים מן הכרם 4  אמות כפי 
השיעור המפורש במשנה וא"ל ר"י לרבב"ח דדווקא לגבי הרחקה 
משדה אילן די בד"א, אבל מכרם של גפנים יש להרחיק יותר מד"א. 
וכתבו  באילנות,  המקננות  הציפורים  מן  הגפנים  ינזקו  שלא  בכדי 
התוס' )שם ד"ה אבל בגפנים( וכ"כ בהגהות אשירי )פ"ב סי' כ"ח(, 
שדין זה רק בנוטע בשדהו דקלים גבוהים. אך אם נטע גרעין ולאחר 
מכן צמח לדקל גדול, אין צריך להרחיקו מן הגפנים של חבירו שאין 
ב"גירי  שרק  כר"י  והלכה  דיליה"  "גירי  זה  ואין  בידיים,  מזיקו  הוא 
כתב  והא(  )ד"ה  הרמב"ן  אמנם  נזיקין,  הרחקת  חובת  יש  דיליה" 
שההיזק הוא בשעה שיושבות הציפורים על האילנות, ונכנס בעל 
זה  והיזק  הגפנים  על  ויושבות  והולכות  ומפריחן  בשדהו  האילנות 
נידון כחיציו של המפריח, מאחר שדרך העופות כשהאדם מפריחן 
יש  שלפי"ז  הב"י  וכתב  קרוב,  למקום  אלא  פורחים  אינם  מקינם, 
לחייב את בעל האילנות אף אם נטע גרעין בשדהו שהרי הוא מזיק 
הישר  ]ספר  הראשונים  פירשו  התוס'  ובדעת  שמפריחן,  בשעה 
 ] א'(  ס'  )שו"ת  ראב"ן  ז'(  אות  )פ"ב  תרט"ז(,השלמה  )סי'  לר"ת 
משום שמיד כשנוטע את הדקלים באים הציפורים לגפנים, ודימו 
מן  הסולם  את  להרחיק  שמחוייב  כ"ב,ב(  )דף  הגמ'  לדברי  זה  דין 
יכולה  הסולם  את  כשמעמיד  שמיד  משום  ר"י  לדעת  אף  השובח 
רבא(  )ד"ה  הרי"ד  ובפסקי  ולהזיק,  הסולם  על  לעלות  הנמייה 
הקשה על תרוצם שאין מסתבר שבאות הציפורים בשעת נטיעת 
האילן עיי"ש, ובחזו"א )סי י"ד סק"ה( ביאר דברי התוספות באופן 
אחר שהועיל וטבע העופות לקנן באילנות הגהוהים, נמצא שהוא 
מרגילם לבוא לגפנים ולזרעים, ולפיכך הרי הוא מזיק "בגירי דיליה", 
יונה,  ורבינו  כ"ח(,  סי'  )פ"ב  ברא"ש  פירשו  הרמב"ן  כדעת  והנה 
רשב"א, ריטב"א, נימוק"י, הביאם הב"י שם, והנה הרמב"ם )שכנים 
פ"ו ה"ח( כתב שבין גפנים לשאר אילנות מרחיק ד' אמות. וכן העיד 
רבו הר"י מיגאש שמעשים בכל יום לפני רבו הרי"ף ולא היה דן אלא 
להרחיק ד' אמות. ובסמ"ע )סקנ"ח( כתב, שהיה לו לרמב"ם טעם 
בחי'  אמנם  העופות.  פריחת  משום  ולא  מהגפנים,  להרחקה  אחר 
משום  הוא  ההרחקה  שטעם  שביארו  מבואר  והרשב"א  הרמב"ן 
שבעל האילנות מפריח בעצמו הציפורים, וס"ל להרמב"ם שכן דרך 
העופות שאדם מפריחן מקינן או ממזונותיהן שאין מפריחין אלא 
וא"כ אין הפריחה מכוחו אלא ד"א. ובדעת  עד מקום קרוב משם, 
התוס' שלא חששו להיזק זה של הפרחת הציפורים, ביאר בהגהות 
לו  דמותר  הציפורים,  בהפרחת  איסור  שאין  דס"ל  )סק"ה(.  דו"פ 
דנן,  ובנידון  היזק לחבירו.  עי"ז  יגיע  להציל את שלו מנזק אף אם 
לכאורה יש לדמותו להיזק הציפורים דלדעת הרמב"ם והשו"ע כפי 
שביאר הרמב"ן, אם כן יש לאסור עליו לרסס, כיון שעי"ז הולכים 
והרמ"א אין לאסור  החרקים לביתו של חבירו, אבל לדעת התוס' 
כיון שאין בכוונתו אלא לסלק הנזק של החרכים מביתו ואינו מתכוון 
להזיק לשכינו, וכמ"ש הסמ"ע, ובספר "משפטי החושן" )סי' קנ"ה 
מדברי  הסמ"ע  דברי  על  העירו  יפריחו(  שלא  דה'  בהערה  סכ"ו 
אמת  ארה  ה"א(  פ"ג  )ב"ק  מהירושלמי  הביא  ה',ב(  )דף  הנימוק"י 
המים שוטפת ובאת לתוך שדהו, עד שלא נכנסו המים לתוך שדהו 
שנכנסים  אעפ"י  בגדר(  שיסתום  )ע"י  אחר  למקום  לפנותן  רשאי 
לרשות חבירו, אבל אם נכנסו המים לתוך שדהו אינו רשאי לפנותם 
אם  בנידו"ד  ולפי"ז  ס"ב(  שפ"ח  )סי'  הרמ"א  וכ"כ  אחר,  למקום 
החרקים אינם נמצאים עדיין בביתו אלא עושה הדברה כדי לשא 
אבל  לשכינו,  שהולכים  אף  לרסס  לו  מותר  לביתו  החרקים  יבואו 
אם החרקים כבר נמצאים בביתו וע"י הריסוס הם בורחים והולכים 
לביתו של השכן, יהיה אסור אף שאינו מתכוון להזיק אלא להציל 
את שלו. אמנם בכל זה יש לומר דבנידו"ד לכו"ע מותר כיוון שיש 
לחלק דדוקא בציפורים שפורחים מיד בכח הפרחתם עד לגפנים 
ולכך הוי "גירי דיליה" משא"כ בחרקים אלו שזוחלים והולכים על 
הקרקע עד שמגיעות לביתו של השכן לא הוי "גירי דיליה" ולכן לא 

יוכל שכינו לעכבו בזה וצ"ע.

בדין התר לרסס בית נגד חרקים וזוחלים



מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

"עוד יהיה שם דבר גדול"

כל “ה גדול,  בכי  לבכות  תחלתי 
קרה  אולי  חשב  בי  שפגש  מי 
קרוב  איבדתי  אולי  משהו,  לי 
באחד  כשלתי  שמא  או  יקיר  משפחה 
ובכיתי  בכיתי  רב”.  ממון  ואיבדתי  מעסקי 
על  סבתי  דקות  מספר  לאחר  הפוגה  ללא 
עקבי וחזרתי לביתו של הרב נכנסתי פנימה 
ר’  תיכנס,  “תיכנס,  מבכי.  דומעות  כשעיני 
מאיר - מדוע עינך דומעות? “- שאל הרב 
בקול רך ואבהי. “ הרב – אמרתי – והתחלתי 

להתייפח מבכי – אני רוצה לנסוע לאומן...

אלפי בעלי תשובה 
בשבוע שעבר חל יום היארצייט של הגאון 
שפירא  יהודה  רבי  העצום,  השקדן  הגדול, 
הגדולים  מתלמידיו  ליטאי,  פוסק  זצ”ל. 
זי”ע אשר  והמובהקים של מרן החזון איש 
עמד בראש כולל “חזון איש” ואשר שימש 
ומעצב דרכם של תלמידי  רוחני  דרך  מורה 
אותם  תשובה  בעלי  ואלפי  רבים  חכמים 
עודד וחיזק לעמול בתורה ולדקדק במצוות.
סיפור  את  מביאים  אנו  השנה  יום  לרגל  
התקרבותו של ר’ מאיר מ. - לעולם התורה, 
יהודה  הרב  למורנו  שלו  הגדול  הקשר  על 
שפירא זצוק”ל אותו הוא מכנה “הרב שלי” 
ועל היום שבו ניגש אליו לקבל רשות לנסוע 

לאומן לראש השנה...
הדבר היה לפני כעשרים שנה בחודש אלול, 
הנסיעה  מעלת  על  חיזוק  שיחות  שמעתי 
לאומן בימי ראש השנה ועל התיקון הגדול 
הכללי  התיקון  את  שקורא  היהודי  זוכה  לו 
ונותן פרוטה לצדקה על ציונו של רבי נחמן 

מברסלב.
לאומן,  לנסוע  נפשי  חשקה  מאוד  מאוד 
לפחות פעם אחת בחיי. שמעתי כ”כ הרבה 
ועז  הזאת,  הנסיעה  על  קדושים  דיבורים 
היה רצוני להגיע לציונו של רבי נחמן לימי 
עצמי  על  וקיבלתי  מאחר  אך  השנה.  ראש 
ע”פ  יהיה  ובעסקי  בבית  הנהגותיי  שכל 
 – שפירא  יהודה  רבי  של  הקדושה  דעתו 
ומורה  רבי  להיות  עצמי  על  קיבלתי  אותו 
אלך  הנסיעה  בעניין  שגם  החלטתי   - דרכי 

ואקבל רשות מרבי על כך.
של  ביתו  דלת  על  נקשתי  ורחימו  בדחילו 
הרב:  של  קולו  את  ששמעתי  לאחר  הרב. 
פנימה,  לקודש  נכנסתי  להיכנס”...  “אפשר 
דברי  את  להרצות  התחלתי  רבה  ובמבוכה 
איך  בדיוק  יודע  לא  אני  “הרב  הרב.  לפני 
לאומן  לנסוע  רוצה  אני  אך  לך...  להגיד 
לקראת ראש השנה...להתחזק...” הרב 
מה  “לאומן?  ואמר:  בי  הביט 

לך ולאומן? אין לך מה לעשות שם! בשביל 
מה לנסוע לאומן?”

במניין  להתפלל  לזכות  לנסוע...  רוצה  “אני 
הדרת  עם  ברוב  מאוד,  גדול  ציבור  של 
מלך”...- עניתי במבוכה גדולה. - “לא – אינך 
בנחרצות.  הרב  לי  אמר   -!!! לנסוע  צריך 
מביתו  ויצאתי  בביישנות  אמרתי   – “טוב” 
של הרב, כאוב ונרגש מאוד, ובכלל לא רגוע. 
בכי  לבכות  התחלתי  מאוד,  סערה  נפשי 
לי  קרה  אולי  חשב  בי  שפגש  מי  כל  גדול, 
יקיר  משפחה  קרוב  איבדתי  אולי  משהו... 
ואיבדתי  מעסקי  באחד  כשלתי  שמא  או 
לאחר  הפוגה  ללא  ובכיתי  בכיתי  רב.  ממון 
מספר דקות סבתי על עקבי וחזרתי לביתו 

של הרב.

ברכה מיוחדת לפני הנסיעה 
הרב,  של  ביתו  דלת  על  שוב  נקשתי 
להיכנס...”  “אפשר  קולו:  את  וכששמעתי 
מבכי.  דומעות  כשעיני  פנימה  נכנסתי 
עינך  מדוע   - מאיר  ר’  תיכנס,  “תיכנס, 
 “ ואבהי.  רך  בקול  הרב  שאל   -“ דומעות? 
הרב – אמרתי – והתחלתי להתייפח מבכי – 
אני רוצה לנסוע לאומן... הרב ליטף את לחי, 

הרטובה מדמעות, ואמר לי :
תיסע...  - לאומן  לנסוע  רוצה  אתה  אם 
גדולה להצלחה  ברכה  לי  והוסיף  אמר הרב 
לאומן,  רבות  פעמים  נסעתי  מאז  בנסיעתי 
מרבי  הדרך  ברכת  את  שקיבלתי  לפני  לא 
מברך  שהיה  שפירא.  יהודה  רבי  ומורי 
באחד  הנסיעה.  לפני  מיוחדת  בברכה  אותי 
נסעתי  בהם  שנים  כמה  לאחר  הפעמים 
לאומן כאשר שוחחתי על כך אם הרב, אמר 
יבוא  עוד  השנה...  ראש   “אומן...   : הרב  לי 
ידו  והניף את  גדול,  ויהיה שם דבר   ... היום 
הנשגב  העניין  גדולת  על  לי  מסמן  כשהוא 

שיש שם...

אבא, ומורה דרך רוחני: הרב שפירא זצוק”ל 

להצלחת ולרפואת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

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

רח‘ מלכי ישראל 16 ירושלים | מוקד אירופנים:  02-800-80-80

מגוון קבוצות 
חורף לאומן  

במחירים 
המשתלמים 

   אירופניםביותר
שירות אירופאי בכל העולם EUROPNIM

לטוס לכל מקום בעולם
בסטנדרט שירות אירופאי

בס“ד

תלמיד  נתן  ר’  של  ביתו  ונאמן  משמשו  המובהק,  תלמידו  מטולטשין,  נחמן  ר’ 
ספרי  ושאר  הלכות  הליקוטי  בהדפסת  נפש  במסירות  שעסק  זצוק”ל,  רבנו 
בן  בהיותו  הלוי.  ישראל  ב”ר  אברהם  ר’  לאביו  תקע”ד  בשנת  נולד  מוהרנ”ת, 
שמונה שנים נתייתם מאביו ומאמו ונתגדל בבית דודו, אח אביו, ר’ ראובן יוסף 
בו  ומאז דבק  נתוודע אל מוהרנ”ת שהיה מתאכסן שם לפרקים  מהייסין, שם 

והיה לתלמידו המובהק.
הזה,  העולם  מעסקי  לגמרי  מטולטשין  נחמן  ר’  את  והוציא  השתדל  מוהרנ”ת 

והצליח עמו יותר ממה שהצליח עם בנו, ר’ יצחק, ועם ר’ אפרים ב”ר נפתלי. 
לאחר פטירת אשתו נישא שנית בשנת תק”צ ועבר מברסלב לטולטשין. בשנות 
המחלוקת, תקצ”ה־תקצ”ט, סבל ונרדף והיה נע ונד, ומשנת תר”ח היה ר’ נחמן 

בעל מוסף בראש השנה בקיבוץ באומן.  
ברכה ליישוב הדעת

כובעו  למוהרנ”ת  עף  בעגלה,  מוהרנ”ת  עם  מטולטשין  נחמן  רבי  כשנסע  פעם 
למוהרנ”ת,  לביזיון  הדבר  יהיה  שבודאי  טולטשינער  נחמן  רבי  והבין  העליון, 
לכנוס לעיר ללא כובעו העליון, ובכן ציווה לעגלון לעצור, וטרח את עצמו לחזור 
ולחפש אחר הכובע, עד שמצאו והחזירו  למוהרנ”ת. כשהחזירו אמר לו מוהרנ”ת 
מספר  נחמן  ב”ר  אברהם  ר’  בנו,  וכשהיה  מקומך”,  על  ראשך  “תנוח  בשמחה: 
על  ראשו  לו  שינוח  ממוהרנ”ת  ברכה  לאבי  היה  “הרי  ואמר:  הדגיש  זו,  מעשה 

מקומו, ומשום כך היה באמת אדם נבון ומיושב מאד”. 
פיקחותו של ר’ נחמן  

בזמן מוהרנ”ת, כשהיה אדם רוצה לנסוע לאזור פולין, היה צריך רשיון ופספורט, 
אולם מוהרנ”ת, בלית ברירה, נסע לשם עם רבי נחמן מטולטשין ללא פספורט 
ורשיון, כי אז נהגו שוטרי הגבול לבלי לבדוק את הרבנים והאדמורי”ם, אם יש 
שיש  עונים,  וכשהיו  פספורט;  להם  יש  אם  שאלום,  רק  אלא  פספורטים,  להם 
שומרי  כששאלו  יותר.  אחריהם  ודרשו  חקרו  לא  שוב  מאושרים,  ניירות  להם 
ללא  נוסעים  אלו  בימים  “וכי  ענה:  פספורט,  לו  יש  אם  נחמן,  רבי  את  הגבול 

פספורט?” וכך עבר את הגבול בשלום.  
יהודי כשר

פעם פנה מוהרנ”ת לרבי נחמן מטולטשין ואמר לו קטע מהתפילה: “אשרי איש 
כזה,  יודע, אך מי שהוא  איני  לזה  “מי שזכה  ואמר:  וסיים  שישמע למצוותיך”, 
הריני מקנא בו! נחמן, אם אתה יהודי כשר, הרי מקנא אני בך...” )“ווער  ס’איז  
קען איך  נישט,  נאר ווער ס’זאל זיין בין איך אים מקנא נחמן ביסטו א ערליכער 
יוד בין איך דיך מקנא...”(. והפטיר על זה ר’ אברהם ב”ר נחמן, ואמר: איך שהוא 

קרא מוהרנ”ת בכל זאת לאבי “יהודי כשר”...
אתם החיות שלי!

בגילופין, מחמת ששתה  נחמן מטולטשין קצת  רבי  היה  פעם בשמחת־תורה, 
מעט יין המשכר, ונפל מרב השמחה לרגלי מוהרנ”ת ואמר לו: “אתם החיות שלי! 

אתם החיות שלי!” )“איר זיינט מיין חיות! איר זיינט מיין חיות!”(.
נחמן  רבי  לו  ואמר  אתמול,  שאמר  מה  זוכר  אם  מוהרנ”ת,  שאלו  למחרת 
מטולטשין: “כן, זוכר אני וגם היום אומר אני כן!”. אמר לו מוהרנ”ת: “מה שאתה 
איז  זאגסט  דו  )“וואס  שתוי...”  בפה  בשמחת־תורה  לא  אבל  אמת,  הוא  אומר 

אמת, אבער נישט שמחת־תורה מיט א פארטרונקינער מויל...”(...
ר’ נחמן מטולטשין בציון רבנו 

רבי  את  שמע  הקדוש  רבנו  לציון  כשבא  שפעם  ז”ל,  ויינבערג  ישראל  ר’  סיפר 
התיבות:  על  ובקשותיו  תפילותיו  דברי  בין  וחוזר  שעומד  ז”ל  מטולטשין  נחמן 
“למה נגרע” עם ניגון הטעמים שעליה בנעימה ובהתעוררות נפלאה כמה וכמה 

⋅⋅⋅פעמים ובהשתפכות הנפש.
הרב החסיד ר’ נחמן ב”ר אברהם הלוי חזן מטולטשין, תלמידו המובהק של ר’ נתן מברסלב, 

נפטר לבית עולמו ביום כ”ו בניסן שנת תרמ”ד, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
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