
  

שיעורים לקירוב אחב"י 
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שידוכים הדרכה וקרן 
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כולל אברכים ש"ס 
והוראה

מפעל עזר ליולדות  
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 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 

זו אנו לומדים על כך שבלעם הרשע היה מצד אחד ב פרשה 
נביא אבל מצד שני גם בעל תאוות ומכאן אנו לומדים שאדם 

יכול לראות את ה' ומצד שני ליפול לכל התאוות שבעולם. 

ללכת כנגד ההרגלים 
הולך  הוא  האמת  עם  הולך  כשאדם  כי  להשתנות,  לאדם  קשה 
כנגד עצמו, נגד הדברים הלא טובים שבו, וזה קשה מכל. לדוגמא, 
לו עוגה  ויש  ויש לו סכרת.  אחד אוהב עוגות מתוקות ושוקולדים 

במקרר... צריך הרבה כוח והתגברות ללכת כנגד זה.

זה ההבדל בין האמת לשקר? האמת זה תמיד ללכת נגד, להתגבר 
על עצמך. אם אני בא ואומר לך: "תשמע, אתה צריך לעשות קצת 
כך, ואתה צריך לשנות קצת כך"... איך תגיב? זה יצער אותך. תאמר 

לעצמך: מה הוא רוצה ממני?... 

ש"בא  מה  לעשות  הנטייה  באה  מאיפה 
לך"? מהחברה הלא טובה שאנחנו נמצאים 
ולכן  משפיעים.  מאוד  החברה  הרגלי  בה. 
השאלה היא איך תוכל ללכת כנגד ההרגלים 
שלך  חברים  שהרבה  הללו  טובים  הלא 

הולכים אתם.  

כולם  בתשובה,  שחוזר  כשאחד  למשל 
הוא  אבל  השתגע,  שהוא  עליו  אומרים 
כבר לא רואה אותם... לא מדבר איתם, ואז 
אותו  ומניחים  לאט  לאט  אותו  עוזבים  הם 
לנפשו... אבל אם מישהו לא חוזר בתשובה 

לגמרי, ועוזב את האיזור שלו אלא הוא רוצה רק קצת להשתנות, 
אז הוא כמעט יכול להשתנות מפני שקשה לו ללכת נגד הרגש ונגד 
הדמיון ונגד ההשפעות הסביבתיות?! כמה הוא יכול להתמודד עם 

עולם שמציע לו כל הזמן הנאות ותאוות?! 

אנחנו חיים בעולם שמציע לנו כל הזמן זרימה ללא מעצורים, אבל 
כי  האמת,  עם  ללכת  קשה  לכן  ההתדרדרות.  בהכרח  תגיע  בסוף 
נגד  שנלך  כדי  אותנו  ברא  ה'  למה  עצמך.  נגד  ללכת  הדבר  פירוש 
זה אומר  נגד התאוות שלנו, כשאדם לא מבין זאת,  עצמנו, שנלך 
שהוא ילדותי. חשוב שנעמיד את הדברים על דיוקם. אדם מבוגר 
שהכל  חושב  קטן  ילד  ואילו  בחיים,  הכל  לקבל  אפשר  שאי  מבין 

מגיע לו, והוא יכול להשיג הכל. 

תמשיך  הכל,  שתשיג  חושב  ואתה  מעצורים,  בלי  זורם  אתה  אם 
כך עד שתחטוף כמו ילד את הסטירה... ואם תמשיך תבוא סטירה 

שניה... ואחרי כן שלישית... ואם לא תבין, תקבל עוד סטירות... 

על  העולה  ככל  לעשות  יכול  שאינך  להבין  חייב  אתה  ברירה.  אין 
רוחך, ובהכרח אתה תדרדר ותיפול. נגיד שיש עכשיו בקופת הבנק 
מיליון דולר, ואני רוצה אותם. האם אני יכול לקחת את הכסף? אני 
מה  דבר.  בכל  זה  כך  הסוהר.  בבית  כך  אחר  אשב  אבל  יכול,  אולי 
פירוש "אני יכול לעשות הכל"?! איפה נשמע כדבר הזה?! אם יש 
לחברך רכב, האם אתה יכול לקחת אותו ללא רשותו?! אין כזה דבר 
"הכל". מה פירוש לשאוף להכל?! זו תפיסה ילדותית לגמרי. אדם 

להגיע  שואף  אני  שלי,  האמיתית  לתכלית  שואף  אני  לומר:  יכול 
לדבר הנכון שאני צריך לעשות בחיים. לכך מותר וצריך לשאוף.

זה אמרו חכמינו ש"הבא להיטמא   בלעם בא לטמא את עצמו על 
לו את  רוצה לטמא את עצמו, מיד פותחים  לו", אם אדם  פותחין 
בידו. אם  והוא מצליח. לעומת זאת הבא להיטהר מסייעין  השער 
אתה בא להתקדש רק מסייעים לך. לא ברור שאתה תצליח. יקח 
זמן  ולוקח  בנייה  זו  קדושה  כי  בקדושה.  להצליח  כדי  רב  זמן  לך 
ואילו  רוצה,  שהוא  מה  את  מקבל  אדם   בטומאה  לבנות.  כדי  רב 
בקדושה לא מקבלים כל כך מהר אלא אדרבא יש עבודות קשות 

ויש ניסיונות רבים.

מי  בתוצאות.  ניכר  ההבדל  לטומאה?  הקדושה  בין  ההבדל  מה 
שהולך עם הקדושה, לבסוף יש לו נחת. ומי שהולך עם השקר, בסוף 
אין לו נחת ואז הוא סובל. יכול להיות שבתחילה מי שהולך בשקר 
זה  בקדושה,  סובל.  הוא  בסוף  אבל  נהנה, 
אתה  בסוף  אבל  לך,  קשה  בתחילה  ההפך. 
בסיסי  הבדל  זה  אמיתית.  בהנאה  נהנה 
"צדיקים  ז"ל:  חכמינו  אמרו  וכבר  ויסודי. 
ורשעים  שלווה,  וסופם  יסורים  תחילתם 

תחילתם שלווה וסופם יסורים״.

רק  אנחנו  שלנו  יום  היום  שבחיי  הבעיה 
ומכבים  הולכים  יום  כל  שריפות.  מכבים 
טוב  לא  דבר  קורה  אם  אחרת.  שריפה 
אנחנו  בעבודה,  או  בחינוך  בית,  בשלום 
מכבים את השריפה ותו לא, אבל השריפה 
או  שבוע  יום,  אחרי  חוזרת  בעיה  אותה  מדוע  ושוב.  שוב  חוזרת 
חודש? בגלל שאתה רק מכבה שריפות. אתה מטפל רק בענף ולא 

מטפל בשורש.

אם השורש טוב, אז הדברים יסתדרו כמו שצריך, ואם השורש לא 
טוב הבעיה תחזור שוב ושוב, ובכל פעם נוספת זה יהיה הרבה יותר 

גרוע. אם לא נפתור את הבעיות בשורשן, המצב רק ילך ויחמיר.

תוצאה של מעשים 
התכלית  הוא  השורש  הענפים?  ומה  השורש  מה  יודע  אני  איך 
האמיתית של חייך. אם אתה מכוון לתכלית האמיתית של חייך, 
למקום  מכוון  לא  אתה  אם  בבעיותיך.  שורש  טיפול  מטפל  אתה 
הזמן  כל  לך  יהיו  שם  אז  סטייה,  של  סוג  איזה  לך  יש  אם  הנכון, 
ה'  ויחמירו. למה  ילכו  ורק  יחזרו על עצמן,  רק  שריפות, הבעיות 
עושה את זה? זה חסד ה' בשביל ליישר אותך. הוא כל הזמן נותן 
לך רמזים איך להשתפר. "אני עושה לך שריפה כדי שתבין שיש 
אצלך משהו לא נכון. בוא תתחיל ליישר את עצמך חזרה למקום 
אבל  כצרה,  זה  את  רואים  אנחנו  באמת!".  אליו  שייך  שאתה 
המעשים  של  תוצאה  זו  לנו  שקורה  מה  כלל  בדרך  לטובתנו.  זה 
שלנו. ואם זה כך, בואו נשנה את המעשים שלנו בשורש ונתחיל 

להתחבר לכיוון הנכון!

שבת שלום ומבורך

בטומאה אדם  מקבל את 
מה שהוא רוצה, ואילו 
בקדושה לא מקבלים 

כל כך מהר אלא אדרבא 
יש עבודות קשות ויש 

ניסיונות רבים!

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

טיפול שורש לחיי האדם

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 בלק

י"ג תמוז ה'תשע"ז

גליון מס' 533

דבר ראש הישיבה

העולם  בזה  מאד  עצום  והתחזקות  ותעצומות  עוז  צריכין 
שהבעל  וכו'  הדחיות  כל  כנגד  לעמוד  הבלו  חיי  ימי  מספר 
ידי הסברות שקר שלו,  דבר רוצה להדיחו ח"ו בכל עת ר"ל, והעיקר על 
על ידי שמצייר האור להיפך ח"ו, שזהו בחינת "נחפשה דרכינו ונחקורה" 
וכו', שצריכין בכל עת לחפש ולחקור ולבקש עצה ודרך איך לצאת מהבליו 
ולהתקרב לה' יתברך. ועל כל פנים שלא יפול יותר חלילה על ידי דחיות 
שלו שמתלבש במצוות ואומר לו: 'הלא אתה יודע עוצם גשמיותך ופגמיך 
הרבים וכו', ומה אתה חותר ומקוה עוד להתקרב?!', כי כל זה וכיוצא בזה 
נמשך מהקליפה והסט"א, והעיקר מבחינת קליפת בלעם, שרוצה לצייר 
אור התורה להיפך מן האמת. ועיקר התגברותו על ידי זוהמתו הגדולה 
והרהורים  בתאוות  ולרוחב  לאורך  שמתפשט  וכו',  ח"ו  שממשיך 
בכמה בחינות. ולא די לו בזה, כי אם גם רוצה על ידי זה לצייר 

כמו  ח"ו,  תחתיות  לשאול  לגמרי  האדם  את  ולהפיל  להיפך  האור 
עוז  צריכין  כן  על  ר"ל.  רעיונים כאלה הרבה  ידי  על  ונפלו  נכשלו  שכבר 

והתחזקות עצום נגדו בלי שיעור. וזה "אשרי אדם ע'וז ל'ו ב'ך, מ'סילות 
ב'לבבם" - ראשי תיבות צירוף ב'ל'ע'ם, כי כנגד קליפת בלעם צריכין עוז 

ותעצומות והתחזקות עצום כנגדו.      )עפ"י ליקו"ה, הל' יין נסך ד, כח בסופו(
⋅⋅⋅

פעם אחת סיפר רביז"ל לָפַני בדרך קובלנא על גודל הייסורים שיש לו, שאמר שהוא מוכרח לחשוב 
במחשבתו בכל יום את בלעם בתוך תפילתו, ולא סיפר יותר. והמובן מדבריו בפשיטות שהוא צריך 

בכל יום בשעת התפילה להכניע את בלעם הרשע לבטל טומאתו מן העולם. )חיי מוהר"ן רמד(
ומובא בירושלמי )ברכות א, ה( שרצו חז"ל לתקן לומר פרשת בלק ובלעם בכל יום, אלא משום 
עבודה  ויש  יום,  בכל  מתעורר  בלעם  קליפת  שעניין  מזה  ומשמע  תיקנוהו,  לא  הציבור  טורח 
להכניעה בכל יום.                        )מעדני מלך, ר' אנ"ש וייצהנדלר(

'
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וקברות  צדיקים
אומן

לצעירי הצאן שמזיעין לדבר שבקדושה...
...

'והלא מעולם "ו ופרש"י:  יאמר מואב אל זקני מדין", 
היו שונאים זה לזה וכו', ומה ראה מואב ליטול עצה 
כמנהג  שלא  נוצחים  ישראל  שראו  כיון  ממדין? 
העולם, אמרו: מנהיגם של אלו במדין נתגדל, נשאל מהם מה 
נבוא  אנו  אף  אמרו:  בפיו.  אלא  כחו  אין  להם:  אמרו  מידתו. 

עליהם באדם שכחו בפיו'. 
כי זה כלל גדול שכל העולם לא נברא כי אם בשביל הבחירה. 
ועל כן הבחירה יש לה כח גדול מאד מאד. ועיקר כח הבחירה 
הוא על ידי שהשם יתברך העלים והסתיר רצונו בהסתרות 
מדעתו  שיבין  באדם  ודעת  כח  נתן  רק  גדולות,  והעלמות 
יתברך,  רצונו  אחר  ולחפש  לבקש  ימיו  כל  לבלות  שצריך 
ולבטל כל רצונותיו נגד רצונו יתברך. כי זה ידוע ומובן לכל, 
וכמו  ממש,  בו  אין  הבלים  הבל  כלום,  אינו  הזה  שהעולם 
"הבל  ואמר  וחזר  וכו'  הבלים"  "הבל  ספרו  קהלת  שהתחיל 
ימיו כצל  וכן דוד אמר "אדם להבל דמה  הבלים הכל הבל". 
של  כצלו  'לא  צו(  )בר"ר  ז"ל  רבותינו  שפרשו  וכמו  עובר", 
וכן באו כל חכמי אמת  וכו' אלא כצל של עוף הפורח'.  דקל 
וצועקים ענין זה בכמה וכמה לשונות אין מספר, ואפילו כל 
בעין  רואים  הלא  כי  זה,  כל  על  מודים  העולם  אומות  חכמי 
שימי חיינו הבל והאדם מת בכל יום, כי היום והשעה שחי לא 
יהיו עוד, ועל כן מתחיל יום המוות מיום הוולדו וכו', וכמבואר 

מזה בספרים הרבה. 
כן עדיין עדיין צריכין לדבר בזה הרבה הרבה  פי  אך אף על 
ולחזור עם עצמו ועם חבריו המקשיבים לקולו כל זה ויותר 
ודרשו  יא(,  ג,  )קהלת  בלבם"  נתן  הֹעלם  את  "גם  כי  מזה, 
העלמה  'לשון  בפרש"י  ומובא  תרטו(  )ילקו"ש  ז"ל  רבותינו 
העלמה  הכניס  העמוקה  בחכמתו  יתברך  שהשם  ושכחה', 
בלב האדם בשביל כח הבחירה, שבשביל זה יש כח להשטן 

להעלים ולהסתיר ולהשכיח כל זה. 
ביותר, שכל מי שרוצה  גדול  בודאי  אבל כח האמת 
לאמיתו,  באמת  הנצחי  תכליתו  על  להסתכל 

הזה  הנ"ל, שהעולם  כל  ולהעלים  אי אפשר להכחיש  בודאי 
הבל הבלים, ולא יישאר כלום ממנו ומתאוותיו ומכספו וזהבו 
הנצחי,  התכלית  בשביל  וטרח  שהתייגע  מה  אם  כי  וכו', 
שהוא לעשות רצונו יתברך. ועל כן כל הצדיקים האמיתיים 
הנצחי  תכליתם  על  ימיהם  כל  והסתכלו  זה  בדרך  שהלכו 
השיגו והבינו תכף שרצונו יתברך להתרחק מכל התאוות, לא 
מלבד מן המותרות אלא אפילו מה שנראה להכרחיות צריכין 
ולטהר עצמו בכל פעם, עד  ולקדש  למעט בכל מה דאפשר 
שגם ההכרחיות דהכרחיות יעשה בקדושה ובטהרה בשביל 
קיום העולם שזה רצונו יתברך, ולא בשביל תאוות עצמו כלל. 
וכן  זאת,  כל  והבינו  לאמיתו  אמת  על  שהסתכלו  ומחמת 
קיימו ועשו ופרשו וקידשו עצמן בכל יום ובכל פעם בקדושה 
יתרה עד שעלו מדרגא לדרגא וממעלה למעלה עד שהשם 
היו מחפשים  כי הם  רצונו,  וגילה להם  ריחם עליהם  יתברך 
האיר  כן  על  עצומות,  וטרחות  ביגיעות  רצונו  אחר  תמיד 
עליהם השם יתברך וגילה להם רצונו בכל פעם כפי יגיעתם 

וטרחתם ומסירת נפשם. 
וזה הראשון היה אברהם אבינו ע"ה שהלך בתומו בדרך הזה 
בדרך  יתברך  רצונו  שהשיג  הראשון  שהוא  עד  בשלימות, 
כמו  מאברהם,  היה  התחלתה  שיסוד  לנו,  המסורה  התורה 
אברהם  שקיים  'מצינו  פב.(  )קידושין  ז"ל  רבותינו  שאמרו 
היו  מקודם  שגם  פי  על  אף  כי  וכו',  התורה'  כל  את  אבינו 
כן  פי  על  אף  וכו',  וחנוך  ומתושלח  נח  כמו  גדולים,  צדיקים 
לא זכו לגלות אלקותו יתברך ורצונו כמו אברהם, כמו שאמרו 

רבותינו ז"ל.
וממנו התחילה ירושתנו הטובה שאנו מתפארים בה בכל 
יום ואומרים: 'אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה 
יפה ירושתנו, אשרינו שאנו משכימים' וכו', ובדרכו הקדוש 
וכל השבטים הקדושים, עד שבא  ויעקב  יצחק  בניו  הלכו 
משה רבנו ע"ה ונתן לנו על יסוד זה את התורה הקדושה 
ממשה  התורה  לקבלת  שזכינו  ומיום  פה.  ובעל  בכתב 

צריכים  אנו  הזה  היום  עד  וכו'  לזקנים  ומיהושע  ליהושע 
ללכת בעקבותם, לדרוש ולחפש ולבקש אחר רצונו יתברך, 
וכתיב  תמיד",  פניו  בקשו  וֻעזו,  ה'  "ִדרשו  שכתוב  כמו 
"ישמח לב מבקשי ה'" וכו', וכן הרבה. כי גם עתה, אף על פי 
שכבר ניתנה תורה ואנו יודעין רצונו בבירור, שהוא לקיים 
התורה והמצוות לסור מרע ולעשות טוב, אף על פי כן עדיין 
אין אנו יודעין במה נזכה לזה, כי יצרו של אדם מתגבר עליו 

בכל יום וכו'. 
ועל כן גם דוד המלך ע"ה ביקש כמה בקשות ותחינות שיזכה 
וכו',  לכוון רצונו יתברך, כמו שכתוב "למדני לעשות רצונך" 
וצעק "עד אנה אשית עצות בנפשי" וכו', וכן "אחלי יֹכנו דרכי 
לשמור חוקיך", וכן הרבה, שעל זה נתייסד כל ספר תהלים. 
לילך  צריכין  כולה הוא שאנו  כל התורה  יסוד  עיקר  כל  אבל 
ולאחוז בדרכי אבותינו, אברהם יצחק ויעקב ומשה רבנו ע"ה, 
וכל הצדיקים שבאו אחריהם ההולכים בדרכיהם. ואזי אף על 
פי שאין אנו זוכים ומתגברים להיות כמותם ממש, לשבור כל 
התאוות כמותם, אף על פי כן אנו זוכים לתכלית הנצחי על 
ידי התקרבותנו אליהם ולדרכיהם הקדושים, וכמו שהפליגו 
רבותינו ז"ל )כתובות קיא:( במעלות הדבקים לתלמידי חכמים 

ולצדיקים אמיתיים.
לילך  לזכות  ומתגעגעים  חותרים  שאנו  הימים  וברבות 
בדרכיהם בשלימות, נוכל לזכות להיות כרצונו יתברך כראוי, 
הנ"ל  השלמים  הצדיקים  ואלו  תמיד,  חופשית  הבחירה  כי 
זכו על ידי גודל קדושתם עד שיש להם כח בתפילתם לבטל 
לפעול  כח  להם  ושיש  יתברך,  ברצונו  שהכל  ולגלות  הטבע 
רצונו  'עשה  ד(  ב,  )אבות  בבחינת  כרצונם,  רצונו  שיעשה 
מגלים  הם  זה  ידי  ועל  כרצונו'.  רצונך  שיעשה  כדי  כרצונך, 
ומאירין הרצון בהתגלות נפלא, שהכל רואין שהשם יתברך 
שעיקר  לעיל,  שמבואר  וכמו  כרצונם,  ברצונו  עולמו  מנהיג 

התגלות הרצון הוא על ידי תפילה וכנ"ל. 
)ליקו"ה הל' ברכת השחר ה, עד־עה, עיי"ש עוד באריכות נפלא(

"על ידי שמזיעין לדבר שבקדושה, על ידי זה זוכין לשמחה"
)מתוך לקוטי עצות-שמחה(
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השבת - חשובה מכל

חוות דעתסיפור השבוע

'ארכיפובה', מ הגדול,  בית-הכנסת  תפללי 
שבמרכז מוסקבה הכירו כולם איש את רעהו. 
הם לא אהבו הפתעות וגם לא אורחים שאינם 
מוכרים. בכל פעם שבבית-הכנסת הופיעו 'פנים חדשות' היו 
כל  זהירות.  משנה  ונוקטים  נדרכים  הקבועים  המתפללים 
אורח נחשד מיידית כמרגל-חרש מטעם השלטונות, עד אשר 

הוכח אחרת.
עטור  מוכר,  ולא  מבוגר  יהודי  בבית-הכנסת  הופיע  אחד  יום 
זקן שיבה. האיש היה שתקן ולא הרבה לדבר. "שלום", "שבת 
של  הכרחיות  מילים   – אלה  כגון  ועוד  רבה"  "תודה  שלום", 
אך  המתפללים,  של  חשדם  את  האיש  עורר  תחילה  נימוס. 
והמתפללים  ושגרתית  נוכחותו קבועה  הזמן הפכה  במרוצת 

התרגלו אליה.
במתפלל  הבחין  בית-הכנסת,  מבאי  ז"ל,  חזן  אהרן  הרב  גם 
החדש וכמו האחרים רצה לדעת מי האיש. בחלוף הימים נודע 

רק כי שמו הוא שלום פייגין.
בבית- אחר  מתפלל  עם  לשוחח  חזן  לרב  נזדמן  אחד  יום 
שמו.  סנדלר  הרב  פנים,  ונשוא  תלמיד-חכם  יהודי  הכנסת, 
את  האחרון  הפתיע  פייגין?",  שלום  הוא  מי  לדעת  "מעוניין 
הרב חזן, שענה כמובן בחיוב. "אם כן, הסכת ושמע את סיפורו 
החל  סנדלר  הרב  מה".  זמן  לפני  בעצמו  הוא  לי  שסיפר  כפי 
לספר סיפור שעד מהרה התברר לרב חזן כי הוא מכיר אותו 

היטב, מכיר אותו אישית. וזה דבר המעשה.
ראשית דבר כמה שנים קודם לכן. במשך כמה שנים התגלגל 
הרב חזן ממקום עבודה אחד למשנהו, משום שלא היה מוכן 

לעבוד בשום עבודה הכרוכה בחילול שבת.
בבית- עבודה  מצא  אחד  כשיום  אפוא  שמח  רבה  שמחה 
להגיע  הצליח  הוא   – לשמחה  הסיבה  לאריגה.  גדול  חרושת 
להסכמה שבשתיקה עם מנהל המפעל, יהודי 'חבר המפלגה' 
זאת  בימי שבת. תחת  בשם סאשה, על היעדרות מהעבודה 
יום המנוחה  יום ראשון,  לבוא למפעל מדי  חזן  התחייב הרב 

הרשמי, ולהשלים את המלאכה שהחסיר.
עד מהרה התגלה הרב חזן כפועל חרוץ ומסור. בינו לבין מנהל 
זו  עובדה  והערכה.  אמון  של  יחסים  מערכת  נוצרה  המפעל 
גם  נוספים, בהם  ליהודים  לו לסדר מקומות עבודה  אפשרה 
כאלו שלא החזיקו בניירות ורישיונות, כנדרש. מנהל המפעל 
המיוחד  הקשר  בזכות  רק  שבדבר,  הסיכון  חרף  העסיקם 

שנרקם בינו ובין הרב חזן.
בית-החרושת שכן בעיירה קונצבו שליד מוסקבה. בין בית-
בקליאזמה(  אז  )שהתגורר  חזן  הרב  של  לביתו  החרושת 
הפרידו שלוש שעות של נסיעה ברכבת. מדי יום שישי בשעה 
בדרכו  מבית-החרושת  היה  יוצא  בצהריים,  שתים-עשרה 
בשעה  וסביבותיה  במוסקבה  השבת  נכנסת  בחורף  לביתו. 

שלוש וחצי.
חד  באופן  לו  והודיע  למשרדו  סאשה  זימנו  אחד,  שישי  יום 
העבודה.  יום  סוף  עד  להישאר  עליו  יהיה  הפעם  כי  וברור 
לא  ועדיין  במפעל  ממשלתית  ביקורת  מחר  לנו  "צפויה 
סאשה,  הסביר  עלינו",  שהוטלה  הייצור  מכסת  את  השלמנו 
"איני יכול להרשות לעצמי לוותר על שום עובד, בוודאי לא על 

פועל חרוץ כמותך".
הרב חזן הקשיב בנימוס לדברי סאשה. "אדוני המנהל, צר לי, 
אך גם היום אעזוב את המפעל בדיוק בשעה שתים-עשרה", 

הודיע.
המרדנית.  התשובה  עם  להשלים  התקשה  המפעל  מנהל 
"עליך להבין כי אם המכסה לא תושלם במועד, ובנוסף לכך 
יתברר כי הנחתי לך להיעדר מן העבודה בשבתות, נשלם 

על כך שנינו מחיר כבד".

למכסת  הכבוד  כל  "עם  מהטיעון.  השתכנע  לא  חזן  הרב 
בעיניי  חשובה  "השבת  אמר,  הצפויה",  ולביקורת  הייצור 

לאין-ערוך".
כעת חש סאשה כעס של ממש. "שיהיה ברור לך, אהרון", 
בשתים- היום  מכאן  תצא  "אם  ומודגש,  גבוה  בטון  אמר 

עשרה בצהריים, תאבד את מקום עבודתך".
הרב חזן לא זלזל באיומו של המנהל. לא פשוט היה באותם 
ימי עוני ומחסור נוראיים לוותר על מקום עבודה. על-אחת-
עליו  "חלל  שבת.  בחילול  כרוכה  שאינה  עבודה  כמה-וכמה 
במוחו  חלפה  הרבה",  שבתות  שישמור  כדי  אחת  שבת 
נחוש  היה  הוא  הכול,  ולמרות  ואף-על-פי-כן  המחשבה. 
שתים-עשרה  בשעה  בדיוק  המפעל  את  לעזוב  בדעתו 

בצהריים. וכך גם עשה.
לכיוון  מביתו  כדרכו,  חזן,  הרב  יצא  בבוקר  ראשון  ביום 
בלבד.  השומר  את  בפתח  פגש  למקום  כשהגיע  המפעל. 
שישי  ביום  שהתנהל  החריף  הוויכוח  על  ידע  שלא  השומר 
בינו לבין המנהל, הכניסו פנימה והרב חזן החל להשלים את 

כל שהחסיר מפאת השבת.
ביום שני בבוקר שב הרב חזן למפעל כמו כל יתר העובדים. 
מלהחליף  נמנעו  והם  מתיחות  שררה  סאשה  לבין  בינו 
ביניהם דברים. סאשה אמנם לא פיטר אותו, אך מני אז העיב 

צל על היחסים ביניהם.
לאחר תקופה מסוימת עזב סאשה את המפעל ובמקומו בא 
מנהל חדש. עובדי המפעל לא ידעו אם סאשה, שכבר היה 
הציבה  המפלגה  שמא  או  לגמלאות  פרש  שבעים,  כבן  אז 

אותו בתפקיד ניהולי אחר.
גם,  מה  חזן.  הרב  של  מלבו  העניין  כל  נשתכח  בינתיים 
יום  מדי  הנסיעות  המפעל.  את  הוא  גם  עזב  זמן  שכעבור 
מצא  הוא  כוחו.  את  התישו  ובחזרה,  למפעל  מהבית  ביומו 

לעצמו מקור פרנסה חדש.
מאז, כאמור, חלפו כמה שנים. הזקן המלא שעיטר עתה את 
פניו של שלום פייגין, מחק כל דמיון בינו לבין מנהל המפעל 

המתבולל, סאשה. כך לא יכול היה הרב חזן לזהותו.
שלום  של  בשמו  חזן,  לרב  סנדלר  הרב  סיפר  זאת  כל  את 
פייגין, כאשר הוא מציג את היהודי העקשן שלא היה מוכן 
לחלל שבת, כאדם אנונימי. לרגע אחד לא היה לו מושג כי 

מדובר ברב חזן עצמו.
באוזני  פייגין  של  האישי  בווידוי  הדרמטי  החלק  בא  כאן 
וכה אמר: "לאחר שנרגעתי מכעסי על הפועל  הרב סנדלר. 
השבת,  בשביל  ואותי  עצמו  את  לסכן  מוכן  שהיה  היהודי 
את  נתתי  פתאום  לגמרי.  הפוכה  מחשבה  במוחי  עלתה 
דעתי לעובדה שאיש צעיר, אב לילדים, מוכן לוותר על מקור 
למען  זאת  וכל   – משפחתו  עתיד  את  בכך  ולסכן  מחייתו 

עקרונותיו.
בי  ועוררה  נפשי  עומק  עד  אותי  זעזעה  כך  על  "המחשבה 
הוריי.  בבית  ילדותי,  בשנות  נזכרתי  נשכחים.  זיכרונות 
אבי  עם  ביחד  לבקר  שזכיתי  מאושרות  פעמים  באותן 
שלום- רבי  הצדיק  של  בפניו  ולהביט  ליובאוויטש  בעיירה 

דובער.
"העניין הוסיף להציק לי, עד שיום אחד אמרתי לעצמי: זהו 
זה. די לי בחיים של שקר וזיוף. הגיעה העת לחזור לחיי אמת 
– חיים יהודיים. פרשתי לגמלאות והתחלתי לחיות כיהודי. 
ובעזרת  שלי  הגרסא-דינקותא  מחדש  בי  ניעורה  אט-אט 

כמה יהודים טובים שאני מכיר חזרתי לחיי תורה ומצוות".
רק לאחר שסיים הרב סנדלר את הסיפור כולו, גילה לו הרב 
חזן את זהותו של הפועל היהודי העקשן, שהסכים לוותר על 

מקום עבודתו ובלבד שלא ייאלץ לחלל אף לא שבת אחת!
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מאת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א  
חבר הבד"ץ "חושן - משפט" עיה"ת אלעד

נערך ע"י הרה"ח הרב דניאל ראובן שליט"א

א. ראובן שמסר פיקדון לשמעון והוא שומר חינם, והלך שמעון ומסר לבנו לוי 
כדי שישמור הוא את הפיקדון, והודיע לו שהוא הפיקדון של ראובן, ולאחר זמן 
נגנב הפיקדון מלוי עקב שלא שמרו כדרך השומרים, הדין הוא ששמעון פטור 
מלשלם, ולוי בנו חייב לשלם, ואם אין ללוי כסף לשלם לדעת השו"ע אין שמעון 
עליו  מחברו  והמוציא  בדין  ספק  כאן  יש  הרמ"א  ולדעת  בתשלומים,  מתחייב 

הראיה.
ב. והוא הדין אם מסר שמעון הפיקדון לשומר שהבעלים רגילים להפקיד אצלו, 

ופשע משמירתו, יהיה הדין כנ"ל לדעת השו"ע והרמ"א.
ופשע  עליו,  שישמור  לבנו  הכלי  מסר  ושמעון  כלי,  משמעון  השאיל  ראובן  ג. 
בשמירתו, יש אומרים שיכול ראובן לתבוע את שמעון, ויש אומרים דגם בשואל 

אינו יכול לתבוע את שמעון כי אם את לוי בנו.

מקורות ונימוקים: במס' בב"מ דף ל"ו ע"א איתא, "איתמר שומר שמסר לשומר 
רב אמר פטור ורבי יוחנן אמר חייב", ובגמ' נחלקו אביי ורבא אליבא דר"י בטעם 
הדין, לאביי הטעם הוא משום דהמפקיד טוען לשומר אין רצוני שיהיה פיקדוני 
ביד אחר, ורבא חולק ע"ז וס"ל דמטעם זה אין לחייב, דהרי מסרו לבן דעת. ולכן 
מבאר שהטעם הוא משום שהמפקיד יכול לומר לשומר שאינו נאמן לי בשבועה.
על  להישבע  יכול  הראשון  השומר  אם  שלפי"ז,  'את'(:  ד"ה  )שם  התוס'  וכתבו 
ונפסק  חייב.  ולאביי  שפטור,  הדין  יהיה  דלרבא  בדבר,  עדים  שהיו  או  האונס, 
להלכה בשו"ע כרבא )סי' רצ"א סעי' כ"ו(, וז"ל "שומר שמסר לשומר חייב אפי' 
אם הוא ש"ח שמסר לש"ש, דא"ל את מהימנת לי בשבועה, האיך לא מהימנת לי 

בשבועה, אפי' אם ידוע לכל שהשני טוב וכשר יותר מהראשון", עכ"ל.
חברו  אצל  מעות  המפקיד  הברייתא  מדברי  ר"י  על  שהקשו  מובא  בגמ'  והנה 
ומסרן לבניו ובנותיו הגדולים, ונגנבו או שאבדו, דפטור. וקשה לר"י, ותירץ רבא 
זאת  תירץ  שרבא  אף  והנה  מפקיד".  הוא  ובניו  אשתו  דעת  על  המפקיד  "דכל 
אליבא דאביי, צ"ל שגם לטעמו של רבא יש לומר כן, וכן מבואר להדיא בדף מ"ב 
ע"ב שרבא פטר בכהאי גוונא מטעם זה, דכל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא 

מפקיד.
והנה נחלקו הראשונים בשומר שנתן את הפיקדון לאשתו ובניו והם פשעו בדבר 
ואין להם מה לשלם, דעת ר"ת )שם מ"ב ע"ב ד"ה 'כל המפקיד'(, שחייב האב 
לשלם. וכתב דהטעם לכך, שאם לא כן כל מה שהופקד אצל בעה"ב תבוא אשתו 
ותאכל ותיפטר. אולם דעת הרמב"ם )שאלה ופיקדון פ"ד הלכ' ט'( שהאב פטור, 
רשב"א,  )רמב"ן,  הראשונים  בדברי  מבואר  וכן  לשלם.  ובניו  לאשתו  שאין  אף 
ריטב"א, שם דף ל"ו ע"א(, שסברא זו שהמפקיד על דעת אשתו ובניו מועילה, 

אפילו אם השומר השני פשע ואין לו לשלם דפטור השומר הראשון. 
רגילים  שהבעלים  האנשים  אצל  השומר  הפקיד  אם  הדין  שהוא  עוד,  וכתבו 
להפקיד שם, ופשע השומר השני, דפטור השומר הראשון משום "אוקי גברא 

בחריקאי", דהיינו שהוא העמיד אחר במקומו והוא נפטר לגמרי.
והנה נחלקו האחרונים בטעמו של ר"ת: שיטת המהרש"ל )יש"ש פ"א סי' ל"ד(, 
תבוא  אשתו  שמא  מטעם  ורק  שפטור,  לרמב"ם  יודה  ר"ת  גם  הדין  שמעיקר 
ותאכל ותפטר, יש כאן תקנת חכמים לחייב את הראשון. אומנם ה"משנה למלך" 
וסובר שר"ת מחייב מעיקר  ח'(, חולק על המהרש"ל  הל'  פ"ד  ופיקדון  )שאלה 

הדין.
וביאר הקצוה"ח: )סי' רצ"א ס"ק ח'( שהטעם הוא שהשומר השני נחשב כשומר 
של הראשון ולא של הבעלים. )וצ"ל דאם יש לשומר השני לשלם, יוכלו הבעלים 
לתובעו מדין שיעבודא דרב נתן, ורק כשאין לו לשלם יכול לתבוע את השומר 

הראשון(.
ובטעם שיטת הפוטרים מצינו ג' ביאורים:

א. ב"נתיבות המשפט" )סי' ע"ז ס"ק א'(, ביאר שהטעם הוא שכאשר השומר נתן 
לשומר השני מדעת הבעלים, הוי כאילו נתן את הפיקדון בתיבה ונפרצה באונס, 
דלא עלה על דעתו שהשומר יפשע, ולפי"ז חידש )בסי' רצ"א ס"ק כ"ד(, שמכיוון 

ששואל חייב באונסין, לכן אב ששאל יהיה חייב ג"כ מדין שואל.
ב. אומנם בחידושי ר' שמעון שקופ' )בב"מ סי' כ"ה ד"ה וכן(, ביאר באופן אחר. 
והוא, שהשומר יכול להעמיד במקומו שומר אחר שחייב בכל החיובים שלו בין 
ונפק"מ שאם  ומ"מ עדיין חשוב שומר.  ובין בחיובי תשלומים,  בחיובי שמירה 
השני מת, שוב יתחייב הראשון. וזהו חידוש גדול שיכול אדם להעמיד אדם אחר 

במקומו שיתחייב בכל החיובים שלו.
דכשנותן  והוא  אחר  באופן  לבאר  דיש  כתב  )רצ"ו(:  שמואל  רבנו  ובשיעורי  ג. 
לשומר אחר, פוטר את עצמו לגמרי מדין שומר, משום דנתינה לשומר שהבעלים 
נותנים לו רשות לתת לו, הוא כהשבה לבעלים, ובהשבה נפטר לגמרי. וכך נראה 
לכאורה מתוך דברי המאירי )בב"ק י"א ד"ה ומכל(, ועיין עוד בריטב"א )שם ל"ו 
ע"א(, שכתב כעין זה בדעת רב, ועיין בחידושי הגר"ח )ניזקי ממון פ"ד הל' י"א(, 

מה שכתב בזה.
רגיל  שהבעלים  אחר  לשומר  שמסר  בשומר  באחרונים  נידון  יש  והנה 
כתב,  )שם(  במהרש"ל  לשלם.  מה  לו  ואין  השני,  ונתחייב  אצלו,  להפקיד 
שהרא"ש מודה בזה שהראשון פטור, ובסמ"ע )סי' ע"ב ס"ק צ"ו(, כתב להיפך 
בזה  שגם  בפירוש  כתב  בב"י  אומנם  חייב,  דהראשון  בזה  מודה  שהרמב"ם 
הרמב"ן פוטר, וכן העלה הש"ך )שם ס"ק קל"ד(, שלדעת הרמב"ם יהיה פטור 

גם בשומר שרגיל להפקיד אצלו.

שומרים )ח(
פסקי דינים בדין שומר שמסר לשומר
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טעם קריאת פרשה על שם 'בלק'
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בסטנדרט שירות אירופאי

בס“ד

כאורה אינו מובן: הייתכן שיש פרשה בתורה הנקראת בשם ‘בלק’, היפך ל
העניין ד”שם רשעים ירקב” )משלי י,ז; יומא לח:(?! בשלמא בנוגע לֹקרח, 
ו’ברא מזכי  וכו’,  יצהר”  “בן  ובהם  נוסף על העיקר שהיה מישראל,  הרי 
עפ”י  ובפרט  וכו’,  תשובה  שעשה  לומר  יש  וכו’,  ֹקרח  בני  קד.(,  )סנהדרין  אבא’ 
המבואר בפנימיות התורה אודות גודל מעלתו של ֹקרח וכו’. מה שאין כן בנוגע 

לבלק שהיה מאומות העולם ושונא ישראל ‘יותר מכל שונאים’ 
)תנחומא בלק ב’, במדב”ר כ, ב(.

ויש לומר הביאור בזה, עפ”י המובא בספה”ק )אור התורה לצ”צ, פר’ בלק עמ’ תתקב; 
שלה”ק בלק שסג, ב(, ש”בלק ובלעם שניהם היו חכמים גדולים... ובלק היה יותר 
חכם, וידע שלשלת הגדול )על דרך שמצינו בֹקרח ש’ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו’( 
יבוא  העצום  זה  כי  וידע  ומשיח,  דוד  בית  מלכות  שהוא  ישראל,  מלכות  ייחוס 
ממנו” וכו’, שהרי דוד המלך, וכן משיח, שהוא מבית דוד, יצא מרות המואביה, 
הנקראת “אמה של מלכות” )בבא בתרא צא:, ומובא בפרש”י מלכים־א ב, יט(, שיצתה 

מבלק מלך מואב )סוטה מז.(.
ולהעיר גם מדברי הרמב”ם )הל’ מלכים ריש פרק י”א(: “אף בפרשת בלעם נאמר 
ושם נבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד... ובמשיח האחרון שעומד 
מבניו שמושיע את ישראל, ושם הוא אומר ‘אראנו ולא עתה’ - זה מלך המשיח, 
‘דרך כוכב מיעקב’ - זה דוד, ‘וקם שבט מישראל’ - זה מלך המשיח”, ועל דרך זה 

בנוגע להמשך הפסוקים בפרשה.
למיתקא  ומרירו  לנהורא  חשוכא  דאתהפכא  העניין  על  מורה  ש’בלק’  נמצא 
בתכלית העילוי, היינו שמהפכים את עניינו של “בלק מלך מואב”, שממנו תצא 
מלכות בית דוד ומשיח.           )ליקו”ש כח, 472, ח(

⋅⋅⋅
‘פתורא’.  תרגומו  ‘שולחן’  הנה   - פתורה”  בעור  בן  בלעם  אל  מלאכים  “וישלח 
עם  שחלק  כֹקרח  היה  בישראל,  להלחם  בלק  של  בדעתו  שעלה  מה  כי  לרמוז, 
משה, לפי שעינו הטעתו, שראה שמואל עומד מזרעו. וכן בלק ראה בקסמיו כי 
דוד מלך ישראל וזרעו עתידים לצאת מרות המואביה, בת מלך עגלון, שהוא מבני 
והנה מלכות  ב, ט(.  רות  )זהר חדש עח:, מדרש רבה  כנזכר בספה”ק  בניו של בלק, 
בית דוד זכו ליטול כתר מלכות, שהוא רמז אל זר זהב שעל השולחן שבמקדש, 
עם  מלהתקוטט  יתפחד  שלא  לבלעם  בלק  שרמז  מה  וזהו  ‘פתורא’.  הנקרא 
ישראל, המנצחים לכל האומות, כמו שאומר הכתוב )שמות טו, יד( “שמעו עמים 
ירגזון” וגו’. אבל יכול הוא לנצחם, ולא יפול בידם, כי הרי עתידים כל זרע מלכי 
בית דוד לצאת ממנו.                                                          )שער הפסוקים מהאריז”ל(

טאטע
054.844.1858 | tate.odel@gmail.com
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מאת: א. צמחשיחת חברים

ההכנות הגדולות בעיצומם

איש בל יעדר: ההכנות בציון הקדוש

רבי ע רחוב  במעלה  יעלו  איש,  אלפי  שרות 
חודשים,  מספר  בעוד  שבאוקרינה  נחמן 
שנשבר  המבקרים  שיא  נשבר  שנה  בכל 
ההכנות  שעבודות  הסיבה  זאת  כן,  לפני  בשנה 
בעיצומם, כשבכל המישורים כבר עמלים לקראת 
ראש שנה הבא עלינו לטובה, ראש השנה תשע”ח.

שיפוץ מאסיבי וחידוש כללי 
לקראת כל חג נערכים בציון רבינו הקדוש לקראת 
האלפים הבאים, אך אם כל פעם ההכנות נערכות 
ההכנות  השנה,  ראש  לקראת  לפני  ימים  מספר 
החג,  לפני  חודשים  כשלושה  כעת  כבר  החלו 
ציונו  על  השנה  בראש  פעם  אי  שהיה  מי  כל  אך 
לתת  רצון  אלא  הגזמה  זו  שאין  מבין  הקדוש 
היותר  ההרגשה  את  החסידים  אלפי  לעשרות 

טובה בימי החג הקדוש.
אלה  בימים  החלו  כבר  באומן’  ברסלב  ‘באיחוד 
הציון  מתחם  בכל  כללי  וחידוש  מאסיבי  בשיפוץ 
לרצף את רצפת  כבר  פי התוכנית החלו  על  הק’. 
מתחם הציון הק’ במרצפות יוקרתיות ואיכותיות 

עמידות בפני שבירה והחלקה. 
בכל  הק’  הציון  קירות  את  יפארו  עץ  אריחי 
הוזמנו  וביציאות,  נשים  בעזרת  כולל  המתחם 
בכל  שיותקנו  ומפוארים  חדשים  ספרים  ארונות 
שימושיים  ספרים  יונחו  בהם  הק’  הציון  מתחם 

לשירות הלומדים והמתפללים המבקרים באומן.
נכלל  הוא  גם  במתחם,  הממוקם  הכהנים  היכל 
במסגרת פרוייקט השיפוץ הנרחב, ויעבור בימים 
לנוחות  פניו  את  וישנה  יסודי  שיפוץ  הקרובים 
ציבור הכהנים המתפללים בהיכל. תאורה חדשה 
יותקנו  ההיכל,   קירות  את  יפארו  עץ  ואריחי 
לחזן  תפילה  ועמוד  חדשים  ספרים  ארונות 

שיקובע בין ארונות הספרים.
בפרוייקט  יחלו  הקרובים  בשבועות  במקביל. 
הלכתי  פיתרון  שיהווה  הכהנים  גשר  הקמת 
לכהנים הנכנסים לציון הק’. התוכניות וההדמיות 
של הגשר החדש אושרו על ידי הפרלמנט בקייב, 

וכבר בשבועות הקרובים נוכל לבשר על המוגמר.
גם  יכללו  הק’  הציון  שיפוץ  פרוייקט  במסגרת 
התוכנית  פי  על  המרכזי,  הקלויז  חידוש  עבודות 
בבידוד  יחופה  הקלויז  מבנה  של  החיצוני  הקיר 

וציפוי חיצוני.
החודשיים  כל  לאורך  יתקיימו  השיפוץ  עבודות 
הקרובים, על פי הצפי הפרוייקט ימשך עד לסיומו 
המשוער בתאריך א’ אלול הבעל”ט. מנהלי ‘איחוד 
המתפללים  מציבור  מבקשים  באומן’  ברסלב 
הענין  חשיבות  את  להבין  באומן  והמבקרים 
הק’  רבינו  בית  את  לפאר  במטרה  הנעשה 
ולתועלת כלל הציבור המבקר באומן.

גבאי הספרים מטעם ‘איחוד ברסלב באומן’ הרב 
בקשת  “לאור  כי  שלום’  ל’אומן  אומר  צמח  נתן 
הרבים, ניתנת אפשרות לציבור הקדוש הזדמנות 
לציבור  שיעמדו  ונצרכים  חדשים  ספרים  לתרום 
לתרום  ניתן   - הק’  הציון  בהיכל  המתפללים 
של  השמות  נשמה,  ולעילוי  לרפואה,  להצלחה, 
בארונות  ויעמדו  הספרים,  גבי  על  ירשמו  הזוכים 

הספרים החדשים שימוקמו במתחם”.
)מכולה(  קונטיינר  יוצא  הקרובים  “בשבועיים 
מישראל לאומן - להלן הדברים הנחוצים לתרומה 
ו-300  ספרד  נוסח  יופי  כלילת  סידורים   300  -
ליום  מחזורים   250 המזרח,  עדות  נוסח  סידורים 
המזרח.  עדות  נוסח  ו-250  ספרד  נוסח  כיפור 
קיינעס  סכך  יח’   20 דרוש  הק’  לציון  בנוסף, 
המהודר לסוכת הציון הקדוש בה תתקיים סעודת 
ההילולא המרכזית של רבינו הק’ - כל אחד יכול 

לזכות ולהיות שותף בהוצאות הציון”.
כמו כן  במסגרת השיפוץ הנרחב המתקיים בימים 
המושבים  ריפודי  כל  יחלפו  הק’  רבינו  בציון  אלו 

בריפודים נוחים לרווחת המתפללים בציון. 

הכנת הגוף והנפש
להתקבץ  הטסים  מספר  ושנה  שנה  שבכל  כידוע 
בימי ראש השנה גדל, כשבשנה זו הצפי עומד על 
קצוות  מכל  שיגיעו  איש  אלף  וחמש  כחמישים 
עולם כדי לזכות להיות על ציון רבינו בערב ראש 
הסיבה  זאת  ענק  מענה  שדורש  דבר  השנה 
הקדחתניות  ההכנות  כבר  החלו  שבמגביל  גם 
שיינער  שלהנגיד   אורחים’  ה’הכנסת  במתחם 
האלפים,  עשרות  של  בואם  לקראת  באומן 
בהכנות  משתתפים  מקומיים  עובדים  כשאלפי 
הצד  על  דשמיא  בסיעתה  יסודר  שהכל  בתקווה 
הטוב ביותר ללא שום תקלות, כעת רק נותר לכל 
ראוי,כך  להיות  עצמו  את  גם  להכין  ואחד  אחד 
שנזכה לפעול בימים נוראים אלו ולזכות להשפיע 

קדושה על כל השנה כולה.


