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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 

את א  ומברכים  משפטים  בפרשת  עתה  נמצאים  נו 
בשמחה",  מרבים  אדר  ו"משנכנס  אדר,  חודש 
ה'  בתורה  מביא  רבינו  כי  במשפט,  תלויה  והשמחה 
שלשמחה זוכים דווקא על ידי ישרות הלב, והוא לומד זאת 
מן הפסוק "ולישרי לב שמחה". נמצא שכדי להיות בשמחה 
הדעת,  וישוב  נפש  חשבון  דהיינו  משפט,  לעשות  צריכים 
שעל זה אמר רביז"ל שצריך שיהיה לאדם שעה ביום בה הוא 
עושה חשבון נפש, ובה יש לו לב נשבר, אבל שאר היום יהיה 
בשמחה. כי זה תלוי בזה - על ידי שיש חשבון נפש, על ידי 

זה זוכים שאר היום לשמחה. 

וזה לשונו: "אף שגם לב נשבר הוא טוב מאד, עם כל זה הוא 
רק באיזו שעה, וראוי לקבוע לו איזה שעה ביום לשבר לבו 

כמובא  יתברך,  לפניו  שיחתו  ולפרש 
להיות  צריך  כלו  היום  כל  אבל  אצלנו, 
יכולין  בקל  נשבר  מלב  כי  בשמחה 
יכולין  מאשר  יותר  שחורה,  למרה  לבוא 
להיכשל על ידי שמחה, חס ושלום, לבוא 
קרוב  זה  כי  ושלום,  חס  הוללות,  לאיזה 
שחורה.  למרה  נשבר  מלב  לבוא  יותר 
רק  תמיד,  בשמחה  שיהיה  צריך  כן  על 
בשעה מיוחדת יהיה לו לב נשבר", עכ"ל. 

עיקר קיום התורה 
ומרבנו בחיי משמע שעיקר קיום מצוות 
לשונו  וזה  שמחה,  ידי  על  הוא  התורה 

)במדבר ד, כב(: וידוע כי השמחה במעשה המצוות מצוה בפני 
על  השמחה  כך  יתברך  לה'  עבודה  שהמצוה  וכשם  עצמה, 
המצוה נקראת עבודה, וכן כתיב "תחת אשר לא עבדת את ה' 
אלקיך בשמחה", והוא שכתוב "ִעבדו את ה' בשמחה", ביאר 
להתחזק  צריכים  לכן  עכ"ל.  העבודה,  שלימות  השמחה  כי 
לשמוח במעשה המצוות, כי זה עיקר קיום התורה למעשה. 

והנה בשביל לשמוח צריכים ענוה, כי כאשר יש לאדם גאוה, 
הוא לא יכול לשמוח כי הוא כל הזמן מחפש כבוד, וכל דבר 
קטן גורם לו להקפיד על כבודו, אבל כאשר יש לאדם ענוה, 
הוא  כי  שמח,  להיות  יכול  הוא  אז  כבודו,  על  מקפיד  ואינו 
יכול להתנהג בקלות ולא בכבדות, כי כשאדם בכבדות הוא 
קפידות  בלי  בקלילות,  מתנהג  אדם  כאשר  אבל  שמח,  לא 

וכדומה, רק אז הוא יכול להיות שמח. 
ועל זה אמר רביז"ל שכאשר קשה לשמוח אז אפשר לעשות 
מילתא דשטותא בשביל לשמוח, אבל מי שמקפיד על כבודו 
הוא לא יכול לעשות מילתא דשטותא, ולכן קשה לו להיות 
שמח בגלל כבדותו. אמנם עלינו לדעת שהמילתא דשטותא 
היא רק התחלה לשמחה, אבל אחר כך צריכים להמשיך את 
השמחה בעבודת השם, כי אי אפשר כל היום לעשות מילתא 
כך  אחר  אבל  לשמוח,  בשביל  זאת  עושים  אלא  דשטותא, 

חוזרים לסדרים הרגילים. 

וזה שאמרו חז"ל )שבת דף ל( שרבא )יש גורסים: רבה(, לפני 
דבדיחותא,  מלתא  אמר  חכמים  לפני  השיעור  את  שפתח 
באימה  השיעור  את  להגיד  התיישב  ואז  צחקו,  וחכמים 
ויראה. וזאת הוא עשה לעורר בהם את השמחה, כדי שיהיה 
כמובא  הדעת,  ישוב  עושה  השמחה  כי  הדעת,  ישוב  להם 
שהעולם  "מה  וז"ל:  ח"ב(  י'  תורה  )ליקו"מ  רביה"ק  בדברי 
הוא  יתברך,  אליו  מתקרבים  ואינם  יתברך  מהשם  רחוקים 
רק מחמת שאין להם ישוב הדעת וכו'. אך דע, שעל ידי מרה 
שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו 
יוכל להנהיג המח כרצונו,  ידי השמחה  ליישב דעתו, רק על 
ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החרות, בבחינת "כי 
בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן 

הגלות", עכ"ל. 
ואחר כך מוסבר שם שלבוא לשמחה 
הוא על ידי שעל כל פנים מוצא בעצמו 
פסוק  על  כמבואר  טובה,  נקודה  איזו 
רפב(,  )בסימן  בעודי"  לאלקי  "אזמרה 
להיות  שזכה  במה  לשמח  לו  שיש 
וכמו  גוי",  עשני  "שלא  ישראל,  מזרע 
שאומרים "ברוך הוא אלקינו שבראנו 
תורת  לנו  ונתן  וכו'  והבדילנו  לכבודו, 
ליקח  לנו  ראוי  זה  ומכל  וכו'.  אמת" 
שמחה לשמח דעתנו, שהוא דבר גדול 
ואזי  ודעתו,  למחו  השמחה  לקשר   -
המח משוחרר, ויש יישוב הדעת, וגם 

למעלה נעשה ייחוד גדול, ועיי"ש עוד. 

"הפכת מספדי למחול לי"
את  להפוך  היא  השמחה  שעיקר  רביז"ל  בדברי  מובא  עוד 
למחול  מספדי  "הפכת  שכתוב  כמו  לשמחה,  ואנחה  היגון 
לי, פתחת שקי ותאזרני שמחה", שאדם יהפוך את הירידות 
שלו לעליות, יתגבר על העצבות ויתחזק בשמחה. כי צריכים 
לשמוח גם כאשר לא מצליחים, גם כאשר לא הולך לך כמו 
שאתה רוצה, ואדרבא - אז עיקר השמחה, כי מי ששמח גם 
כשלא הולך לו - זה מראה שיש לו אמונה, ושהוא סומך על 
ה' שהכל יתהפך לטובה, ואינו מאבד את יישוב דעתו, אלא 
כי  לו,  יעזור  ועם אמונה חזקה שה'  גדולה  נשאר עם תקוה 
יכול לשלוח  וה' יתברך  יש עניין שנתהפך הכל לטובה,  הרי 

ישועה ונחמה ברגע אחד. 
בכל  שמרבים   - בשמחה"  מרבים  אדר  "משנכנס  עניין  וזה 
טיפה  רק  זה  שדיברנו  ומה  לשמחה,  שמביאות  העצות 
לקיים באמת את העצות  רצון שנזכה תמיד  ויהי  הים...  מן 
תתרבה  זה  ידי  ועל  לנו,  נתן  שרביה"ק  והנפלאות  הנכונות 

השמחה בחודש זה, ובמשך כל השנה כולה.
שבת שלום ומבורך!

כאשר קשה לשמוח צריך 
לעשות מילתא דשטותא, 
אבל מי שמקפיד על כבודו 

הוא לא יכול לעשות מילתא 
דשטותא ולכן קשה לו 

להיות שמח בגלל כבדותו

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

להפוך את היגון ואנחה לשמחה

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 משפטים

כ"ח שבט ה'תשע"ז

גליון מס' 517

דבר ראש הישיבה

המשפטים"  כל  ואת  ה'  דברי  כל  את  לעם  ויספר  משה  "ויבא 
- דעת רש"י ז"ל שהיה קודם מתן תורה ושבע מצוות שנצטוו בני נח ופרה 
לעם",  ויספר  משה  "ויבא  לשון  על  להבין  יש  דלכאורה  כו'...  ושבת  אדומה 
דכפי דעת רש"י ז"ל, שאמר להם שבע מצוות של בני נח ופרה ודינין ושבת, 
איננו שייך לשון "ויספר לעם", כי אם "ויצו את בני ישראל", ולשון "ויספר" 

איננו מובן. 
לכן נראה, כי באמת אלו נצטוו במרה וכן שבע מצוות שנצטוו כבר, רק שמשה 
רבינו ע"ה היה מספר לעם גודל הפעולה שפעלו ישראל בקיום השבע מצוות 
בקיום  משתעשע  הוא  ברוך  שהקדוש  והאיך  במרה,  שנצטוו  ובמצוות 
המצוות, ושכל העולמות והנשמות תלויין בהן. וסיפר משה גודל מעלות 

המצוות שקיימו ישראל, דהיינו שבע מצוות ומה שנצטוו במרה.
ונמצא "ויספר לעם" לא קאי אציווי מצוות, שהרי כבר נצטוו, רק 

והשעשועים  המעלות  גודל  להם  שמספר  הוא  לעם"  "ויספר  מילת 
גודל  ישראל  ששמעו  כיון  אז  ההם.  המצוות  בקיום  ישראל  שפעלו 

השעשועים שמשתעשע הקדוש ברוך הוא בקיום המצוות, והשפע והששון 
והשמחה שמשפיעין ישראל בכל העולמות על קיום מצוות הבורא ברוך הוא, 
"כל אשר דיבר ה' נעשה", כלומר שאנחנו רוצים עוד במצוות  אז ענו ואמרו 
כדי שישתעשע כביכול הקדוש ברוך הוא, ושישפיע הקדוש ברוך הוא עוד 

שפע רב וברכה וחיים בקיום המצוות...                                           )קדושת לוי(
⋅⋅⋅

הקדושה  על  נמשך  אזי  החושך,  ומבטל  מאיר  כשהאמת   - ישלם"  "שניים 
בחינת כפל, כי לא די שהאדם בעצמו יוצא מתוך חשכת אפלתו על ידי האמת, 
אף גם הוא עושה פתח גם לאחר להוציאו מחושך לאור ולהחזירו בתשובה, 

וזה בחינת מה שהגנב משלם כפל.                )עפ"י ליקו"ה, הל' גניבה ה, ב, עיי"ש(

'
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מים עמוקים
הרחמנות האמיתית

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 להפוך את היגון לשמחה...
...
...
... 

תחת " רובץ  שונאך  חמור  תראה  כי 
תעזוב  עזוב  לו,  מעוז  וחדלת  משאו 
ז"ל  'שונא' - פירשו רבותינו   - עמו" 
וזהו  שזהו מי שראה אותו שעבר עבירה 
מתגבר  כי  משאו",  תחת  "רובץ  בחינת 
של  המשאוי  שהוא  המשאוי,  כובד  עליו 
עוון, ומחמת זה הוא רובץ תחת משאו, כי 

אי אפשר לו לישא כלל משאוי כזו. 

וזהו "כי תראה חמור שונאך רובץ" וכו', כי 
התגברות העוון הוא בבחינת החומר ורוח 
המשאוי  ח"ו  כשמתגבר  כי  הבהמיות, 
כי  אדם,  בשם  נקרא  אינו  אזי  עוון  של 
בחינת  הוא  רק  הדעת,  הוא  האדם  עיקר 
"כי  במאמר  כמבואר  אדם,  בדמות  חיה 
עיי"ש.  ז'(  ח"ב  )ליקו"מ  ינהגם"  מרחמם 
והזהירה התורה על כל אחד שיראה את 
של  המשאוי  ח"ו  עליו  שהתגבר  חברו 
עוון, כי רק זה נקרא משאוי כנ"ל, אזי 
מוטל  רק  עין,  להעלים  לו  אסור 

לקיים  לו  ולעזור  חברו  על  לרחם  עליו 
כל  על  מוטל  זה  כי  עמו",  תעזוב  "עזוב 
ברחמנות  חברו  על  לרחם  מישראל  אחד 
רחמנות,  מיני  מכל  הגדול  האמיתית 
המשאוי  מעליו  לפרק  לו  לעזור  דהיינו 
לישא  לו  אפשר  אי  אשר  עוון  של  הכבד 

כלל משאוי כבד כזו. 

כי כל אחד מחויב להשתדל להשגיח על 
להוציאו  שמים,  ביראת  עמו  לדבר  חברו 
כבד  שהוא  עוונות,  של  הכבד  מהמשאוי 
הרחמנות.  עיקר  שזה  המשאות,  מכל 

וזהו: "עזוב תעזוב עמו"... 

ועל כן מי שזוכה לצאת ממשאוי הכבד של 
עוונות, וזוכה לדעת, שהוא בחינת הארת 
לו  מעופפת  פרנסתו  כן  כמו  ותלמיד,  בן 
בנקל, כי משם עיקר הפרנסה. וכן להיפך 
של  המשאוי  ח"ו  עליו  שמתגבר  מי  ח"ו, 
באה  פרנסתו  אזי  ח"ו,  דעת  בו  ואין  עוון 

מאד,  גדולה  וביגיעה  גדול  בכבדות  לו 
בבחינת "שטו העם ולקטו" - 'בשטותא', 
אזי "וטחנו בריחיים או דכו במדוכה", שזה 
גירש  שלא  למי  הפרנסה  כבדות  בחינת 
הרוח שטות, כמובא בזוה"ק שמרמז על 

כבדות הפרנסה, למי שאין בו דעת...

הוא  הפרנסה  ועול  כבדות  שעיקר  נמצא 
וזהו  עוונות.  של  המשאוי  כבידת  מחמת 
רובץ  שונאך  חמור  תראה  "כי  בחינת 
של  המשאוי  עליו  שכבד  משאו",  תחת 
וכבידות  ייסורים  לו  ויש  ופרנסתו,  ממונו 
של  הכבד  ממשאוי  רק  נמשך  וזה  גדול, 
עוונות כנ"ל. וזהו בחינת "שונאך", כי אין 
שונא אלא זה שעבר עבירה, כמו שפרשו 
רבותינו ז"ל. והזהירה התורה לבלי לחדול 
מה  מלב  לעזוב  צריכין  רק  לו,  מעזוב 

שעשה ולעזור לו. 

)ליקו"ה, הל' פריקה וטעינה ב, א, עיי"ש עוד(

עיקר השמחה היא להפוך את היגון ואנחה לשמחה כמו שכתוב הפכת מספדי למחול לי 
פתחת שקי ותאזרני שמחה

)מתוך מאמר ראש הישיבה(



שאלה:
ראובן שהיה לו אילן גדול בסמוך לחצירו של שמעון שכינו, וכשהגיע זמן 
החורף והיו מנשבות רוחות עזות, ולאחר כמה שעות קרס האילן לעבר 
חצירו של שמעון, וכעת דורש שמעון מראובן שיפנה את העץ מהחצר, 
וראובן אומר לשמעון שיכול הוא לזכות בעץ, וממילא אינו חייב לפנותו.

תשובה:
ראובן חייב לפנות את האילן, ולא רק באופן שאמר לשמעון שיכול לזכות 
בו, אלא אפילו באופן שהפקיר לכל העולם בהפקר גמור אין לפוטרו בכך, 
כיוון שנחשב שמזיק בשעת נפילת העץ בזה שהעץ תופס מקום בחצר 

ומונע עי"ז משמעון תשמישי החצר )עיין הערה(

מקורות ונימוקים
במסכת ב"מ )דף קי"ז ע"ב( איתא במשנה מי שהיה כותלו סמוך לגינת 
לבעל  הגינה  בעל  לו  ואמר  חבירו  של  גינתו  לתוך  הכותל  ונפל  חבירו 
כלומר  "הגיעוך"  הגינה  לבעל  הכותל  בעל  לו  ואמר  אבניך  פנה  הכותל 
ישארו ברשותך שהן שלך ופנה אותן בעצמך )וכוונתו של בעל הכותל 
בזה הוא לחסוך לעצמו את הטרחא של סילוק האבנים( ובעל הגינה אינו 
רוצה בכך, אין שומעין לו לבעל הכותל, שהואיל ואין בעל הגינה רוצה 
באבנים אלו אינו קונה אותן )שאין אדם קונה דבר הפקר ומתנה המונח 

בחצרו אם אינו רוצה בכך רש"י( וחייב בעל הכותל לפנותו, 
)כ"ט  בב"ק  הדין  הרי  הקשו  הרא"ש,  בתוס'  וכן  וא"ל(  )בד"ה  בתו"ס 
ע"א( ש"מפקיר נזקין לאחר נפילת אונס פטור" , והיינו מי שנפל לו חפץ 
שהפקירו  שכייון  פטור,  אדם  בו  ניזוק  ואח"כ  והפקירו,  באונס  ברה"ר 
וא"כ גם כאן כשנפל כותלו בגינת חבירו באונס  אינו חייב עוד בנזקיו, 
מדוע אינו יכול לומר "הגיעוך" הרי הוא מפקירו ואינו רוצה בו וממילא 
שכאן  בתוס'  ותירצו  לפנותו,  אותו  מחייבים  ואין  בנזקיו,  חייב  אינו 
באמת אינו מתכוין להפקירם ומה שאמר לו הרי הם שלך ופנה אותם 

לעצמך הוא משתמט ממנו עד שיפנה אותם,
לגינת  בנפלו  דווקא  שכ"ז  ביאר  להקשות(  ואין  )ד"ה  יהוסף"  ]וב"עין 
פנה  א"ל  שחבירו  לאחר  רק  "הגיעוך"  לו  שאמר  שכיוון  כן  י"ל  חברו 
אבניך י"ל דכוונתו להתחמק, אבל בנפל לרה"ר כשהוא אינו נוטלם ודאי 

שיטלום בני רה"ר לכן י"ל דמדלא פינה בודאי הפקירם[
ומבואר בדברי התו"ס, שאם לא היה אומר לחבירו "הגיעוך" אלא היה 
כיוון  אבניו  מלפנות  הכותל  בעל  פטור  היה  לכל  שמפקיר  לשון  אומר 
מי  )ד"ה  "ובגידולי-שמואל"  אונס,  נפילת  לאחר  נזקיו  מפקיר  דהו"ל 
שהיה( כתב שמהתוס' מוכח שאפי' שנפלו האבנים לרשות חבירו נפטר 
אם הפקירם לאחר נפילת אונס, ודלא כרש"ש שכתב לחדש שאכן אין 
אומרים המפקיר נזקיו פטור רק ברשות הרבים אבל לא כשנפל לרשות 
חבירו, והנה בספר "יתרון-אור" כתב שטעם החיוב לפנותו הוא משום 
דהוי מזיק  "דבור" וקשה ע"ז שהרי בור פטור על נזקי כלים, ו"בברכת-

)ב"ק ס"ב( הוכיח מכאן שאפילו שבור פטור על הכלים מ"מ  שמואל" 
נחשב "מזיק" וחייב לסלק את הנזק,

אומנם יש להוכיח )כ"כ בספר משפט שלמה ח' ב' נתיב ב'( מרש"י )ב"ק 
על  "דחייב  להו"  מפקיר  אפקורי  גללים  "סתם  הגמ'  בדברי  ע"א(  מ"ח 
נזקי אדם" ורק על כלים פטור, ושם מדובר שהיו הגללים ברשות חבירו 
וס"ל  רש"י  על  חולקים  שם  התו"ס  ובאמת  הרש"ש,  לדברי  ראיה  וזה 
דפטור גם על "נזקי אדם" כיון שהוי "מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס" 
ופטור, אפילו ברשות חבירו וכתב שם שיש לדחות הראיה מרש"י די"ל 
שיעור  שהה  שהרי  פשיעה,  נפילת  לאחר  נזקיו  כמפקיר  חשוב  ששם 
ואפילו הפקירם אח"כ  ליה השהייה בפשיעה  והוי  יכול לסלקם  שהיה 
חייב, ובזה מיושב קושית התו"ס הנ"ל דלעולם י"ל "דהגיעוך" הוי הפקר 
ממש ומדובר ששהה בחצר בכדי שיוכל לפנותם, ובזה אמרינן דחשוב 

מפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה
"ובאמרי-משה" ביאר שנחלקו ביסוד זה האם בזה שלא סילק האבנים 
נחשב כאילו חפר כאן בור והחופר בור והפקירו חייב, וכך ס"ל לריב"א 
ורש"י, אבל שיטת התו"ס דבזה שלא פינהו אינו חשוב כחופר בור, וכיוון 
אינו  ושוב  ופטור   באונס  היה  הכותל  נפילת  תחילת  הפקירו  שלבסוף 

חשוב בעל הבור והו"ל מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס,
לא  בב"ק  ששם  אחר,  באופן  ליישב  כתב  )שם(  הרא"ש  בתו"ס  והנה 
עשה את הנזק בשעת הנפילה והפקירם קודם שיעשו את הנזק והוו"ל 
חייב  כאן  ומשא"כ  פטור,  אח"כ  אדם  בו  יכשל  אם  ולכן  לאונסו,  בור 
בעל הכותל לפנות את אבניו גם אם הוא מפקיר אותם לגמרי, כי כאן 
שהפקירם  לפני  חבירו  לגינת  האבנים  נפילת  בשעת  מיד  נעשה  הנזק 
בעל הכותל שנתמלאה הגינה מיד אבנים ועפר, ואינו יכול לזורעה וכבר 

נתחייב בעל האבנים לפנותם ואינו נפטר מזה על ידי הפקר, ודו"ק
לגינת  סמוך  כותלו  שהיה  מי  וז""ל  כתב  קס"ו(  סימן  )חו"מ  ובשו"ע 
ויהיו שלך  ונפל כופין אותו לפנות אבניו, אם אמר לו פנה אותם  חברו 
אין שומעין לו ע"כ ובשו"ת ,משפט-שלמה" )שם( דייק דמזה שסתם 
מרן בשו"ע ולא חילק בין לשון "הגיעוך" ללשון הפקר משמע שאפילו 
הנ"ל  הרא"ש  שיטת  עפ"י  יתבאר  וזה  לפנות,  חייב  בפירוש  הפקיר 
או  לפנותו(,  חייב  חבירו  לחצר  בנפל  שגם  מדוויק  א'  ס"ק  )ובסמ"ע 

כשיטת הריב"א או כהרש"ש הנ"ל ע"כ

משרת בקודש
חוות דעתסיפור השבוע

חיוב פינוי שברי אילן שקרס לאבר חצר השכן  ני ירושלים נהגו לעלות בימי חג ב 
ומועד לביתו של ראש ישיבת 
כדי  חיון,  גדליה  רבי  אל,  בית 
ידו  יום טוב, לנשק את  לברכו בברכת 

הקדושה ולהתברך מפיו הטהור. 
בין הבאים היו גם אורחים מחוץ לארץ: 
רבנים, בני תורה וגבירים שנהגו לפקוד 
את הישיבה הנודעת, להסתופף בצלו 
את  ולתרום  המקובלים  ראש  של 
הקבועים  האורחים  אחד  תרומתם. 
בשם  מדמשק  גביר  היה  והחשובים 

שאול פרחי.
הגיעה  הסוכות  חג  התקרב  כאשר 
חיון  גדליה  רבי  כי  שמועה  לדמשק 
שרעבי,  שלום  רבי  חתנו,  וכי  נפטר, 
את  ירש  בשבט(,  י'  )נלב"ע  הרש"ש 
כי  נודע  עוד  מקומו בהנהגת הישיבה. 
ובחוכמתו  בגדולתו  נופל  אינו  החתן 

מחותנו הגדול ואף עולה עליו. 
לשנות  לא  פרחי  שאול  החליט  לפיכך 
כדי  בחג  לירושלים  ולעלות  ממנהגו 
להיקשר  קיווה  הוא  ליורש.  להתוודע 
עמו בקשר של אהבה ורעות כפי שהיה 

עם רבי גדליה חיון זצ"ל.
בתום חג שמיני עצרת עמד פרחי בתור 
עם יתר האורחים כדי לקבל את ברכתו 
של הרב המקובל. לאחר זמן לא מועט 
נפתחה הדלת והשמש סימן לגביר כי 

הגיע תורו להיכנס אל הקודש.
ועיניו  בהתרגשות  פנימה  נכנס  פרחי 
נתקלו בעיני הרש"ש היוקדות. לפתע 
כי פני הרב  נזכר  בו רעדה. הוא  אחזה 
מוכרות לו היטב, אך לא זכר היכן ומתי 
את  לקבל  ידו  את  הושיט  הוא  ראהו. 
רבי  כי  בזיכרונו  עלה  ואז  הרב  ברכת 
שלום שרעבי אינו אלא המשרת שלום 
כמה  לפני  העסיק  שאותו  העגלון, 

שנים בדמשק!
הוא לא הצליח להבין איך משרת פשוט 
בתוך  הפך  בדמשק  למראה  ותמים 
המקובלים  ישיבת  לראש  שנים  כמה 
כי  נזכר  הוא  ישראל.  בארץ  החשובה 
הנער שהה רבות במחיצת המקובלים 
היה  אבל  בדמשק,  שניהל  בישיבה 
מדבריהם.  דבר  מבין  שאינו  בטוח 
את  לסדר  לשרתם,  עסוק  היה  תמיד 
להחזיר  המדרש,  בבית  השולחנות 
להם  ולהגיש  למקומם  ספריהם  את 

משקה חם. 
מחזיק  שלום  הנער  כי  ראה  לעיתים 
בעת  פתוח  תהילים  ספר  בידו 
העמוק,  לימודם  את  למדו  שהחכמים 
אך לא מעבר לכך. כעת הבין כי הנער 

היטיב להסתיר את עצמו.
נזקק  שבו  באירוע  בזעזוע  נזכר  ואז 
למשרת  והורה  רחוק  לכפר  לנסוע 
לדרך  הסוסים  את  להכין  שלום 
הארוכה. הנער עשה כמצוותו 

באמצע  הסוסים.  את  להנהיג  והחל 
מרחף  הנער  כי  נראה  היה  הדרך 

במחשבתו והוגה בדבר מה. 

בסוסים,  מאחיזתו  הרפה  הוא 
ויצאו  במהירות  לדהור  החלו  והם 
הנער  על  צעק  הוא  ממסלולם. 
ואז  הסוררים,  הסוסים  על  שישתלט 
התעשת הנער ובתנופה אחת הצליח 

לרסן את הסוסים ולעוצרם. 

וניגש  המרכבה  דלת  את  פתח  פרחי 
בזעם אל המשרת, הניף את ידו וסטר 
על לחיו. המשרת שלום לא הגיב על 
הכאתו והמשיך להנהיג את הסוסים 

כאילו לא אירע דבר.

כעת עמד מול רבי שלום שרעבי ולא 
ידע מה לחשוב ומה לעשות. 

לרגלי  נפל  והוא  חולשה תקפה אותו 
הקדוש.  ומורי  "רבי  וצעק:  הרש"ש 

איך אוכל לכפר על עווני הנורא?!"

הרש"ש רכן לעבר פרחי והושיט את 
ידו כדי להקים את הגביר.

שאל  מפניי?!",  נבהלת  פתאום  "מה 
בדאגה, "מדוע אתה נסער כל כך?!"

והחל  הרב  מול  בקושי  עמד  פרחי 
ידעתי  לא  קדוש...  "רבי  לייבב: 
כבודו...  את  ידעתי  לא  גדולתו,  את 
השתמשתי בו בביזיון ובחרפה... ואם 
לא די בכך - העזתי להרים את ידי על 
אלוקים...",  איש  של  הקדושות  פניו 

הליט את פניו בכף ידו ומירר בבכי.

על  טפח  הגביר,  לעבר  חייך  הרש"ש 
אסור  "אמנם  ואמר:  בחיבה  שכמו 
הנער  משרתך  על  יד  להרים  לך  היה 
ידעת  לא  וגם  במחשבותיו,  השוגה 
מה  ימים,  באותם  מאומה  עליי 
פנים,  כל  ועל  מאשמתך.  שמפחית 
שהעסיק  על  לכבודו  תודה  אני  חייב 
אותי בביתו, למרות שלא הייתי בקי 
שאטור  ושלום  חס  היטב.  במלאכתי 

לך טינה. מעולם לא הקפדתי עליך".

פרחי  של  ללבו  חדרו  הרש"ש  דברי 
שיצא  לאחר  רוחו.  את  ועודדו 
עצמו  על  קיבל  הרב  של  ממחיצתו 
שאת  ביתר  לתמוך  עוונות  ככפרת 
ברבות  הקדושה.  אל  בית  בישיבת 
הימים הפך פרחי לגדול תומכיה של 
וכך  הירושלמית,  המקובלים  ישיבת 

נהגו בניו אחריו.

 מלונית
״בית הארחה לנדאו-הבית שלנו באומן״

רחוב פושקינה 19 אומן. טלפון להודעות 972-528541090 
+380986141122 | +380930873050 

טלפון בישראל 050-4141497  050-4144210

מאת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א  
חבר הבד"ץ "חושן - משפט" עיה"ת אלעד

נערך מתוך שיעורי הרב ע"י הבה"ח נחמן ביטון נ"י 



מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

קדיש לאחר שישים שנה

חלפו ב שנים  גבי  על  שנים  משך 
מצבתו  ליד  ברסלב  חסידי  מאות 
ולא הבחינו בא, לו היו רק מביטים 
לא  איך  לראות  נדהמים  היו  המצבה  על 
הבחינו בא עד כה, אבל השבוע התאספו 
שם חסידי ברסלב אמרו קדיש והדליקו 
זה  היה  קרה.  לא  שזה  שנים  אחרי  נר 
נתן  ר’  הרה”ח  של  מנוחתו  במקום 
ברסלב  חסידי  מגדולי  זצ”ל  בייטלמכער 
בדורות הקודמים אשר קברו נחשף לפני 
שנה בבית החיים בסנהדריה - ירושלים 
מקום  נודע  שלא  שנים  עשרות  לאחר 

קבורתו.

איך שהתגעגע אל התכלית 
אברהם  ר’  מספר  שעברה,  שנה  זה  היה 
ציונו  את  שמצא  מי  של  אביו  אייזנבך, 
תוך כדי הליכה בין הקברות בבית החים 
בסנדריה. “בני היקר עלה להתפלל בבית 
להתפלל  כשסיים  בסנהדריה,  הקברות 
על  החקוקות  באותיות  עיניו  נתקלו 
המילים  נכתבו  שעליה  עתיקה  מצבה 
תשומת  את  שעורר  דבר  ‘ברסלבר’ 
כי:  ומספר  ממשיך  אברהם  ר’  ליבו” 
“בני התקשר אלי ושאל אותי מי הוא ר’ 
מהתגלית  נדהמתי  בייטלמאכער?  נתן 
המרשימה שבני מצא ושנסתרה עד כה 

מעיינם של חסידי ברסלב”.
ר’ נתן בייטלמאכער נולד לאביו ר’ פנחס 
יהושע מטעפליק זצ”ל שהיה תלמידו של 
בשנות  )נפטר  זיע”א  מברסלב  מוהרנ”ת 
התר”מ( בנו של יצחק אייזיק יוסף סופר 
נתן  ר’  מוהרנ”ת.  של  תלמידו  גם  שהיה 
כתב את ספרי הרב מטשערין )פרפראות 

וכו’( בהמשך עלה לא”י 
בספר ימי שמואל ח”ב אות קפ”ב מספר 
הסדר  בליל  כי  זצ”ל  הורביץ  שמואל  ר’ 
אכל אצל ר’ נתן בביתו, ר’ שמואל מתאר 
כי  ואומר  נתן  ר’  של  בביתו  ביקורו  את 
רבה  התרגשות  חווה  הסדר  ליל  באותו 

והתעוררות נפלאה. 
היה  בייטלמאכער  נתן  ר’  של  אחיו 
ר’  היה  גיסו  מקרעמנטשוק,  נחמן  ר’ 
אברהם ליבאוונע אביו של ר’ געצעל הוא 
היה בעל מנגן גדול ועובד ה’ נפלא. ר’ נתן 
בייטלמאכער זצ”ל נפטר בשיבה טובה 
כפי  )ולא  תשי”א  שנת  שבט  בכ”ד 
שהיה ידוע עד היום כ”ג שבט(

כשבאתי לירושלים עיקר אכסנייתי היה 
אצל רבי נתן סיפר רבי ישראל דב אודסר 
אורחים,  מכניס  בעל  היה  הוא  זצקו”ל. 
רבי  בשבילי..  רק  לא  מקום,  היה  אצלו 
נתן היה בעל יודע ספר. אבל המדות שלו, 
היו  הקדוש,  מרבינו  שקיבל  והצדקות 
חידוש. כשהוא קם בחצות הוא היה נזהר 
בשקט שלא ישמעו בני הבית, והיה יוצא 
לגג להתבודדות, היה לו דלת אל הגג. רבי 
שלמה היה הולך אל רבי נתן בשבת. ושם 
ראיתי  מעשיות’,...  ‘סיפורי  בביתו  למד 
את התנועות שלו, והפנים שלו, והדיבור 
לטבריה,  בחזרה  כשנסעתי  ראיתי  שלו 
היה מונח בלבי הדיבור שלו, מה שראיתי 
את התנועות של הפנים, איך שהתגעגע 
שהתגעגע  איך  האמת,  התכלית  אל 
לתקן, לעשות, לעבוד את השם יתברך... 

ענין אחר לגמרי 
מוצנע.  כנהוג  כן  גם  היה  שלו  והעבודה 
הוא ישב בחדר, שמחדר הזה היה יציאה 
אל הגג, אז היה יוצא בלילה בחצות, והוא 
סחר, הוא קנה ומכר דברים עתיקים אבל 
ובשמחה.  אמונה,  כזה  עם  אמונה.  עם 
תמיד  כלום.  אבל,  לו,  כואב  היה  בודאי 
זמנים  ראיתי  זוכר,  אני  בשמחה.  היה 
היה  והוא  לחם  חתיכת  לו  היה  שלא 
אז  פרוטות,  עשר  אצלי  היה  שמח. 
המתיקות  המתיקות,  לו...  אותם  נתתי 
וגדולתנו  תפארתנו  אמר;  מוהרנ”ת 
יתגלה לעתיד לבוא. היה בעולם רבי נתן 
לגמרי,   אחר  ענין  היה  הוא  בייטלמאכר 
הוא ישב בעולם, קנה, מכר. אבל המוח 
והלב היו - בכחו של רבינו הקדוש – הוא 

היה ענין ‘אחר’ לגמרי - -

התגלה פתאום: בית הקברות והמצבה שנחשפה

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

שם מ”שנכנס אב ממעטין בשמחה” כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. כ
באב,  ליה  דתלי  מהא  נראה  ויותר  ופסח,  פורים  משום  פירש”י  לולי 
שקלים,  זמן  דבאדר  והמקדש,  הקרבנות  קיום  היה  שבאדר  משום 
הקודש,  שקלי  בשמחה  ישראל  בני  ונדבו  חדשה,  התרומה  בניסן  לחודש 
וכמבואר כמה פעמים בפסוק כשהתנדבו בני ישראל למקדש היתה שמחה 
השמחה  עדיין  הלשכה  נדבת  בשמחה  עליהם  שקיבלו  וכיון  בעולם,  גדולה 

נמצא באדר, וכשקורין פרשת שקלים מתעורר זה. )שפת אמת, מסכת תענית(
⋅⋅⋅

בשביל  בשמחה”,  מרבים  אדר  “משנכנס  חז”ל  שכתבו  הטעם  יובן  ובזה   ...
ו”ה  שהוא  השם  חצי  תיקון  שהם  השקלים”,  על  משמיעין  באדר  ש”באחד 
על  מורים  ו”ה  שאותיות  ידוע  והנה  שלם,  השם  ויהיה  י”ה,  עם  שיתחברו 
השמחה, וכמ”ש במדרש וכו’... ולכן השתא שבחודש אדר מתקנים אותיות 
מרבים  אדר  “משנכנס  לכן  השקלים,  מצות  ידי  על  כאחד  ישראל  כל  ו”ה 

בשמחה”, כי אז יתעוררו אותיות ו”ה שהם לשון שמחה.
גם עוד מלבד טעם השקלים שהם תיקון השם, הנה עוד כי בחודש אדר נמחה 
וידוע שבכל שנה יהיה בחודש הזה  שמו של המן, שהוא זרע עמלק הרשע, 
מחיית עמלק ביטול צד מה מן הקליפה, וכמ”ש רבינו חיד”א ז”ל בדרשותיו, 
עילוי  יהיה  זה  כל  עם  מעט,  אפילו  עמלק  מחיית  כשיהיה  ובוודאי  ע”ש. 
לאותיות ו”ה דהשם, כי דבר זה תלוי בזה, דידוע מה שאמרו רז”ל “אין השם 
שלם ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק” )תנחומא, כי תצא(, ולכן 
יהיה עילוי ל־ו”ה משום מחיית עמלק לכן מרבים  זה  כיון שבחודש  השתא 

בשמחה, כי אותיות ו”ה מורים על השמחה.
והנה לכאורה יש לדקדק בדברי חז”ל שכתבו “משנכנס אדר מרבים בשמחה” 
לשון  תפׂשו  ולמה  בשמחה’,  מרבים  אדר  ‘משהגיע  לומר[  לו  ]שהיה  דהול”ל 
חודש  ראש  של  מולד  דהנה  הלציי,  דרך  בס”ד  ויובן  נכנס.  דלהיכן  ‘נכנס’, 
לפעמים יהיה קודם ראש חודש, והנה מעת המולד תתחיל הארה של ראש 
חודש, כי יש מפקפקים הרבה שלא להתענות משעת המולד, אם כן השתא 
נמצא  כן  כן צריך להתחיל משעת המולד... אם  גם  השמחה של חודש אדר 
כי ראש חודש הוא  זמנו,  נכנס בתחום שבט שעדיין לא הגיע  שחודש אדר 
מתחילת הלילה, ולזה אמר: “משנכנס אדר מרבים בשמחה” - ‘נכנס’ דייקא, 
שאין צריך עד שיגיע ממש, אלא אפילו משעה שנכנס בחודש הקודם שהוא 
עת המולד, גם כן צריך להרבות בשמחה, כי התחילה ההארה מאותו העת, 

וכאילו הגיע ראש חודש ממש. )אדרת אליהו, לבעל ה’בן איש חי’ זצ”ל(

התעוררות השמחה - מקריאת פרשת שקלים

אלף עלונים נוספים
מבצע

השבוע זכו בזכות הפצה של עוד אלף עלונים 
להצלחת משפחת גולקרוב
צלצלו 054-8475902

ותתפסו זכות זו לשבוע הבא

חדרה
ביום ראשון ל' שבט בשעה 19:00 בבית המדרש 

תפארת מוהר"ן התנאים 22 פינת המדרחוב
רחובות

ביום שני א' אדר בשעה 19:30 ברחוב ישעיהו הנביא 17
ראש העין

ביום שלישי ב' אדר בשעה 21:00 ברחוב אבן עזרא 16
כפר יונה 

ביום חמישי ד' אדר בשעה 20:30 ברחוב גבעתי 26 
בית כנסת "אוהל משה" 

מפי הרה"ח רבי שמואל שטרן שליט"א

לפרטים נוספים ולקביעת שיעורים: 
052-7679638

בעזרת ה' בשבוע הקרוב יתקימו שיעורים בניגון
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או


