
  

שיעורים לקירוב אחב"י 
ברחבי הארץ

ישיבה ופנימיה לבחורים  
 חוזרים בתשובה

מדרשית 
'אור החמה'

שידוכים הדרכה וקרן 
עזר נישואין 

כולל אברכים ש"ס 
והוראה

מפעל עזר ליולדות  
וסיוע  למשפחות

 גני ילדים
 'אמונת ציון'  

תלמוד תורה אמונת ציון 
"נחלי נצח" 

בית הספר לבנות

גמ"ח וקמחא דפסחא 

מערכת "ניצוצות" 
מורשת ברסלב  

מכון הדפסת ספרים 
ודיסקים

אתר מדיה "לב ברסלב" 
הרצאות ושיעורים

שרשרת מפעל התורה והחסד 
נצח" "נחלי  מוסדות  שע"י 

ראש חודש ניסן אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ב
קטנה  נקודה  אפילו  רֵאה  וקדש",  ראה  "כזה  ע"ה: 
מוצאים  שכאשר  נלמד  מפה  אותה.  וקדש  המאיר 
ולומר  צריך לקחת אותה  ביהודי  נקודה קטנה טובה  אפילו 
עליה כמו בית דין מקודש מקודש. וזו מלאכה קשה שאפילו 
משה נתקשה בה כמובא, קידוש הנקודה הקטנה והנעלמת. 
רביה"ק אומר )בתורה רפ"ב( שכל יהודי צריך למצוא בעצמו 
הטובה  הנקודה  זו   - זכות  וכף  טובות  נקודות  ובאחרים 
הנעלמת, הנקודה האלוקית שנמצאת בכל יהודי, עליה אמר 

הקב"ה למשה "כזה ראה וקדש". 

מה עוזר להתלונן?
העבודה הזו למצוא תמיד את הטוב בכל דבר ובכל אחד היא 

עבודה קשה, כי אנחנו רגילים בדרך כלל 
לראות מה חסר ולא מה שיש, ואנו בדרך 
כלל בוכים על החסרונות, כמו שמספר 
רביז"ל ב"מעשה מבטחון", שהמלך היה 
לכל  איך  ושומע  הבתים  מאחורי  הולך 
 - דבר  כל  על  וטענות  תלונות  יש  אחד 
כך אנו רגילים להתלונן על כל דבר, וזה 
עשו  ישראל  כבר  כי  חדש,  עניין  אינו 
את  שניסו  פעמים,  עשר  במדבר  זאת 
ה' והתלוננו על משה ועל אהרן וכו'. כל 
שיהפוך  שני,  טבע  לו  לסגל  צריך  אחד 
בעזרת ה' להיות טבע ראשון, והוא: לא 
שמתלונן,  מי  גם  באמת  כי  להתלונן. 

כבר  לאנשים  הרי  מתלונן?  הזמן  כל  שהוא  לו  עוזר  זה  מה 
נמאס לשמוע את התלונות שלו, והרבה פעמים התלונות לא 
עוזרות, והוא סתם מצטער ועצוב שהוא לא מצליח. אם כן 

מה זה עוזר להתלונן? הרי בדרך כלל לא יוצא מזה כלום. 
בתפילה,  אליו  תפנה  אז  יתברך,  השם  את  יש  מה?  אלא 
ואם  לך.  לעזור  באמת  יכול  הוא  רק  כי  לך,  בבקשה שיעזור 
תאמר: תשמע, זו מדרגה מאד גבוהה - לא להתלונן ולסמוך 
ותראה  השכל,  את  תפעיל  היא:  התשובה  אז  ה',  על  רק 
המלך  דוד  שאמר  כמו  מזה,  טוב  יותר  פתרון  אין  שבאמת 
אלא  ע"ה "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה", 
"הבוטח בה' חסד יסובבנהו". שכל אחד יעשה חשבון אמיתי 
ומה  עשה,  שהוא  ההשתדלויות  כל  לו  הועילו  מה  ויראה 
שהוא הצליח זה רק מה שהיה לו ניסים שלא בדרך הטבע, 

מה שה' עזר לו. 
עליו  הסתכלתי  בה'...  מאמין  לא  אני  השבוע:  לי  אמר  אחד 
חזות  בעל  מצוות,  שומר  יהודי  שהוא  מפני  משונה,  בצורה 
כששאלתי  מאמין?!  לא  שהוא  אומר  הוא  ומדוע  חרדית, 
אותו על כך, הוא אמר לי: אני לא מאמין בה', אלא אני יודע 
שיש ה'. אני רואה אותו כבר שנים עין בעין, את כל הניסים 
הייתי  הטבע  דרך  לפי  שהרי  איתי,  עושה  שהוא  והנפלאות 
צריך להיות במקום אחר לגמרי ובנפילות עצומות, ואני רואה 
איך ה' כל הזמן מרים אותי ומקים אותי מנפילותיי הרבות 
עם  להושיבי  אביון.  ירים  מאשפות  דל,  מעפר  "מקימי   -

נדיבים, עם נדיבי עמו". 
מאיתנו  אחד  לכל  נותן  שה'  אחד,  כל  אצל  זה  כך  ובאמת 
ישועות ומלכות וממשלה, וזה עניין ראש חודש ניסן הבעל"ט, 
כמובא בדברי רביה"ק שבראש חודש ניסן, שהוא ראש השנה 
למלכים, מחלקים בשמים לכל אחד את המלכות והממשלה 
שלו עליה הוא יהיה מושל בשנה הבאה, וכך לשונו )ליקו"מ 
ח"ב ה'(: "ועיקר חיזוק המלאך הוא בניסן, כי ניסן ראש השנה 
ואז  ואחד,  אחד  כל  של  ההתמנות  כל  נתחדש  ואז  למלכים, 
שבראש  נמצא  שלהם...".  ההתמנות  המלאכים  לכל  נותנין 
בשמים,  האומות  שרי  לכל  התמנות  נותנים  ניסן  חודש 
וזמן זה מסוגל להכניעם על ידי שמתחזקים בעבודת השם 
ניסן נתנו התמנות לישראל,  וכן בגאולת  - בתורה ותפילה, 
שלהם  מהשר  ניטלה  כי  מפלתם,  מצרים  נחלו  זה  ידי  שעל 
שידעו  צדיקים  הרבה  על  )ומספרים  ההתמנות  בשמים 
שראו  מכיון  ליפול,  עתידה  אומה  איזו 
תפקידו  האומה  של  מהשר  שניטל 

בשמים ביום זה(.
לכל  ראש  הוא  ניסן  חודש  ולכן 
חודש'  'ראש  כי  השנה,  חודשי 
מלשון  'חודש'  כי  להתחדש,  פירושו 
הוא  ניסן  וחודש  כמובן,  'התחדשות' 
שבעולם.  ההתחדשויות  לכל  הראש 
למלכים',  השנה  'ראש  הוא  ולכן 
שממליכים כל אחד מחדש על מלכותו 

הפרטית והכללית. 
וזה העניין שנשמת רבינו הקדוש ירדה 
ניסן, ראש השנה  לעולם בראש חודש 
למלכים, יום של התחדשות והתעוררות, יום הקמת המשכן, 
גורמים  אלו  ועניינים  בעולם,  השכינה  השראת  התחילה  בו 
גורמת  הזו  וההתחדשות  בנפש,  עצומה  להתחדשות  לנו 

לנפש כל אדם לעשות תשובה אמיתית מעומקא דליבא.

"זמן כפרה לכל תולדותם"
אז  החודש,  כל  של  התשובה'  'שורש  הוא  חודש  ראש  ואם 
ראש חודש ניסן, ראש לכל החודשים, הוא 'שורש התשובה' 
באופן  התשובה  מאירה  ניסן  חודש  ובראש  מיוחד,  באופן 
בתפילה  אומרים  ולכן  חודשים,  ראשי  משאר  יותר  מיוחד 
"ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם", כי הם 

זמן תשובה לכל. 
עדיין  הלבנה  כאשר  החודש  את  לקדש  צריכים  ולכן 
וכל  בנו,  שיש  טובה  נקודה  שכל  כאן  דרכנו  לפי  בקטנותה, 
אליו  נתייחס  אם  ביותר,  קטן  הוא  ואפילו  טוב,  מעשה 
ונקדש אותו, אורו הקטן יגדל לאור גדול, כמו שהלבנה גֵדלה 
"והיה אור  וכו', עד שיתקיים  מנקודה קטנה לנקודה גדולה 
הלבנה כאור החמה וכו', השיר יהיה לכם כליל התקדש חג", 
בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש, , אמן כן יהי רצון.

שבת שלום ומבורך!

צריך האדם להזהר מאוד
ולהרחיק את העצבות מאוד 
מאוד ולהיות תמיד בשמחה

ולהגיד לה' תודה רבה
כי צריך לחפש ולחשוב

איך הוא מוצא בעצמו מעט טוב
וכך יזכה להחיות את עצמו

ולקנות את עולמו

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

חודש שהוא שורש ההתחדשות

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 ויקהל פיקודי

כ"ו אדר ה'תשע"ז

גליון מס' 521

דבר ראש הישיבה

המשכן הוא בחינת כלל תפילת ישראל, והמשכן כלול מכמה דברים 
פרטיים: קרשים, קרסים, עמודים, בריחים, אדנים וכו', וכן כל כלי המשכן, עם כל 
הפרטים שבכל כלי - והכל כאשר לכל הם בחינת תפילת ישראל. כי יש כמה וכמה 
שנעשה  ויש  למשכן,  קרש  בחינת  מהם  ונעשה  יחד  שמתחברין  ישראל  תפילות 
מהם בחינת אדן למשכן. וזה בחינת משפחות ישראל שחנו סביב למשכן, כי כלל 
משפחה זאת הם בבחינת חלק זה מהמשכן, ומשפחה אחרת הם בבחינת פרט אחר 
כפי  אחד  וכל  המשכן,  בניין  בחינת  עיקר  שהיא  התפילה,  הוא  והעיקר  מהמשכן, 
וכליו.  כן הוא נשרש במשפחות ישראל, שהם בחינת כלל המשכן  תפילותיו, כמו 

)ליקו"ה, הל' נחלות ד, ח, עפ"י אוצר היראה, תפילה קי"ג(
שלא ינועו ברוח

"את יתֹדת המשכן ואת יתדות החצר ואת מיתריהם". פירש"י: 'יתדות - 
לתקוע ולקשור בהם סופי היריעות בארץ שלא ינועו ברוח'.

כי כאשר אדם מחנך את תלמידו לעמוד על דרך הישר והאמת, ושיעמוד 
איתן נגד הרוחות הרעות המנשבות בחוץ, אפשר שיחשבו המחנך שהעיקר הוא 

ועיקרי הדברים, אך בדברים הנראים כטפלים  לחזק אצל התלמיד את היסודות 
אין הוא צריך להתעסק עם התלמיד, כי גם בלא זה יישאר חזק באמונתו.

יֹפל  ולא  ברוח'  'ינוע  לא  שהתלמיד  המחנך  רוצה  שאם  כן,  אינה  האמת  אך 
מה'רוחות' המנשבות בעולם, עליו 'לתקוע ולקשור' ולחזק אצל התלמיד גם "סופי 
היריעות". והיינו, שצריך הוא להעמיד את התלמיד באופן שכל פרט ופרט שבו, 
מראשו עד רגליו, יהיו שלמים וחזקים בכל הפרטים. כי אם לא יעשה כן, אי אפשר 
לדעת מאיזה צד ומהיכן יפיל אותו ה'רוח'. ורק כשהתלמיד שלם לגמרי, 'עד סופי 
ויישאר  ברוח',  ינוע  ש'לא  ובטוח  סמוך  להיות  יוכל  אז  ומצוות,  בתורה  היריעות' 
איתן וחזק באמונת ה'.                                                                             )לקראת שבת(
)ליקו"מ ע"ד(

'

באר-שבע

חיפה

תל-אביב

  20:10    19:30     18:17

 20:08    19:32    18:34

  20:10    19:31     18:35

ירושלים

ת  ס י נ כ
ת ב ש ה

צאת 
ר"תהשבת

  20:09    19:31   18:27

תפילות ישראל כפרטי המשכן



מים עמוקים
"אשר נתן ה' חכמה ותבונה ָּבֵהָמה"

ראש השנה למלכיםאומן
ר”ח  ניסן

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

ההרשמה בעיצומה!
מגוון טיסות ן נסיעות פנים ן שירות אישי

משהו נפלא קורה לך!

לצעירי הצאן אפילו נקודה קטנה ...

מהיפך ה דבר  כל  מהפכין  והסט"א  דבר  בעל 
ארחות  "המהפכים  שכתוב:  כמו  היפך,  אל 
ֹישר" וכו'. כי באמת צריכין להשתמש בכל 
כראוי,  ובטהרה  בקדושה  ובשעתו  במקומו  דבר 
שלא  מאד  ליזהר  האדם  צריך  באמת  כי  היינו, 
יעשה מעשה בהמה ח"ו, ובשביל זה השם יתברך 
חונן לאדם דעת, כדי שיתרחק על ידי זה ממעשה 
בהפך  הוא  האדם,  גדר  שהוא  הדעת,  כי  בהמה. 
כסילות  בחינת  שהם  וכו',  התאוות  מכל  ממש 
ושטות ושגעון ומעשה בהמה ממש. וכשזוכה על 
ידי הדעת לגרש התאוות הבהמיות, אזי נתרחק 
ונתרומם שכלו, וכפי הכנעת התאוות הבהמיות, 

כן נתרומם שכלו, כי כשזה נופל זה קם. 
לידע  הוא  צריך  אז  השכל,  אל  כשמגיע  ואזי 
בבחינת  מחכמה,  רחוק  הוא  שעדיין  האמת, 
עיקר  כי  ממני",  רחוקה  והיא  אחכמה  "אמרתי 
החכמה, שישכיל שרחוק ממנו החכמה, ואז צריך 
בו שום  וכאילו אין  דייקא לעשות עצמו כבהמה 
דוד המלך ע"ה, שודאי היה חכם  דעת כלל, כמו 
"ואני בער ולא אדע,  אמיתי, ואף על פי כן אמר: 
על  אחר  במקום  וכמבואר  עמך",  הייתי  בהמות 
שהוא  בהמה",  חכמה  אלקים  נתן  "אשר  פסוק: 
ידי  על  כי  כבהמה,  עצמו  לעשות  גדולה  חכמה 
זה עיקר קבלת הדעת והמוחין האמיתיים, שאי 
אם  כי  בשלימות  ולהמשיכם  לקבלם  אפשר 
בחינת  שזה  בקדושה,  צמצום המח  ידי  על 
שאמרו  וכמו  כבהמה,  עצמו  שמשים 
מתקיימת  התורה  'אין  ז"ל:  רבותינו 

ידי  ואז על  יודע',  אלא במי שמשים עצמו כאינו 
בהדרגה  והמח  השכל  את  לקבל  זוכה  דייקא  זה 
צריך  ודעת,  שכל  איזה  כשמקבל  וגם  ובמידה. 
לידע בכל פעם שעדיין אינו יודע כלל, ועל ידי זה 

זוכה לקבל מח ודעת חדש בכל פעם. 
וזה בחינת מלכות דקדושה, שהוא בחינת מידה 
בקדושה,  בהמה  בחינת  שזה  הדעת,  וצמצום 
ידי  ועל  כלל,  יודע  אינו  כאלו  דעתו  שמצמצם 
שהוא  והדעת,  המוחין  קבלת  עיקר  דייקא  זה 
תושיע  ובהמה  "אדם  בחינת:  וזה  האדם.  גדר 
בדעת  שערומין  ז"ל,  רבותינו  שדרשו  וכמו  ה'", 
כאדם ומשימין עצמן כבהמה, היינו שמתרחקין 
ודעתם  שכלם  ואז  בהמיות,  מעשה  מכל  לגמרי 
כבהמה,  עצמן  משימין  כן  פי  על  ואף  בשלימות, 
כי יודעים שעדיין הם רחוקים מתכלית שלימות 
הדעת. וזה בעצמו עיקר שלמות הדעת, כי על ידי 
מוחין  פעם  בכל  לקבל  זוכין  הצמצום  זה  בחינת 

חדשים כנ"ל. 
האדם  את  מסיתין  והקליפות  הסט"א  אבל 
בני  כמה  שנמצאים  כמו  ח"ו,  היפך  אל  מהיפך 
הם  כאשר  התאוות,  בכל  שמשוקעים  אדם 
יודעים בעצמם, ועושים מעשה בהמה ממש, ואף 
על פי כן הם חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים; 
בפרט הרשעים הגדולים המפורסמים, העוסקים 
תאוותיהם  זוהמת  בריבוי  אשר  חיצונים,  בספרי 
כן  פי  על  ואף  כמפורסם,  מבהמות,  גרועים  הם 
להטיל  רוצים  אדרבא,  וכו',  בעיניהם  חכמים  הם 

והיראים  הכשרים  את  וקורין  בקדשים,  מום 
נאמר:  ועליהם  ופתאים,  כסילים  בשם  אמיתיים 
"הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים", וכתיב: 

"הנה בדבר ה' מאסו וחכמת מה להם". 
עד  כנ"ל,  ֹישר  ארחות  מהפכת  הסט"א  כן  וכמו 
בין  גם  הזה  הטעות  פגם  ונמשך  שנשתלשל 
הכשרים קצת, שיש שעדיין לא יצאו לגמרי כלל 
ממעשה בהמה, ואף על פי כן הם חכמים בעיניהם 
ואומרים דעות זרות וחכמות שקר בדרכי עבודת 
הבל  של  הרבה  החכמות  בחינת  שזה  השם, 
עצמו  מתלבש  שהבע"ד  בעו"ה,  עכשיו  המצויים 
במצוות ומעקם לב הרבה מישראל ומבטל אותם 
וההמצאות  החכמות  ידי  על  ותפילה  מתורה 

החדשות, ובאמת כולם המה מהבל יחד. 
האמת  שמהפכין  לעיל,  הנזכר  מחמת  זה  וכל 
לידע  רוצין  כן  פי  ואף על  ועושים מעשה בהמה, 
פגם  בחינת  הוא  זה  שכל  והמצאות,  חכמות 
זה  ידי  ועל  הנ"ל,  דקדושה  והצמצום  המלכות 
בהדרגה  האמיתי  והדעת  המח  לקבל  יכולין  אין 
עד  מהגבול,  חוץ  הדעת  יוצא  ואזי  ובמידה, 
זה בחכמות של שטות  ידי  ונבוכים על  שנתעים 
מכל  באמת  שמתרחקין  ידי  על  רק  כי  והבל; 
מעשה בהמה, ואף על פי כן עושין עצמן כבהמה 
ומצמצמין דעתם בקדושה כנ"ל, על ידי זה זוכין 
לקבל המוחין בהדרגה ובמידה, שזה עיקר תיקון 

השכל כנ"ל.                                       
)ליקו"ה, הל' פקדון ד, ד עפ"י אוצר היראה, יראה ועבודה, קמד(

כאשר מוצאים  טובה ביהודי צריך לקחת אותה ולומר עליה כמו בית דין מקודש מקודש
מתוך מאמר ראש הישיבה



שאלה :
האם מותר לראובן "לאפות מצות" בביתו כאשר שמעון השכן טוען 
שהעשן והחום מזיקים לו ומאידך טוען ראובן שכיון שאפית המצות 

הוא באופן זמני אינך יכול למנוע זאת הדין עם מי
תשובה:

א.לדעת השו"ע נלענ"ד שמעון יכול למנוע מראובן "אפיית המצות 
נראה  הרמ"א  לדעת  אמנם  אותו  מזיקים  והחום  העשן  "כאשר 
ששמעון אינו יכול למנוע מראובן "אפיית המצות". וי"ח)עיין הערה( 
בערב  "כפרות"  לצורך  עופות  ביתו  ליד  להניח  היתר  יש  האם  ב.וכן 
יוה"כ והשכנים רוצים לעכב עליו מחמת הרעש הלכלוך והריח יהא 

תלוי במח' השו"ע והרמ"א הנ"ל
מקורות ונימוקים

גורן  מרחיקין  במשנה  איתא  ע"ב(  כ"ד  )דף  בתרא  בבא  במסכת 
קבוע מן העיר חמישים אמה, פי' "גורן קבוע", הוא גורן שדשים בו 
ערמות גבוהות של תבואה, ומשום כך לזרות בו בעזרת "רחת" )כלי 
וזורקה  לזריית התבואה( שמגביה את התבואה  גדול המשמש  עץ 
כלפי מעלה והרוח מנשבת ומפרידה את המוץ מן הגרעינים, במקרה 
בהרחקת   צורך  יש  ולכן  רב,  למרחק  המוץ  את  מפזרת  הרוח  כזה, 
)שיכנס  לבני העיר  להזיק  עלול  מן העיר, שכן המוץ  חמשים אמה 

לתוך עיניהם( עד שיעור זה )רע"ב, רש"י ד"ה שאינו, פסקי הרי"ד.
ומרחיק )את הגורן הקבוע( מנטיעותיו של  דין מובא במשנה,  עוד 
חברו ומנירו ) משדהו החרושה( כיד שלא יזיק )המוץ העף מן הגורן(, 
ובגמ' )שם( הקשו מ"ש רישא ומ"ש סיפא פי' מדוע בדין הראשון 
של  משדותיו  שלו  הגורן  את  להרחיק  שצריך  מבואר  המשנה  של 
מבואר  השני  בדין  ואילו  רוח,  לכל  אמה  חמישים  בשיעור  חבירו 
שמספיק שיעור שלא יינזקו, ומשמע שהוא שיעור קטן מחמישים 
אמה,? ומתרץ אביי שבסיפא מדובר "בגורן שאינו קבוע " , ולפיכך 
ב"גורן  שמדובר  ברישא  משא"כ  אמה  חמישים  להרחיק  צריך  אין 
ה"ד   , הגמ'  ,ושואלת  אמה  חמישים   להרחיק  צריך  ולכן   , קבוע" 
זורה את התבואה  גורן שאינו  , אמר ריב"ח כל  "גורן שאינו קבוע" 
מיוחד  בכלי  באוויר  ליזרות  צורך  אין  קטן  שבגורן  ופירש"י  ברחת, 
ודי ברוח שתינשוב בכרי והמוץ  כדי להפריד את המוץ מהגרעינים 
יתנדף מאיליו, והמאירי )ד'ה אמר( כתב ש"גורן שאינו קבוע"  אין 

צריך ליזרות בכלי ודי במה שיעשה ביד ,
שאין  והוא,  אחר  באופן  שמתרץ  אשי  ר'  דעת  את  מביאה  והגמ' 
באו  בסיפא  אלא  להרחקה,  אחר  שיעור  ליתן  בסיפא  התנא  כוונת 
יזיק  לבאר את הטעם של הרישא שטעם ההרחקה הוא כדי שלא 
המוץ את נטיעותיו ואת החרישה של חברו ע"כ ]ועיין ברשב"א )ד"ה 
טעם  את  להשמיע  כאן  דווקא  המשנה  הצריכה  למה  שביאר  והא( 
יוסף  נמוקי  ורב(  ד"ה   ( ר"ן  מה(  ")ד"ה  הריטב"א  והנה,  ההרחקה[ 
סמ"ע  כ"ח(  )אות  רי"ף  קנ"ה(  ס'  )חו"מ  הב"י  כתבו  וכן  גורן(  )ד"ה 
)ס"ק מ"ז( חזו"א )ס' י"ד סקי"א( ועוד כתבו שרב אשי נחלק על דברי 
אביי וסובר שאין צורך להרחיק כלל "גורן שאין קבוע" משום שנזק 
המוץ לא נעשה על ידו, אלה הוא גורם שע"י הרוח המוץ יזיק, ולא 
חייבו חכמים להרחיק גרמא אלא בדבר שקבוע להזיק, אבל בדבר 
שאינו קבוע להזיק שבהיזק מועט לא חייבוהו חכמים להרחיק, ועיין 
בחזו"א )שם היטב(, אבל ביד רמה )אות ק'( מאירי )ד"ה מרחיקין( 
מ"מ שכנים פ"י ה"ב ( שרב אשי נחלק על אביי רק בפירוש המשנה, 
אבל להלכה גם הוא סובר שיש להרחיק "גורן שאינו קבוע" בשיעור 
]ובלימוד  אמה.  מחמישים  מועט  זה  ששיעור  אלא  יזיק,  שלא 
בישיבה פלפלנו באריכות לפי"ז האם ריב"ח יובן גם לשיטת רב אשי 
או שמובן רק לשיטת אביי[ והנה הרמב"ם )שכנים פ"י הל' ב'( כתב 
וז"ל, 'מרחיקין את "גורן קבוע" מהעיר חמישים אמה כדי שלא יוליך 
הרוח התבן בעת שזורה ויזיק לבני העיר' ומרן בשו"ע )סי' קנ"ה ס"ק 
בגורן  אלא  בהרחקה  חייב  שאיינו  מדבריהם  ומשמע  הביאו  כ"ב( 
קבוע ובאינו קבוע באמת אי"צ להרחיק וכמבואר בראשונים הנ"ל, 
דמכיון שאינו קבוע ועוד שאינו הולך למרחוק  לא הצריכוהו חכמים 
, ולמדו מזה הפוסקים דכל היזק מועט שהוא לשעה  להרחיק כלל 
קלה אינו יכול לעכב , ובביאור הגר"א )שם ס"ק צ"ג( מבואר שחולק 
ע"ז וס"ל שגם לדעת הרמב"ם והשו"ע חמישים אמה יש להרחיק 
להביא  ונראה  להרחיק  יש  קבוע  שאינו  מגורן  גם  אך  קבוע  מגורן 
ראיה לדבריו מדברי השו"ע )ס' קנ"ה סל"ז (בדין היזק "עשן" שפסק 
בעשן  אף  לעכב  השכנים  יכולים  שלכתחילה  הרמ"ה  כדעת  מרן 
ובמקום  ואכמ"ל  ויל"ע   וזה ראיה לדעת הגר"א הנ"ל.  שאינו תדיר 
תדיר  שאינו  דבעשן  כי"א  לפסוק  הרמ"א  בזה.ודעת  הארכנו  אחר 
אפ' לכתחילה אינו יכול למחות. ולכן לפענ"ד נראה דבנידו"ד לדעת 
השו"ע יכול שמעון למנוע מראובן אפית המצות. ולדעת הרמ"א אינו 
יכול למונעו ]ועיין עוד בלח"מ ]שם[ שנסתפק בזה , ועי"ע ב"פעמוני 

זהב" )ס"ק ל"ד([  והמחמיר בזה תע"ב.

נחמדים מזהב

חוות דעתסיפור השבוע

נזקי שכנים )ו'(
חיוב הרחקת נזיקין "בהיזק ארעי" ה'רמ"ח ר  בשנת  נולד  קארו  יוסף  בי 

לפני  בלבד  שנים  ארבע  בספרד, 
בעודו  המפורסם.  היהודים  גירוש 
ילד קטן נאלץ לנדוד עם הוריו בעקבות גירוש 
ספרד, והמשפחה הגיעה לליסבון בפורטוגל, 

ומשם לקושטא בטורקיה.
רבי  דודו,  בבית  גדל  הוא  נפטר  לאחר שאביו 

יצחק קארו.
בה  אדריאנופול,  בעיר  התבסס  בבגרותו 
ובהיותו  חשוב,  רבני  למעמד  וזכה  התחתן 
על  חיבורו  בכתיבת  החל  וארבע  שלושים  בן 

הטור - ה'בית יוסף'.
לאחר שהתאלמן מאשתו הראשונה, התחתן 
ובה  ניקופול  בעיר  להתגורר  ועבר  בשנית 

הקים את בית הכנסת וישיבת 'בית יוסף'.
מיגיע  להתפרנס  יוסף  רבי  רצה  עת  באותה 
היהודים  אחד  עם  שותפות  ועשה  כפיו 
מחמת  העיר.  של  בשוק  חנות  לפתיחת 
לילה,  עיסוקו בתורה עד שעה מאוחרת בכל 
הגיע  כאשר  היום.  בצוהרי  רק  לחנות  הגיע 
יום  מדי  איחורו.  על  שותפו  עליו  רגז  לחנות 

גער בו השותף ורבי יוסף לא השיב לו דבר.
לאחר  כדרכו  יוסף  רבי  ישב  הימים  באחד 
ישיבתו  חכמי  עם  תורה  ללמוד  התפילה 
הם  במיוחד.  קשה  בסוגיה  עמם  והתקשה 
המשיכו בלימודם עד שעות הצהריים, ולאחר 

מכן הלך לחנותו בשוק. 
שותפו  עליו  רגז  גדול,  באיחור  הגיע  כאשר 
ולאחר  להיפרד,  מוכרחים  "אנחנו  ואמר: 

שנעשה חשבון בינינו, תיקח את המגיע לך!"
ביקש רבי יוסף מהשותף להמתין עד למחרת 

כדי שיוכל להתייעץ עם רעייתו. 
חזר רבי יוסף לביתו ואמר לאשתו: "שותפי 
לימוד  בגלל  ממני  להיפרד  רוצה  לחנות 
לאחר  החכמים  עם  לומד  שאני  הקבע 

התפילה. מה דעתך?"
להיפרד",  מסכים  שאתה  לו  "תאמר 
ברוך  "והקדוש  והוסיפה:  אשתו  השיבה 

הוא יעזור לנו".
שהתחשבנו  ולאחר  לשותף,  יוסף  רבי  חזר 

ביניהם שילם השותף לרבי יוסף את חלקו. 
והביאו לאשתו שאמרה:  נטל הרב את חלקו 
ה'  לך  יעזור  אולי  לשוק.  ולך  הכסף  את  "קח 

לקנות סחורה שתרוויח ממנה סכום יפה".
ללכת  ובמקום  ביתו,  מפתח  יוסף  רבי  יצא 

לשוק הלך לישיבתו ושם למד עד הערב. 
כאשר שב לביתו שאלה אשתו: "מה זימן לך 

ה' היום?"
כלל  עסקתי  ולא  ללמוד  היום  "הלכתי 

במסחר", הודה.
זווית,  בקרן  מונח  הכסף  את  תשאיר  "אם 

עלולים אנו להישאר בלא פרוטה", אמרה.
אל  ייצא  למחרת  כי  הבטיח  יוסף  רבי 
טובה  עסקה  לאיזו  בכסף  וישתמש  השוק 

שתזדמן לו.
למחרת הגיע אל השוק ופגש באדם גבוה 
האיש  מעולם.  ראה  שלא  ביותר 

יוסף  לרבי  והציעו  מכתש  בידיו  החזיק 
במחיר נקוב.

רבי יוסף ראה כי המכתש חלוד ואמר לאיש: 
מה  יודע  ואיני  מסחר  בענייני  בקי  "איני 
כל  לך  אשלם  המכתש.  של  האמיתי  מחירו 

מה שיש בכיסי".
המוכר נעתר להצעתו ומסר לו את המכתש 

תמורת הכסף שקיבל.
את  לאשתו  והראה  לביתו  יוסף  רבי  חזר 

המכתש שקנה. 
אמרה אשתו: "איך תוכל להציע מכתש חלוד 

כזה למכירה?!"
סיפר הבעל כי פגש איש גבוה מאוד, שעשה 
לקחה  נאמן.  מאוד  אדם  של  רושם  עליו 

האישה את המכתש והטמינה אותו בארון.
למחרת חזר רבי יוסף לישיבתו ובדרכו דאג 
איך יוכל לחזור לביתו בלי פרוטה בכיסו. הוא 
ישב ללמוד תורה ושכח מענייני העולם הזה.

הצורפים  לאחד  האישה  קראה  בינתיים 
כדי  עליו  לסמוך  שאפשר  בעיר  המומחים 
אפשר  "האם  ושאלה:  המכתש  את  שיבחן 

למכור מכתש כזה ומה מחירו?"
עבר  מכל  סובבו  המכתש,  את  ראה  הצורף 
הוא  עיניים.  מטעה  הזה  "המכתש  וקרא: 

עשוי מזהב טהור ושווה הון עתק!"
אותו  והחזירה  המכתש  את  לקחה  האישה 
דברי  על  מאומה  לבעלה  לספר  מבלי  לארון 

הצורף.
האיש  אליו  שבא  יוסף  רבי  חלם  בלילה 
הגבוה שמכר לו את המכתש ואמר לו: "דע 
כי נשלחתי משמיים בשבילך. המתנתי  לך 
לך זמן רב עד שתיפרד משותפך כדי להביא 
לך את רכושך. המכתש שהבאתי לך עשוי 
כולו זהב טהור. עליך לברר היטב את ערכו, 
קום  הראוי,  במחירו  אותו  שתמכור  ולאחר 
הקדושה  העיר  צפת  אל  מניקופול  לך  לך 
ברכה  ה'  לך  ישלח  שם  ישראל.  בארץ 
והצלחה בכל מעשי ידיך ודברי תורתך יפוצו 

בכל קצווי תבל".
דבר  את  לאשתו  יוסף  רבי  סיפר  בוקר  עם 
החלום, והיא השיבה כי כבר שמעה זאת מפי 

הצורף שהזמינה כדי להעריך את המכתש.
למכירה  הזהב  מכתש  את  יוסף  רבי  הציע 
וקיבל בעבורו סכום כסף גדול. כדבר החלום 
החליט לעלות בכסף שהרוויח לארץ ישראל 
ספריו  את  לכתוב  ושם  בצפת,  ולהתגורר 

ולהוציאם לאור.
כדי  קארו  יוסף  לרבי  הספיק  הכסף  ואכן 
את  ולהדפיס  לכתוב  ישראל,  לארץ  לנסוע 
'כסף  ומזהב  והיקרים מפז  ספריו הנחמדים 
'מגיד  הבית',  'בדק  יוסף',  'בית  משנה', 
רוכל'  'אבקת  התלמוד',  'כללי  מישרים', 
וספר הספרים של ההלכה - ה'שולחן ערוך'. 
כאשר הלך לבית עולמו בצפת בגיל שמונים 
ושבע, י"ג בניסן ה'של"ה, האבל על פטירתו 
זכותו  היהודי.  העולם  רחבי  בכל  גלים  היכה 

יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

 מלונית
״בית הארחה לנדאו-הבית שלנו באומן״
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מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

"עולמו הנפלא של בעל תשובה"

ההוצאה ל שוק  שידע  התמורות  מרות 
סופרים  יש  ומעולם,  מאז  לאור 
ממש  לא  ולכאן  לכאן  שהשינויים 
לא  הן  שלהם  היצירות  עליהם.  משפיעים 
מסר  ונושאות  מעניינות,  מרתקות,  רק 
פשוט   - נדמה  כך  הללו,  היצירות  ייחודי. 
הסופר  של  סיפוריו  הם  להיות. כאלה  נועדו 
שמהרגע  שליט”א  מזרחי  עודד  הידוע הרב 
סדרות  הציבור עם  תודעת  אל  שהפציע 
הספרים המרתקות שכתב ביניהן ‘עין רואה’, 

‘אור חוזר’ ועוד 

סיפורים חיים ופועמים 
הרב מזרחי, נולד בפתח תקווה, ולמד ספרות, 
שם,  שדווקא  אלא  אביב.  תל  באוניברסיטת 
במעוז ה’חממה’ החילונית, ניצתו בו הרהורי 
היהדות  את  לחקור  החל  והוא  תשובה, 
לעומק. כשגילה את האמת שבה, עוד במהלך 
הלימודים  את  ועזב  בתשובה  חזר   – לימודיו 
בהמשך  ברסלב  יהודה’  ‘לב  ישיבת  לטובת 
גינזבורג,  יצחק  הרב  של  לישיבתו  הגיע 

שבצלו הוא מסתופף עד עצם היום הזה. 
מרכזי,  מנחה  לקו  מזרחי  נאמן  ספריו  בכל 
שתפקידו נחלק לשני רבדים: הרובד האחד 
התשובה,  בעל  של  הנפלא  עולמו  הצגת   –
בחלק  שבו.  החוזק  ונקודות  יתרונותיו  על 
עד  )וגם מצליח( מזרחי להראות  זה מנסה 
ונכון הוא העולם הזה, לכל יהודי  כמה טוב 

באשר הוא.
מזרחי  מציג   – זאת  לעומת  השני  ברובד 
את  התשובה,  בעל  של  בחייו  התמורות  את 
שהם  הרבים  והקונפליקטים  ההתמודדות 
מנת חלקו, את הצד הפחות ‘נעים’, אם תרצו. 
את  מילים  בשלוש  לתאר  צריך  הייתי  “אם 
בעלי התשובה הייתי קורא להם ‘המגזר הלא 
 – וכל אחד התחזק בחיל אחר  היות  מגזרי’, 

דתי לאומי, ליטאים, חסידים וכדומה. 
בין  ‘נופלים  הם  פעמים  הרבה  שכך,  “משום 
בשום  אמיתית  אחיזה  להם  ואין  הכיסאות’, 
קרקע מוצקה שהיא. וזה עוד לפני שדיברנו 
שהיית,  ממה  להתנתק  האדיר  הקושי  על 
כל ההיצע הקיים,  לבחור סקטור אחד מבין 

ולהתחייב אליו”.

כחובב מילים מושבע, אין לו למזרחי רגע דל 
בכתיבה. אמנם הייתה לו הפסקה של כעשור 
כעשרים  )לפני  בתשובה  שחזר  לאחר  מיד 
שנה(, אבל מאז – אין יום שעובר עליו, מבלי 

לעסוק במלאכת מחשבת זו.

שלושה  בין  עברה  נוצתו 

מכן  ולאחר  שפורסמו,  עטו  פרי  שירה  ספרי 
המשיכה בדרכה לשלל מטלות אחרות

שמנצים  אחרים  רבים  מספרים  בשונה 
מזרחי  של  ספריו  נעלמים,  ואז  לתקופה 
זווית,  נועדו להיבלע אי שם בקרן  פשוט לא 
ליד  ולחכות  המדף  על  בנחת  להם  להתאבק 

מושטת שתגאל אותם מבדידותם.

בצורה  המילים  חוטי  את  טווה  מזרחי  הרב 
כזו שלא מותירה מקום לספיקות: מאחורי 
‘פועמים’  ‘חיים’,  כך  הכל  הסיפורים 
שחווה  אמן,  יד  עומדת   - האלה  ו’בועטים’ 
שהחליט  לפני  בשרו  על  שניים  או  דבר 

להעלות על הדף את רשמיו. 

לדעת  זה  ובראשונה,  בראש  “להצליח, 
להיכשל. לא בכדי, אומר הרב מזרחי לחוזרים 
רבים  טלטולים  בחייהם  שחווים  בתשובה 
המילה  את  יוצרות  ‘כשל’  המילה  אותיות 
לימוד מסוים שינחה  יש  כישלון  בכל  ‘שכל’. 
לומד  וכשאתה  הבאה,  המטרה  לעבר  אותך 
להתבונן על הטעויות שלך באמת, בלי לפחד, 
אתה יכול להפיק מהן הרבה תובנות ולקחים

העולם הוא לא מקום פשוט 
למה  מקביל  יהודי,  כל  יהודי,  של  המצב 
חופשי  שבתרגום  הקדוש,  בזוהר  שכתוב 
מהצד  ובכייה  בלבי,  נמצאת  ‘חדווה  אומר: 
אני  שלנו.  שלי,  הקיומי  המצב  זה  השני’. 
אמנם משתדל להשית את השמחה על חיי, 
אבל מצד  מצב,  בכל  לשמוח  מצווה  אני  כי 
שני, לא יכול להגיד לך שאין בי שברון לב על 
הדברים שהעולם הזה עובר, ואתה בתוכו. סך 
הכל, עבור כולם, העולם הוא לא מקום פשוט 
לחיות בו. יש לנו התמודדות עד לרגע האחרון 
לפעמים  טוב.  לוחם  להיות  וצריך  ממש, 

מצליחים, ולפעמים לא

לא מפסיק לכתוב: הסופר הרב עודד מזרחי שליט”א

להצלחת ולרפואת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

רועי בן איריס ואיריס בת ליטה לרפוא”ש ולהצלחה בכל הענינים 

טל משה בן בת שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים לכל הישועות
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בס“ד

י”ב ה כנגד  שהם  צירופים  י”ב  לו  יש  הקדוש  הוי”ה  שם  כי  ידוע  ן 
חודשי השנה )תיקו”ז הקדמה ט:(, בהם יש צירופים שהם מצד מידת 
ישר  שיוצא  ניסן,  חודש  של  וצירוף  הגבורות.  מצד   - ומהם  הרחמים, 
וכסדרן מפסוק: “י’שמחו ה’שמים ו’תגל ה’ארץ”, מורה כולו על רחמים 
)בספר הפרד”ס להרמ”ק: “שם הזה מורה על היחוד השלם והרחמים הגמורים”(.
וזהו הרמז בפסוק: “להגיד כי ישר ה’, צורי ולא עוולתה בו”, דהיינו: בזה 
החודש אשר “ישר ה’” - שצירוף הוי”ה הוא ישר, אזי ה’ “צורי” - הקב”ה 
יהיה לצור מעוז לישראל, “ולא עוולתה בו” - שלא יגיע להם שום היזק 
ועוולה וצער ח”ו לישראל, ונהפוך הוא וכו’, ויקויים בהם הפסוק “ישמחו 
השמים” - שיהיה שמחה בעולמות העליונים, שרומז על שמים, “ותגל 

הארץ” - שיבוא שמחה וחדוה לישראל. אמן כן יהי רצון.
                                     )עפ”י אור לשמים(

 ⋅⋅⋅
... כי אמנם הימים האלו של ראש חודש ניסן הנם ימים המבורכין שהם 
כמבואר  החסד,  ימי  שהם  טוב  כל  לקבל  מוכנים  ברכה,  מחזיק  הכלי 
אותם  למלא  הראשונים  מחסדים  עליהם  להמשיך  צריך  אך  בספרים. 
ברכת השם, וזהו הנקרא שאלה מימים הראשונים, כי ‘כאן הבן שואל’ 
וכו’.  ודורשין בהלכות הפסח”  “שואלין  וזהו שאמרו  )עיין פסחים קטז.(. 
)תפארת שלמה, פר’ החודש. כ”ט אדר, יא”צ דהרה”ק ר’ שלמה מראדומסק זי”ע(

   ⋅⋅⋅
“ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה” - ‘זאת’ היא השכינה הקדושה 
כל  להיות  וצריך  נצרתי”[.  פקודיך  כי  לי  היתה  “זאת  שכתוב  ]וכמו 
‘זאת’.                    עבודת האדם בחודש הזה לאוקמי שכינתא מעפרא, שנקראת 

)תפארת שלמה, שבת הגדול ד”ה ועבדת, עיי”ש(
⋅⋅⋅

החג הזה נקרא ‘פסח’, מלשון דילוג ופסיחה )רש”י שמות יב, יג(, שהקב”ה 
מעביר על מידותיו ואיננו מסתכל על כובד הפשעים ומעללים רעים של 
בני ישראל ומעביר עיניו מראות ברע, כדי לקבל מעשיהם ברצון ולעורר 
הרחמים וחסדים.                               )תפארת שלמה, שבת הגדול ד”ה החג(

⋅⋅⋅
סגולה שלא לבוא לידי שאלת חמץ בפסח

הצדיק  הגאון  הרב  מראדומסק[  שלמה  ]מר’  ממנו  ביקש  אחת  פעם 
פלאוונא  דק”ק  אב”ד  שהיה  זצ”ל  יצחק  ישראל  מו”ה  ופרישא  חסידא 
ולבסוף ימיו אבד”ק מלאווא, שיברך אותו שלא יהיה לו ח”ו שאלת חמץ 
סגולה  תורתו  לכבוד  “אומר  שלמה”:  ה”תפארת  זקני,  השיבו  בפסח. 
הלכות  הפסח  קודם  שילמד  והוא  בפסח,  חמץ  שאלת  לו  יהיה  שלא 
פסח בעיון היטב ויהיה בקי בו, וזהו סגולה שלא יהיה לו ח”ו שום שאלה 
בפסח. ואמר הטעם, כי ה”שולחן ערוך” בא לפני השם יתברך במרום - 
שיהיה להרב שאלות ובעל כרחו יהיה מוכרח ללמוד בשו”ע, כדי שיידע 
לפסוק השאלות. אבל אם לומדים מקודם, אזי אין השו”ע מתרעם על 
הרב, ואין צריך לשאלות”, עד כאן דבריו.                )ילקוט תפארת שלמה(

חודש ניסן - כולו רחמים
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