
  

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 

מתקשרים א שכולם  בעומר,  ל"ג  ערב  בשבת  נמצאים  נו 
שמיא  מן  וקדיש  "עיר   - יוחאי  בר  שמעון  לרבי  ונוסעים 
על מנת להתקדש   - זרעו"  "כי לא תשכח מפי  בר  נחית" 
ולפעול ישועות שכל כך צריכים בדור הזה, כמובא ש"כדאי הוא רבי 
שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק" )ברכות ט.(. ויש להבין עניין זה, 
שרבי שמעון פועל ישועות בשעת הדחק, על פי המובא בליקוטי 
לו רבי  "'כשהיה רבי עקיבא בתפיסה, אמר  ס'(:  )ח"ב תורה  מוהר"ן 
שמעון בן יוחאי: רבי, למדני תורה, ואם לאו, אני אומר ליוחאי אבא 
יאמר  שרשב"י  מאוד,  מאוד  תמוהים  והדברים  למלכות'.  ומוסרך 

כדברים האלה לרבו שימסרֹו למלכות".

להמתיק הדין ולהמשיך החסדים 
ומובא בהמשך התורה הנ"ל, שרשב"י רצה להמתיק את הגבורות 
מעל רבו, רבי עקיבא, ועל כן אמר לו כך כי על ידי זה המתיק מעליו 
מצד  הוא  עצמו  רשב"י  לכאורה  להבין:  צריך  ועדיין  הגבורות.  את 
הגבורה, כי הוא שייך לספירת ההוד, שהיא מצד הגבורה, וכמובא 
להו  אמר  וז"ל:  גבורות,  בעל  היה  שרשב"י  יז(  מעילה  )גמ'  במעשה 
רבי יוסי אנא אזלין דלמא עניש ליה ר' שמעון דקא מסתפינא וכו' 
ואמר רבי שמעון בסוף אל יחזור הבן אצל אביו עיי"ש, ואם כן איך 
הוא רצה להמתיק את הדין מרבי עקיבא ולהמשיך חסדים, כמובא 

שם בתורה.
עקיבא,  שרבי  שם  כמובא  הוא  העניין  אלא 
מצד  רק  היה  הוא  אז  גרים,  בן  שהיה  כיון 
החסד,  של  העניין  את  לו  היה  ולא  הגבורה 
שזה העניין של האב, כי היה בן גרים כידוע, 
ולכן כשלימד רבי עקיבא לתלמידים שאינם 
בכלים  נתפסו  שלו  המוחין  רהיטי  הגונים 
הדין.  מידת  התעוררה  זה  ידי  ועל  שלהם, 
גדול  היה  שלו  שאבא  כיון  שמעון,  רבי  אבל 
ולכן  אביו.  מצד  חסדים  לו  היו  בישראל, 
'אני אומר ליוחאי אבא  לו רבי שמעון:  אמר 
ומוסרך למלכות', היינו: שאומר תורה, שיש 

בה חסדים מצד האב, ועל ידי זה יביא את רבי עקיבא לתוך בחינת 
גדלות, ויתקן את המוחין שנתפסו בכלים הלא נכונים, ולכן הסכים 
ותיקון  החסדים  התגלות  יש  ידה  שעל  תורה,  לומר  עקיבא  רבי 

לגבורות הנ"ל.
עקיבא,  רבי  לרבו,  חסדים  להמשיך  היה  רשב"י  שבכח  נמצא 
הדין  ממתיק  שמעון  שרבי  כך  אם  ובוודאי  דינים,  ממנו  ולהמתיק 
שרבי  שאחרי  וזה  מאיתנו.  הדין  להמתיק  הוא  יכול  ודאי  מרבו 
שמעון ובנו אלעזר יצאו מהמערה לאחר שלש עשרה שנה היה רבי 
אלעזר שורף אנשים במבטו, ורבי שמעון מרפאם, כי לרבי שמעון 

יש כוח של ריפוי וישועות. 
עוד מובא שאחרי שהיו רשב"י ורבי אלעזר במערה שתים־עשרה 
שנים, נפטר הקיסר, והיו צריכים לבשר את זה לרשב"י. אז אליהו 
הנביא שאל 'מי יודיע לרשב"י?', והדבר לא מובן: והרי אליהו הנביא 
למד עם רבי שמעון כל יום במערה כמובא, ואם כן מדוע לא יכול 
היה אליהו הנביא לומר בעצמו לרשב"י?! למה הוא חיפש מישהו 
שיגיד במקומו?! ואפשר לתרץ שאליהו ידע שאם רבי שמעון ייצא 

מן המערה עם רבי אלעזר בנו הם יחריבו את העולם, ולכן לא רצה 
"להחריב  ואמרה:  בת־קול  יצאה  כי  למערה,  חזרו  ולכן  לו.  להודיע 
אבל  גבורות,  בבחינת  היו  כי  למערתכם!",  חיזרו  יצאתם?!  עולמי 
הגבורות  את  רשב"י  המתיק  במערה,  שהיו  נוספת  שנה  אחרי 

בשרשם, והמשיך את החסדים שמצד אביו, כפי שביארנו לעיל. 
ועל עניין הישועות שרשב"י פועל עבורנו, כותב רבי נתן )בתפילה 
הנוראה שחיבר לכבוד רשב"י וציונו הקדוש, בליקוטי תפילות ח"ב תפילה 
מ"ז( וז"ל: רבונו של עולם, תן בלב הצדיק הקדוש והנורא הזה )אם 
יזכה להיות בארץ ישראל על קבר רשב"י יאמר: השוכן פה( ובלב 
בעדי  ויעמדו  ממני,  פניהם  יסתירו  לבל  אמיתיים  הצדיקים  כל 
טובות,  נקודות  בי  ולמצוא  ולבקש  בזכותי  להפוך  יושר,  למליצי 
וימליצו טוב בעדי שתקרבני אליך ברחמים, ותתן בי לב חדש ורוח 
אליך  לשוב  באמת  מעתה  להתעורר  שאזכה  בקרבי,  תתן  חדשה 
באמת ובלב שלם. אי שמים הפגינו בעדי, כל בעלי רחמים וחמלה 
ואין  "ִּביֵון מצולה  חמלו עליי, כל שוכני עפר העתירו בעד מוטבע 

ָמֳעָמד" כמוני, עכ"ל.

יום משתה ושמחה 
עניין הנסיעה לרשב"י וההשתטחות על קברו מובאת כבר בכתבי 
י"ב(, שם מתאר רבי חיים  האריז"ל )שער הכוונות, דרושי פסח דרוש 
ויטאל נסיעת רבו לל"ג בעומר ואת מעמד החלאקה של האריז"ל 
ישראל  שנהגו  מנהג  "עניין  וז"ל:  לבנו, 
ללכת ביום ל"ג לעומר על קברי רשב"י ורבי 
אלעזר בנו, אשר קבורים בעיר מירון כנודע, 
ואוכלים ושותים ושמחים שם, אני ראיתי 
ביום  אחת  פעם  לשם  שהלך  ז"ל  למורי 
ל"ג לעומר, הוא וכל אנשי ביתו, וישב שם 
ההוא,  השבוע  של  ראשונים  ימים  שלשה 
ממצרים,  שבא  הראשונה  פעם  היה  וזה 
ויודע  בקי  היה  אז  אם  יודע  אני  אין  אבל 
כך.  אחר  שהשיג  הנפלאה  הזו  בחכמה 
שבשנה  לי  העיד  שאגי"ש  יונתן  והה"ר 
שהוליך  ז"ל,  מורי  עם  ללמוד  אצלו  אני  שהלכתי  קודם  הראשונה 
את בנו הקטן שם עם כל אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו כמנהג 

הידוע, ועשה שם יום משתה ושמחה", עכ"ל.
אחרי  שנהגו  שליט"א  שפירא  שמעון  ר'  מהרה"ח  שמעתי  והנה 
ההדלקה בציון הרשב"י ללכת לציונו של התנא רבי יוחנן הסנדלר, 
)בראשית  במדרש  הגירסא  פי  על  מובן  זה  ודבר  שם.  גם  ולהדליק 
תלמידים  שבעה  הסמיך  מיתתו  ביום  עקיבא,  שרבי  ס"ב(  רבה 
באותו היום, ואחד מהם היה רבי יוחנן הסנדלר, וכן על פי הגירסא 
שבל"ג  דהיינו  שמחתו',  'יום  גרסינן  מיתתו'  'יום  לגרוס  שבמקום 
שאר  הוסמכו  עמו  הסתם  ומן  עקיבא,  רבי  ידי  על  הוסמך  בעומר 
יוחנן  רבי  של  שמחתו  יום  גם  הוא  זה  שיום  נמצא  התלמידים, 
הסנדלר. ולכן הולכים גם אליו, שבאותו יום הוסמך גם הוא. יהי רצון 
שנזכה בזכות רשב"י, רבי יוחנן הסנדלר, וכל הצדיקים האמיתיים, 
בגאולה  צדקנו  משיח  בביאת  ולראות  הישועות,  כל  את  לפעול 

האמיתית והשלמה בקרוב ממש, אמן. 
שבת שלום ומבורך!

אנו צריכים להתפלל 
לקב"ה, שהצדיקים 

שכוחם גדול והם יכולים 
לשנות את גורלנו, יפעלו 
למענינו את כל הישועות!

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

"כדאי הוא רבי שמעון"

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 אמור

ט"ז אייר ה'תשע"ז

גליון מס' 527

דבר ראש הישיבה

"חמץ תאפינה ביכורים לה'" - לפעמים נמשך על האדם 
אתערותא  שום  בלי  מלמעלה,  גדול  והתנוצצות  הארה 
להחמיץ  ולבלי  גדול,  בחפזון  יתברך  אחריו  לרוץ  צריך  ואז  דלתתא, 
יוכל להיכשל  ליישב דעתו,  ירצה אז  כי אם  כלל,  וליישב דעתו  מוחו 
וליפול מאד, מאחר שההשגה גדולה ושגבה מאד מאד מכלי המוחין 

שלו, מאחר שבאה מלמעלה בלי אתערותא דלתתא. 
ולבלי  המח  את  להחמיץ  לבלי  אז  שנשמרים  בעצמו,  זה  ידי  ועל 
בחינת  נעשה  בעצמו  זה  ידי  על  רשות,  לנו  שאין  במה  להסתכל 
אתערותא דלתתא, עד שאנו זוכין לקבל אחר כך המוחין בהדרגה 
כסדר, ואז כל אחד לפי בחינתו זוכה לבחינת כח המסדר 

והמיישב את שכלו, ואז אין צריכין חפזון, כי נמשך עלינו הארה 
מבחינת "תכלית הידיעה אשר לא נדע", על ידי שנמשך עלינו הארת 

בחינת כתר, שהוא מלשון 'המתנה' דייקא. 
ובשבועות  לגמרי,  הותר  כך  ואחר  בפסח,  החמץ  איסור  בחינת  וזה 
שכתוב  כמו  הלחם,  שתי  ממנו  שמביאין  עד  כך,  כל  החמץ  נתתקן 
"חמץ תאפינה", כי אז מעלין בחינת החמץ לשרשו העליון בקדושה 
העליונה שהוא בחינת כח המסדר, שהוא בחינת 'המתן', בחינת 'כתר', 

שזהו בחינת חמץ שנעשה על ידי המתנה ושהיה.     
)אוצר היראה, השגת אלקות, אות י' - עפ"י ליקו"ה, הל' נפילת אפיים ד, יא;יב;כג(
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חפזון ו'המתן'



מים עמוקים
"לכם" - 'לעצמכם'

לצעירי הצאן  עולה לגדולה..

לעצמכם' "ו  - '"לכם"   - לכם"  ספרתם 
אחד  שכל  דייקא,  דרשב"י(  )מכילתא 
שהוא  העומר,  ספירת  לספור  צריך 
ולא  שהוא  מה  כפי  לעצמו  התחזקות  בחינת 
יפול בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו בני גילו 
מידה  שהוא  פי  על  אף  כי  הרבה,  ממנו  טובים 
ממנו,  טוב  אדם  כל  ולהחזיק  ענו  להיות  טובה 
אבל אם יפול בדעתו על ידי זה ח"ו אין זה ענוה, 
אדרבא - זהו גדלות גדול, שאין נאה לו שיעבוד 
איזה עבודה להשם יתברך, ועדיין הוא רחוק כל 
להרהר  כי אסור  זכו למה שזכו.  כבר  וחבריו  כך 
אחרי המקום, ומי יודע מאיזה מקום הוא ובאיזה 
מקומות נמשך על ידי מעשיו, כי אין אדם דומה 
לחברו כלל. וכן כל אדם שרוצה לצאת מטומאתו 
"כדי  העומר,  ספירת  בחינת  שזה  וזוהמתו, 
הימים  לספור  צריך  וכו',  עמך"  נפשות  שיטהרו 

לעצמו דייקא, ואל יפיל אותו חברו כלל ח"ו. 
לעצמכם'   - '"לכם"   - לכם"  "וספרתם  וזהו 
על  ז"ל  רבינו  שכתב  וכעין  היטב,  והבן  דייקא, 
התקרבות  שעיקר  אברהם",  היה  "אחד  פסוק 
ידי  על  היה  יתברך  להשם  ע"ה  אבינו  אברהם 
ולא  בעולם,  אחד  רק  שהוא  תמיד  שחשב 
הסתכל על שום מונע ומעכב ומבלבל וכו' )עיין 

בתחילת ליקוטי מוהר"ן חלק ב' עניין זה(. 
מניעות  מיני  כמה  שיש  כמו  ובאמת 
מהמונעים הרשעים, או מתנגדים הרוצים 
למנוע מהאמת בכמה הסתות ופיתויים 

גם  יש  כן  כמו   - וכו'  וחלקלקלות  ליצנות  ודברי 
כמה מיני מניעות וחלישות הדעת אפילו מחבריו 
בכתב,  לבאר  אפשר  אי  זה  וכל  באמת.  ואוהביו 
רק כל אחד יבין בעצמו כפי ענייניו, וכנגד כל מיני 
לילך  צריכין  שבעולם  הדעת  וחלישות  מניעות 
בדרך הנ"ל, בבחינת "אחד היה אברהם", לחשוב 

כאילו הוא יחידי בעולם כנ"ל.
וזה בחינת "וספרתם לכם" - '"לכם" - לעצמכם' 
והתם  החכם  של  בהמעשה  שמובא  וכמו  כנ"ל, 
שם  מבואר   - ט'(  מעשה  מעשיות  )סיפורי 
המלאכה  יכול  היה  ולא  וכו',  רצען  היה  שהתם 
כראוי, ומנעל שלו היה בג' קצוות וכו', והוא היה 
מתפאר בו מאד כמה נאה ויפה המנעל הזה וכו'. 
והיתה שואלת לו אשתו: 'אם כן מפני מה שאר 
בעלי מלאכות נוטלים ג' זהובים בעד זוג מנעלים, 
ואתה אינך לוקח כי אם אחד זהב וחצי?' השיב 
לה: 'מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי 
מיין  איז  דאס  אין  מעשה,  יענימס  איז  )'דאס 
הלא  מאחרים?!  לדבר  לנו  למה  ועוד  מעשה'(, 
בהמנעל  מרוויח  אני  וכמה  כמה  לחשוב  נתחיל 
זה מיד ליד: העור הוא בכך' וכו', עיין שם כל זה 
היטב והבן, כי במעשה הזאת מבינים רוב העולם 
יתברך:  השם  לעבודת  הנוגעים  דברים  כמה 
ולהיות  התמימות,  בדרכי  להתנהג  שצריכין 
גדול.  ודחקות  בעניות  אפילו  תמיד,  בשמחה 
וגם עבודתו ותפילתו אינו בשלימות כלל, אף על 
יסתכל  ולא  תמיד,  בחלקו  בשמחה  יהיה  כן  פי 

בכפלי  כנגדו  פרנסה  להם  שיש  כלל  העולם  על 
כפלים, ויש להם אכילה ושתייה ומלבושים נאים 
בריבוי  תמיד  דאגות  מלאים  כן  פי  על  ואף  וכו', 
הם  ובתפילה  בתורה  ה'  בעבודת  וגם  חסרונות, 
אל  כן  פי  על  ואף  פעמים,  אלפים  ממנו  גדולים 
בחלקו  שמח  יהיה  רק  כלל,  מזה  בדעתו  ייפול 
כל  אצלו  היה  שלו  שהלחם  שם  כמבואר  תמיד, 
שגמר   - שלו  ומנעל  וכו',  שבעולם  המאכלים 
בכמה ימים ביגיעה גדולה, והיה מלא חסרונות, 
והרוויח בו פחות הרבה מאחרים - אף על פי כן 
ולא  הרבה,  בו  והתפאר  מאד,  בעיניו  יקר  היה 
הסתכל על אחרים כלל, ואמר: 'מה לי בזה? זה 

מעשה שלו וזה מעשה שלי', וכנ"ל.
ורבינו ז"ל רמז בעצמו, אחר שסיפר מעשה זאת, 
שכוונתו לעניין תפילה ועבודת ה', כמו שמובא 
"ואם התפילה אינו  שם בסוף שאמר רבינו ז"ל: 
שם.  עיין  והבן",  קצוות  בג'  מנעל  היא  כראוי 
גדול  בתמימות  להתנהג  שצריכין  כנ"ל,  היינו 
וצריכין לדקדק בכל המעשה  כדרכי התם הנ"ל, 
הנ"ל  התם  מדברי  ועצות  מוסר  לעצמו  ליקח 
ולילך בדרכיו, ולהיות בשמחה תמיד, ואל יבלבל 
אותו העולם כלל, ואפילו חבריו שזוכין לתפילה 
ועבודה הרבה יותר ממנו, אף על פי כן אל ייפול 
בדעתו מזה כלל - רק יהיה בשמחה תמיד בכל 
נקודה ונקודה טובה שמרוויח בתפילתו ועבודתו 

איך שהוא, עיין שם בהמעשה ותבין.       
)עפ"י ליקו"ה, הל' פסח ט, כב(

מי ששונא גזל עולה לגדולה
)מתוך ספר המידות, גזל(

 מאת אוריאל פלד



“שבת שבתון”

חוות דעתסיפור השבוע

ענף ב  לצד  בבלגיה,  אנטוורפן  עיר 
גם  פורחת  המשגשג,  היהלומים 
תעשייה מפותחת של תכשיטים 

שבה השתלבו בהצלחה יהודים רבים.

מגרוזיה  שהיגר  אליהו,  היה  מהם  אחד 
זהב  לתכשיטי  חנות  בעל  והיה  לבלגיה, 

ברחוב שבו היו חנויות רבות דומות.
שבתי  הרב  ובין  בינו  חם  קשר  נרקם 
סלבטיצקי שליט"א, רב הקהילה היהודית 
מצוות  כמה  לקיים  החל  הוא  המקומית. 
כשרות,  ושמירת  תפילין  הנחת  כמו 
אבל  נוספת.  מצווה  פעם  מדי  והוסיף 
 - להתקדם  מסוגל  היה  לא  אחד  בתחום 
גם  הסוחרים,  חבריו  כרוב  שבת.  שמירת 
הוא המשיך לפתוח את חנותו בשבת. הוא 
נהג לומר לרב כי שבת היא יום המכירות 
הטוב ביותר, והרב השיב כי אין בכך ברכה, 

אך ללא הועיל.
ואמר  לרב  אליהו  הגיע  אחד  יום 
בהתרגשות: "הרב, החלטתי שלא לפתוח 

את חנותי בשבת!"
הרב התרגש לשמע דבריו ועודדו מאוד.

לא  אליהו  שבהם  חודשים  כמה  עברו 
אחד  ראשון  יום  בשבת.  חנותו  את  פתח 
התקשר אליהו לרב ואמר: "כבוד הרב, אני 
חייב לראותך בדחיפות! אני זקוק לתיקון 

גדול מאוד!"
"מה קרה?" שאל הרב בדאגה.

אליהו החל לספר: "אתמול הייתה השבת 
שלפני ראש השנה ה'אזרחית' )למניינם(, 
הזהב  סוחרי  בפי  בהשאלה,  שנקראת, 
שבה  משום  הגדול',  'השבת  היהודים 
תכשיטים  הנוצרים  הבעלים  כל  קונים 
מעלה  עולה  המכירות  היקף  לנשותיהם. 
מעלה והרווח עצום. כל הלילה התהפכתי 
מלחשוב  לחדול  יכולתי  לא  במיטתי. 
כאשר  מחר.  שאפסיד  המכירות  יום  על 
מתהפכים.  שמעיי  חשתי  בבוקר  קמתי 
לבית  והלכתי  מחשבותיי  על  התגברתי 
הייתי  לא  התפילה  כל  במשך  הכנסת. 
לעבור  החלטתי  התפילה  בסיום  מרוכז. 
ולהמשיך  להציץ  חנותי,  של  הרחוב  דרך 
הלאה. נכנסתי לרחוב. מה אומר לך, כבוד 
כל  מנשוא:  קשה  מחזה  היה  זה  הרב... 
רק  מקום.  אפס  עד  מלאות  היו  החנויות 
החנות שלי הייתה סגורה, ריקה ושוממה.

סמוכה  מחנות  חבר  בי  הבחין  "פתאום 
ושאל: 'מה נשמע אלי, יצאת לגמלאות?'

"'לא', עניתי, 'אני לא פותח בשבת'.
במשוגע.  שמביטים  כמו  בי  הביט  "הוא 
לגמרי.  רציני  'אני  ואמרתי:  המשכתי 
כבר כמה חודשים איני פותח את החנות 

בשבת'.
"הוא הביט בעיניי ואמר: 'שמע טוב, אלי, 
אבל  השנה,  שבתות  כל  את  לאלקים  תן 
שבת אחת הוא חייב לתת לך. איך אפשר 
הגדול'?!  ב'שבת  החנות  את  לסגור 
תפקח את העיניים ותראה מה קורה 

פה. אני מתפלא עליך...'

על  שצבאו  ההמונים  על  הצביע  "הוא 
ברגע  אבל  התפתיתי,  כמעט  החנויות. 
האחרון נשאתי את רגליי ומיהרתי לביתי. 
עשיתי  לגמרי.  מבולבל  הביתה  נכנסתי 
הרגשתי  ואז  וילדיי,  לאשתי  קידוש 
צמידים,  ריחפו  עיניי  לנגד  סחרחורת. 
התכשיטים.  ויתר  טבעות  שרשראות, 
חשבתי על כל חבריי שבסוף היום יצחקו 
רגליי  נחמץ.  ולבי  הבנק  אל  הדרך  כל 
ידעתי  הזה  ברגע  החנות.  אל  לחזור  רצו 
'איני  קיצוני.  מעשה  לעשות  שעליי 
לקחתי  ביתי,  לבני  אמרתי  טוב',  מרגיש 
לחדר  ונכנסתי  וודקה  בקבוק  בהיחבא 
בקבוק,  חצי  לתוכי  רוקנתי  שם  השינה. 
בשינה  שקעתי  שתיים  או  דקה  וכעבור 
השבת.  במוצאי  רק  והתעוררתי  עמוקה 
אותי  מסעיר  שמשהו  הרגישה  אשתי 

והבינה שאני זקוק למנוחה".
הרב",  "כבוד  סיפורו.  את  סיים  אליהו 
עליי  עברה  שככה  מצטער  "אני  אמר, 
אליך  באתי  ובשינה.  בשכרות   - השבת 

לבקש תיקון".
עיני הרב נמלאו דמעות.

אליהו החל לבכות: "האם זה אכן דבר כל 
כך נורא. האם אין לי שום תיקון?!"

דקות  לכמה  זקוק  היה  סלבטיצקי  הרב 
אליהו  "לא,  מהתרגשותו.  להירגע  כדי 
היקר", פתח ואמר, "לא הבנת. איני בוכה 
בוכה  אני  להפך,  שלך.  העוון  גודל  על 
יותר  ובעצם הרבה  צדיק,  מקנאה. אתה 
תשובה  שבעלי  במקום  שכן  מצדיק, 
אינם  גמורים  צדיקים  אפילו  עומדים 

יכולים לעמוד".
בדבריו:  המשיך  והרב  נבוך  נראה  אליהו 
"ראה, אני בוחן את השבת שעברה עליי 
ומנסה להשוותה לשבת שלך. אני קמתי 
לבית  הלכתי  במקווה,  טבלתי  בבוקר, 
שום  ורוגע.  בנחת  והתפללתי  הכנסת 
שלי  השבת  שלוות  את  טרד  לא  דבר 
ושום סערה לא התחוללה בקרבי. שבתי 
בשר  דגים,  עם  שבת  לסעודת  הביתה 
השבת  מה  ברור  תענוג.  ממש  וזמירות. 
מה  לי  ברור  לא  זאת,  לעומת  לי.  תרמה 

אני הקרבתי למענה...
רגיל  שהיית  לאחר  שלך,  השבת  "ואילו 
בשבת,  חנותך  את  לפתוח  שנים  במשך 
ניצב  אתה  והנה  מכך.  וחדלת  התגברת 
מול כל החנויות המלאות קונים, מתלבט 
לעמוד  מצליח  זאת  ובכל  ומתייסר, 
עונג  איזה  מושג  לך  יש  העצום.  בניסיון 
גרמה השבת שלך במרומים?! כעת אתה 

מבין מדוע אני מקנא בך?!"
)עודד מזרחי(
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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

הגאולה תלויה בשמירת שבת קודש הקדשתי את חיי לרבי שמעון 

בהדסה ה  . “האחרונה”  במחלקה  שכב  וא 
ד”ר  למכשירים   מחובר  גופו  כרם  עין 
וקסלר שטיפל בו, חרץ את אחריתו: ‘יש 
לך ימים ספורים לחיות’, הודיע לו בצער. ואז הוא 
לצפון  עד  ולנדוד  החולים  בית  את  לעזוב  החליט 
זיע”א  הרשב”י  של  ציונו  על  ולהשתטח  הארץ 
למחלתו,  מזור  וימצא  ייוושע  שאם  נדר,  הוא 
הריהו מבטיח להיות עזר לתנא האלוקי ולהקדיש 
העולים  האורחים  את  להכניס  מנת  על  חייו  את 
אם  לספר,  ממשיך  וקסלר  ד”ר  היום  עד  מירונה: 
עולם  של  שהריבונו  בגלל  רק  זה  חי  הזה  היהודי 
נותן לו כל רגע חיים חדשים. אין לי הסבר אחרת”.

הכל התחיל מרשב"י  
והיה ונקלעתם למירון בערב שבת שעות ספורות 
להתארגן  הספקתם  ולא  השבת  תפרוס  טרם 
לסעודות שבת, הכנסת האורחים של רבי עובדיה 

חבה מחקה לכם בצמוד לציונו של התנא הקדוש
בלון גז זעיר, מים העוברים דרך צינורות המחוברים 
לרכבים מקרטעים שמהווים מחסן זמני לתכולות 
את  שקולטות  וגדולות  רחבות  ופלטות  השונות, 
שלא  מי  כבר  אין  היום,  המהבילים.  סירי-הענק 
של  האורחים  ‘הכנסת  המקומי  השם  את  מכיר 
עובדיה’ במירון. תחת סככה אוורירית הסוככת על 
ישובים  המקום,  על  שצובאים  הרבים  האורחים 
העולים לציונו של התנא האלוקי זיע”א וסועדים 

אחרי בואם מהדרך הארוכה 
מספר  הרשב”י   בציון  הנס  מאז  התחיל  הכל 
אורחים  להכניס  הבטחתי  רק  חבה,  עובדיה  הרב 
ממירון  זז  לא  אני  מאז  במתנה  חיי  את  וקיבלתי 

ומאכיל את העולים לציון 563 יום בשנה.
החיה  רוחו  בעצמו,  עושה  הוא  המלאכה  את   
להביא  יכול  “אני  העת  כל  העסק  את  מנווטת 
יש  מספר.  הוא  בקביעות”,  לי  שיסייעו  אנשים 
אנשים שיסייעו לי מעט לכסות השולחנות במפת 
לתת  משכורות  לי  אין  “אבל  לבנה קלילה,.  ניילון 
שיש  האורחים  הכנסות  ממפעלי  בשונה  להם. 
נאותה”.  משכורת  לעובדיהם  המעניקים  באזור 
פעם הייתי עוד הולך לבורסת היהלומים ברמת-גן 

והייתי מתרים אנשים לכך. 
מירון  של  הסמלים  לאחד  שהפך  עובדיה  רבי 
מספר כי בשנים האחרונות  גורמי חוק אטומים 
את  המעטה,  בלשון  חיבבו,  לא  ואבירי-לב, 
של  המיקום  אורחים”.  ההכנסת  “מפעל 
ממקום  וזע  נד  אורחים’  ה’הכנסת 

למקום. בתחילה ההכנסת אורחים עברה לכניסה 
למושב מירון, אחרי כן היה ממוקם בסמוך למפעל 
פונה,  ‘שזיפרון’ שבמעלה הישוב, עד שאף משם 
תיירות  גורמי  בהוראת  שונים,  גורמים  לטענת 
שונים, שהוריקו בדרך לניקוי וצחצוח ציון הרשב”י 
של  את  ובכללם  חוקיים,  בלתי  מבנים  כמה  גם 

חבה.
מירון”,  של  למכולת   ₪  38,000 של  סך  חייב  “אני 
הקודרת,  התמונה  למרות  אולם  חבה  מפטיר 
מתברר כי כמו תמיד, גם כאן ישועת ה’ כהרף עין. 
תבוא.  בוא  תמיד  לתרומות,  הציבורית  ההיענות 
שטרות  ותוחבים  בעלי-ממון  מגיעים  עת  מדי 
אדומים. יום אחד הגיע מישהו עתיר-ממון לכאן, 
כרטיס  את  לו  הביא  האורחים,  הכנסת  לאוהל 
לא  שזה  עד  ‘תגהץ  עליו;  ופקד  שלו  האשראי 
יעבור’, וכך הווה באמת. בפעם יהודי עשיר שראה 
את פעלותו לקח אותו לחנות המכולת ושם גיהץ 
 30,000 שלו   האישי  האשראי  מכרטיס  חובו  על 

באחת. 

הצדיק מחזיר לו טובה 
הטבע  לפי  שאינן  ישועות  של  משאיות  לנו  “יש 
כלל”, מדגיש חבה לפני כשנתיים, הגיע לכאן אדם 
לו  הצעתי  גלגלים,  בכיסא  הנישאת  רעייתו,  עם 
שיתרום לנו מדי חודש, כמה שיוכל ויחפוץ, וודאי 
כלל  על  שנה  ראשית  כל  תרם  הוא  ישועה.  יראה 
קבעו  שהרופאים  אף  להאמין,  ולא  החודשים, 
ברורות, כי זהו שיתוק לכל החיים, היא קמה וגם 

ניצבה על רגליה”.
אין בכלל מה להתפעל הרי זה ברור שמי שמשמח 
את הצדיק ודואג לבאים על קברו, הצדיק מחזיר 
לו טובה בחזרה מסיים ר’ עובדיה וחוזר לערבב את 

הסירים לקראת שבת

רשב”י כל השנה: עובדיה מכניס אורחים במירון

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  
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   אירופניםביותר
שירות אירופאי בכל העולם EUROPNIM

לטוס לכל מקום בעולם
בסטנדרט שירות אירופאי

בס“ד

הראשי־ש כל  כי  קדש”,  למקראי  “תחילה  נקראת  בת 
קדושתם  מקבלין  כולם   - והימים־טובים  חדשים 
מקדושת שבת־קודש. ועל כן בפרשת המועדים התחיל: 
ִביִעי ַׁשַּבת  ַהּׁשְ ּוַבּיֹום  ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה,  “ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי. ֵׁשֶׁשת 
תחילה  הוא  שבת  כי  המועדים,  שאר  מפרש  כך  ואחר  ַׁשָּבתֹון”, 
כל  כי  להו,  דמקדשי  הוא  ישראל   - יום־טוב  כי  קודש.  למקראי 
ידי שמגלין  הימים־טובים הם בחינת התגלות הדעת, שנעשה על 
ההסתרה - שזה תלוי בישראל, שהם צריכין לעסוק בעבודת השם 
ובתורה - שהיא שמא דקודשא בריך הוא - ועל ידי זה קוראין את 
החי החיים, וממשיכין ממנו חיות שהוא בחינת הדעת, שעל ידי זה 
נתגלין ההסתרות ונתהפכין לדעת גדול ביותר. נמצא שכל זה תלוי 

בעבודת ישראל. 
אבל קדושת שבת היא קביעא וקיימא מעצמה, כמו שאמרו רבותינו 
אפילו  כן  ועל  לשם,  מגיע  פגם  שום  ולא  הסתרה  שום  ואין  ז”ל, 
נפשי”  שנאה  ומועדיכם  “חדשיכם  כתיב:  שאז  ההסתרה,  בשעת 
‘ואילו שבת לא קאמר’, כמאמר חכמינו ז”ל, כי שבת  )ישעיה א, יד(, 
הוא שמא דקודשא בריך הוא, וכביכול בשבת נמשך ונתגלה החיות 
הקדושה  בעצם  כי  לשם,  מגעת  הסתרה  שום  שאין  החיים,  מחי 

כביכול אין פגם מגיע לשם, כידוע, כי ‘איהו לא אשתני בכל אתר’. 
וזה בחינת קדושת שבת שקביעא וקיימא, כי קדושתה הוא ממנו 
יתברך בעצמו, ואפילו בתוך הגלות והתגברות ההסתרה כל כך, עד 
שכביכול נפגם קדושת ראשי־חדשים ויום־טוב כנ”ל, אף על פי כן 

אין קדושת שבת נפגמת, בחינת ‘ואילו שבת לא קאמר’. 
לתוך  והדעת  החיות  את  קורין  שבת  מקדושת  אדרבא,  כן,  ועל 
בהם  גם  ההסתרה  שתתגלה  עד  וראשי־חדשים,  הימים־טובים 
הגאולה  כן  ועל  טוב.  יום  קדושת  עיקר  שזה  לדעת,  ותתהפך 
תלויה בשמירת שבת, כמאמר רבותינו ז”ל, כי על ידי שבת נתגלה 

ההסתרה ומתהפכת לדעת, שזהו עיקר בחינת הגאולה.
)אוצר היראה, מועדי ה’-שבת, אות ע”ט - עפ”י ליקו”ה, הל’ ר”ח ג’( 
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