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מערכת "ניצוצות" 
מורשת ברסלב  

מכון הדפסת ספרים 
ודיסקים

אתר מדיה "לב ברסלב" 
הרצאות ושיעורים

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

הוא כ הקדושה  אל  התקרב  לא  שעדיין  רחוק  יהודי  ל 
רחוק  יהודי  לקרב  והדרך  לעוררו,  וצריך  יֵשן,  נקרא 
ידי  ולעוררו משנתו, אומר רבינו הקדוש, היא על  כזה 
דהיינו  קדמוניות",  משנים  מעשיות  "סיפורי  לו  שמספרים 
לדבר איתו מסיפורי דברים שבקדושה, כי עדיין אין לו כוחות 
להיכנס פנימה ולשמוע תורה ממש, ועל כן צריך להאיר בו 
את התורה על ידי שמלבישים את התורה בסיפורים על דברי 

חול, וכך מקרבים אותו. 

שנים קדמוניות
לזה קורא רבינו "סיפורי מעשיות משנים קדמוניות", דהיינו 
מקומם  חוץ,  כלפי  פשוטים  שנראים  הללו  החולין  שדברי 
ומשם  קדמוניות',  'שנים  הנקרא  גבוה,  במקום  ושורשם 
הוא מאיר למטה אל המקום שאותו אדם רחוק נמצא שם. 
ויש לנו כלל, שככל שיורדים להאיר למקומות נמוכים יותר 
ולאנשים רחוקים יותר, צריך להאיר להם ממקום גבוה יותר, 
כי ככל שהאור צריך לרדת יותר, כך הוא צריך לבוא ממקום 

גבוה יותר. 

ונקרא  הכתר,  אור  נקרא  למטה,  להם  שמאיר  הזה  האור 
מקום  "איה  של  אור  דהיינו  "איה",  אור 
כבודו", שפירושו שהאור הזה מביא את 
האדם לחפש גם ממקומו הנמוך את ה' 
הנמוך  ממקומו  אפילו  ולשאול  יתברך, 
"איה מקום כבודו", דהיינו 'גם אני רוצה 
קרב  עולם,  של  רבונו  ה',  אל  להתקרב 
אותי אליך גם מהמקום שאני נמצא בו'.  

מי שעסק בעבודה זו של קירוב, כמובא 
תפילה,  הבעל  הוא  מעשיות,  בסיפורי 

שקירב את כל הכתות, כי רבינו הקדוש כותב שם שיש כמה 
וכמה כתות ושיטות של טעות בעולם, שכל אחד מהם נמצא 
טועה,  שהוא  לשמוע  רוצה  ולא  שלו  הטעות  בתוך  עמוק 
אלא אוחז בשיטתו, וקשה מאד להחזיר את האנשים הללו 
תפילה  והבעל  השם,  ולעבודת  ליהדות  ולקרבם  בתשובה 

לקח על עצמו להוציאם מטעותם.

לומר  נראה  ח',  תורה  על  הליקוטים  בביאור  המובא  ולפי 
מטעותם,  להוציאם  שיכול  זה  הוא  תפילה  הבעל  שדווקא 
תפילות,  הרבה  צריך  באמת  לרחוקים  להאיר  שכדי  מכיון 
וצריך להיות דבוק בתפילה, ועל ידי זה הצדיק ממשיך רוח 
תפילה,  הבעל  דווקא  ולכן  ומקרבם.  הללו  לרחוקים  חיים 
כי  רחוקים,  הכי  את  שמקרב  זה  הוא  בתורה,  דבוק  שהוא 

דווקא לו יש את הכח לקרב ולעורר אותם. 

מדבר  והיה  רחוקים  לקרב  הולך  היה  תפילה  כשהבעל  ולכן 
עניין  שזה  חולין,  בדברי  בתחילה  אליהם  פונה  היה  איתם, 
ולכן  דא,  ועל  הא  על  איתם  שמדברים  מעשיות,  הסיפורי 
היה מסתיר מהם את כוונתו האמיתית, שהיא לקרב אותם 
אחרים  דיבורים  לקבל  כלים  להם  היו  לא  כי  ה',  לעבודת 
הקשורים לתכלית. כך זה גם היום, שאם רוצים לקרב אדם 
כדי  ותוך  הזה,  עולם  מענייני  איתו  לדבר  אפשר  מרוחק, 

שיחה לדבר מידי פעם מהתכלית. 

ועל זה מובא בחיי מוהר"ן, שיחה תקמ"ג, וז"ל: כמה פעמים 
נפשות  לקרב  מאד  אותנו  והזהיר  עמנו,  הרבה  מדבר  היה 
לה' יתברך, להשתדל לדבר הרבה עם בני אדם כדי לעוררם 
עם  לדבר  אפילו  היה  ורצונו  יתברך.  לה'  לקרבם  ולהשיבם 
בני העולם שיחות חולין בעסקי העולם, אולי יצמח ויתגלגל 
מזה דיבורים שיעוררו אותם לה' יתברך, ואפילו אם לא יפעל 
תשובה  הרהור  איזה  בהם  שיכנס  בעלמא,  תנועה  אם  כי 
שיכול  שכן  מכל  מאד,  טוב  כן  גם  שעה,  לפי  התעוררות  או 
אולי  וידבר,  ויחזור  עמהם  כשידבר  הימים,  שברבות  להיות 
יתברך,  לעבודתו  ולקרבם  יתברך  לה'  באמת  לעוררם  יזכה 
אשר אין דבר גדול מזה, כמובא בכל הספרים, בפרט בזוהר 
מאן  'זכאה  שם  שכתוב  כמו  הקדוש, 
דאחד בידא דחייבא וכו', וקודשא בריך 

הוא משתבח ביה בכל עלמין', עכ"ל.

בתוך דברי החולין 
 - סיני  בהר  פרשת  זו,  בשבת  והנה 
פרשת  וכן  התורה,  מתן  מקום  שהוא 
וכן  התורה,  חוקות  שהם   - בחוקותי 
שבת מברכין חודש סיון - יש לדברים 
אלו משמעות מיוחדת, והיא שבחודש זה אנו מקבלים את 
התורה, ורבינו הקדוש מלמד אותנו שבדורות אלו אי אפשר 
צורך לפעמים לרדת  יש  לקרב תמיד עם תורה ממש, אלא 
מתורה ממש כדי לקרב, וצריכים לעתים להעלים את התורה 
שהיא  האמיתית,  הכוונה  את  ולהסתיר  חולין,  דברי  בתוך 
מעין  היא  זו  והסתרה  ה'.  לעבודת  השני  את  לקרב  הרצון 
ההסתרה של ה"סיפורי מעשיות משנים קדמוניות" שסיפר 
רבינו הקדוש. ושיחה זו בחיי מוהר"ן מאירה את עינינו, שכל 
מי שיכול צריך לעסוק במלאכה זו באופן הזה ולקרב רחוקים, 
שלא ייבהל מכך שמקרב אותו בדברי חולין, כי זה יביא אחר 
יהי רצון שנזכה לקרב  כך לכך שיוכל לקבל גם דברי תורה. 

את כל באי עולם לה' יתברך, אמן ואמן.
שבת שלום ומבורך!

צריכים לדבר עם בני העולם 
אפילו בשיחות חולין , 
כי אפשר ואולי מתוך 

זה יתגלגלו גם דיבורים 
שיעוררו אותם לה' יתברך!

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

מה באמת גורם לרחוקים להתקרב?

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 בהר חוקותיי

כ"ג אייר ה'תשע"ז

גליון מס' 528

דבר ראש הישיבה

התבואה  את  ועשת  הששית,  בשנה  וגו'  ברכתי  את  "וצויתי 
עניין  שזהו  הזמן,  ליוקר  בנוגע  הוראה  יש   - השנים"  לשלש 
הקשור גם עם ימי הספירה: לכאורה אינו מובן מהו העניין בספירת הזמן? 
יכול  הרי מהלך הזמן הוא תמיד באותו אופן, אך העניין הוא שניצול הזמן 

להיות בכמה אופנים: 
ישנו אופן שממלאים את הזמן בתוכן של עבודת השם, ומצד זה הנה גם 

ריבוי זמן נחשב "כימים אחדים", וישנו אופן שהזמן אינו ממולא...
ולא  שנה,  ועשרים  מאה  או  שנה  שמונים  שנה,  שבעים  לחיות  יכול  אדם 
לפעול מאומה. ויכול להיות מעמד ומצב שב"שעה אחת" הרי הוא "קונה 

עולמו", עד כדי כך שרביה"ק מקנא בו! 
טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  "יפה  רז"ל:  מאמר  פירוש  גם  וזהו 
בעולם הזה מכל חיי העולם הבא". ב"כל חיי העולם הבא" 

נכללים כל פרטי המדרגות: תענוג המורגש, תענוג הבלתי מורגש כו', 
עד לדרגת יום שכולו שבת מנוחה. וכיון שכל זה נעשה ע"י העבודה עכשיו, 
הרי מובן שהעבודה עכשיו היא למעלה אפילו מ"יום שכולו שבת ומנוחה". 

וכל זה הוא ב"שעה אחת", שכל שעה - אם מנצלים אותה כדבעי - אזי היא 
נעלית יותר מהגילויים שלעתיד, למעלה גם מהעילוי של "יום שכולו שבת 

ומנוחה לחיי העולמים".
וזהו גם עניין "ופרצת" בנוגע לזמן, שנוסף על שמירת הזמן באופן שכל כמות 
הזמן ממולא בלימוד התורה וקיום המצוות, צריך להיות גם "ופרצת" בנוגע 
לאיכות הזמן, היינו שמילוי הזמן בענייני תורה ועבודה, יהיה מתוך מסירה 
ונתינה וחיות וכו', כך שגם מיעוט הזמן בכמות, כולל ריבוי זמן באיכות, על 

דרך ש"בשנה הששית" נעשה צמיחת תבואה "לשלש השנים".             
)קבלת שבת(
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מים עמוקים
בעצרת נידונין על פירות האילן

לצעירי הצאן  קפה  קדם התפילה...

ירצו "א ואז  הערל  לבבם  יכנע  אז  ו 
בריתי  את  וזכרתי  עוונם,  את 
ואף  יצחק  בריתי  את  ואף  יעקב 

את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור".

עוונם",  את  ירצו  "ואז  מהו  להבין  צריך 
הלא  'רצון',  לשון  הוא  'ירצו'  שמשמעות 
אם יכניעו לבבם בתשובה לא ירצו עוד את 
עוונם, אדרבה, שיתחרטו עליהם, והוה ליה 

למימר 'יכופר עוונם'.

והזוהר  המדרש  שהקשה  מה  קשה  גם 
ביצחק.  זכירה  נאמר  לא  מה  מפני  הקדוש 
והמדרש תירץ שעפרו של יצחק מונח לפני 
כסא הכבוד - גם זאת אינו מובן, וכי לסימן 
יתברך  ה'  לפני  שכחה  אין  הלא  צריך,  הוא 

וזוכר כל הנשכחות הוא מעולם. 

דראש  בגמרא  דאיתא  מה  פי  על  ונראה 
שבספר  התוכחות  קוראין  מה  מפני  השנה: 
והתוכחה  השבועות,  חג  קודם  ויקרא 
כדי  השנה?  ראש  קודם  תורה  שבמשנה 
השנה  ותחל  וקללותיה  השנה  שתכלה 

וברכותיה.

העת  היא  אז  השנה  ראש  קודם  והנה 
בתשובה,  אדם  כל  שיתעורר 
הדין אשר  ימי  ובאין  שממשמשין 

ירעדו ויפחדו אז מאימת הדין, והקב"ה מוחל 
למידת  הדין  מידת  להם  ומהפך  עוונותיהן 
ממתיקין  הם  תשובה  ידי  ועל  הרחמים, 
וממשיכין  עוד,  עליהם  יחולו  לבל  הגבורות 
כנסת  על  גדולים  ורחמים  טובות  השפעות 

ישראל.

'ראש  נקרא  השבועות  חג  שגם  ומצינו 
על  נידונין  "ובעצרת  שאיתא  כמו  השנה', 
העת  הוא  הספירה  וימי  האילן",  פירות 
לעשות תשובה ולתקן מה שעיוות, ואם בני 
ישראל עושין תשובה שלמה בימי הספירה, 
להם  ומהפך  עוונותיהם  להם  מוחל  הקב"ה 
השנה  ותכלה  הרחמים  למידת  הדין  מידת 
ראש  שהוא  השבועות  ובחג  וקללותיה, 

השנה תחול השנה וברכותיה.

ושמעתי בשם הבעש"ט ז"ל על פסוק "ביום 
ההוא יבוקש עוון בית ישראל ואיננו", וצריך 
למה  עוונותיהם  להם  וימחול  הואיל  לדעת: 
יתבקש עוד? ואמר הוא ז"ל כי השב מאהבה 
שכר  יקבלו  כן  ואם  זכויות,  לו  נעשו  זדונות 

עליהם, לכן יתבקש עוד כדי להרבות שכרן.

וזהו "ביום ההוא יבוקש עוון בית ישראל" - 
בשביל להרבות שכרן, "ואיננו" - רצה לומר, 

שלא יהיו עוד עוונות אלא זכויות. 

 - לבבם"  יכנע  אז  "או  הפסוק  פירוש  וזה 
והזדונות  שלמה  תשובה  שיעשו  לומר  רצה 
 - עוונם"  את  ירצו  "ואז  זכויות,  להם  נעשו 
רצה לומר שאז ירצו שיבוקש עוונם בשביל 
להרבות שכרן, ו'ירצו' הוא לשון רבים, שהם 

והוא יתברך שמו ירצו בכך.

וגו'  "וזכרתי את בריתי יעקב"  ואמר הכתוב 
- שעל ידי תשובה הם מוסיפין כח בפמליא 
של מעלה, ואז יש כח בהחסדים להשפיע כל 
מיני ישועות טובות ונחמות וכל מיני ברכות 
נסתלק  ומהגבורות  ישראל,  הכנסת  על 
בהחסדים  נכללים  והם  לגמרי,  ההשפעה 
שירדו  טובות  השפעות  כל  על  ומסכימין 
'דכורא'  לשון  הוא  ו'זכור'  ישראל,  לכנסת 

בחינת משפיע.

"וזכרתי את בריתי יעקב" - רצה לומר  וזהו 
שיעקב הוא חסד ורחמים, יתן בו כח שיהיה 
כנסת  על  טוב  כל  להשפיע  משפיע,  בחינת 
ישראל, "ואף את בריתי יצחק" - ולא נאמר 
זכירה ביצחק, שיצחק שהוא גבורות לא יהיה 
"אברהם  אדרבה  להשפיע,  דכורא  בבחינת 
אזכור" - שאברהם הוא חסד הגדול, אתן בו 
כח להשפיע כל מיני טובות ישועות ונחמות 

על כנסת ישראל, אמן.                 
)מאור ושמש(

הקפיד מאד על אלו השותין קפה וכיוצא בזה קדם התפילה!
)שיחות הר"ן רע"ז(

 מאת אוריאל פלד



מלחמתה של תורה

חוות דעתסיפור השבוע

אהרן ה  שמשון  ר'  מטעפליק,  רב 
עלה  זקנותו  שלעת  פולונסקי, 
לארץ ישראל וגר בירושלים, היה 
שגרו  ישראל  גדולי  מבין  מהמפורסמים 
לעיתים  לא  בירושלים,  תקופה  באותה 
לספר  שש  מטעפליק  הרב  היה  מזומנות 
מעשיות, אך מעשה אחד היה הרב מספר 
עם  ה"שיעור"  פרשת   – והוא  בהתלהבות, 
רבי  זי"ע.  זווילער  שלמה'לה  רבי  האדמו"ר 
הקודש  לעיר  עלה  זצ"ל  זווילער  שלמה'לה 
ירושלים, ועם בואו אליה נטש את כל גינוני 
שנים  במשך  בחו"ל  נהג  בהם  האדמורו"ת 
הצנוע  האברך  מיהו  ידע  לא  איש  רבות. 
נבלע  והוא  החיים",  "עץ  בישיבת  היושב 
בין הדמויות הססגוניות הרבות שהתגוררו 
זמן  עבר  לא  ההיא.  בעת  המקדש  בעיר 
להיכל  נכנס  זוועהיל  מתושבי  ואחד  רב, 
ולומד  יושב  ה"רבי"  את  ובראותו  הישיבה, 
מבני  כאחד  אליו  מתייחסים  והכל  בפינתו 
הישיבה, לא יכול היה לעצור בנפשו וזעק: 
אז  או  מזוועהיל"?  ברבי  נוהגים  כך  "וכי 
סמטאותיה  בין  והתגלגלה  השמועה  יצאה 
וקדוש  גאון  כי  ירושלים,  של  העתיקות 

יושב בקרבה.

ויהי היום והאדמו"ר רבי שלומל'ה ניגש אל 
הרב מטעפליק ובקשתו בפיו: "שמא יואיל 
מטעפליק  הרב  שיעור"?  עמי  ללמוד  מר 
של  דעתו  על  עלה  "מה  בליבו  תהה 
האדמו"ר לקבוע עמי חברותא"? אולם אם 
הרבי מבקש מיד נענים ואכן למחרת החלו 
השניים ללמוד מסכת בבא מציעא כחפצו 

של הרבי.

תקופה קצרה עסקו השניים בתורה, למדו 
בסוגיותיה  עמלו  רב,  בעיון  המסכת  את 
המגוונות, וליבנוה עד למסקנות ההלכתיות 
הנובעות ממנה, וכך למדו דף אחר דף, בדרך 
השווה  לעמק  מגיעים  השניים  היו  כלל 
מכל  וצצו  שעלו  ההלכתיות  בהכרעות 
המשא  כי  היה  נראה  אחד  יום  אך  סוגיה, 

ומתן בעומקה של הלכה לא יגמר לעולם.

ניסו  גיסא,  מאידך  והרב  גיסא,  מחד  הרבי 
בכה.  וזה  בכה  זה  דעתם,  את  להוכיח 
מתבונן מן הצד היה בטוח כי לבד מפירוש 
ה"תוספות" עליו מתוווכחים שני הצדיקים 
השיעור  זמן  כלום.  ולא  בעולמם  להם  אין 
השניים  אך  מכבר,  זה  עבר  חלף  המשותף 
הרבי  מזה.  זה  להפרד  מסוגלים  היו  לא 
וסברות  הוכחות  של  תילים  תילי  הביא 
לדעתו, וכנגדו עמד הרב על דעתו שההלכה 
תורה"  של  "מלחמתה  בלתה.  ואין  כמותו 
באותו ערב לא הגיעו שני הצדיקים לעמק 
ללא  מרעהו  איש  לשלום  ונפרדו  השווה, 
שרבי  האחרון  היום  זה  היה  הכרעה. 
שלמה'לה זווילער והרב מטעפליק 

למדו חברותא.

"למחרת עם בוקר", סיפר הרב מטעפליק 
לו:  ואמרתי  שלמה'לה  רבי  את  "פגשתי 
סברא  ויש  מר,  של  דעתו  על  'חשבתי 
בדבריו, אומר לרבי את הבעיה שנוצרה לי 
בעקבות זאת. לפני שנים לא מועטות עוד 
ופסקתי  הלכה  הכרעתי  בגולה,  בהיותי 
בדבר???  סברה  פי  על  תורה  בדין 
אני  חייב  מר,  של  דעתו  את  משקיבלתי 
עתק  בסכום  ולפצות  הדין  את  להשיב 
פי  על  הזכאי  הצד  את  ברשותי  שאינו 
'נו,  ואמר:  נענה  שלמה'לה  רבי  האמת'. 
ישועת ה' כהרף עין הסירו דאגה מלבכם, 
העניין יסודר בעזרתו יתברך'. מששמעתי 
כשרגשות  לביתי,  פניתי  הדברים  את 
הריני  אחד,  מצד  בי.  מקננים  מעורבים 
חייב לשלם את הסכום, ומצד שני – הרי 
בזכות  עיני,  מול  התרחש  ממשש  של  נס 
לעמוד  זכיתי  שלמה'לה  רבי  עם  הלימוד 

על טעותי בהוראה.

אותי  טרדה  לפעם  ומפעם  ימים,  "חלפו 
המחשבה 'צריכים לעשות משהו. להשיב 
את הנזק לבעל הדין', אך לצערי לא עלה 
והנה  הנדרש.  הסכום  את  לצבור  בידי 
הצד  על  הבעיה  נפתרה  הלילות  באחד 
התדפק  דלתי  מפתן  על  ביותר.  הטוב 
'הרבי  ואמר:  מעטפה,  ובידו  צעיר  אברך 
שתשמש  המעטפה  את  מסר  מזוועהיל 
ביקש  אף  הרבי  החוב.  פרעון  עבור  לכם 
המעטפה  את  לשלוח  שיש  להודיע 
לזוועהיל שברוסיה, מחר השכם עם שחר, 
תפילת  קודם  אף  התמהמהות,  כל  בלא 

שחרית'!".

הרב  מספר  ההודעה",  את  "שמעתי 
את  הבנתי  שלא  "ולמרות  מטעפליק, 
פשר הדחיפות בביצועה, עשיתי כהוראת 
של  המוזר  והמאורע  שנים,  חלפו  הרבי. 
קצרה,  לתקופה  המיוחדת  החברותא 
לימוד,  אותו  בעקבות  שבא  ההלכה  פסק 
ומשלוח הכסף שנבע כתוצאה מכך, פרחו 
מזכרוני. יום בהיר אחד הופיע בביתי איש 
בפני  כי  זיהיתי,  קלה  התבוננות  אחר  זר. 
שלחתי  אליו  מטעפליק  הדין  בעל  עומד 
הגדול. לאחר שחבקתיו  את סכום הכסף 
בחום ושאלתי לשלומו, הזכרתי בפניו את 
אותו דין תורה תוך בקשת מחילה על פסק 
לי  כראוי, לתדהמתי אמר  הדין שלא היה 
לך!  חב  אני  חיי  את  הרב,  'כבוד  האורח: 
באותו יום שבו הגיע אלי הכסף נשפטתי 
על ידי המדינה בגין עלילת שווא והלשנה, 
בטוח'.  ממוות  נחלצתי  שקיבלתי  ובכסף 
ההלכה,  ובירור  תורה  שיעור  ידי  על  כך 
נפש  להציל  מזוועהיל  שלמה'לה  רבי  זכה 

מישראל.
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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

• ראובן שאל רכב משמעון ותוך כדי נסיעתו פגע בו רכב אחר שלא באשמתו, 
אם שאלו כדי לטייל בו פטור, מדין מתה מ"מ.

בדרך  קרה  והאונס  אחר  למקום  מביתו  חפצים  להעביר  כדי  שאלו  ואם   •
מבית המשאיל לביתו, לדעת מרן השו"ע פטור מדין מתה מחמת מלאכה, 

ולדעת הרמ"א י"א שאינו פטור מדין מתה מחמת מלאכה.
• באופן שהאונס קרה בזמן שהרכב חנה, בזה יהא השואל חייב.    

מקורות ונימוקים
כדי  מחבירו,  חתול  ששאל  באדם  מעשה  מובא  )צ"ז,א(,  ב"מ  במסכת 
נתחמם  המאכל  ומרוב  עכברים,  הרבה  אכל  והחתול  עכברים  בו  להבריח 
ומת, ופסקו שם בשם רבא, שהשואל פטור מטעם "מתה מחמת מלאכה", 

ובטור )סי' ש"מ( הובא דעת הרמ"ה,
חיות  או  הדרך,  באותו  ליסטין  עליו  ובאו  ידוע,  דרך  לילך  ששואל  מי  וז"ל 
שמחמת  כיוון  מלאכה",  מחמת  "מתה  שפיר  חשיב  ממנו  ואנסוה  רעות 
הדרך ששאלה לילך בה הוליכה ונאנסה. ולמד זאת מהמעשה הנ"ל, המשך 

למעלה.
דין בענין פטור של "מתה מחמת מלאכה" שכאשר  יסוד  ויש ללמוד מזה 
לא  שהחפץ  אף  ונתקלקל,  אונס  בחפץ  וקרה  מחבירו,  "חפץ"  שואל  אדם 
כ"תוצאה"  שמתה  כיון  מ"מ  בשבילה,  ששאל  המלאכה  מעצם  נתקלקל 

מהמלאכה פטור השואל, אבל יש שני תנאים לדין זה.
• שהיה מוכרח לעשות הפעולה בחפץ, בכדי שיוכל לעשות את השימוש 

שעבורו שאל את החפץ.
• שהאונס לא היה קורה אם היה עושה את השימוש בחפץ.

אמנם בטור כתוב שהרא"ש חולק על הרמ"ה וטען נגד ראיית הרמ"ה. שלא 
דומה דין זה למעשה הנ"ל. ששם "באותה מלאכה נאנסה" משא"כ בדינו 
של הרמ"ה, יתכן ש"אף בלא מלאכה אפשר שתאנס ממנו. הלכך חייב. צ"ל 
יכול לקרות אף שלא  אונס הליסטים  שאי"ז מתה מחמת מלאכה" שהרי 
בדרך. אולם צ"ע דלא מובן מה שהשיב עליו שהרי הרמ"ה עצמו לא פטר 
במקום שהאונס היה יכול לבוא אף בלי המלאכה, וא"כ צ"ע במה נחלק עליו 
הרא"ש וכתב הב"י )שם( שכנראה הרא"ש הבין בדעת הרמ"ה שפטר אפילו 
אם האונס לא בא מחמת הדרך אבל באמת גם הרמ"ה לא פטר אלא מכיוון 
יכול לבוא גם  שליסטים אינם מצויים כ"א בדרכים, אבל אם האונס חייב 
שלא בדרך לא פטר הרמ"ה ובזה מיושב השגת הרא"ש. אולם הפרישה ביאר 
שהרא"ש כן חולק על הרמ"ה, וסובר שהאונס צריך להיות "תוצאה" שקורה 
תמיד תוך עשיית המלאכה, ובדרך ובדין של הרמ"ה עם החמור שהדרך לא 
את  שאל  שעבורה  המלאכה  עשיית  למקום  להגיע  "אמצעי"  אלא  הייתה 
החמור, והאונס אינו קשור כלל למלאכה עצמה. ואילו הרמ"ה סובר שגם אם 
הדרך הוי "אמצעי" ואירע בהדרך אונס חשיב שפיר "מתה מחמת מלאכה" 
מחלוקת  הביא  ולא  הרמ"ה,  כדעת  להלכה  פסק  השו"ע  מרן  והנה,  ודוק. 
בדין זה וזהו כשיטתו שאין חילוק להלכה בדין בין הרמ"ה להרא"ש וכנ"ל 
דלא  להו  וס"ל  בזה  חולקין  ויש  וז"ל  הרא"ש,  דעת  להלכה  הביא  וברמ"א 
מיקרי מתה מחמת מלאכה, דהרי אף בלא הליכת הדרך אפשר שיבא לה 
אונס כזה ע"כ ובפרח מט"א )ב,קט"ו( ביאר שנחלקו הרמ"ה והרא"ש האם 
"ליסטים יכולים לבוא גם שכאינו בדרך" וכך ס"ל להרא"ש וכך פסק הרמ"א. 
אבל הרמ"ה ס"ל שאונס ליסטים בפרהסיא לא היה קורה אם לא היה יוצא 
המחבר  מדנקט  וז"ל  )סק"ה(.  הנתיבות  דייק  וכך  לשו"ע.  ס"ל  וכך  לדרך. 
וגנבו  גנב  ובא  דניימי אינשי  נגנב ממנו דהיינו בעידנא  נראה דאם  ואנסוה 
אפי'  הזה  להאונס  שיבוא  "שאפשר  היכא  דכל  מודה,  המחבר  דגם  חייב, 
בפניו  ודוקא דאנסוה ממנו  הוי מתה מחמת מלאכה.  היה בדרך" דלא  לא 
ואם היה בעיר, היה לו מושיעים ואין דרך לבוא אונס כזה רק בדרך ואין לו 
מושיעים דהוי "כאילו המשאיל אפקרה לגבי אונסין דאינן ראויין לבוא רק 
בדרך עראי. והנה, בנידון דנן, כתב ב"משפט שלמה")ח"ג סי' י"ט( די"ל דלא 
מבעיא לדעת הרמ"ה והשו"ע הנ"ל "מתה מחמת מלאכה", שהרי הדרכים 
דס"ל  כהרא"ש  שפסק  הרמ"א  לדעת  אף  אלא  "תאונות",  סכנת  בחזקת 
דכיון שהיה אפשר לליסטים ליטול גם מהבית לא חשיב מתה מ"מ. מ"מ 
תאונות דרכים לא שייך לומר זאת שהרי לולא שהשאיל ליסע בו לא היה 
קורה מקרה התאונה ונמצא שהמשאיל אפקרה לאונסין וכדברי הנתיבות 
הנ"ל. ולכן לכו"ע הוא פטוראמנם הש"ך )שם( פסק כהרמ"א מטעם טענה 
אחרת והיא שדין הרמ"ה אינו נכון לפי טעם הפטור שכתב הרמב"ן "במתה 
מ"מ" דטעם הפטור הוא מכיוון שהמשאיל פשע במה שהשאיל דבר שאינו 
יכול לעמוד בשימוש שהשואל שאלו עבורו ולפי טעם זה בנידון דנן שהרכב 
היה כשיר וראוי לנסיעה אלא שאירע אח"כ פגיעה מחמת דבר אחר הנ"ל 

הוי כשאר אונסין דחייב בהם השואל. 
)השאלות לקוחות מעלון המשפט בשם ר' יוסף שפליישמן שליט"א אמנם 
וטעמי  במקרות  הבא  בגליון  נרחיב  ובעז"ה  הנלע"ד  ומתן  במשא  הרחבנו 

הדין של מתה מחמת מלאכה ובירור דעת מרן השו"ע בזה(  

שומרים )ג'( 
"פטור "שואל" במתה מחמת מלאכה"



מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

גשר חדש לכהנים מיום ל"ג בעומר מתחילה הארת קבלת התורה

ואספלט מ ניקוז,  מערכות  דרכות, 
לחניית  עד  הרחוב  כל  לאורך  חדש 
מהבקשות  חלק  רק  זה  האוטובוסים, 
טרם  אומן  עירית  ראש  ביקש  אותם  המורחבות, 
לבנות  כדי  הנצרכים  הבנייה  אישורי  את  נתינתו 
הקדוש,  רבינו  לציון  הבאים  לכהנים  חדש  גשר 
מאמר  וכמו  אחד,  אף  מרתיע  לא  זאת  כל  אבל 
לקלקל  שאפשר  מאמין  אתה  אם  הקדוש,  רבינו 

תאמין שאפשר לתקן...

עד לדרגים הגבוהים 
הכל התחיל כשעובדי העירייה נשלחו לפני מספר 
המיתולוגי  הכהנים  גשר  את  לפרק  חודשים 
הקדוש,  רבינו  בציון  שנים  כ-10  לפני  שהוקם 
הלכתי  פתרון  היווה  כעשור  לפני  שנבנה  הגשר 
למעבר הכהנים המגיעים לציון רבי נחמן מברסלב 

זיע”א.
אישורי  ללא  נבנה  הגשר  כי  טענו  העירייה  נציגי 
נבנה  הגשר  כי  טענו  אומן  עסקני  מנגד,  בנייה. 
הציון  של  הקודמים  מנהליו  ידי  על  עשור  לפני 
הקודמים  העיר  ראשי  עם  להסדר  שהגיעו  הק’ 
הפרעה.   ללא  הגשר  קיום  המשך  את  שאפשרו 
את  הפעליו  עסקנים  הגשר  פירוק  לאחר  מיד 
צ’רקס,  ובמחוז  בקייב  הממשל  עם  קשריהם 
אנשי הממשל שהגיעו לאומן כדי לברר מה קרה 
גילו שראש העיר יצא לחופשה ואינו מוכן לשמוע 
דבר בעניין זה, וכל מה שנותר לאנשי הממשל זה 
כי לאחר חזרתו של ראש  רק להבטיח לעסקנים 
כי  ידאגו  שוהה,  הוא  בה  מהחופשה  אומן  העיר 
העירייה תבנה את הגשר מחדש ללא עיכוב”. וכן 
ידאגו לצעדים חדשים שימנעו את הישנותם של 

מעשים אלו בעתיד,
בחדשים שלאחר מכן הידיעות על התנכלותו של 
האנטישמיים  הארגונים  ושל  אומן  העיר  ראש 
בעיר  היהודים  נגד  פעולה  בשיתוף  הפועלים 
בפרלמנט  הגבוהים  לדרגים  עד  גם  הגיעה  אומן, 
האוקראיני בקייב אשר זימנו בדחיפות את עסקני 
ברסלב לפגישה בנושא,  בפגישה הוצגו בפני סגן 
ראש הממשלה בקייב, כתבות ותמונות המציגים 
והארגונים  העיר  ראש  של  התנכלותם  את 
האנטישמיים המשתפים פעולה ביניהם במטרה 
להצר ולמנוע את הפעילות באזור הציון הק’ למען 
רבבות התיירים המבקרים באו בקרב, משתתפי 
הופתעו  בפרלמנט  השונים  מהמשרדים  הדיון 
מהממצאים שהוצגו לפניהם, והביעו את נכונותם 

לסייע ולפעול בכדי לשנות את המצב ..
הממשלה  ראש  סגן  עם  הפגישה  בסיום 

המשך  לדיון  ברסלב  עסקני  זומנו  משרדו  ואנשי 
שם  באוקראינה,  האדם  זכויות  משרד  יו”ר  אצל 
והרס  החוק  פי  על  שלא  פעל  העיר  ראש  כי  גילו 
את הגשר ללא צו מבית משפט כמקובל בחוק. וכן 
משפטית  תביעה  ולהגיש  מיידית  לפעול  החליטו 
שנרחיב  דורש  העיר  ראש  אומן,  העיר  ראש  נגד 
)בלינסקי  מברסלב  נחמן  רבי  ברחוב  הכביש  את 
בית  שטח  חשבון  על  וחצי  מטר  בעוד  לשעבר( 
לאנשי  העסקנים  אמרו  הציון,  במתחם  הקברות 
הממשל, “כשדרישה זאת הזויה ולא מציאותית”. 
ולפעול  לסייע  הבטיחו  האדם  זכויות  במשרד 

בתקיפות נגד ראש העיר, 

חמישים וחמש אלף דולר 
העיר  ראש  הרוכים,  חודשים  לאחר  כעת  רק  וכך 
הכהנים  גשר  הקמת  את  סופית  אישר  אומן 
המוביל לציון רבי נחמן מברסלב באומן. עם זאת, 
ראש העיר התנה את אישור הבנייה והקמת הגשר 
בתנאי שייסלל כביש חדש עם מדרכות ומערכות 
ניקוז לאורך כל רחוב רבי נחמן מברסלב )בלינסקי 
פי  על  דולר.  אלף   55 הבנייה  כשעלות   – לשעבר( 
רביעי  ביום  הסכם הפשרה שנחתם שבוע שעבר 
בין עסקני ‘איחוד ברסלב באומן’ לבין ראש העיר 
כי מלבד הוצאות בניית הגשר החדש  אומן עולה 
לשאת  באומן’  ברסלב  ‘איחוד  יצטרכו  לכהנים 
הניקוז  ומערכות  המדרכות  של  הבנייה  בהוצאות 
ורק  האוטובוסים,  לחניית  עד  הרחוב  כל  לאורך 
המוביל  הגשר  את  חזרה  לבנות  יוכלו  מכן  לאחר 

לציון הק’.
שמסתכמות  הכבדות  ההוצאות  את  לממן  בכדי 
ב-55 אלף דולר ‘איחוד ברסלב באומן’ נערך בימים 
אלו להתרמה מאסיבית בקרב חסידי ברסלב. גבאי 
בארץ  ברסלב  חסידי  של  בריכוזים  הכנסת  בתי 
ובעולם קיבלו הנחייה להודיע לציבור המתפללים 
בבתי הכנסיות על גיוס ההתרמה למטרה הנחוצה.

בניגוד לחוק:  מפרקים את גשר הכהנים

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

בעומר, “ו ל”ג  על  מרמז  הזה  הפסוק   - גלעד”  יעקב  לו  יקרא 
חז”ל:  מאמר  ידי  על  העניין  ויבואר  ל”ג.  אותיות  הוא  גל  כי 
כזקן’. המשל בזה  נדמה  נדמה להם כבחור, במתן תורה  ‘בים סוף 
לתינוק שמרגילין אותו לילך לבית הספר, ומרגיל אותו אביו על ידי 
דבר שהתינוק מתאוה לו, דהיינו שאומר לו ששם בבית הספר יש 
דבר שהתינוק מתאוה לו, ועל ידי זה מרגילו לילך לבית הספר, וכיון 
שמרגילו אז לומד עמו הרבה תורה - כך הקדוש ברוך הוא, הראה לנו 
בים סוף ניסים ונפלאות, ולא היה עיקר הטעם של הניסים ונפלאות 
- הניסים והנפלאות עצמם, רק הניסים והנפלאות עשה והראה לנו 

כדי שנדע שיש אלוק בעולם, ונתאוה לו לעבדו.

נתאוה  זה  ידי  שעל  כדי  סוף,  בים  ונפלאות  ניסים  לנו  עשה  ולכך 
עיקר  ונמצא,  שלם.  בלבב  ולעבדו  תורה  מתן  ביום  התורה  לקבל 
הניסים והנפלאות היה בים סוף כדי שנקבל התורה במעמד הר סיני 
ונתאוה לו לעבדו ולקבל התורה. והבחינה הזאת של יציאת מצרים 
מאירה עד ל”ג בעומר, ומל”ג בעומר מתחיל ההארה של מעמד הר 

סיני שהיא קבלת התורה. 

תורה,  למתן  הכנה  היה  מצרים  יציאת  של  שההארה  כתבנו  וכבר 
הניסים.  ידי  על  תורה  למתן  כדי שנתאוה  היה  והנפלאות  והניסים 
וזהו: “ויקרא לו יעקב גל עד”, כלומר: כיון שמגיע ג”ל, שהוא מרמז 
התורה.  קבלת  הארה  בחינות  להאיר  מתחילין  אז  בעומר,  ל”ג  על 
ומילת ‘עד’ הוא מלשון “עדי עדיים”, “הורד עדייך”, כלומר שעד ל”ג 
בעומר היה ההארה של יציאת מצרים, ומל”ג בעומר מאיר ההארה 

של קבלת התורה שמרומז במילת ע”ד שרומז על התורה.
)קדושת לוי, פר’ ויצא(

טאטע
054.844.1858 | tate.odel@gmail.com
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