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ובא בליקוטי מוהר"ן )תורה י'( שרבה בר בר חנה ראה את מ
יום:  שלושים  כל  שאומרים  ושמע  באדמה,  ֹקרח  בלועי 
הזאת  בתורה  בדאין",  ואנו  אמת  ותורתו  אמת  "משה 
מלמדנו רביה"ק שעל ידי התקרבות לצדיקים מבטלים 
את הגאוה, שהיא עבודה זרה, וזוכים לאמונה שלמה ומתבטלין כל 

הכפירות.
ועוד מובא שם שבראש חודש, שהוא שורש התשובה, משתלשלת 
ואפילו  תשובה,  הרהורי  מקבלים  וכולם  הנבראים  בכל  התשובה 
ומתביישים  מודים  ומתחרטים  שבים  שבגיהנום  הרשעים 
שם,  שעושים  התשובה  להם  מועיל  שאין  פי  על  אף  במעשיהם, 

ועצם החרטה שהם עושים בכל חודש, הוא הגיהנום שלהם. 

יש לו תקווה להתקרב
מחלוקת  נקראת  ֹקרח  של  המחלוקת 
מחלוקת  נקראת  לא  היא   - ועדתו"  "ֹקרח 
אחד  כל  כי  "ועדתו",  אלא  ומשה"  "ֹקרח 
בעצמו  רצה  איש  וחמישים  מהמאתיים 
נפרד"  יבקש  "לתאוה  כי  גדול,  כהן  להיות 

)משלי יח, א(. 

ידוע כי ֹקרח הפריד בין עליונים לתחתונים, 
כמובא בכתבי האריז"ל שבמצוות טלית אין 
לנו שום השגה, כי לציצית יש אור מקיף כל 

כך גדול, שאי אפשר לתפוס אותו, לכן הוא כחולין, ואין צריך לגנוז 
טלית, ואילו בפתילות הציצית יש השגה ולכן יש בהם קדושה וצריך 
הטלית,  של  האור  את  גבוהים,  מאוד  מקיפים  השיג  ֹקרח  לגונזן. 
לכן נסמך על השגתו ואמר "טלית שכולה תכלת פטורה מציצית" 
כמובא במדרש, ובזה הפריד עליונים ותחתונים, כי חלק על ההלכה 
של משה מסיני. ומהפגם הזה של ֹקרח משתלשלות כל המחלוקות 
שבעולם, אפילו מחלוקת שבין איש לאשתו - האיש חושב שיש לו 
השגות והוא מחדד את שכלו ולומד תורה: גמרא, רשב"א, ריטב"א, 
הלכות, ליקוטי מוהר"ן וכו'.., וחושב בטעות שאשתו מבינה פחות 
ממנו, ולא סומך על בינתה, וחולקים זה על זה - גם זה פגם ֹקרח, כי 

כל המחלוקות נמשכות ממנו.
עוד מובא שֹקרח חלק על השבת, ורביה"ק אומר )תורה מ"ה בליקו"מ 
פנימית  נקודה  בחינת  שבת,  בחינת  הוא  האמת  שהצדיק  ח"ב(, 
בחינת  שהם  המעשה,  ימי  ששת  בחינת  שהם  העיגולים,  שבתוך 
לו  ומזמין  האדם  על  מתגבר  הרע  והיצר  הנקודה.  סביב  העיגולים 
מניעות, ואינו מניח אותו להתקרב לנקודה הפנימית, שהוא הצדיק 
האמת שממנו יונקים הכל. אך כל זמן שהוא בתוך כלל ישראל, שזה 
יצא מן העיגולים לגמרי,  ולא  בחינת שהוא עדיין בתוך העיגולים, 
אז עדיין יש לו תקווה להתקרב אל הנקודה הפנימית - אל הצדיק 

האמת, שהוא בחינת שבת.
היתה  שאם  אמת,  שום  היתה  לא  שבֹקרח  בספה"ק  מובא  לכן 
כולם  העדה  ש"כל  שאמר  מה  כי  נבלע,  היה  לא  אמת  טיפת  בו 
קדושים", ואפשר לכל אחד להתקרב לה' בלי הצדיק האמת, ואין 
צריך את הצדיק האמת שיקשר בינו לבין ה', זה שקר גמור )כנזכר 
בתורה הנ"ל(, כי כל מתן תורה הוא על ידי משה, וישראל לא יכלו 
כמבואר  רבינו,  משה  בלי  האמת,  הצדיק  בלי  התורה  את  לקבל 

במפורש בפסוקי התורה.
בתרגום אונקלוס על הפסוק "ויקח ֹקרח" כתוב "ויתפלג", ולא מובן: 
באה  אלא   - "ויקח"  המילה  של  הארמי  התרגום  לא  זה  "ויתפלג" 
התורה ללמד שכל מחלוקת מתחילה ב"ויקח", כשאדם רוצה רק 
לקבל, שהוא ענין של לקיחה, ולא לתת, יש לו גאוה, ומזה באות כל 

המחלוקות, גם של שלום בית וכנ"ל. 
כהן,  ורצה להיות  לוי, שהוא מצד הדין,  בזוה"ק שֹקרח היה  מובא 
שהוא מצד החסד, ובמקום להמתיק את הדין בחסד, רצה להפוך 
את החסד לדין - שבמקום להשפיע חסד ביקש לקבל. בדור הזה, 
דור עקבתא דמשיחא, מתגברת קליפת 'נוקבא', וזה מתבטא בכך 
שאנשים רוצים רק לקבל, ולומדים בשביל תעודות וכסף. והצדיק 
האמת בדיוק ההיפך, הוא לא רוצה כלום מהעולם, כי אינו בבחינת 
וכמו  לעצמו,  דבר  לקחת  מבקש  ואינו  להשפיע,  רצונו  רק  מקבל, 
בריאת  שאחר  ב'(  חובו  לגבות  שליח  הל'  )בליקו"ה,  נתן  ר'  שמסביר 
וכל  'מקבל'.  בחינת  העולם  נהיה  העולם 
בבחינת  הוא  שאדם  בגלל  הם  החסרונות 
והצדיק  נברא,  שהוא  זה  מעצם  'מקבל' 
האמת הוא לא רוצה את העולם בכלל, לכן 
לפני  הבריאה,  שלפני  במקום  נמצא  הוא 
להמתיק  שיכול  הסיבה  וזו  והחסרון,  הדין 

את כל הדינים.
כבר  בעולם  אנשים  שני  שיש  ברגע  והנה, 
קין  אצל  כמו  מחלוקת,  להיות  מתחילה 
והבל. מספרים בדיחה על אחד שהיה באי בודד ובנה לו שני בתי 
כנסיות, וכששאלו אותו למה בנה שני בתי כנסיות, ענה ואמר  'בזה  

אני מתפלל, ולזה אני לא נכנס'...

הצדיק מרחם על החולקים 
בסופו של דבר תפסו בני ֹקרח את הטעות, ועשו תשובה על פתחו 
ֹקרח  גיהנום, כמובא במדרש "שוחר טוב" על התהלים, שבני  של 
ניצלו רגע לפני שנפלו לגיהנום והרהרו בתשובה, ככתוב: "למנצח 
על שושנים לבני ֹקרח... רחש ליבי דבר טוב, אוֵמר אני מעַשי למלך", 
רחש לבי זה הרהור תשובה' שלא היה להם זמן להגיד מילה - רק 
להרהר בתשובה' ועשו תשובה על המחלוקת ובכך נצלו. וכן מובא 
חושבים  בשאול  שגם  שאולה",  חיים  "וֵירדו  הפסוק  על  בספה"ק 
שהם חיים, והברכה בזה, כמו "בני ֹקרח לא מתו", שמפרש רש"י 
שמקום נתבצר להם בגהינום ועשו תשובה, כי תשובה מועלת רק 
כל עוד שהוא חי. וזוהי הברכה, שגם בשאול יהיו חיים ויוכלו לעשות 

תשובה.
אבל משה מוחל גם לֹקרח, שחולק עליו, ועל זה נאמר שלֹקרח יהיה 
תיקון לעתיד לבוא. וזה שכתוב "צדיק כתמר יפרח" - סופי תיבות 
"ֹקרח", שלעתיד לבוא גם לֹקרח יהיה תיקון, וכן מובא )בחיי מוהר"ן 
האמת  הצדיק  כי  ֹקרח,  מחלוקת  בתיקון  עסק  שרביה"ק  צ'(  סימן 
הוא רחמן גדול, ומרחם גם על החולקים עליו, שגם להם יהיה תיקון. 
ויהי רצון שנזכה תמיד לברוח מן המחלוקת, ועל ידי זה נזכה לשלום 
במהרה  השלימה  הגאולה  תבוא  ידו  שעל  העולמות,  בכל  אמיתי 

בימינו בקרוב ממש, אמן.
שבת שלום ומבורך

לבני קרח לא היה זמן להגיד 
אפילו מילה של תשובה 

אלא רק להרהר בתשובה, 
ובזכות הרגע הזה הם ניצלו!

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

עצם החרטה היא התשובה

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 קורח

כ"ט סיוון ה'תשע"ז

גליון מס' 531

דבר ראש הישיבה

כל  ואת  בתיהם  ואת  אותם  ותבלע  פיה  את  הארץ  "ותפתח 
האדם אשר לקֹרח ואת כל הרכוש... ויאבדו מתוך הקהל" - כאן נאמר על בני 
קֹרח שנבלעו עמו, ואילו בפרשת פנחס נאמר "ובני קֹרח לא מתו", ומפרש 
רש"י שם: "הם היו בעצה תחילה, ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם. 

לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנום וישבו שם".
ולכאורה תמוה ביותר: אם הם חזרו בתשובה - למה בכלל נבלעו, ובאם לא 

- במה זכו שנשארו בחיים?
והביאור בזה: אכן ודאי שבני קֹרח חזרו בהם ממחלוקתם ועשו תשובה, 
דבלעדי זה אין להם שום זכות, אלא שלא הראו זאת בגלוי ובחיצוניות אלא 

שבו רק בסתר לבם, וכדיוק לשון רש"י שם "הרהרו תשובה בלבם".
אשר על כן, מתקיים בהם מדה כנגד מדה: כיון שלעיני הרואים עדיין 

החזיקו במחלוקת, על כן כשנענשו לעיני כל ישראל נבלעו יחד עם 
בעלי המחלוקת באדמה. אך בפועל כיון שהרהרו תשובה בלבם, לא היה 

עליהם דין מיתה, ולכן "נתבצר להם מקום גבוה בגיהנום".
חסר  מה  דלכאורה  הקהל",  מתוך  "ויאבדו  הפסוק  לשון  ידוייק  ומעתה 
מן  ונאבדו  מתו  לא  קֹרח  דבני  שפיר,  הנ"ל  ולפי  סתם.  "ויאבדו"  בהלשון 
העולם, רק כיון ש"הקהל" חשב שהם במחלוקת ומגיע להם עונש כאביהם, 
על כן רק "מתוך הקהל" הם נאבדו. ומטעם זה חיכתה התורה לספר ש"בני 
קֹרח לא מתו" רק בפרשת פנחס, בה אוחזים כשכבר 'כלו מתי מדבר' )רש"י, 
פר' חוקת כ, כב(, וכל הדור שהיה חי בשעת מעשה כבר אבד מן העולם, דאז 

שוב אין עוד צורך להחזיקם בגיהנום.
)לקראת שבת(

'
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טעם בליעת בני ֹקרח באדמה
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וקברות  צדיקים
אומן

לצעירי הצאן הרשעים מתעוררים בראש חודש...

עקב כלול מכל הכבוד, שהוא שורש כל הנפשות י
זרעו  המשיך  כי  ממנו,  שיצאו  ישראל  בני 
בקדושה כזאת שכל כבוד ה' יתברך יתגלה על 
זכה למיטה שלמה, שכל שניים־עשר  כי  זרעו,  ידי 
בניו היו כולם קדושים והיו עוסקים להמשיך הדעת 
ובעצם  בעולם.  הקדושה,  האמונה  שהוא  הקדוש, 
כוחו פעל כל כך שקדושת זרעו לא ייפסק לעולם, 
שכל זרעו עד הסוף - כולם יכירו וידעו את ה' יתברך 

וימשיכו הדעת הקדוש מדור לדור לעולם. 
עד שאפילו אם אחר כמה דורות יהיה נמצא איזה 
הדעת  משורש  עצמו  להכרית  שירצה  מזרעו  רשע 
יוכל  לא  כן  פי  על  אף   - ֹקרח  כמו  הזה,  הקדוש 
שייצאו  דורותיו  אבל  עצמו.  את  אם  כי  לעקור, 
שהוא  קדושתו,  נקודת  בהם  נשאר  יהיה  ממנו 
עד  יתברך,  ה'  כבוד  שהוא  הנ"ל,  הדעת  קדושת 
הרשע  זה  של  זרעו  ידי  על  יתגלה  סוף  כל  שסוף 
והכופר, יתגלה על ידו גם כן קדושת כבודו יתברך. 
שזהו עניין כל הרשעים בני הצדיקים שהיו בעולם, 
ובפרט במלכי בית דוד, ואחר כך יצאו מהם דייקא 
אחז  כמו  מאד,  מאד  ונוראים  קדושים  צדיקים 
ואחז  גדול  רשע  היה  והוא  יותם,  הצדיק  בן  שהיה 
התורה  לבטל  וביקש  מדרשות,  ובתי  כנסיות  בתי 
מישראל ולסלק שכינתו מישראל, שזה עיקר פגם 
הכבוד הנ"ל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל )סנהדרין קג:( 
שאמר: אם אין גדיים אין תיישים, אם אין צאן אין 

רועה וכו'. 
ונורא  יצא ממנו צדיק קדוש  כן  ואף על פי 
הקדוש  שביקש  יחזקיהו,  שהוא  מאד, 

רבותינו  שאמרו  כמו  משיח,  לעשותו  הוא  ברוך 
ז"ל )שם צד.(. וכן יחזקיהו הוליד את מנשה ואמון, 
יאשיהו הצדיק,  יצא מהם  כך  ואחר  שהיו רשעים, 
ש"כמוהו לא היה ]לפניו מלך[ אשר שב אל ה' ]בכל 
משה,  תורת  ככל  מאודו  ובכל  נפשו  ובכל  לבבו 
וכן  כה(.  כג,  ב'  )מלכים  וכו'  כמוהו["  קם  לא  ואחריו 
משיח  מהם  ייצא  סוף  כל  שסוף  עד  דורות,  בכמה 
רשעים,  דורות  כמה  דרך  נשמתו  שתעבור  צדקנו 
קדוש  צדיק  ויהיה  מהם,  נולד  יהיה  סוף  כל  וסוף 
ונורא מאד, עד שכל הגאולה תהיה על ידו )וכמובא 

בכתבי האריז"ל מזה(.

כבוד  תאות  ידי  שעל  קורח,  עניין  כל  היה  וזה 
עצמו חטא מאד ומרד כנגד משה רבנו, שממנו כל 
המשכת הדעת הקדוש בעולם, לגלות כי "מֹלא כל 
הארץ כבודו", עד שכפר בעיקר, וכל חזקת טעותו 
יוצאת  גדולה  שלשלת  שראה  בניו,  ידי  על  היתה 
ממנו, ועל ידי זה נתעה מסברא לסברא של שקרים 
וטעותים, עד שכפר בכל תורת משה, וביקש לעקור 
את הכל, עד שגרם שעקר את עצמו מכל קדושת 
שמותם  כל  עליו  נדרשו  כן  ועל  הקדושים,  אבותיו 
עוצם  כפי  אבל  לגנאי.  הכל  נהפך  אצלו  כי  לגנאי, 
ולדרשו  יעקב  בן  גם  נכתב  שיהיה  ראוי  היה  פגמו 
לגנאי עליו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בגמרא הנ"ל, 
כי הוא רצה לעקור עצמו מתחילת שורש קדושת 

ישראל, שהוא יעקב אבינו. 
אך יעקב ביקש על הדבר "בקהלם אל תחד כבודי" 
של  נקודתו  קדושת  שעצם  היינו  ו(,  מט,  )בראשית 
יוכל  ולא  אז,  ומתעלמת  מסתתרת  תהיה  יעקב 

הקדושה  הנקודה  שתוכל  כדי  לשם,  פגמו  להגיע 
הזאת להתלבש בבניו, לעוררם בתשובה בתוך עצם 

המחולקת הגדולה הזאת. 
שבו  הבליעה  של  הגדול  הרעש  שבתוך  היה,  וכן 
בתשובה בכוחו הזה, ונתבצר להם מקום בגיהנום, 
כמו שאמרו רבותינו ז"ל )במדבר רבה יח, כ( על פסוק 
"ובני ֹקרח לא מתו", עד שמהם יצאו כל השלשלת 
הקדושים  הדורות  שהם  ֹקרח,  שראה  הגדולה 
שמואל וכו', שגילו אלקותו בעולם, אבל לא בכוחו 
של ֹקרח, כי הוא נאבד מתוך הקהל, כי נשאר קֵרח 
וכל שמותם  כי עקר עצמו מאבותיו,  ומכאן,  מכאן 

הקדושים נדרשו עליו לגנאי. 
וגם בניו ודורותיו לא קיבלו הדעת הקדוש ממנו, כי 
אדרבא, הוא הסית גם אותם, עד שגם הם היו בתוך 
יעקב  של  תפלתו  שבכח  רק  בתחילה.  המחלוקת 
עד  מתו,  ולא  בתשובה  שנתעוררו  יתברך  ה'  סיבב 
שיצאו מהם כל הדורות הקדושים שהלכו בדרך של 
משה רבנו, והמשיכו הדעת הקדוש של משה רבנו 
בעולם, לידע ולהאמין בה' כי "מֹלא כל הארץ כבודו". 
וזה שדרשו רבותינו ז"ל )סנהדרין קט:(: "ויקח ֹקרח" 
- 'שעשה קרחה בישראל' - קרחה ודאי, כמו שדה 
שיש בו קרחת, שיש תבואה ופירות נפלאים מכאן 
ומכאן, ובאמצע יש קרחה בלא תבואה ופירות, כמו 
ֹקרח, שאבותיו היו כולם  וזהו בחינת  מדבר שמם. 
קדושים,  צדיקים  כן  גם  ודורותיו  ובניו  קדושים, 

והוא נשאר באמצע כמו קרחה, ועל כן נקרא ֹקרח.

)ליקו"ה, הל' נטילת ידיים לסעודה ו, סח, עיי"ש עוד באריכות(

ראש חודש הוא שורש התשובה על כן בראש חודש מגיע להרשעים 
הרהורי תשובה והם מתעוררים לשוב 

 מאת אוריאל פלד



על מנת לקבל פרס

חוות דעתסיפור השבוע

שביל צבי, מציאת הזיווג הייתה ממש ב
קריעת ים סוף. הוא לא היה בררן, 
הצעות  לפתחו  התגלגלו  לא  אבל 

מתאימות.
בגיל עשרים ושבע הגיע לידי ייאוש כמעט 
מהם  ולאחד  התחתנו,  חבריו  רוב  מוחלט. 
עדיין  הוא  ואילו  שש,  בן  ילד  כבר  היה 

התגורר בבית הוריו ולא ראה את גאולתו.
הארץ  למרכז  מירושלים  נסע  אחד  יום 
ממנו.  צעיר  חבר  בחתונת  להשתתף 
לסעודה  קצת  נשאר  לחופה,  הגיע  הוא 
לעבר תחנת  יצא  ובשעה עשר  ולריקודים, 

האוטובוס לירושלים.
בעבר  בישיבתו  שלמד  חבר  פגש  בדרכו 
מגורים.  בניין  בפתח  עמו  לשוחח  והחל 
שבע  בסעודת  נמצא  שהחבר  התברר 
רגע  כעבור  משפחתו.  קרוב  של  ברכות 
ירד דייר מהבניין ואמר לאותו חבר: "כולם 
הביט  ואז  למעלה!".  תבוא  הפנים.  על 
לעבר צבי ואמר: "תעלה גם אתה! מחכים 

לך שם".
"אתה מתבלבל עם מישהו אחר", אמר צבי 
והאיש הסביר: "יש שם חתן וכלה שאמורים 
כבר  אבל  שלהם,  ברכות  בשבע  לשמוח 

עשר וחצי ויש רק שישה משתתפים".
אבל  לירושלים,  ממהר  שהוא  הסביר  צבי 
עד  אוטובוסים  "יש  אמר:  הבית  בעל 
מאוחר, ואם תעלה תקבל פרס! כדאי לך..."
צבי.  של  לבו  את  שבתה  החיננית  הנימה 
בו  שישבו  פשוט  לבית  ונכנס  נעתר  הוא 
אחד  סבא  המחותנים,  שני  והכלה,  החתן 
ועוד כמה תינוקות בעגלה. אף אחד לא שר 
ואפילו לא דיבר בקול רם. נשמעה מוזיקת 
צבי  עלובה.  הייתה  האווירה  אבל  רקע, 
את  כך  להעביר  מתכוונים  הם  איך  הרהר: 

הזמן?!
הגיעו אורחים נוספים עד שהתקבץ מניין. 

בעל הבית אמר לצבי: "תשיר משהו".
הרוחשים  האנשים  לעבר  הסתכל  צבי 
שאין  "במקום  את  לקיים  שעליו  והבין 
החל  הוא  איש".  להיות  השתדל  אנשים 
לשיר את "עוד יישמע", "ענבי הגפן", וכמה 
מהנוכחים הצטרפו אליו. אחר כך ניגש בעל 

הבית לצבי ולחש לו: "תגיד דבר תורה".
בחזרה,  צבי  לחש  תורה?!",  דבר  "איזה 

"אתה לא חושב שהגזמת?..."
התנצל  שיחה",  הכנת  שלא  מבין  "אני 
מ'החתן  להתחיל  תוכל  "אבל  האיש, 

שלנו...'".
טען  עליו?!",  לומר  אוכל  מה  מכירו.  "איני 

צבי.
"ממתי צריך להכיר את החתן?! ואל תשכח 

את הפרס..."
צבי הנבוך נכנע: "טוב, אנסה לומר משהו, 
אבל תאמר לי משפט או שניים על החתן".
מרדכי  לחתן  שקוראים  סיפר  האיש 
צניעותו  על  מילים  כמה  ומלמל 

וחסדו.
לדבר  החל  ולפרגן,  לדבר  שיודע  צבי, 
החתן  של  המופלגת  הנתינה  מידת  על 
עשו  דבריו  גדולה.  בצניעות  המשולבת 
רושם על השומעים. בסוף הדברים לחצו 
על  נפל  החתן  ומרדכי  ידיו,  את  כולם 
צווארו ונשקו. היה ברור כי שירתו ודרשתו 

הצילו את שבע הברכות מכישלון.
לפתע ניגש לצבי אדם שישב לצדו ושאל: 

"איך אתה קשור לחתן?"
"איני קשור לחתן", ענה צבי.
"אה, אתה מהצד של הכלה".
"לא. איני מכיר פה אף אחד".

"אז מה אתה עושה כאן?!", תמה האיש.
"ביקשו ממני להשלים מניין", הסביר צבי.
ביקשו,  ממני  "גם  ואמר:  צחק  האיש 
משפחתי  מעמד  באותו  ששנינו  ומכיוון 
אותנו  עושה  זה  והכלה,  החתן  כלפי 
לך  להציע  רוצה  אני  בקיצור,  קרובים... 

שידוך...".
"אבל מה אתה יודע עליי?!", תמה צבי.

אותך.  מכיר  קצת  אני  שדרשת  "אחרי 
מתנדב  שאתה  שומע  אני  כאשר  שנית, 
כאן, אני מעריך אותך. ושלישית - מה יש 

לך להפסיד?!"
צבי נתן לאיש את מספר הטלפון של הוריו 

ומיהר לצאת לירושלים.
צבי  נסע  אחד,  יום  בצהרי  שנים,  כעבור 
לעברו  הביט  מישהו  בירושלים.  באוטובוס 

ואמר: "אתה מוכר לי מאיזה מקום".
"גם אתה מוכר לי", השיב צבי.

שהאיש  עד  להיזכר,  התאמצו  השניים 
קרא: "אתה הנואם בשבע ברכות של אחי 
מעולם  אותך?!  לשכוח  אפשר  איך  מוטי! 
לא ראיתי מישהו שמשבח את החתן כל כך 
יפה מבלי להכירו... ממש הצלת את השבע 

ברכות שארגנתי".
צבי נזכר באותו ערב ושניהם חייכו. לפתע 

קרא האיש: "אוי לי!"
"מה קרה?", שאל צבי.

"אני זוכר שהבטחתי לך פרס ולא נתתי לך".
"אל תדאג", צחק צבי, "קיבלתי את הפרס 

שלי באותו ערב".
על  לו  לספר  החל  צבי  ואז  תמה  האיש 
מפגשו עם אורח נוסף באותן שבע ברכות, 

שהוביל להצעת השידוך.
"לא יכולתי להזמינך לחתונה", התנצל צבי, 

"כי לא ידעתי את שמך".
כאשר הגיע צבי לתחנה שבה רצה לרדת, 

נפרד מהאיש ואמר: "סלח לי שאני ממהר. 
פשוט זכיתי בעוד בעוד שלושה פרסים 

קטנים יקרים, ואני חייב לאכול עם כולם 
ארוחת צהריים..."                                                                                                             
)עודד מזרחי(

מוקדש לטובת נשמת ר' אברהם בן דוד ז"ל, 
ויבדלחט"א להצלחה ברו"ג של איתי חיים בן 
אמנדה ועופרה בת רחל שיח' 
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נערך ע"י הרה"ח הרב דניאל ראובן שליט"א

שאלה: ראובן השכיר לשמעון דירה לשנה, ועשו ביניהן קנין על השכירות, 
טוען  ראובן  השכירות,  דמי  גובה  בדבר  להשוכר  המשכיר  בין  ויכוח  ונפל 
שקצץ עמו סכום של 0006 דולר לשנה. ואילו שמעון טוען שהקציצה היתה 

0055 דולר לשנה. עם מי הדין.
את  להכריח  הוא  יכול  ה21  החודש  בתחילת  ראובן  בא  אם  א[  תשובה: 
שמעון השוכר לשלם $005 נוספים על חודש זה. ואם מתנגד שמעון זכאי 

ראובן המשכיר להוציאו מן הדירה.
השכירות  תקופת  סיום  קודם  אחד   יום  החודש  בסוף  ראובן  בא  ואם  ב[ 
טענתו  כפי  אלא  ישלם  ולא  והנתיבות,  כהש"ך  לי  קים  לומר  השוכר  יכול 

לקציצה הנמוכה. 
לדין  בנוגע  נחמן  רב  שיטת  הובאה  )ק"ב,ב(  ב"מ  במ'  ונימוקים  מקורות 
דינרים  "י"ב  שישלם  והתנה  לחברו  מרחץ  במשכיר  שם  במשנה  המובא 
האם  ספק  כאן  שיש  שמכיוון  נאמר  ובמשנה  לחודש".  אחד  דינר  לשנה, 
לתפוס לשון ראשון או אחרון, הדין הוא שיחלוקו. וע"ז בא רב נחמן לומר 
שאין הדין כן כיוון שמשנתנו היא כדעת סומכוס והלכה כחכמים. אם כך 
הדין הוא שלעולם הדין יהיה שהשוכר חייב לתת י"ג דינר למשכיר, והטעם 
הוא, משום ש "קרקע בחזקת בעליה עומדת" והנה בספר "מחנה-אפרים" 
)הלכות שכירות סימן כ"א( דן בדין ספק וויכוח שיש בין המשכיר לשוכר 
לשנה,  דינרים  ו'  עמו  שסיכם  טוען  המשכיר  השכירות,  דמי  גובה  בענין 
והשוכר טוען שסיכמו עימו ה' דינרים ובמסקנת דבריו שם הוכיח מדברי 
בו' שכרת והשוכר  וז"ל, אם המשכיר אומר  המרדכי ס"פ השואל שכתב 
אומר בה' שכרתי על השוכר להביא ראייה, משום שקרקע בחזקת בעליה 
שקיים  שכל  מדבריו  ומבואר  שי"ז(,  בסימן  דר"מ  )והביאו  עכ"ל.  קיימת 
שיד  הוא  הדין  השכירות  דמי  גובה  בעניין  והשוכר  המשכיר  בין  ויכוח 
המשכיר על העליונה, ולא רק שבא בתחילת החודש אלא גם שבא בסוף 

החודש חייב השוכר ליתן דמי השכירות למשכיר. 
ועי"ש  סק"ח(  שי"ז  )סי'  הסמ"ע  בדברי  הובא  הנ"ל  המרדכי  דברי  והנה 
שכתב בסוף דבריו, וכן דעת הטור והמחבר )בסימן שי"ב סעיף ט"ז(, וז"ל 
קרקע  אמרינן  חבירו  לבין  אדם  בין  שנופל  ספק  בכל  וכן  )שם(,  הרמ"א 
ה"ב(  שי"ז  בסי'  )וכ"כ  ראיה,  להביא  השוכר  ועל  עומדת  בעליה,  בחזקת 
ומיהו י"א שאם הוא לאחר זמן השכירות ויכול לומר פרעתי או לא שכרתי 
בעליה  בחזקת  שקרקע  אע"ג  והשוכר  המשכיר  בין  טענה  ונפלה  מעולם 
עומדת, השוכר נאמן במגו. ועיין בש"ך סי' שי"ז סק"א שחלק על הרמ"א 
שאין הנידון דומה לראיה, שדווקא כשיש ספק בעניין חודש העיבור שזה 
שנולד  לאחר  תפיסה  מועיל  שלא  פוסקים  אנו  ובזה  שמא  טענת  הוא 
הי"ג  בחודש  האם  ספק  לנו  שיש  כיון  מעלייתה  תפיסה  הוי  דלא  הספק 
צריך השוכר לשלם על כך. אבל אם בא בטענת בריא וכמו בנידון הטענה 
שטוען השוכר בה' שכרתי אף שהתפיסה לאחר שנולד הספק אי אפשר 
להוציא ממנו יותר. ואף שבמרדכי הנ"ל מבואר שגם כאשר יש ספק בדמי 
הקציצה והשוכר טוען ברי שבה' שכרתי על השוכר להביא ראיה, יישב על 
אותו  לעכב  יכול המשכיר  ואז  כך הש"ך שמדובר שבא בתחילת החודש 
מלדור שם עד שיביא את הסכום הגבוה. אבל אם בא בסוף החודש הדין 
הוא שיד השוכר על העליונה כיון שטוען טענת ברי, ומקור דברי הש"ך הוא 
מדברי הרא"ש ב"מ )פ"א סי' י"ג( שמבאר בדעת רב נחמן האומר שאפילו 
בא בסוף החודש, יד המשכיר על העליונה ולא מועיל תפיסת השוכר במה 
מידו.והנה  מוציאים  לכן  שמא  בטענת  שבא  כיוון  העיבור  בחודש  שדר 
הש"ך לשיטתו שפוסק להלכה כדעת הראש הנ"ל. אמנם בספר "קונטרס-

על  שחולקים  הראשונים  רוב  מדברי  הוכיח  סק"ד(  ב'  )כלל  הספיקות" 
הרא"ש והם הרמב"ן, הראב"ד, הרשב"ם, הרא"ה, הריטב"א, הסמ"ג, הר"ן, 
והנמ"י, וכן פסק מהר"י בן לב, ולפי שיטתם גם כשטוען השוכר טענת ברי 
מוציאין מידו ואין לחלק בין בא בסוף החודש לבא בתחילת החודש. וצ"ל 
שהרמ"א פסק כדברי הראשונים הנ"ל, ולכן גם כשהשוכר טוען טענת ברי 
אמרינן קרקע בבעליה עומדת, והנה "המחנה אפרים" )שם( תמה על  דברי 
הש"ך שהעמיד את דברי המרדכי באופן שבא בתחילת החודש שרק אז 
שסיכם  הגבוה  הסכום  את  לו  שישלם  עד  מביתו  להוציאו  המשכיר  יכול 
עימו,  וראיה לכך, מדין מוכר שור לחבירו ועשו קניין ונפל ויכוח בין המוכר 
והמוכר טוען שסיכם  לקונה דרך משל, המוכר טוען שסיכם עמן ב0021 
וכלפי  ומוסרים השור לקונה  לן להלכה שהמקח קיים  עמו ב0011 קיי"ל 
כן  וכמו   0011 רק,  משלם  אינו  מוחזק  שהקונה  כיוון  השור  דמי  תשלום 
בשכירות בתים כיוון דקיימא לן שכירות ליומא ממכר הוא, זכות השוכר 
וכלפי  מביתו,  להוציאו  המשכיר  יכול  ולא  הי"ג  בחודש  גם  בדירה  לדור 
"בנתיבות-המשפט"  והנה  השוכר.  בחזקת  אותו  מעמידין  הממון  טענת 
וז"ל אכן  )סי' שי"ז סק"ב( כתב ליישב את מה שהוקשה למחנה אפרים 
החילוק פשוט דבשלמא במקח כבר יצא המקח מרשות המוכר לגמרי ואין 
לו תביעת ממון על הלוקח מה שאין כן בשוכר מה דקיי"ל שכירות ליומא 
מרשות  לגמרי  יוצא  הקרקע  אין  מ"מ  אבל  אונאה,  לעניין  רק  זהו  ממכר 
בעלים עכ"ל. ולפי זה בנידון דנן אם בא בתחילת החודש ה21 יכול לדרוש 
מן  להוציאו  המשכיר  יכול  מסכים  אינו  השוכר  ואם  נוספים,   $005 ממנו 
נחשב  הש"ך  לדעת  ברי  שטוען  כיוון  הי"ב  החודש  בסוף  בא  ואם  הדירה 
צריך  החודש  בסוף  בא  גם  והמרדכי  הרמ"א  דעת  אבל  כמוחזק  השוכר 
הבאנו  ומשם  ו'(  סעיף  )ח"ב  שלמה  משפט  בשו"ת  $005,]ועיין  להוסיף 

המקורות בתוספת מעט והפסקי דין[.

שכירות בתים ו'



מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

נאמן ביתו ואיש סודו
של אור שבעת הימים

סבו השני של רביה"ק

... ר’ נחמן חזר לבעש”ט רועד ונרגש, וסיפר: 
בטבילה הראשונה שטבלתי ראיתי את ארץ 
ירושלים,  את  השנייה  ובטבילה  ישראל, 
ובטבילה  המקדש,  מקום  את  בשלישית 
ארון  את  אך  הקודשים,  קודש  את  הרביעית 
הבעל  לו  ואמר  ענה  שם.  ראיתי  לא  הקודש 
שם טוב הקדוש: “הארון נמצא במז’יבוז’”... 
יותר  התעקש  לא  כבר  זה  סיפור  בעקבות 

ונשאר אצל רבו כל ימי חייו...

"אני נוסע לארץ ישראל!"
בשנת  בגליציה  נולד  זצ”ל  מהורדנקא  נחמן  רבי 
למשפחה  נצר  מזלקאווא,  יצחק  ר’  לאביו  ת”מ 
ביתו  נאמן  היה  מפראג.  למהר”ל  המיוחסת 
טוב  שם  הבעל  של  ביותר  הקרובים  ומתלמידיו 
איש  ביתי,  ‘נאמן  לו  קרא  אף  הבעש”ט  הקדוש. 
סודי’ )ספר ‘מליצי אש’(. לימים השתדך עם בתו 
רבי  בנו,  כשגדל   - למחותנו  והיה  הבעש”ט  של 
בתה  ע”ה,  פייגא  מרת  את  לאשה  נשא  שמחה, 
של מרת אדל בת הבעש”ט, אמו של רביה”ק רבי 
של  בשבחו  רבות  מפליג  שהיה  מברסלב,  נחמן 
יותר בזכות  כי הגיע למדרגתו  סבו השני, באמרו 

סבו רבי נחמן, מאשר בזכותו של הבעש”ט, זי”ע.
שכל  עליו,  אמר  זי”ע  מקוריץ  פנחס  רבי  הרה”ק 
יכלו  לא  בפולין,  מהורדנקא  נחמן  רבי  היה  עוד 

הרוסים לכבוש את פולין.
איבריו  את  זיכך  כי  הבעש”ט’(  )ב’שבחי  מסופר 
דיבר  אחת  שפעם  עד  השם,  רצון  לפי  שיפעלו 
הבעש”ט בשבחו של רבי נחמן ברבים, ורבי נחמן 
התלמידים  יותר.  קרוב  לשמוע  אזניו  את  הרכין 
רבי  כי  להם  הסביר  והבעש”ט  כך,  על  התפלאו 
דברים שאינם  ישמע  שלא  משמיים  ביקש  נחמן 
ובשל כך הרכין ראשו לשמוע על מה  לו,  נצרכים 
וקולו  נעות  שפתיו  את  ראה  כי  הבעש”ט  מדבר 

אינו נשמע. ולא שמע כאשר דיבר בשבחו.
לארץ  לנסוע  נחמן  ר’  מאוד  רצה  הבעש”ט  בחיי 
ולכן  לכך,  הסכים  לא  הבעש”ט  אך  ישראל, 
בחייו  הקודש  לארץ  להגיע  ממנו  ונמנע  התעכב 
של רבו. מעוצם תשוקתו ורצונו העז להגיע לארץ 
רבו,  הסכמת  את  לבקש  פעם  שוב  בא  ישראל, 
אמר לו הבעש”ט שאם רוצה להגיע לארץ ישראל 
לבעש”ט  כשסיפר  במקווה.  לטבול  קודם  שילך 
הקודשים,  קודש  את  ראה  הרביעית  שבטבילה 
לו  ואמר  ענה  שם,  ראה  לא  הקודש  ארון  את  אך 
בעקבות  במז’יבוז’”...  נמצא  “הארון  הבעש”ט: 
סיפור זה כבר לא התעקש יותר ונשאר אצל רבו 
של  גיבורים’  מה’ששים  לאחד  והיה  חייו,  ימי  כל 

הבעש”ט, ומראשי המקורבים אליו. 
סוד  את  לתלמידיו  הבעש”ט  כשגילה  כי  מסופר 
השינויים  על  התלמידים  העירו  המקוה,  כוונת 
האריז”ל,  שגילה  הכוונות  כלפי  בהם,  שיש 
זה  דבר  הקדוש  הבעש”ט  שמע  “וכאשר 
מהם תיכף השליך ראשו לאחוריו, 

כדרכו  בולטות,  ועיניו  אש  לפיד  נעשו  ופניו 
בעולמות  עלייתו  בעת  הגשמיות  בהתפשטות 
נחמן  ר’  ישב  השולחן  ובקצה  וכו’,  העליונים 
וכו’,  גדולה  תרדמה  עליו  נפלה  וכו’  האראדנקיר 
והוא נרדם אצל השולחן הטהור וכו’, ובתוך שינתו 
ובתוך כך בא הבעש”ט והתחיל לדרוש  וכו’,  חלם 
רך  איש  לנגדו  ועמד  המקוה,  בכוונת  הזה  הדרוש 
בשנים וסתר את דברי הבעש”ט, ושאל מי הוא זה, 
ואמרו שהוא האריז”ל, ונמשך הפלפול ביניהם זמן 
רב עד ששמע איך האריז”ל הודה לדברי הבעש”ט, 
ישב  ותיכף  משינתו,  נחמן  ר’  הקיץ  כך  ובתוך 
להיות  אותך  לקחתי  אני  נחמן,  ואמר:  הבעש”ט 
לי האריז”ל”  זה - תעיד האם לא הודה  עד בדבר 
)“סיפורים נוראים” לבעל “מצרף העבודה”, הובא בספר 

“בעל שם טוב עה”ת” פר’ יתרו(.
רבי  של  דרכו  הייתה  הבעש”ט  הסתלקות  לאחר 
פעם  ובכל  במזי’בוז’,  ציונו  על  להשתטח  נחמן 
כשבא אל ציון רבו היה רגיל לשאול אם ייסע לארץ 
כשבא  הפעמים  באחת  הסכים.  לא  ורבו  ישראל, 
לארץ  כבר  ייסע  האם  ושאל  וביקש  הציון  אל 
שייסע,  והסכים  הקדוש  הבעש”ט  נענה  ישראל, 
ותיכף ומיד ירד מהציון בשמחה עצומה ובריקודים 

ושר: “אני נוסע לארץ ישראל!”.

אמונה חזקה כברזל 
לו  שהיתה  הבעש”ט(  )שבחי  עליו  מסופר  עוד 
או שאירע  כל דבר שראה  על  מידה, שהיה אומר 
לו, שזה טוב ולטובה, והיתה אמונתו חזקה כעמוד 
חיל  אנשי  הנוכרים  העמידו  אחת  פעם  ברזל.  של 
אותם.  ללחוץ  כדי  היהודים,  אצל  מז’יבוז’  בעיר 
אמר לו הבעש”ט: התפלל שלא יעמדו החיל אצל 
לו  לטובה. אמר  נחמן שזה  רבי  לו  היהודים. אמר 
המן,  של  בדורו  היית  שלא  יפה  כמה  הבעש”ט: 
לטובה,  היא  הגזירה שגזר שגם  על  שהיית אומר 
ואין לך מעלה אלא מה שתלו את המן שהוא גם 

כן טוב... 
תמוז  בב’  נפטר  זצ”ל  מהורדנקא  נחמן  רבי 
לארץ  עלייתו  לאחר  משנה  פחות  ה’תקכ”ה, 
בטבריה,  העתיק  העלמין  בבית  ונטמן  הקודש, 

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

כשהרוסים רצו לכבוש את פולין: מתפללים בציונו הק

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

להצלחת ולרפואת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

רח‘ מלכי ישראל 16 ירושלים | מוקד אירופנים:  02-800-80-80
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   אירופניםביותר
שירות אירופאי בכל העולם EUROPNIM

לטוס לכל מקום בעולם
בסטנדרט שירות אירופאי

בס“ד

ב’ פ ]נלב”ע  מהאראדענקע  נחמן  מרבי  שמעתי  אחת  עם 
תמוז תקכ”ה[ שאמר: “הייתי חסיד גדול כל כך שהייתי 
יום למקוה קרה. שבדור זה  יום ביום, והלכתי בכל  בתענית 
לא יוכל לסבול שום אדם מקוה קרה כזו. וכשבאתי מהמקוה 
לביתי, ומצאתי המקום חם מאד עד שכמעט בערו הכתלים 
הקרירות  מרוב  שעה,  לערך  החמימות  הרגשתי  ולא  בביתי, 
שנתקררתי בהמקוה שהלכתי, ואף על פי כן לא הייתי יכול 
לחכמת  שהוכרחתי  עד  זרות  מחשבות  מן  )להנצל(  לפטור 

הבעל שם טוב”.             
)שבחי הבעש”ט(

⋅⋅⋅
מראשוני  להיות  שזכה  זי”ע,  מהורדנקא  נחמן  רבי  הרה”ק 
זי”ע, מגדיר את  מקבלי תורת אור שבעת הימים הבעש”ט 
בניגוד  מתוקה,  שהיא  רפואה  של  בצורה  החסידות  דרך 
ה”תולדות  שמביא  מה  והוא  מרה.  רפואה  שהם  לסיגופים 
יעקב יוסף” )פר’ חיי שרה(: “ששמעתי מהרבני הותיק מוהר”ן 
הארידנקע שחלם לו בארץ ישראל, כי יש רופאים המרפאים 
ע”י משקה מר, ויותר טוב הרופא ע”י משקה מתוק. והנמשל 
זה ע”י סיגופים נעשה מר ואכזרי לחיי העולם, מה שאין כן 
בחינה שניה - ע”י מחשבה טובה מזכה ומלמד זכות על בני 

עולם”.
הוותיק  מהרבני  “שמעתי  הספר(:  בסוף  )שם  ביאור  וביתר 
מוהר”ן וכו’ שיצא ממדת הגבורה, שלא ללמד חוב על בני עולם 
דברי  שרואה  גם  כולם,  על  זכות  וילמד  ברחמים  שיכנס  רק 
כעירות מחבירו, ירגיש שהוא לטובתו, שיבחין בעצמו שיש בו 
וזה טובתו,  גם במחשבה,  וישוב בתשובה ממנה  שמץ מנהו, 

שאילו היה יחיד היה סובר שהוא חסיד, מה שאין כן עתה”.
נבוך  והיה  בא”י  כשהוא  לו  שחלם  מה  “וסיפר  )שם(  ולהלן 
אם לצאת לחו”ל מחמת טעמים הכמוסים לו וכו’, עד שראה 
בחלום שאחד סיפר לו, שיש כמה רופאים הנותנים רפואות 
יותר טוב, שנותן רפואה ע”י  זה הרופא  ע”י משקה מר, אך 
משקה מתוק ודבש. והוא עניין הנ”ל, שע”י תענית וסיגופים 
עולם,  בני  על  חוב  ומלמד  העצבות,  גובר  לימודו  והתמדת 
שאינן עושין כמעשיו ומניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה 
וכו’, והוא רפואה ע”י מים מרים, מה שאין כן רפואה בדרך 
שהוא  בחבירו,  שרואה  מגונה  דבר  בכל  אף  לו  שיתן  זה, 
לתועלת עצמו, הוא ע”י משקה מתוקה מדבש לעורר רחמים 
דבר  בכל  הוא  יתברך  שהשם  שידע  אדם,  כל  ועל  בעולם 
פרטי, ויתנהג כנ”ל, אז היא רפואה מתוקה בלי שום סיגוף, 

ויערב לו ויבושם ודפח”ח”.
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