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יקר מתן התורה היה כדי שנזכה ללמוד תורה לשמה, ע
ותם  מחכם  במעשה  זו.  בנקודה  מעט  נתבונן  ואכן 
למד  הקדוש  שהתם  רואים  אנו  מעשיות  שבסיפורי 
תורה לשמה, ולעומתו החכם למד תורה שלא לשמה, כי למד 
כדי שיראו מה שנעשה ממנו שנהיה חכם ולמדן, ולכן התם 
שהחכמה  הבין  כי  אמיתית,  חכמה  אפילו  ללמוד  רצה  לא 
כמו  בתמימות,  יתנהג  לא  הוא  אם  לנפילה  אותו  תביא 
שאומר רביה"ק )ליקו"מ ח"ב תורה ה'(: כי באמת צריכין דייקא 
לסלק את המח, כי צריכין להשליך כל החכמות ולעבוד את 
ולא  מחכמתו,  מרובין  מעשיו  שיהיו  צריך  כי  בפשיטות,  ה' 
כל  כן צריכין לסלק  ועל  המדרש הוא העיקר אלא המעשה, 
לא  חכמות,  שום  בלי  בפשיטות,  ה'  את  ולעבוד  החכמות 
אפילו  אלא  אדם,  בני  סתם  של  שטות  של  חכמות  מבעיא 

מח  לו  שיש  מי  אפילו  גמורות,  חכמות 
עבודה,  לאיזה  כשמגיע  באמת,  גדול 
ולעסוק  החכמות  כל  להשליך  צריך  הוא 

בעבודתו יתברך בפשיטות, עכ"ל. 

בלי לחשוב יותר מדי 
ללמוד חכמות, אבל  רצה  לא  ולכן התם 
כשאמרו לו שכדאי לו ללמוד חכמות כדי 
לדבר עם המלך - אז הוא הסכים, כי זה 
להיות  בשביל  סתם  ולא  לשמה  לימוד 
ולהתקרא חכם. ואף על פי כן אמרו לנו 

חז"ל ש"לעולם ילמד אדם תורה אפילו שלא לשמה, שמתוך 
שלא לשמה יבוא לשמה". 

ובתמימות,  בפשיטות  ישראל  התנהגו  תורה  במתן  ולכן 
היו  אלא  מדי,  יותר  לחשוב  מבלי  ונשמע"  "נעשה  שאמרו 
ובפשיטות,  כל מה שה' אומר בתמימות  מוכנים לקבל את 
ולקיים את המצוות, גם אם הם לא חכמים ומבינים את רצונו 
יתברך. ואדרבא, מתוך שאדם מקיים את התורה בתמימות 
לקיים את התורה לשם  אותו  זה מה שמביא   - ובפשיטות 
בהבנה  גם  שמים  לשם  ללמדה  יזכה  כך  ואחר  שמים, 
פנימית ועמוקה, כי כשה' יראה שהוא עושה את כל מעשיו 
עמקות  את  להבין  דעת  לו  ייתן  הוא  ובפשיטות,  בתמימות 

ופנימיות התורה.
ואומר רביה"ק )ספר המידות, תשובה עו(: המתחיל לעבוד את 
ורצונך  שחפצך  אני,  "יודע  לו:  אומר  הוא  ברוך  הקדוש  ה', 
תעזוב  למחר  שמא  הבטוחות  הוא  מה  אבל   - אותי  לעבוד 
אותי, אם כן איך אקרב אותך בשביל הרצון שרצית, ואיך אגלה 
אהוב  תעשה: בתחילה  כך  אלא  נסתרים?!  דברים  תיכף  לך 
יודע השכל  אותי כך ותעשה מצוותי, אף על פי שאין אתה 
של המצוה, ועבוד אותי פשוט בלא חכמות. וכשתעבוד אותי 
כמה זמנים - אזי אאמין לך ואגלה לך טעם ושכל של כל דבר 
ודבר, ואקרב אותך בכל מיני התקרבות, כי הזמן הרב שעבדת 

אותי מקודם הוא בטוחות, שלא תעזוב אותי", עכ"ל.
ולא חכם",  נבל  "עם  ולכן נאמר על עם ישראל במתן תורה 
ואונקלוס מתרגם: "עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו", שעם 
התורה  את  כי  להתחכם,  מבלי  התורה  את  קיבלו  ישראל 

מקבלים אך ורק בתמימות ובפשיטות. 
ונשמע"  "נעשה  ישראל  כשאמרו  תורה,  מתן  ביום  ולכן 
זה להביא את הכלה,  ידי  על  זכו  ובפשיטות, הם  בתמימות 
המטרוניתא, היא השכינה הקדושה, לחופתה, ולהוציא את 
הבת־מלך שנמצאת בהר סיני, בחינת הר של זהב ומבצר של 
מרגליות, ועל זה נאמר "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף". 
בהר  שעמדו  נשמותינו  הם  ישראל,  כנסת  היא  הכלה  ואכן 
סיני, וכידוע שביום זה עמדו כל נשמות עם ישראל, ללא יוצא 
מן הכלל, בהר סיני במעמד מתן תורה, 
גם אלו שחיים וגם אלו שאינם חיים, 
את  "כי  יד(  כט,  )דברים  שכתוב  וכמו 
לפני  היום  עומד  עמנו  פה  ישנו  אשר 
עמנו  פה  איננו  אשר  ואת  אלקינו,  ה' 
היום", כי כולנו נכללים בכלה העליונה, 

בשכינה הקדושה.

כולם במדרגת נביאים 
להר  ישראל  עם  של  הקירבה  והנה, 
סיני, היא עצמה כבר פעלה בהם יראת 
שמים ונבואה, וכמו שאומרים בהגדה של פסח: "אילו קרבנו 
שאומר  וכמו  דיינו".   - התורה  את  לנו  נתן  ולא  סיני  הר  אל 
המגיד מדובנא )משלי יעקב, פר' אחרי(, שהוא הדבר בהעם 
הנבחר, אשר בעת מתן תורה היו מזוקקים ככסף, מצורפים 
כזהב, עד שהיו כולם במדרגת נביאים, כמאמר "פנים בפנים 
ידי כן  והיו עומדים על סוד הנפש, ועל  דיבר ה' עמכם" כו', 
כמאמר  השכל,  מצד  התורה  כל  את  מעצמם  מבינים  היו 
דיינו',   - לנו את התורה  נתן  ולא  סיני  לפני הר  'אילו קרבנו 
וכמאמרם ז"ל "ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן". 

"נעשה"  הקדימו   - ונשמע"  "נעשה  ואמרו  השיבו  לכן 
כהבנתך',  עמי  'עשה  הרופא:  אל  כהמשיב  ל"נשמע", 
תמימותם  ידי  שעל  ישראל,  של  שלמותם  על  מורה  וזה 
בהר  לחופתה,  מלך,  הבת  היא  הכלה,  את  העלו  ופשיטותם 
התקיימה  שם  סיני,  הר  הוא  מרגליות,  של  ומבצר  זהב  של 
ידי המשנה למלך, בסוד משה רבינו ע"ה, שעל  החופה, על 
ובזכות  בפנים,  פנים  ה'  את  לראות  ישראל  כל  זכו  זה  ידי 
התורה  בלימוד  מאירות  לפנים  ישראל  שאר  בתוך  נזכה  זה 
צדקנו  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית  ובגאולה  לשמה, 

במהרה בימינו בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון.
שבת שלום ומבורך!

מתוך שאדם מקיים 
את התורה בתמימות 

ובפשיטות, זה מביא אות 
לקיים את התורה לשם 

שמים, ואחר כך הוא 
יזכה ללמדה לשם שמים 

גם בהבנה עמוקה

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

הדרך לקבל את התורה

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 יתרו

כ"א שבט ה'תשע"ז

גליון מס' 516

דבר ראש הישיבה

מעניין קצת אנשים שמתקרבים לעבודת השם יתברך 
ואחר כך מתרחקין. ענה ]רביה"ק[ ואמר: אף על פי כן יקר אצל השם 
יתברך ההתקרבות בעצמו אף לפי שעה, אף על פי שאחר כך נעשה 

מה שנעשה ח"ו. 
מעיניך",  באחת  "לבבתיני  נאמר:  תורה  מתן  שעת  על  הלא  ואמר: 
כבר  השנית  שבעין  אלא,  מעיניך"?  "באחת  מהו  במדרש:  ואיתא 
היה  כבר  תורה  מתן  שבשעת  נמצא   - העגל  על  מסתכלין  היו 
דעתם לפרוש ח"ו. ואף על פי כן היה יקר בעיני השם יתברך מאד 
ההתקרבות בעצמו, כמו שכתוב: "לבבתיני באחת מעיניך" - כי זה 

בעצמו יקר מאד בעיני השם יתברך. )שיחות הר"ן קכ"ג(
⋅⋅⋅

"והר סיני ָעַׁש"ן ֻּכלֹו"
נ'פש )ספר יצירה ו, א; מובא רבות  ש'נה,  ע'ולם,  ָעַׁשן ראשי תבות 

בספרי חסידות מתלמידי הבעש"ט; ועיין ליקו"מ תורה ה'( - לרמז על 
חיוב לימוד התורה המוטל על כל אחד ואחד:

ובלכתך  עולם - מקום, ללמוד תורה בכל מקום, בשבתך בביתך 
בדרך וכו'.

שנה - זמן, להרבות בכמות הזמן המוקדש ללימוד התורה.
נפש - ַחּיּות, להוסיף באיכות הלימוד, שהלימוד יהיה בַחּיּות יותר, 

וממילא יבין וישיג בעומק יותר.

'
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02-633-8444

טיסות לכל היעדים רק תביאו מזוודה, אנחנו נדאג לכם לכל השאר!
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נסיעות מאורגנות
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מדור זה בחסות
חברת

"נתיבים טורס"

לצעירי הצאן להשליך כל החכמות...
...
...
... 

מ"יום ק בשרשה  נמשכת  שבת  דושת 
שבו  א(,  צז,  )סנהדרין  שבת"  שכולו 
סתימאה,  דעתיקא  אורייתא  יתגלה 
סודות ופנימיות התורה, שהיא התורה שיגלה 
מעלת  ועיקר  בימינו,  במהרה  צדקנו  משיח 
הוא  עכשיו  של  התורה  על  הזאת  התורה 
שנזכה לעצות עמוקות ונפלאות כאלה עד אין 
לסותרם  והקליפה  הסט"א  תוכל  שלא  סוף, 

ולקלקלם בשום אופן בעולם -

אפילו  ישתנו  לא  התורה  מצוות  בודאי  כי 
עיקר   - אדרבא  המשיח,  בימי  אחד  דקדוק 
ביאת המשיח הוא ללמד אותנו לקיים את כל 
משה  מפי  לקבל  שזכינו  הזאת  התורה  דברי 
רבנו ע"ה, שהוא יהיה משיח בעצמו, בבחינת 
)קהלת א, ט( "מה שהיה הוא שיהיה", כמובן -

לקבל  זכינו  שכבר  פי  על  אף  עכשיו  עד  כי 
אותו  להכיר  עצות  כולה  שהיא  התורה,  את 
בכל  צריכין  אנו  עדיין  כן  פי  על  אף  יתברך, 
עצות  לקיים  להתגבר  נזכה  איך  עצות  פעם 
הקדושים האלו שהם כלל מצוות התורה, כי 
בהיתר  ואפילו  תנאף",  "לא  כתיב  בהתורה 
שכתוב  כמו  עצמו,  את  להתקדש  צריכין 
ז"ל  רבותינו  ודרשו  וכו'  "והתקדשתם" 
לך",  במותר  עצמך  "קדש  א(:  כ,  )יבמות 
איך  עצות  לידע  זוכין  אנו  אין  ועדיין 
כי  המצוות,  שארי  וכן  לזה,  זוכין 

ציצית  מצות  לקיים  נזכה  איך  יודעין  אנו  אין 
בשלמות בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה וכו' 

בלי שום פניה וכו' -

שנתנו  צדיקים  כמה  היו  שכבר  פי  על  ואף 
תורה  כלל  בחינת  שזהו  קדושות,  עצות  לנו 
דור  שבכל  הצדיקים  לנו  שגילו  פה,  שבעל 
וכו', ואף על פי שכבר היו כמה צדיקים  ודור 
וחכמים אמיתיים שעשו כמה תקנות וגדרים 
שכולם  וגזרות,  דרבנן  מצוות  כמה  והוסיפו 
שנזכה  כדי  התורה,  לעצות  עצות  בחינת  הם 
על ידי זה לקיים את התורה בחינת "משמרת 

למשמרת", וכן הצדיקים שבכל דור וכו' -

אף על פי כן עדיין הסט"א מתגברת בכל יום, 
וזעירין אינון שמקיימין את התורה בשלמות, 
כי כל מה שמתגלה עצה קדושה הם מתגברים 
כנגד העצה בעצמה. וכמו ששמעתי מפי רבינו 
הנעורים  בני  שהיו  מה  לעניין   - שאמר  ז"ל, 
נפשם  צרת  על  הרבה  לפניו  קובלין  שהיו 
את  ולעבוד  באמת  להתקדש  זוכים  שאינם 
ה' כראוי - פעם אחת ענה ואמר, שיש עצות 
שהיו מועילים בודאי, אבל גם העצות בעצמן 

קשה לקיים. 

סתימאה  דעתיקא  התורה  מעלת  עיקר  וזה 
בימינו,  במהרה  צדקנו  משיח  בימי  שיתגלה 
הסט"א  תוכל  שלא  כאלו  לעצות  שנזכה 

בחינת  הם  כי  בעולם,  אופן  בשום  לסותרן 
מה  בחינת  שזהו  סוף,  אין  עד  עמוקות  עצות 

שנקרא משיח "פלא יועץ" וכו' )ישעיה ט, ה(.

ל־לב(:  לא,  )ירמיה  אז  כתיב  באמת  כן  ועל 
"וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית 
וכו'. לא כברית אשר כרתי את אבותם, ביום 
אשר  מצרים,  מארץ  להוציאם  בידם  החזיקי 
הברית  זאת  כי  וכו'.  בריתי  את  הפרו  המה 
)יחזקאל  וכתיב  וכו',  אכתבנה"  לבם  ועל  וכו', 
וכו' -  י תלכו"  לו, כז( "ועשיתי את אשר ּבֻחּקַַ
היינו שיתגלו עצות כאלו שלא תוכל הסט"א 
להפירן ולסותרן בשום אופן בעולם, שעל ידי 
לעולם  בשלמות  התורה  את  לקיים  נזכה  זה 
גאולה  האחרונה  גאולה  תהיה  כן  ועל  ועד, 

שלמה לעולם. 

שבשבת  קודש,  שבת  קדושת  בחינת  וזה 
היא  שבת  כן  ועל  משם,  הקדושה  נמשך 
בחינת תשובה, כמו שכתב רבינו ז"ל )בליקו"מ 
נ"ח(, כי עיקר בחינת תשובה היא בחינה זאת, 
על  ולהמשיך  לעלות  זוכין  תשובה  ידי  שעל 
עצמו האור הזה של משיח, כמו שכתב רבינו 
ז"ל בספר הא"ב )ספר המידות, ערך משיח, ח"ב 
ממשיך  שבת  שמירת  ידי  על  לשונו:  וזה  ה'(, 

על עצמו אור של משיח, גם על ידי תשובה. 

)עפ"י ליקו"ה, הל' עירובי תחומין ה, לד(

אפילו מי שיש לו מח גדול באמת, כשמגיע לאיזה עבודה, הוא צריך להשליך כל החכמות 
ולעסוק בעבודתו יתברך בפשיטות

)מתוך מאמר ראש הישיבה(



שאלה: ראובן גר בדירה שמתחת לדירת שמעון ואירע פיצוץ בצנרת 
ובמערכת האינסטלציה של שמעון. וכתוצאה מכך התחילו להיראות 

סימני רטיבות בתקרת בית ראובן, מי אחראי לתיקון הצנרת?
באופן  האינסטלציה  מערכת  את  לתקן  מחוייב  שמעון  א.  תשובה:  
)ועיין  המקום.  ממנהג  ובין  מדינא  בין  עליו,  התיקון  והוצאות  מיידי, 

הערה(
הדיירים,  לכל  השייך  הביוב  בצינור  סתימה  או  פיצוץ  אירע  ואם  ב. 

מחוייבים כולם להשתתף בתשלום התיקון.
ג.  בבניין משותף שקיימות בו מספר כניסות, רבים הנוהגים לראות 
כל כניסה כיחידה בפני עצמה ומכח זה לתקן כל אחד בשלו, ויש לילך 

בזה כפי המנהג.

מקורות ונימוקים
במסכת בב"מ )דף קי"ז ע"א( מובא מעשה בשני אנשים שהיו גרים 
יחד אחד בעלייה ואחד בבית תחתיו ונפחתה המעזיבה, כלומר הטיט 
היו   – ידיו  נוטל  היה  העלייה  בעל  וכאשר  הבית.  של  התקרה  שע"ג 
המים הולכים ונופלים לבית ע"י שהיו שותתים ויורדים דרך התקרה, 
אבא   בר  חייא  ר'  ופסק  מתחתיו  שדר  לבעה"ב  ומזיקים  והולכים 
שחובת התיקון על התחתון, כר' יוסי הסובר שעל הניזק להרחיק את 
עצמו מהנזק. והקשו שם והא ר' יוסי מודה בגירי דיליה, ותירצו בגמ' 
אלא  התחתון,  על  ישירות  מים  העליון  ששופך  באופן  מדובר  שלא 
מדובר שהמים נבלעים במעזיבה ואח"כ נופלים לתחתון, וכן הלכה, 
וכמ"ש בשו"ע חו"מ )סי' קנ"ה ס"ד(, וז"ל היו מימי העליון יורדים על 
מימיו  שכשופך  בעניין  מעזיבה  שם  אין  אם  אותו,  ומזיקין  התחתון 
מיד יורדין לתחתון ומזיקים אותו, חייב לסלק היזקו, ואם יש מעזיבה 
יורדים  מכאן  לאחר  אלא  מיד,  יורדים  ואינם  בה  נבלעים  שהמים 
ומזיקים – אינו חייב לסלק היזקו ע"כ ולפי"ז בנידון דנן לכאורה טענת 
שמעון צודקת וא"א לחייבו לתקן את הצנרת כל זמן שאין מי השפיכה 
מצנרת הביוב זורמים ישירות לבית ראובן אלא נספגים קודם ביציקת 
"משכנות-ישראל"  בשו"ת  פסק  וכך  עוברים,  זמן  לאחר  ורק  הבטון 
המים  מיד  יורד  שאז  רבים  מים  בשפע  יורדים  אם  ורק   ו'(,  )סי' 
לתחתון, על העליון לתקן עיי"ש. אמנם לדינא נראה שאין לפסוק כן, 
דהנה מרן בשו"ע )שם בסעי' כ'( הביא תשובת הרא"ש להלכה, וז"ל: 
"ראובן חפר גומא בחצירו שמי גשמים יקלחו לתוכה וכשרבו המים 
בוקעין ועוברים דרך חומות מרתף שמעון, חייב ראובן לסלק היזקו" 
יוסי  לר'  דאפילו  מבואר  הרא"ש,  בתשובת  שם  המעיין  והנה  ע"כ. 
דס"ל דהיכא דלא הוי גירי דיליה – על הניזק להרחיק את עצמו מודה 
דשמעון,  היזקא  "דנפיש  כיוון  וזת"ד  להרחיק,  המזיק   שצריך  כאן 
וגם תשמיש של שמעון קבוע, וא"א לו לסלק את עצמו שאין דירה 
בלא מרתף וחדר. ולא קאמר ר' יוסי אלא בבור ואילן שזה חופר בתוך 
שלו וזה נוטע בתוך שלו, משום דסתם בור מים מכונסין, ובקל יכול 
ובור  בורו מהאילן כ"ה אמות,  ולהרחיק את  הניזק לסלק את עצמו, 
לא הוי כולי האי תשמיש קבוע, וגם לא נפיש היזקא כולי האי עיי"ש, 
מ"מ למדנו מדברי הרא"ש דכל היכא שהיזקו גדול, ואין עצה להינצל 
וכידוע  הנזק,  לתקן  העליון  על  מרובה  בהוצאה  אלא  המים  מנזקי 
שתיקון האינסטלציה שבורה בצנרת של העליון היא ברוב המקרים 
הוצאה מרובה מלבד העלות של הסרת המרצפות והחלפתם לאחר 
התיקון, והבדיקה אחר מקום הקלקול ותיקונה. שכידוע כ"ז מסתיים 
להוצאה מרובה, אמנם המעיין בתשובת הרא"ש שם הביא דבמעשה 
שלו יש ליתן עוד טעם לחייב את ראובן לסלק את עצמו כיוון שמיד 
כשהמים רבים ומתאספים בגומא, בוקעין ועוברין לחצר שמעון הוי 
)אות  ו"באר-הגולה"  היזקו,  לסלק  המזיק  וחייב  דיליה'  'בגירי  היזק 
טעם  מאיזה  ביאר  ולא  סתם  בשו"ע  ומרן  להלכה.  זה  טעם  כתב  ב'( 
הגר"א  מדברי  ומשמע  הנזק,  את  להרחיק  המזיק  ראובן  שעל  פסק 
)בסעי'  כ"א אות( שהבין ג"כ כדעת הבאר-הגולה דהא דפסק השו"ע 
משמע  וכן  דיליה,  גיריה  דהוי  משום  הוא  להרחיק  שצריך  כ'  בסעי' 
היה  דיליה  גיריה  הוי  דלא  דנן  בנידון  ולפי"ז  )שם(,  הגדולה  בכנסת 
מקום  לפטור, אך בספר "אולם המשפט" נקט שהרא"ש ס"ל דלא הוי 
ובנידון דנן,  וחיוב הרחקה הוא כמש"כ הרא"ש בתחילת דבריו,  גירי 
המים שמטפטפים לדירת התחתון הוי ממונו המזיק ולא רק המים 
שמשתמש ושופך בברז לתוך הכיור והביוב, אלא כל המים שבצנרת 
שעון- לאחר  הנמצאים  המים  שכל  משום  ממונו  הוי  שלו  הדירה 

המים, הוי בבעלותו, וע"ז משלם לעירייה, והנה אף ששימוש המים 
ויוכל  צינורותיו  יתקן  שאדרבא  י"ל  מ"מ  העליון,  של  לדירתו  הכרחי 
להשתמש כדרך שראוי להשתמש במים, וכיוון שנפיש היזקא, ואין 
הניזק יכול לסלק תשמישו כי אם בהוצאה מרובה, חייב עפי' דין תורה 
לתקן, ומה גם שבחוקי "בתים- משותפים" נתפשט המנהג שהעליון 
מתקן כל מה שמהוה נזק ומפריע לשימוש התקין של שכינו. ובספר 
בבתי  לדון  נהוג  שכן  הביא  שם(  והערה  כ'  )סעי'  "משפטי-החושן" 
הדין וכן העלה להלכה בשו"ת "שמרו משפט" )ח"ב סי' כ"ז( ובספר 
"עמק המשפט" )שכנים ס' כ"ז( האריך בזה והעלה ג"כ לחייב בכה"ג, 
ואם  אירע פיצוץ או סתימה בצינור הביוב השייך לכל הדיירים כנכס 

משותף מחוייבים כולם להשתתף בתשלום התיקון.

ברכה והצלחה
חוות דעתסיפור השבוע

פיצוץ שאירע בצנרת המים 
וגורם נזק רטיבות לדירת השכן בעיר ר  התגורר  כהן  כליפא  בי 

ג'רבה אשר בתוניסיה. הוא היה 
והקדיש  רבנים  למשפחת  בן 

את רוב עתותיו ללימוד תורה.
אחדות  שעות  עבד  פרנסתו  לצורך 
המסחרי  במרכז  שלו  הבדים  בחנות 

בעיר.
את סחורותיו קיבל הרב מסוחר יהודי 
הלה  גאבס.  הנמל  בעיר  שמתגורר 
וצמר  משי  בדי  פעם  מדי  אליו  שלח 

והם התחלקו ברווחים שווה בשווה.
ברזל  כלל  לעצמו  קבע  כליפא  רבי 
אחד בראשית הדרך: הסוחר מתחייב 
שהוא  בדים  חבילת  כל  על  לרשום 
לו את המחיר המדויק ששילם  שולח 

תמורתה. 
יותר  להרוויח  רצה  לא  כליפא  רבי 
'ְׁשתּות',   - חז"ל  שקבעו  מהשיעור 
שלא  כדי   - מהקרן  שישית  כלומר 
ייכשל באבק גזל. היה חשוב לו לדעת 
מוסיף  היה  ועליו  הקרן,  מחיר  את 

שישית.
הסוחר  שנים.  כמה  נמשך  זה  מנהג 
את  חבילה  כל  על  לרשום  הקפיד 
היה  הרווח  עליה.  ששילם  המחיר 
שהו  לא  הסחורות  אבל  מועט,  אמנם 
אלא  ממושך,  זמן  כליפא  רבי  אצל 
בו  שנתנו  הקונים  ידי  על  מיד  נחטפו 

אמון מלא.
באחד הימים מצא הסוחר מציאה של 
ממש - כמות גדולה של בדי משי וצמר 

איכותיים במחיר מגוחך. 
למכור  יכול  כליפא  שרבי  ידע  הסוחר 
ארבעה  פי  העולה  במחיר  אלה  בדים 
על המחיר שהוא שילם תמורתם. הוא 
לא היה מוכן שרבי כליפא ימכור אותם 

במחיר כה מוזל. 
את  להפר  לראשונה,  החליט,  אז 
הוא  כליפא.  רבי  ובין  בינו  ההסכם 
בהרבה  גבוה  מחיר  הסחורה  על  רשם 
תמורתה  ששילם  האמיתי  מהמחיר 
שמח  כשהוא  לג'רבה,  אותה  ושלח 

בלבו על הרווח הגדול הצפוי לו.
חלפו ימים מספר והסוחר קנה חבילת 
בד נוספת והפעם במחיר רגיל ושלחה 
מה  זמן  כעבור  בג'רבה.  שותפו  אל 
שאליו  מהרב  מכתב  הסוחר  קיבל 
בעבור  לו  המגיעים  הסכומים  צורפו 

החבילה השנייה בלבד. 
המשלוח  הוזכר  לא  הסוחר  לתדהמת 

הראשון אפילו במילה אחת.
לברר  כדי  לג'רבה  לנסוע  החליט  הוא 

את העניין. 
אחרי שהחליף דברי שלום ונימוס עם 
כמה  "לפני  הסוחר:  שאל  כליפא,  רבי 
שבועות שלחתי לך חבילה גדולה של 
עליה  שנרוויח  בטוח  והייתי  בדים, 
סכום רב. ואני מתפלא שלא אישרת 
את קבלתה ולא שלחת לי את 

פירוט החשבונות לגביה".
אמר  בעיניי",  גם  הוא  פלא  "אכן 
הרב, "החבילה הגיעה. הבדים אמנם 
משובחים, ואולם משום מה הלקוחות 
דוגמאות  הנחתי  אותם.  רוצים  לא 
מהבדים על הדלפק, והלקוחות באו, 
ראו, משמשו בהם ולא קנו. לאחר זמן 
והנחתי  החבילות  כל  את  ארזתי  מה 
אותן במחסן במדפים העליונים. בוא 

איתי ותראה אותן שלמות".
חנותו  למחסן  הרב  עם  עלה  הסוחר 
החבילות  כל  שאכן  לראות  ונוכח 
כפי ששלח  וארוזות  מונחות שלמות 

אותן. 
בעודו מהרהר בתופעה המשונה אמר 
רבי כליפא: "אולי לא הייתה העסקה 
על  שמרת  לא  אולי  כך?!  כל  כשרה 
תוסיף  שלא  עליו  שהסכמנו  התנאי 
את  קנית  שבו  למחיר  מעבר  פרוטה 

הסחורה?!"
בפעם  כי  מיד  והודה  נבהל  הסוחר 
הזאת עבר על התנאי באופן חד פעמי 

ורשם סכום גדול ממחיר הקרן. 
זו  שהייתה  בכך  זאת  הסביר  הוא 
למוכרה  לו  היה  וחבל  גדולה  מציאה 
שהיא  במחיר  אלא  מגוחך,  במחיר 

ראויה לו בשוק.
"כעת  הרב,  קרא  הדבר!",  נודע  "אכן 
הברכה  שרתה  לא  מדוע  מבין  אני 

בסחורה הזאת!"
ונדהם  הבדים  את  הרים  הסוחר 

לראות שעש החל להתפשט בהם. 
הגיב  שמירה!",  אין  ברכה,  אין  "אם 

הרב.
"מה נעשה?!", קרא הסוחר בחרדה, 
תרד  הזאת  הסחורה  כל  "האם 

לטמיון?!"
"אל תדאג", השיב הרב, "תמחק את 
המחיר הראשון שכתבת ותרשום על 
הסחורה את מחירה האמיתי, ותראה 

מה יקרה".
ורבי  שותפו,  כדברי  עשה  הסוחר 
כליפא הוסיף את אחוז הרווח הקבוע 

שנהג לקחת.
והפעם  בחנות,  שוב  הונחה  הסחורה 
היא מצאה חן בעיני הלקוחות, ובתוך 
ורבי  כמה ימים נמכרה כולה. הסוחר 

כליפא הרוויחו עליה מחיר יפה.
הסוחר  הקפיד  ואילך  יום  מאותו 
המחיר  את  סחורה  כל  על  לרשום 
וברבות  בעבורה,  ששילם  המדויק 
והסתעפו  התרחבו  עסקיו  הימים 
בקשרי  התמיד  הוא  אבל  מאוד, 
שממנו  כהן,  כליפא  רבי  עם  מסחר 

למד את סוד ההצלחה בעסקים.
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מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

קבלת התורה בחברותות

קומות א רב  משרדים  במגדל  שם  י  
התיישב  חרדי  עו”ד  הארץ,  במרכז 
לימוד  קבעו  והם  החילוני  חברו  עם 
גמרא משותף, הקשר התורני האמיץ שהיה 
ביניהם התחזק, שניהם ראו את הכח הגדול 
עד  רב  זמן  חלף  לא  משותף,  בלימוד  שיש 
שכל אחד הביא איתו עוד עשרה משתתפים 
ומיוחד  גדול  מאולתר  מדרש’  ‘בית  נוצר  וכך 

במינו יום יום בין חדרי המשרדים.

רק תן לנו ללמוד 
פירות  הם  כמוה  אלפים  ועוד  זו  חברותה 
מוצלחים לעבודתם הקשה של פעילי “קשר 
להתאמת  בעולם  הגדול  הארגון  יהודי” 
החלקים  כל  בין  תורה  ללימוד  חברותות 

והשכבות בעם ישראל.
קשה  יהיה  שזה  נראה  היה  זה  בהתחלה 
מדהים.  שהביקוש  גילינו  אבל  ביותר 
היום  עומד  ומספרן  בקצב,  נוצרו  חברותות 
היוזמה, היה שכל  על 7000. הרעיון מאחורי 
שייך  היהודי  הידע  בצוותא.  משהו  ילמד  זוג 
לכולם, התנ”ך הוא במידה שווה של החילוני 
מסילת  אבות,  פרקי  גם  וכך  החרדי,  ושל 

ישרים, שמירת הלשון.
אחד המיזמים שהקמנו כבר, הם מעין ‘בתי 
מדרש’ ניידים שנפגשים בכל מיני מקומות, 
אחד  כל  אחד,  וחילוני  אחד  חרדי  לוקחים 
מביא איתו עוד 15 איש ונפגשים קבוע פעם 
קבוצות   21 כבר  לנו  יש  השם  ברוך  בשבוע. 

כאלה”.
ציבור  אישי  של  קבוצה  כשהגיעו  מזמן  “לא 
אחת  של  הזה   המדהים  במחזה  לחזות 
נשאו  וכמובן  הגיע  הם  הללו.  הקבוצות 
רצה  המקום  על  כשהאחראי  ואז  דברים, 
לדבר קצת על קשר יהודי, הארגון שמאחורי 
בקבוצה  החילונים  אחד  קם  הזו.  התופעה 
רק  לנו  יש  אבל  מתנצל,  ממש  “אני  ואמר: 
שעה ורבע בשבוע ללמוד תורה – אולי אפשר 

לשמור את הנאומים לפעם אחרת?”
מפגשים כאלה מתקיימים גם בבתים שונים 
שונים  יהודים  נפגשים  שם  הארץ,  ברחבי 
ללמוד תורה, אחד המקומות שבהם מפגשים 
הציבורית  האווירה  את  ממש  שינו  כאלה 
שבמשך  בירושלים,  יובל  קרית  שכונת  היא 
שנים הייתה נתונה למאבקים פנימיים בגלל 

תהליך ה’התחרדות’ שהיא עוברת.
אנחנו באים לשם וכדרך מעשיו של אברהם 
אבינו משכנעים את הצדדים ללמוד יחדיו, 
אתכם  שלח  “השם  אומרים  לחרדים 

ליהדות  שתדאגו  כדי  זה  אולי  כאן,  לגור 
אומרים  לחילונים  שלכם”.  השכנים  של 
שההתעניינות החרדית הקפיצה משמעותית 
את ערך הדירות שלהם, ושהנוכחות החרדית 
בעבר.  שהיו  הפשע  גורמי  את  מחליפה 
יעשה  שלו  שהבן  רוצה  חילוני  גם  מזה,  חוץ 
באזור  יהיו  לא  ואם  כנסת.  בבית  בר-מצווה 
- איפה  אנשים דתיים שיתחזקו בית כנסת 

בדיוק הוא יעשה בר-מצווה לילד?.
עמוק  נמצאים  זה  ארגון  של  היסודות 
אחת  משפחה  הישנה,  בוימל  במשפחת 
במובנים  מיוחדת  שהייתה  שערים  במאה 
רבים, אהבת החסד שלה הייתה כזו, שכאשר 
לעולם  הם   מהלימודים  חוזרים  היו  הילדים 
לא ידעו כמה אנשים ימצאו בבית ומי עתיד 
התארסו  כשהילדים  הלילה.  אצלם  לישון 
כי תמיד  ושוב,  נעלמה מהבית שוב  הנדוניה 
זו  יותר.  אותה  צריכה  שהייתה  כלה  הייתה 
הייתה התפיסה: רק מה שאנחנו נותנים הוא 

שלנו. 

כולם רוצים ללמוד תורה
נוהג לשאול את הילדים  אבי המשפחה היה 
אם יש לך עשרה שקלים ואתם נותנים שניים 
הסביר  הוא  ואז  לכם?  נשאר  כמה  לצדקה, 
אלה  שקלים,  שני  רק  נשארים  שבעצם 
הוצאתם  בטח  השאר  את  לצדקה.  שנתתם 

או איבדתם, אבל הצדקה נשארת תמיד”.
לקבל  מתקשים  היו,  הילדים  שנים,  במשך 
בצרכי  ההורים  של  הרבים  עיסוקיה  את 
ציבור. אבל דווקא בהלוויה של האם נפל להם 
האסימון: “פתאום הבנו, שאמא ידעה לדאוג 
לעצמה כמו שצריך, לדאוג לדברים היחידים 

שילכו אייתה ביום אחרון.
שלא  לכך  שידאג  ארגון  להקים  החליטו  ואז 
תורה  ללמוד  שרוצה  בארץ  אחד  יהודי  יהיה 

ואין מי שילמד איתו”.

שבע אלף חברותות בשנה: בלימוד משותף

להצלחת ולרפואת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

טל משה בן בת שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים לכל הישועות
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לטוס לכל מקום בעולם
בסטנדרט שירות אירופאי

בס“ד

דברות הראשונות, בפרשתנו, כתיב: “זכור את יום השבת” וגו’, והנה ב
השבת  יום  את  “שמור  כתיב:  ואתחנן,  בפר’  האחרונות,  בדברות 
“’זכור’  ז”ל  רבותינו  הן אמת שאמרו  ה’ אלקיך”.  ִצְּוָך  כאשר  לקדשו, 
ו’שמור’ בדיבור אחד נאמרו”, אבל יש עוד לאלוק מילין מה שנ”ל בעז”ה, על 
זצ”ל  ]אייבשיץ[  יונתן  ר”ר  מהגה”ק  יונתן”  “אהבת  בספה”ק  שכתוב  מה  פי 

בהפטרת פר’ אמור, וזה לשונו: 
)יחזקאל מד, כד( - יש להבין למה  ְיַקֵּדׁשּו”  ְוֶאת ַׁשְּבתֹוַתי  ִיְׁשֹמרּו  “ְּבָכל מֹוֲעַדי 
שינה הלשון, דאצל מועדים שייך קידוש, ואצל שבת שייך שמירה. אכן נראה 
דידוע למה מקדשין החודש, לפי שאין ללבנה מהלך קבוע, לכך צריך לקדש 
על פי הראיה, מה שאין כן אם יש לה קביעות אין צריך לקדש, וכדתנן )ר”ה 
פ”ב( “החודש שנראה בזמנו... אין מקדשין אותו”, ולעתיד יהיה אור הלבנה 
קבוע,  מהלך  ללבנה  שיהא  והיינו  בראשית,  ימי  שבעת  וכאור  החמה  כאור 
ולא יצטרך לקדש המועדות - וזה שכתוב: “ְּבָכל מֹוֲעַדי ִיְׁשֹמרּו”. וידוע דשבת 
תולה בכניסת ליל שביעי, ולעתיד יהיה יום ולא לילה, ויצטרכו לקדש השבת 

כמו קידוש החודש - וזה שכתוב: “ְוֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ְיַקֵּדׁשּו”, עד כאן לשונו.
אז  לארץ,  תיכף  נכנסין  והיו  העגל  את  ישראל  עושין  היו  לא  אם  ידוע  והנה 
ידי העגל חזר הכל  על  והיה תיקון העולם כמו לעתיד, אבל  ימי משיח  היה 

לקלקולו כנודע.
“זכור   - וזה שאומר הכתוב בשעת מתן תורה, שהיו ראויים לעולם התיקון 
את יום השבת לקדשו”, כי יהיה רק יום ויצטרכו לקדש את יום השבת כנ”ל. 
אבל לאחר שחטאו בעגל, ואזי על ידי זה אנחנו צריכין לשמירת יום השבת 
שיכפר על עוון עבודה זרה, כמאמרם ז”ל: “כל השומר שבת כהלכתו - אפילו 
עובד עבודה זרה כדור אנוש - מוחלין לו”. וכשנתקן על ידי שמירת השבת 
עוון עבודה זרה של חטא העגל, אז אחר כך נזכה ליום התיקון שנוכל לקדש 

השבת כנ”ל. 
וזמנים  זמן  כך  כל  השבת”  יום  את  “שמור  האחרונות:  בדברות  שכתוב  וזה 
כאשר גלוי לפניו יתברך שצריך בשביל התיקון. וזהו: “שמור את יום השבת” 

- בכדי לתקן הכל, ואחר כך: “לקדשו” כנ”ל, והבן. 
)ספר “צמח דוד” להרה”ג ר’ דוד גנז, מתלמידי הרמ”א והמהר”ל; נלב”ע ה’ אלול שע”ג(

"זכור" ו"שמור"

בס"ד

מבצע צילומי פוריםמבצע צילומי פורים

בימים שני-שלישי-רביעי 
ח'-י' באדר )6-8/3/17( 

ייתקיימו צילומי פורים למשפחה
חובה לתאם מראש! 

לפרטים נוספים 054.8441858
*יצולמו כ-35 תמונות - המשפחה תבחר 7 תמונות להדפסה 

)כולל עיבוד תמונה( יהיה ניתן לקבל את כל התמונות. 
)יש להביא דיסק און קי או דיסק לגיבוי(

**המחיר הוא רק ל-7 תמונות מעובדות ומודפסות )10*15 ס"מ(. 

7 תמונות פורים מודפסות 
עב-100 ₪ בלבד!!
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