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מספר ל להציג  בחרנו  בשמחה  שמרבים  אדר  חודש  כבוד 
עצות מרוכזות כיצד להיות בשמחה.

בו  מאמין  שאתה  להשם  מראה  אתה  שמח  כשאתה 
כשאדם  כי  השמחה  במצוות  תלויות  המצוות  כל  למעשה 
בעצבות הוא נופל לעבירות ולכן יש אין סוף מניעות לשמחה כי 
היצר יודע שעל ידי השמחה זוכים להכל ולכן הוא מנסה כל הזמן 
כל  יש  החיים  שבמאורעות  לדעת  עלינו  השמחה.  את  לקלקל 
הזמן נסיונות החיים הם לא שחור או בלבן יש כל הזמן צבעים 
שונים באמצע ויש לנו הרבה ציפיות ולכן יש הרבה אכזבות ולכן 
אנשים בוכים ומתלוננים אבל אם רוצים להחזיק את המחשה 
צריכים לדעת להישען על האמונה והתקווה - להאמין שהכול 

לטובה ולהפוך את היגון ואנחה לשמחה. 

לא עושים חשבונות 
תמיד צריך לראות את הטוב ולדעת שמעט 
של  מנהגו  כי  והתם  החכם  כמו  הרבה  זה 
ראה  תמיד  כי  שמח  תמיד  שהיה  התם 
שלש  עם  נעל  עשה  כי  הרבה  זה  שמעט 
קצוות שזה רק שבעים וחמש אחוז מנעל 
זה  כאילו  בזה  שמח  היה  הוא  אבל  רגילה 
מאה אחוז. אצל התם השמחה היתה מנהג 

שאי אפשר לזוז ממנו.
מזה  נובעים  והשמחה  התמימות  עיקר 
מוחלים  מיד  אלא  חשבונות  עושים  שלא 
ידי  על  כי  לך  שעשו  עוולות  ושוכחים 

הטובות  את  תמיד  לראות  עליו  לסלוח.  תמיד  אפשר  אמונה 
שהשם עושה לנו ולאחרים ואם חס ושלום נופלים לעצבות אז 
עושים מילתא דשטותא וזה כמו סטרטר שעל ידו מתחילים את 

הנסיעה של השמחה.
זה  ידי  ועל  וריקוד  בניגון  להתחזק  תמיד  עלינו  המחה  בשביל 
שאנו  טוב  ומעשה  המצוות  עשיית  אחרי  גם  לשמחה.  באים 
עושים חשוב מאד לשמוח לרקוד ולשיר ולהודות לה' ולא לעבור 

מיד לסדר היום. 
אחד הדברים החשובים בשמחה הוא לא לחפש רק הצלחות, 
אלא לשמוח במה שיש וגם כאשר לא מצליחים חשוב לשמוח 
ומה שעוזר לזה זה לשמוח בנקודות הטובות שלי ושל אחרים 
לראות את הטוב שבי ובאחרים כי זה נותן שמחה ומזה נעשים 

ניגונים ושירים כמו שכותב רביז"ל בתורה רפ"ב.
כמו  אותה  שלומד  מי  את  משמחת  שהתורה  לדעת  עלינו 
ישוב  לאדם  נותן  הלימוד  לב  משחי  ישרים  ה'  פקודי  שכתוב 
הדעת והתחזקות בקים המצוות שמביא לו שמחה לעומת זה 
העבירות עושות עצבות וכבידות והם היפך המצוות. לכן חשוב 
שבהפ  הטוב  את  לראות  לאחרים  לפרגן  טובה,  לעין  להתרגל 
ומחזקות.  טובות  מילים  תמיד  להם  ולהגיד  זכות,  לכף  ולדון 
וזה מחזק את האמונה בה' ובצדיקים ובאנשים שרואים שהם 
מתכוונים לטוב כי מה' לתצא הרעה ולא מן הצדיקים וגם בודאי 

את  מחזק  ולזה  לטוב  שמתכוונים  שמים  יראי  אדם  בני  דרך 
השמחה כשמאמינים בטוב שיש בבני אדם. 

אתו  שה'  לדעת  צריך  הוא  קשיים  אחד  כל  על  כשעובר  גם 
בהסתרות  גם  אתנו  נמצא  שה'  לי  הרחבת  בצר  נאמר  זה  ועל 
את  מקבל  הוא  לטובתו  שהכל  מאמין  שהוא  כך  שמתנהג  ומי 
הביזיונות באהבה. הרבה פעמים מתאכזבים מכפיות טובה של 
אנשים אבל תפקידנו לא להישבר מכפיות טובה אלא לדון את 
השני לכף זכות ולראות את הטוב שבו וכך אפשר לקבל בזיונות 
מילתא  לעשות  אפשר  אז  לשמוח  קשה  כאשר  ולכן  באהבה. 
לא  הוא  כבודו  על  שמקפיד  מי  אבל  לשמוח  בשביל  דשטותא 
יכול לעשות מילתא דשטותא ולכן קשה לו להיות שמח בגלל 

כבדותו.
שמחה  לב  ולישרי  שכתוב  כמו  הלב  ישרות  היא  השמחה 
ולכן  והעצבות באה מעקמומיות שבלב 
עלינו תמיד להשתדל לתקן את עצמונו 
לא  בהרחבה,  חסד  ולעשות  בישרות 
כי  להשפיע  ההיפך  אלא  להתקמצן 
למי  מצוינת  הרגשה  עושה  השפעה 

שמשפיע באמת ונותנת לו שמחה. 
לבכות  לא  להיזהר  צריכים  כן  כמו 
במעשה  מובא  שזה  החסרונות  על 
שומע  שאינו  שאמר  החרש  מהבעטלר 
שבאים  העולם  של  הדיבורים  את 
לכל  הזמן  כל  שיש  וטענות  מתלונות 
להידבק  עלינו  ולכן  אנשים.  הרבה  כך 
בבעטליר הכבד פה שכל דיבוריו הם רק שבח והודיה לה' ועל 

ידי זה זוכים להיות בשמחה תמיד. 
רביז"ל אומר שעליו לשמוח בשורש השמחות, לשמוח בה' ולא 
רק במה שאני נהנה ממנו לעצמי אלא לחשוב שיש לי את ה' 
אתי תמיד והוא דואג לי ומה יש לי לדאוג אם ה' אתי ולכן אני 
תמיד שמח בשורש השמחה שהכל מה' לטובתי והוא דואג לי 

ומשגיח עלי תמיד. 

אסור לשכוח להתפלל על השמחה 
שמחה  מביא  גם  שזה  טובות  במחשבות  להתחזק  צריכים 
עצומה ולהיכלל בעובדי השם שבכל אחד יש את נקודת הצדיק 
בהם  ההתכללות  ועצם  השמחה  עצות  את  לקיים  אפשר  ואז 
כשהולכים  משאירים  אנחנו  נשבר  הלב  את  שמחה.  מביאה 
לשכוח  אסור  כן  כמו  להתבודדות.  לחדר  או  בשדה  להתבודד 
להתפלל על השמחה ולהאמין בעצמי שאני מסוגל להתגבר על 

המצבים הקשים באמונה. 
כמו כן חשוב להתחזק מהימים הטובים שעברו עליי ולהשאיל 
נגענו  עכשיו.  גם  אותי  שמחזקים  הטובים  הימים  מן  שמחה 
במעט מן העצות של השמחה  וה' יעזרנו להתחזק ולקיים את 

דבורו של רבינו הקדוש שמצוה גדולה להיות בשמחה תמיד.
שבת שלום ומבורך.

התורה משמחת את מי 
שלומד אותה כמו שכתוב 
פקודי ה' ישרים משחי לב 
הלימוד נותן לאדם ישוב 
הדעת והתחזקות בקים 

המצוות

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

להיות בשמחה גם בלי סיבה

על שפת הנחל
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דבר ראש הישיבה

בנותני  דרגות  שלוש  כאן  שיש  בספרים  נאמר 
בריא;  הנותן  זה   - "זהב"  התיבות:  בראשי  כמרומז  צדקה, 
)הנותן   - "נֹחשת"  פחד;  סכנת  כשיש  רק(  )הנותן   - "כסף" 
צדקה רק כשהוא שכיב מרע, וזו היא( נתינת חולה שאמר 'תנו'.
ומאחר שצדקה שקולה כנגד כל המצוות, יש לומר ששלוש 
הדגות הללו, הן בעצם שלוש דרגות בשליחות הכללית של 

"ועשו לי מקדש", לעשות את העולם דירה להקב"ה:
זה הנותן בריא - עבודת הצדיקים, שהיא עבודה מושלמת.

מההעלם  מושפע  כשהאדם   - פחד  סכנת  כשיש 

פודה  הצדקה  עבודת  ידי  על  ורק  שבעולם,  וההסתר 
את עצמו ומשתחרר מההשפעה השלילית.

נתינת חולה שאמר 'תנו' - מצב שבו הנותן מושפע מהעולם 
עד כדי כך שהוא כבר 'חולה'.

למדנו כאן, שגם חולה יכול לתת צדקה, וכל אדם מישראל, 
היא  המשכן,  במלאכת  להשתתף  יכול  שיהיה,  מי  יהיה 
המלאכה של הפיכת העולם למכון לשבתו יתברך.                                      
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מים עמוקים
"ועשו לי מקדש"

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 מילתא דשטותא...
...
...
... 

... וזה בחינת מעלת יקרת קדושת הבית המדרש, 
שלנו  קיום  עיקר  שזהו  מעט,  מקדש  שהוא 
המקדש  שהבית  הזה.  הגלות  אריכת  בתוקף 
בתי  ידי  על  הוא  קיומינו  ועיקר  בעונותינו,  נחרב 
כנסיות ובתי מדרשות, כמו שכתוב "כי הפיצותים 
רז"ל:  ודרשו  מעט"  למקדש  להם  ואהי  בארצות, 

'אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות'.
התלמידים  מתקבצין  שם  המדרש,  בבית  כי 
ומעידים ומספרים מה ששמעו מרבן, כדי להמשיך 
הבתי  קדושת  ועיקר  לנצח.  הקדושה  השארתו 
המשכן  מבחינת  נמשכין  מדרשות  ובתי  כנסיות 

שעשה משה במדבר אחר מעשה העגל.
כי עיקר חטא העגל נמשך על ידי הפגם שפגמו 
האיש  משה  זה  "כי  ואמרו  רבינו,  משה  בכבוד 
טעותם  לפי  אפילו  כי  לו".  היה  מה  ידענו  לא 
משה,  מת  שכבר  הבעל־דבר  אותם  שהטעה 
היו צריכין להאמין שבודאי לא היה יגיעו לריק 
חס ושלום, ובודאי השאיר השארה טובה אצל 
תלמידיו, והיה להם לבוא לאהרן וליהושע וכו', 
ולבקש מהם שיוליכו אותם בדרך הישר כפי מה 

שקיבלו ממשה רבן.
בהמעשה  העיקר  כי  בהאמת.  בחרו  לא  הם  אבל 
והיה  משה,  את  ששנאו  הערב־רב,  היו  הזאת 
לפרוש  עלילה  וביקשו  עליו,  בלבם  טינא 
כשסברו  תיכף  כן  על  המקום.  מאחרי 

שמת משה באו לאהרן ואמרו "קום עשה לנו אלהים 
אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש לא ידענו" וכו'.

ומדרכיו  האמת  מהצדיק  כשפורשין  בודאי  כי 
כן  ועל  זרה,  לעבודה  באים  זה  ידי  על  הקדושים, 

באו אז על ידי זה למעשה העגל. 
אחר  עסק  זה  כל  את  וראה  משה  כשבא  כן  ועל 
כך להמשיך תיקון, שאפילו אחר כך כשיגיע זמנו 

להסתלק באמת, יהיה נשאר זכרו לדורי דורות.
וזהו בחינת מעשה המשכן שעסק אחר כך, ששם 
בחינת  דהיינו  יתברך,  שכינתו  השארת  המשיך 
השגות אלקות, כי כל מעשה המשכן היה בחינת 
בחינת  ועיקר  אלקות.  להשגות  וצמצומים  כלים 
שאפילו  תיקון,  המשיך  זה  ידי  שעל  היה  המשכן 
גם  מדבר,  בחינת  שהוא  בגלות,  נעים  כשישראל 
אז יהיה להם כח להמשיך השגות אלקות על ידי 
בתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם בחינת "מקדש 
מעט", בחינת המשכן שעשה משה במדבר, שאף 
על פי ששם לא היה עיקר מקום המנוחה, דהיינו 
מקום הבית המקדש, כמו שכתוב "כי לא באתם 
יכולין  כן  פי  על  אף  וכו',  המנוחה"  אל  עתה  עד 
ששם  המקדש,  הבית  קדושת  לשם  להמשיך 

השראת השכינה על ידי תיקוני המשכן שעשה.
וכמו כן תיקן לדורות, שיהיה כח לישראל בכל דור 
כנסיות  בתי  בכל  המקדש  בית  קדושת  להמשיך 
ובתי מדרשות שיעשו בגלות, שעל כן הם נקראים 

"מקדש מעט". 
"כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי  וזהו בחינת: 
עד  ארפנו,  ולא  אחזתיו  נפשי,  שאהבה  את 

שהביאותיו אל בית אמי ואל חדר הורתי".
הסתלקות  בחינת  זה   - מהם"  שעברתי  "כמעט 
לענין  נאמר  שזה  שם,  שפרש"י  כמו  הצדיק, 
את  "מצאתי  דייקא  ואז  ואהרן.  משה  הסתלקות 
שהמשיכו  תלמידיו,  ידי  על   – נפשי"  שאהבה 
נאמר  שזה  שם,  שפרש"י  וכמו  בעולם,  השארתו 

על יהושע שכבש שלושים ואחד מלכים.
"אחזתיו ולא ארפנו עד שהביאותיו אל בית  וזהו: 
המקדש,  ובית  המשכן  בחינת  זה   - וכו'  אמי" 

בחינת בתי כנסיות ובתי מדרשות.
ראשי־תבות  שהוא  אמי",  "בית  נקרא  כן  ועל 
לבית  ברגלים  שעולין  ידי  שעל  י"י",  מועדי  "אלה 
המקדש, שעל ידי זה ממשיכין אור הפנים להחיות 
זוכין  זה  ידי  שעל  ל'(,  תורה  )עיין  ח"ת  המלכות 

להשגת אלוקות.
ששם  מדרשות,  ובתי  כנסיות  בתי  בחינת  וזהו 
מה  מהתלמידים  אחד  כל  של  הטוב  מתקבץ 
שקיבלו מרבן, שעל ידי זה נזכה לאחוז בו יתברך 
עד  ארפנו,  ולא  "אחזתיו  בבחינת  רפיון,  בלי 
שהביאותיו אל בית אמי ואל חדר הורתי", וכנ"ל.         
)ליקו"ה, הל' נזיקין ד, יד־טו(

כאשר 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

)מתוך מאמר ראש הישיבה(



המים  וחלחלו  בצנרת  פיצוץ  ואירע  עליונה,  בדירה  הדר  ראובן  שאלה: 
הטיח  שנתקלף  בתקרה,  נזק  לו  נגרם  ועי"ז  תחתיו,  שדר  שמעון  לדירת 
ונוצר כתמי עובש, וכן בארונות המטבח או בארונות הבגדים האם ראובן 

חייב לשלם על נזקים אילו?
התרשל  מקולקלת,  שלו  שהצנרת  לראובן  שנודע  לאחר  אם  תשובה: 
דאג  לו  שנודע  תכף  ואם  לשלם,  חייב  אלו  נזקים  נוצרו  ואח"כ  מלתקנה 

לתקנם פטור מלשלם, )עיין הערה(
מקורות ונימוקים

והיזקו  והאילן שנפלו  )דף קי"ז ע"ב( איתא במשנה הכותל  במסכת ב"מ 
הכותל  ונפל  יום  שלושים  זמן  לו  ונתנו  בי"ד  אותו  התרו  אם  אבל  פטור, 
לאחר זמן שנתנו לו בי"ד, ואז היזיקו, והיינו שפשע ולא עשה כפי הוראת 

הבי"ד לסלק הכותל או האילן, הדין הוא שחייב הוא במה שהיזקו.
ו' ע"א ד"ה היינו( הרשב"א )ד"ה חוק' והרא"ש )סי' א' ד"ה  התוס' )ב"ק 
בדרך  נפילה  בשעת  שהזיקו  באופן  מדברת  שהמשנה  כתבו  וכותל( 

הליכתם, והביאו הת*
בתוך  או  בו,  התרו  ]כשלא  שפטיר  ממה  א[  ראיות,  כמה  והרשב"א  +וס' 
הזמן[, ואילו היו מזיקים אחר הנפילה היה לו להתחייב הואיל ולא סילקם 
מיד. ב[ שאילו היה מדובר בהיזקו אחר הנפילה היה לו לשנות, נתנו לו זמן 
לפנותו ולסלקו ובמשנה כתוב נתנו לו זמן לקוף ולסתור. ג[ הנה בגמ' ב"ק 
דף ו' מובא כמה אקימתות כדי לפרש מה בא התנא לרבות באומרו הדצ 
השווה שבהן, שדרכן להזיק וכו', וכהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק, 
ורבינא מבאר זה בא להביא את הדין המבואר במשנה נתנו לו זמן לקוץ 
ולא סילקו חייב. וזה נלמד במה הצד מדין בור ושור. ומשמע שמדובר גם 

בדרך נפילה, מזה שלא חילקה הגמ' בזה עיי"ש.
והקשו הראשונים, שאף שמבואר בגמ' שגם בדך נפילה החיוב הוא משום 
"בור" מ"מ מדוע לא אמרה הגמ' שיש ללמדם מדין "אש" כי לכאורה גם 
מדין אש יש לחייבם, וכמו באבנו סכינו ומשאו שהינחם בראש גגו ונפלו 
ברוח מצויה, והזיקו בדרך נפילתם שחייבים מדין "אש" בחידושי הרשב"א 
וברא"ש )שם ( תירצו כיון שהאש כח אחר מעורב בו ובלא הכח האחר לא היה 
הולך ומזיק, מה שאין כן "אלו" נופלים מעצמם מחמת שהם רעועים בלא 
כח אחר יש לדמותם יותר לבור מלאש, ובשיטה מקובצת )ד"ה וזה( הביא 
שיטת ר' ישעיה, וכן בתוס' רבינו פרץ )ד"ה אי( והרשב"א בתשובה )ח"ד 
סי' ק"י( תירצו שאין הכותל והאילן דומים לאש, שהאש מיד כשנעשתה 
הכח  שב"אש"  מצויה  רוח  ע"י  שיזיק  בדעתו  ולעלות  לשמרה  נזקק  הוא 
האחר המעורב בו מיד ראוי להזיק, משא"כ בכותל ואילן שבשעת בנייתם 
ונטיעתם לא היה לו להעלות בדעתו שיפלו לזמן מרובה, כלומר שאין הכח 
שמחמתו נופלים מעורב בו מיד אלא יצירתו בהתר, וביארו הברכת שמואל 
)סי' אות ד' ( והאבן האזל )נזקי ממון פי"ג הי"ט( כוונתם שבאש חייב על 
מעשה ההבערה, משא"כ בכותל ואילן שאין בעשייתם עשיית מזיק, ואין 
זה נחשב מעשה הבערה, ולכן יש לדמותם ל"בור" כדין כל תקלה שדינה 
)עיין  דבריהם  בביאור  האחרונים  הסתפקו  )שם(  התוס'  ובדעת  כבור, 

ב"קהילות-יעקב" סי' ד' ו"באבן-האזל" שם(
ובספר פלפולא חריפתא )אות א' הקשה בדברי הרא"ש שטעם "כח אחר 
לא מדמה  עדיין קשה למה  ולכן  ולא חומרא,  הוי קולא  בו באש  מעורב" 
ותירץ שסברא  נפילה לאש מק"ו,  בדרך  ואילן שהיזקו  כותל  דין  הרא"ש 
בעלמא הוא לדמות כל תקלות לבור, כל שיש לתקלה איזה דמיון לבור, אף 
)ד"ה  "נחלת-דוד"  ובספר  יש לדמותה למזיקים אחרים,  שבאותה מידה 
הכותל( כתב שעיקר החילוק בין בור לאש הוא, שהאש הולך ומשיג את 
הולך  והניזק  במקומו  עומד  בור  ואילו  שם,  ומזיקו  שהוא  במקום  הניזק 
בדרך  שמזיקים  אף  והאילן  הכותל  אבל  להליכתו  גבול  אין  ובאש  אליו, 
אינם  מהגבול  ויותר  לנפילתם,  גבול  יש  מ"מ  שנופלים  בשעה  הליכתם 
להינזק  שיוכל  בכדי  נפילתם  מקום  אל  לבוא  צריך  והניזק  לילך  יכולים 
ולכן הם דומים לבור ולא לאש ועיי"ש שהגדיר זאת שהכותל והאילן הם 
כבור ארוך במקום הבור מראש גובהם עד מקום שיכולים להגיע בנפילתם 
והרמב"ם  בדבריו[  שפלפלו  שם  ו"בקהילות-יעקב"  "באבן-האזל"  ]ועיין 
)נזקי ממון פי"ג הי"ט( פסק הכותל והאילן שנפלו לרה"ר והיזקו פטורים 

מלשלם ואעפ"י 
שהפקירם לפי אינן דומים לבור שהרי אין תחילת עשייתם לנזק ועיי"ש 
ב"מגיד במשנה"  שביאר כוונת הרמב"ם שמדובר על נזק שבשעת נפילה, 
והב"י הביא לדברי המ"מ ובשו"ע )סי' תט"ז  ס"א( פסק כדעת הרמב"ם, 
המשפט"  "עמק  בספר  כתב  דנן  ובנידן  הרא"ש,  דעת  שכן  נתבאר  וכבר 
מד  את  שעברו  לאחר  הצנרת  שבתוך  שהמים  דכיון  כח'(  סי'  שכנים   (
קונה  )הצינורות(  וכליו  בבעלותו.  הם  ולכן  לעיריה  בתשלום  חייב  המים 
וכיון  יזיקו  שלא  שמירה  חובת  עליו  וחל  לממונו  חשובים  לכן  המים  לו 
שידע שהצנרת התקלקלה ונתעצל ונתרשל בתיקונו וכתוצאה מכך ניזק 
דירת שכינו חייב לשלם כיון שהמים שזורמים כח מעורב בו שהרי ידוע 
וזרימת  והנזק הוא מהליכת  שהכח של המשאבה הוא דוחף את המים, 
וסגרו  הקלקול  על  להם  נודע  הדירה  שבעלי  שמיד  באופן  ]אבל  המים 
את הברז ומנעו את זרימת המים בכה"ג הוי ממונו המזיק ב"אונס" וא"א 
לחייבו[ ומקום שהמים זורמים מכח חוק כלים שלובים נראה שיש לדון 
דהוי "בור" וא"א לחייבו בנזקי דירת שכינו כדין ובור שפטור על הכלים 
ע"כ, )ועיין בספר משפטי החושן סי' קנ"ה הערה כ' מש"כ בזה, ובשו"ת 

"שומרי-משפט"( 

בתוך כבשן האש
חוות דעתסיפור השבוע

חיוב פינוי שברי אילן שקרס לאבר חצר השכן  אשר הלך לעולמו הרב מברנוביץ', כ 
ר'  בבנו,  הקהילה  בני  הפצירו 
מקום  את  למלא  יעקב,  ישראל 
אביו. הבן, שברח כל ימיו מהשררה, סרב 
של  מרובות  הפצרות  לאחר  אבל  בתוקף. 
והוא  ברירה  בידו  נותרה  לא  הקהילה  בני 

נעתר להם.
פרנסי  רגישה:  סוגיה  לפתחו  הונחה  אז 
את  לפטר  הסכמתו  את  ביקשו  העיר 
השמש הזקן של בית הכנסת. עבודתו של 
להשכים  עליו  היה  קשה.  היתה  השמש 
כדי  התנור,  את  ולהסיק  לילה  מבעוד 
ימצאו  'ותיקין'  תפילת  לפני  שהלומדים 
תפילת  לאחר  ומואר.  חם  המקום  את 
המתמידים  את  לשרת  עליו  היה  ערבית 
האחרון  שעזב  ולאחר  נרות,  להם  ולספק 
שבהם, היה עליו לסדר את המקום היטב, 
את  ולכבות  מהתנור  הגחלים  את  לגרוף 
כדי  לביתו  להגיע  להספיק  ואז  האור, 

לישון שעה עד ליקיצתו המוקדמת.
תפקידו  את  השמש  מילא  שנים  עשרות 
והוא  שלו  את  עשה  הגיל  אבל  באמונה, 
סיים  הוא  רוח.  וקצר  תנועה  כבד  נעשה 
את עבודתו לאחר חצות ליל והגיע לביתו 
בבוקר.  לקום  אחר  אבל  מעט,  לישון  כדי 
בית  מצאו  השחר  עלות  לפני  הלומדים 

כנסת נעול, חשוך וקר.
פרנסי העיר טענו: "אי אפשר להמשיך כך! 

צריך למצוא שמש צעיר ונמרץ".
מה  "אבל  הרב,  אמר  צודקים",  "אתם 
יהיה עם השמש שנתן את מיטב שנותיו 

לציבור, וכעת יושלך לעת זקנתו?"
היקשו  יסבול?"  שהציבור  עדיף  "האם 

הפרנסים.
יתעשת  "אולי  הרב,  ביקש  איתו",  "דברו 

ויחזור לתפקד כמקודם".
הפרנסים הסבירו: "דיברנו עמו. אין מצידו 
את  עושה  הגיל  פשוט  רפיון,  של  בעיה 

שלו..."
"אני אשוחח עמו", התעקש הרב.

הפרנסים הסכימו, אבל אמרו שאם הדבר 
לא יועיל - השמש יפוטר לאלתר.

המצב  מכן  ולאחר  לשמש,  פנה  הרב 
לבית  המשכימים  פלא.  באורח  השתפר 
מואר  מצאוהו  בראשם,  והרב  הכנסת, 

ומוסק. נושא הפיטורין ירד מהפרק.
איש לא העלה על דעתו שהרב שוחח עם 
לדבר,  מי  עם  שאין  הבין  וכאשר  השמש, 
בשתיים  קם  לילה  ובאותו  רחמיו,  נכמרו 
העלה  המדרש,  לבית  עלה  בוקר,  לפנות 
העצים  את  הדליק  בנברשת,  הנרות  את 
הצטרף  מכן  לאחר  לביתו.  ומיהר  בתנור 
ושיבח  בהשכמה  הלומדים  לקבוצת 
כך  לתפקד.  שחזר  השמש  את  באוזניהם 

נהג הרב מדי יום.
לילה אחד חזר השמש לביתו שעה לאחר 
חצות, וכהרגלו פנה לנמנם, אבל לא הצליח 
להירדם. בשעה שתיים וחצי חשב: ממילא 
אני ער, אמלא את תפקידי כמקודם. הוא 
קם, התלבש, והחל לדשדש בשלג הכבד. 
כשהתקרב לבית המדרש, נדהם למראה 

עיניו: אור דלק בבית המדרש!

שהיה  זמן  כל  במוחו:  הלמה  מחשבה 
הארחי־ ממנו  רעדו  במותניו,  כוחו 
לבית  להיכנס  העזו  ולא  למיניהם  פרחי 
המדרש, אבל כאשר תש כוחו - התנחלו 
והפכו אותו לביתם. איזו עזות פנים!  בו 
לבית  עלה  הוא  אותו.  הציף  הכעס 
אכן,  בתנופה.  הדלת  את  ופתח  המדרש 
על  השתלט  פורח  שאורח  היה  ניכר 
הנרות,  בהעלאת  הסתפק  ולא  המקום, 
כאילו  התנור  בהסקת  עוסק  הוא  אלא 

הוא בעל הבית...
השמש:  צעק  האורח,  את  לראות  מבלי 
"מי נתן לך רשות? זה רכוש בית הכנסת! 

כבה את האש מיד!"
העצים,  על  הרב  גחן  רגע  באותו  ממש 
וכהרגלו השתדל להפיח בהם אש. לפתע 
"אם  נחרד:  הרב  השמש.  קול  את  שמע 
וכשיבין  השמש,  אותי  יזהה  אזדקף, 
שהרב בכבודו ובעצמו טורח להסיק את 
בית המדרש - יתבייש באוזלת ידו. לא! 

אסור שהוא יראה את פניי!"
מלא  ופיו  מאחוריו  כבר  היה  השמש 
נאצות. "כעת", חשב הרב, "בוודאי שאיני 
חרף  מי  את  יראה  השמש  לצאת.  יכול 

וגידף"...
"האם אינך שומע?!" צעק השמש וחבט 

בפלג גופו של האורח שמחוץ לתנור.
"כעת", חשב הרב שספג מכות מאחוריו, 

"בוודאי שאיני יכול לצאת"...
חלש,  היה  השמש  הרב  של  למזלו 
ולאחר  השימורים  ליל  לאחר  במיוחד 
הוא  ומכותיו.  מצעקותיו  הותש  שכוחו 
כשהוא  רגליים  בגרירת  מהתנור  פנה 

זועף ורוטן.
בדיוק אז האש נאחזה בזרדים. כשהבין 
להירתע  מיהר  התרחק,  שהשמש  הרב 
מהתנור המתלקח, אך איחר את המועד 

וכל זקנו נחרך.
הרב יצא מבית הכנסת כשהוא משתדל 

להתחמק מהשמש.
כשהגיע לביתו, הרבנית נדהמה ממראה 
נשרפת  כמעט  לך?!  אירע  "מה  פניו: 

כולך! איה זקנך?!..."
הרב סיפר לה מה אירע וביקש שתנצור 
השמש.  של  חייו  ימי  כל  הסיפור  את 
פניו  את  לעטוף  צעיף  ביקש  מכן  לאחר 
הסובל  כאדם  שייראה  כדי  בצאתו, 

ממחושי שיניים.
הרבנית:  אותו  שאלה  שיצא,  לפני 
מה  אחת:  שאלה  לי  יש  יעקב.  "ישראל 
נשאר  היה  השמש  אילו  עושה  היית 
מאחוריך עוד שתי דקות נוספות והיתה 

מתלקחת מדורה?"
הרב.  תמה  שאלתך",  את  מבין  "איני 
שיפיל  לאדם  לו  שנוח  קבעו  חז"ל  "אם 
חברו  פני  ילבין  ואל  האש  לכבשן  עצמו 
בוודאי  האש  כבשן  בתוך  כבר  כשהוא   -

שאסור לו לצאת!"...
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טלפון בישראל 050-4141497  050-4144210

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

נערך ע"י הבה"ח נחמן ביטון ני"ו 

עודד מזרחי



מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

התורה הכניסה אותי ליקב

ליום ע מוריו  חיכו  קטן  ילד  בהיותו  וד 
ידעו  הם  לאוניברסיטה  יכנס  שבו 
ושם  ברוכים,  בכישרונות  ניחן  שהוא 
הוא יעשה חיל ויגדל להיות פרופסור בעל שם 
עולמי, והכן כך היה, מהיום שבו התקבל אל 
הוריו  בלימודיו,  התקדם  הוא  האוניברסיטה 
תעודת  את  יקבל  שבו  ליום  חיכו  מכירו  וכל 
גדול... אבל אז  ויעשה להם כבוד  הפרופסור 

הם שמו לב שמשהו בתכוניתם מסתבך.

גיליתי שהאמת היא אחת 
והכן זה היה נכון, הרב אליהו דדוש שליט”א 
במרכז  בבית  נולד  הוא  ונמרץ  צעיר  אז  היה 
כילד  אף  לימודיו,  שנות  כל  במשך  נתניה, 
וכך התקבל  נראהו כישוריו הלימודיים.  קט, 
בר  באוניברסיטת  המוח  בחקר  לפקולטה 
אבל  גדולה  בהצלחה  הצטיין  בלימודיו  אילן. 
התחיל  הוא  ללימודיו  ונכנס  שהלך  ככול 
להביו שיש משהו גדול שעומד מאחורי הכל 

אבל ככל שהוא גדול כך הוא גם נסתר

המח,  תאי  מהלך  את  להבין  כשהתחיל  ואז 
את  לחדש  רופא  שום  יכול  שלא  הבין  הוא 
אחד  אלוקים  שיש  הרי  המתים,  המח  תאי 
מח.  ויוצר  לתא  תא  ומחבר  מרכיב  שיוצר 
מסקנתו הייתה ברורה, רק אם הקדוש ברוך 
הוא ירצה יוכל האדם להמשיך לחיות ומוחו 

יוכל להמשיך ולתפקד ...

דבר  של  שבסופו  הבין  והעמיק,  שהלך  ככל 
בתורה  נמצאת  והיא  אחת  היא  האמת 
וכל  משפחתו  לתדהמת  וכך  הקדושה, 
הסובבים אותו זנח באחת את הקרירה, ופנה 
על  שקד  שנים  במשך  וכך  המדרש,  לבית 
תורת ה’ יומם וליל, תוך כדי היותו שוקד על 
התורה הקדושה מעת לעת התחיל להתעסק 
וחגים  שבתות  ולכבוד  יין  בעשיית  בביתו 
אכזבה.  לא  כלל  והתוצרת  יינות,  מכין  היה 
כשהתחיל להיכנס לעסק היינות הרגיש שיש 
וכך  יינות  ביצור  גדולה  דשמיא  סיעתה  לו 
לאחר שקיבל את ברכת רבו השתלם בתחום 
בקרית  הנמצא  בוטיק  יקב  והקים  היין 
שההצלחה  האמנתי  לא  בעצמי  אני  שמונה. 
דדוש,  הרב  אומר  כך  כל  גדולה  תהייה 
זה  את  לעשות  איך  מסופק  הייתי  בהתחלה 
בלבד  אחת  לשנה  שאפתח  החלטתי  וכיצד, 
אבל ככל שנכנסתי אל תוך התחום וקיבלתי 
שמשמים  הרגשתי  מאנשים  תגובת 
יותר  זה  את  לפתח  אותי  מעודדים 

את  שפתחתי  הראשונה  בשנה  וכבר  ויותר 
ובשנה  “שם-טוב”  קיבלו  היינות  הבוטיק 
יותר  הרבה  רב  היה  הביקוש  כבר  זה  אחרי 

והבנתי שאין לי דרך לחזור בי, ברוך השם..  

היקב  של  מפתחו  היוצאים  שהיינות  כמובן 
הם יינות המותאמים במיוחד לצרכי הציבור 
כל  מתחדש  היקב  השתיה.  ולהרגלי  החרדי, 
פעם מחדש במהלך השנים לקראת החגים, 
ופסח  פורים  של  התקופה  לקראת  ובפרט 
שיעור  לאין  גוברת  היין  צריכת  כמובן  שאז 
שאף  “לייבלה”  המותג  את  נושאים  היינות 

הוא מביע את ההתאמה לציבור.

היינות הנם יינות משובחים שנוצרים מענבים 
המובחרים והטובים ביותר, הארומה, הטעם 
והמרקם מיוחדים במינם. ישנם מבחר יינות 

יין יבש, מתוק וחצי מתוק. 

היין נפוץ על שולחנם של רבנים 
היא  האיכות  על  שההקפדה  לציין  מיותר 
מעורב  שלא  ברור  ולכן  היין  בנושא  ראשונה 
ענבים  אחוז  מאה  אלה  ביין  מים  כלל 
ההכשר  את  נושאים  היינות  משובחים. 
וכשרים  החרדית”  העדה  “הבד”ץ  המהודר 
לקידוש אף לדעת מרן הבית יוסף, “ברוך ה׳ 
בכך  דשמיא  סיעת  רואים  אנו  הרע”  עין  בלי 
שהיין עלה על שולחנם של רבנים אדמורי”ם 
וגדולי תורה מכל העדות והחוגים ואף מעבר 
הושקה  המתקרב  הפורים  חג  לקראת  לים 
יין  ׳נועם׳  השם  את  הנושאת  העל  סדרת 
יוקרתי ומיוחד לאניני טעם. אני מודה להשם 
היין  של  זה  בתחום  להתעסק  אותי  שזיכה 
השמנה  ממהלך  נפרד  בלתי  חלק  שהוא 
וכמו  תעסוקה  תחום  סתם  לא  והוא  היהודי 
שנפסק להלכה “אין שמחה אלא בבשר ויין”. 

 לא סתם יין: הרב דדוש והמותג “ליבלה”

להצלחת ולרפואת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

טל משה בן בת שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים לכל הישועות

 להצלחת משפחת אלישקוב

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

חינת משה רבינו ע”ה הוא אספקלריה המאירה, שאין שייך בו ב
ראיה רק ידיעה, כדאיתא שכינה היתה מדברת מתוך גרונו של 
“אתה  כתיב  וכן  אותך”,  “מראה  שכתוב  וזה  ע”ה.  רבינו  משה 
מראה בהר”, שכל ציור המשכן וכליו היה נחקק בצורת משה רבינו ע”ה. 
“וכן תעשו” - כשנסתכלו בני ישראל במשה רבינו ע”ה קיבלו הארה 
ג”כ,  בפרט  ישראל  איש  בכל  נמצא  וכזה  אחריו.  המעשים  כל  לתקן 
לתקן  צריך  הנקודה  זו  ואחר  דעתו.  כפי  הארה  איזה  בו  שמתגלה 
ולהמשיך כל המעשים. וזה “ככל אשר אני מראה וכו’, וכן תעשו”. וזו 
הנקודה מתגלה בכל שבת לתקן על ידי זה ימי המעשה.     )שפת אמת( 

⋅⋅⋅
“ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם” - שמעתי שהכוונה כי מימות עולם 
הייתה השראת השכינה בצדיקים כידוע. ועתה שהקב”ה אמר “ועשו לי 
מקדש”, מקום מוכן להשראת שכינה בעצם, אפשר לטעות כי מעתה 
מיוחד  מקום  הנה  ישראל  לכבוד  כבר  כי  בצדיקים,  שכינה  תשרה  לא 
שמעתה  תאמר  ולא  מקדש”,  לי  “ועשו  אמר  לזה  שכינה.  להשראת 
“ושכנתי  אלא  השכינה,  אל  מרכבה  היו  אשר  הצדיקים  מעלת  נגרע 
תחול.                             צדיקים  ראש  על  בישראל  לפנים  זאת  כאשר  ממש  בתוכם” 

)“פני דוד” להחיד”א הקדוש(
⋅⋅⋅

במדות כלי המקדש רואים שינוי גדול ביניהם - כי אמות הארון כולם 
ואמות  שלמות,  ומקצתן  שבורות  מקצתן  השולחן  ואמות  שבורות, 

המזבח כולן שלמות.
זכינו  ואפשר לרמז עפ”י מה שכתוב בזוה”ק כי בעוון חטא העגל לא 
וכו’,  ופסול  כשר  ומותר  אסור  מצד  לנו  ניתנה  אלא  עילאה,  לתורה 
לשלמות  זכינו  שלא  להורות  שבורות,  הארון  שאמות  זה  על  והרמז 
באורך  הפגם  ובא  בחטא  נפשנו  בכוחות  שנשתברנו  ידי  על  בתורה 
ורוחב וקומה בעוונותינו הרבים, ולכן כל אמות הארון באורך, וברוחב, 

ובקומה - כולן שבורות.
ואמות השולחן, מקצתן שבורות ומקצתן שלמות, להורות כי המשלים 
שולחנו בעוה”ז ישבר לעוה”ב, והמחסר שולחנו בעוה”ז ישלים שולחנו 
לעוה”ב. או לרמז, שהשולחן לפעמים חסר בימי החול, ולפעמים מלא 

לכבוד שבת ויו”ט, או לכבוד אורחים ות”ח.
עניין  או  דבר  אדם  יעשה  שכאשר  להורות  שלמות,  המזבח  ואמות 
לכפרתו, יזהר שיהיה בתכלית השלמות בשלם שבפנים.                                           )שם(

המשכן וכליו

חדרה
ביום שני בח' אדר בשעה 19:30 ברחוב התנאים 22 בית 

מדרש תפארת מוהר"ן
ראש העין

יום שלישי ט' אדר בשעה 21:00 ברח' אבן עזרא 16

מפי הרה"ח רבי שמואל שטרן שליט"א

לפרטים נוספים ולקביעת שיעורים: 
052-7679638

בעזרת ה' בשבוע הקרוב יתקימו שיעורים בניגון

נא לעורר רחמי שמים 
מרובים לרפואת 
הרבנית אסתר 

בת אסטרייה שתחי'
חלוקת פרקי תהילים 
בטל: 077-2221148


