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למצרים ב הירידה  על  קוראים  אנו  השובבי"ם  פרשיות  ימי 
כמובא  הפנוי,  חלל  למקום  הירידה  עניין  שזה  והשעבוד, 
בדברי רביה"ק )תורה ס"ד(: "וגם 'פרעה' לשון התגלות, היינו 
הבאים  החכמות  וכל  מכל...  ופנוי  בטל  שהוא  הפנוי,  חלל  בחינת 
יתברך,  השם  על  בקושיא  שנשארים  לב,  כבדות  בהם  יש  משם, 
ואי אפשר למצוא ָשם השם יתברך, מחמת שפינה אלקותו משם 
כביכול". בימי השובבי"ם אנו נמצאים בסכנה לא ליפול לחלל הפנוי 

כפי שהיה בירידה למצרים. 

כיצד ניצלים מן החלל הפנוי? 
כשנסע פעם רביז"ל בדרך, התפאר לפניו העגלון בגודל מומחיותו 
בוץ  מלאה  היתה  הרגיל  המלך  שדרך  שמחמת  הדרכים  בנסיעת 

השלגים,  והפשרת  הגשמים  מרוב  וטיט 
ארוכה  בדרך  הדרך  את  וסיבב  עיקם  כן  על 
לדרך  שוב  חזר  מומחיותו  ברוב  אולם  יותר, 
המלך הראוי שאין בו בוץ ורפש, ענה רביה"ק 
ומסע  דרך  היא  וסגופים  "תעניות  ואמר: 
תפלה  יתברך,  לשם  ידה  על  להתקרב  ישנה 
והתבודדות היא דרך ומסע חדשה להתקרב 
ושב  חוזר  הכל  אולם  יתברך,  לשם  על-ידה 
לדרך הישן" )"תעניות וסגופים איז א אלטער 
טראק צו השם יתברך, תפלה און התבודדות 
אבער  יתברך,  השם  צו  טראק  נייער  א  איז 

מיקומט אלץ ארויף אויף דעם אלטין וועג"(.

שמרבים  השובבים  ימי  של  אלו  בימים 
אבל  תשובה,  ולעשות  נשבר  לב  שיהיה  להיזהר  צריכים  בתעניות 
האדם  את  למשוך  חלילה  יכולים  תעניות  כי  לעצבות,  ליפול  לא 
לעצבות. עיקר עבודת השם באה מתוך אמונה ושמחה, אבל הרבה 
שלא  ומרגישים  מעבודתנו,  מרוצים  ולא  נופלים  אנחנו  פעמים 
ונופלים לעצבות.  בכוונה,  או לא התפללנו מספיק  למדנו מספיק, 
הששון  במעגל  ולהכניסם  והאנחה  היגון  את  לקחת  במקום  ואז, 
שיחייה  מה  שזה  וחושבים  חומרות,  מחפשים  אנחנו  והשמחה, 
להרבות בתעניות, אלא במקום  רביה"ק שלא  ציוה  כן  ועל  אותנו. 
האדם  את  מושכת  התענית  כי  והתבודדות,  בתפילה  להרבות  זה 

לעצבות וכדומה, ה' ישמור.

)קיצור  חומרות  ללא  ה'  את  לעבוד  שצריך  רביה"ק  אומר  זה  על 
בעצמו  השם  בעבודת  שיש  החכמות  "גם  ג'(:  מ"ו,  מוהר"ן,  ליקוטי 
ביותר,  ומדקדק  שחושב  מה  היינו  מאד,  להרחיק  כן  גם  צריכין 
חומרות  אחר  ומחפש  שעושה,  במה  כראוי  יוצא  הוא  אם  וחוקר 
השם,  מעבודת  האדם  את  מאד  מפילים  החוכמות  ואלו  יתרות. 
ואין  מעבודתו.  לבטלו  דבר  מהבעל  ודמיונות  בלבולים  הם  זה  וכל 
'"וחי  נאמר  האנשים  אלו  ועל  וכו',  בטרוניא  בא  הוא  ברוך  הקדוש 
בהם" - ולא שימות בהם', כי אין להם שום חיות מהעבודה והמצוות 
שעושין מחמת החומרות והמרה שחורות שלהם, והחכמה הגדולה 
שבכל החכמות הוא לבלי להיות חכם כלל, רק לעבוד אותו יתברך 

בתמימות ובפשיטות, והעיקר הוא כי רחמנא ליבא בעי".

שזה  החיצוניות,  החוכמות  מן  באות  היתרות  שהחומרות  משמע 
את  ובתמימות  באהבה  מקבל  לא  שאדם  כלומר  התמימות,  היפך 
מן  נמשכים  הזו  והעצבות  החיצוניות  והחוכמות  עליו,  שעובר  מה 
החלל הפנוי, כמובא בליקוטי מוהר"ן )תורה ס"ד(: "אך מחמת שאין 
בהשכל אנושי לישבם, על ידי זה נדמים לחכמות וקושיות. ובאמת 
הקושיות של אפיקורסית  כי אלו  הקושיות,  ליישב אלו  אי אפשר 
שם  אין  הפנוי  החלל  בתוך  שם  אשר  הפנוי,  מחלל  באים  הזאת, 

אלקות כביכול".

שנפל  אדם  להוציא  שיכול  שמה  ואומר,  רביז"ל  שם  וממשיך 
לחוכמות החיצוניות מן החוכמות האלו, השייכות לחלל הפנוי, זה 
דווקא הניגון של הצדיקים, כי הניגון של הצדיקים יש בו תמימות 
ופשיטות, והם יכולים להאיר עם הניגון שלהם את התמימות של 
כי התפילה  כל אדם. ומה שמקביל לעבודת הניגון, היא התפילה, 
מן  לצאת  כדי  ולכן  שירה,  בשורשה  היא 
החלל הפנוי הזה צריך להתחזק בתפילה, 

וכן בשעה 'התבודדות' שהיא תפילה. 

ואכן, עיקר עבודת התמימות היא השעה 
וניגון,  שירה  כן  גם  שהיא  'התבודדות', 
לתמימות  לזכות  אפשר  אי  היום  כי 
יום.  בכל  'התבודדות'  שעה  ללא  באמת 
וב'התבודדות' טוב לסיים בהודי־ה, בשיר 
וריקוד, ולנגן לה'. ועיקר ה'התבודדות' היא 
בשדה, ובודאי בשדה אפשר לשיר ולרקוד 
הצדיקים,  של  לניגון  כשמתחברים  לה'. 
בשירה  ה'התבודדות',  במלאכת  ועוסקים 
אדם  כאשר  כי  לה',  וההתקרבות  האמונה  את  מחזקים  ובניגון, 
בעצמו  שהוא  או  יתברך,  להשם  מנגנים  הצדיקים  את  שומע 
מתבודד מתוך שירה להשם, אז הוא מתחזק ומתקרב אליו יתברך, 

ומקבל את כל מה שעובר עליו בשמחה ובאמונה. 

התמימות, מצילה חיים
אבי ז"ל איבד כמעט את כל משפחתו בשואה, ואף על פי כן הוא 
כבחמורה,  קלה  על  והקפיד  חייו,  ימי  כל  באמונתו  חזק  נשאר 
הנוראים  בימים  בשואה  אותו  החזיק  מה  פעם  אותו  וכששאלנו 
שעברו עליו, הוא אמר שמה שעזר לו לעבור את השואה הנוראה 
שבת,  של  הזמירות  כל  את  קודש  שבת  בכל  שר  היה  שהוא  זה 
ומעולם לא ויתר אפילו על זמר וניגון אחד, וזה מה שהחזיק אותו. 
ומצוות  תורה  שומר  שנשאר  אותו,  הצילה  הזו  התמימות  ובודאי 
החלל  של  לאפיקורסות  ח"ו  נפל  ולא  הנוראה,  השואה  למרות 
הפנוי ולחוכמות חיצוניות. לכן יהי רצון שבימים אלו של פרשיות 
השובבי"ם, בהם יוצאים בני ישראל ממצרים, נזכה לעשות תשובה 
מתוך התחזקות ואמונה, פשיטות ותמימות, ומה שפרעה לא תפס 
לבבנו,  אל  ולהשיב   - ברחמים   - להבין  כיום  אנו  נזכה  במכות,  אז 
ועל ידי זה נזכה לראות בגאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו 

בקרוב ממש, אמן.

שבת שלום ומבורך!
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דבר ראש הישיבה

ה' יתברך מתגלה למי שיש לו רצון אמת
"וארא אל אברהם כו'", ופרש"י '"וארא" - אל האבות' 
וכו'. ונראה לי שזה היה כוונת רש"י בפירושו, כי היה קשה, כי התורה 
אברהם",  אל  "וארא  ללמדנו  הפסוק  בא  ומה  נצחית,  הוא  הקדושה 
וזה פרש"י '"וארא" - אל האבות', שיהיה גילוי השם יתברך לאותם 
'רצון', כמו "כי  ו'אבות' הוא לשון  שמתנדבים עצמם להשם יתברך, 
לא אבו" )ראה ישעיה ל, ט(, הגם שעדיין אינם עובדים להשם יתברך, 

רק שיש להם רצון טוב, לזה יהיה להם גם כן גילוי יתברך שמו.
ובזה פרשתי הפסוק "אלה ראשי בית אבותם" )להלן בפרשה(, דהיינו 
שאותם רשאים להיות ראשית על ישראל - אותם שפנימיות רצונם 
הוא שיתגלה רצון דיליה, ו"אבותם" הוא לשון 'רצון' כנ"ל, ו"ֵּבית" 
עליון  הרצון  שיתגלה  הוא  רצונם  שכל  ואותם  תֹוך,  לשון  הוא 
בעולם, אותם רשאים להיות ראשים על ישראל. )אור לשמים(

"ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלקים"
בראש  פעם  שיצא  זיע"א  מאניפולי  זושא  רבי  בהרה"ק  מעשה 

מישראל  תינוק  וראה  המדרש,  מבית  התקיעות  קודם  השנה 
מבני עניים, לבוש קרעים ופניו רעים. שאל אותו: "בני, כלום אין 
ממתקים  ושותים  משמנים  האוכלים  הערלים  בבני  מקנא  אתה 
ולובשים מלבושים מלבושי כבוד?". השיב התינוק: "לא, אין אני 
מתקנא בהם כלל, שלי גדול משלהם - ישראל אני ומאמין באלקי 
ישראל". חזר רבי זושא זיע"א לבית המדרש, ופתח ואמר: "רבון 
העולמים, הבט משמים וראה מי כעמך ישראל עם סגולה - תינוק 
מישראל, אפילו כשהוא רעב וצמא ולבוש קרעים ובלואים, מקבל 
הכל באהבה, ובלבד שישראל הוא".                                  )דורש טוב(

'
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מים עמוקים
"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא־ל שד"י"

02-633-8444

טיסות לכל היעדים רק תביאו מזוודה, אנחנו נדאג לכם לכל השאר!
בעולם

אומן

קברי צדיקים באירופה
נסיעות מאורגנות
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מדור זה בחסות
חברת

"נתיבים טורס"

לצעירי הצאן התבודדות ותפילה...
...
... 

א־ל שד"י" הוא שם קדוש ונורא, אבל זה השם "
"הנני  שנאמר:  כמו  המלאכים,  גם  בו  נקראים 
תמר  אל  מפניו  השמר  וכו',  מלאך  לפניך  שולח 
'כי  בו,  תמירני  אל  רז"ל:  ודרשו  בקרבו",  שמי  כי  בו, 
מט"ט  כי  רבו,  כשם  ששמו  מט"ט  זה  בקרבו',  שמי 
אמיתתו  שהשגת  היינו  שד"י,  בגימטריא  )מטטרו"ן( 
שהמלאך  עד  המלאך,  משיג  השם  זה  מצד  יתברך 
שמו.  על  ונקרא  השם,  זה  בבחינת  יתברך  בו  נכלל 
אבל שם צריכין ליזהר מטעות, שלא לטעות שהשגה 
נאמר:  זה  על  כי  יתברך,  אמיתתו  עצמות  הוא  זאת 

"השמר מפניו, אל תמירני בו". 

אין  "אם  ואמר:  זאת,  לא בחר משה בבחינה  כן  ועל 
גבוה  היה  השגתו  כל  משה  כי  וכו'",  הולכים  פניך 
מאד, כי השיג מבחינת שם העצם, שהוא שם הוי"ה 
ברוך הוא, אבל גם הצדיקים הגדולים, שהשגתם רק 
בבחינת שם זה, שהוא שם שד"י, הם יודעים ונזהרים 
מטעות ואינם טועים ח"ו, שזה תכלית ההשגה - רק 
אי  וכן  יתברך,  אמיתתו  להשיג  אפשר  שאי  יודעים 
אפשר להשיג דרכי הנהגתו את העולם, שהוא על ידי 
מידותיו יתברך, שהם שמותיו כידוע, כי גבהו דרכיו 

מדרכינו, כי השגת עצם האמת נעלם ונשגב מאד. 

"למה  שאמר  על  למשה,  יתברך  השם  שאמר  וזה 
וכל האבות לא נתגליתי כי  הרֹעתה", הלא לאברהם 
להשגת  אחיזה  יש  ששם  שד"י,  שם  בבחינת  אם 
שום  אין  ששם  ה'",  "ושמי  אבל  כנ"ל,  המלאך 
ועל  להם",  נודעתי  "לא  להמלאכים,  תפיסה 
דרכי  יותר  מאיתם  נעלם  היה  בודאי  כן 

אחר  הירהרו  לא  כן  פי  על  ואף  יתברך,  אמיתתו 
שם,  בפרש"י  ומובא  רז"ל,  שדרשו  וכמו  מידותי. 
לקבור  אברהם  וכשבא  הארץ,  את  להם  שהבטחתי 
את שרה, הוכרח לקנות וכו', וכן יצחק ויעקב, כי ידעו 

שעדיין לא השיגו עצם אמיתת מידותיו יתברך. 

ואתה, שכבר גליתי לך השגת שם העצם, שם הוי"ה 
הנהגות  דרכי  ולהבין  לידע  חפץ  אתה  הוא,  ברוך 
אמיתתי בשלימות?! הלא, אדרבא, כל מה שמשיגין 
שעדיין  לידע  צריכין  יותר,  גבוה  במדרגה  האמת 
הוא  האמת  עיקר  כי  האמת,  עצם  מהשגת  רחוקים 
רק לידע שרחוקים מעצם האמת, שזהו עיקר בחינת 

'תכלית הידיעה אשר לא נדע' וכו' וכנ"ל. 

את  להם  לתת  ִאתם,  בריתי  את  הקיֹמתי  "וגם  וזהו: 
ארץ כנען וכו', וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל 
גילה  שלא  פי  על  שאף  למשה,  שגילה  היינו   - וכו'" 
שגילה  כמו  אפילו  יתברך  אמיתתו  השגת  להאבות 
היה  לא  וטרחו  שיגעו  מה  כל  כן  פי  על  אף  למשה, 
ידי  על  פעלו  הם  רק  כן  פי  על  אף  כי  ח"ו,  בחינם 
שהיא  נחלתנו,  אחוזת  לנו  וליתן  להמשיך  עבודתם 
ארץ ישראל, ששם עיקר השגת אמיתתו יתברך לכל 
עד  לזה  להמתין  שצריכין  רק  מישראל,  ואחד  אחד 
האחרונה,  הגאולה  עד  כך  ואחר  הראשונה,  הגאולה 
בתחילה  ישראל  ארץ  כבישת  כל  סוף  כל  סוף  אבל 

ובסוף, הכל היה בכח האבות, כמבואר בכל התורה. 

ה', שהוא  לך שם  פי שגיליתי  כן אתה, אף על  וכמו 
השגת האמת בבחינה גבוה יותר, אף על פי כן עדיין 
אי אפשר לך להשיג דרכי אמיתתי בשלימות, ועל כן 

לא  שישראל  שלך  בהאמת  רואה  שאתה  פי  על  אף 
וגם  פעמים,  כמה  ואותך  אותי  וירגיזו  אליך  ישמעו 
עוד  והוסיף  ישראל,  את  לשלח  פרעה  ממאן  עתה 
יצאו  ואבירם  דתן  וגם  מאד.  מאד  העבודה  להכביד 
לילך  זה לא רצית בתחילה  כל  וכו', שבשביל  נצבים 
זה שלחתני  "למה  צועק  וגם עתה אתה  בשליחותי, 
נגדי  דעתך  לבטל  מוכרח  אתה  כן  פי  על  אף  וכו'", 
ותועיל  תפעל  כן  פי  על  אף  כי  בשליחותי,  ולילך 
תוציאם  סוף  כל  סוף  כי  בשליחותך,  הרבה  ותצליח 
ממצרים ביד רמה ותתן התורה לישראל. ומה שיהיה 
אחר כך אין להרהר בזה, כי כל מה שתגמור לטובת 

ישראל אינו נאבד לעולם.

האמת,  עצם  להשיג  זוכין  שאין  פי  על  שאף  והכלל, 
אף על פי כן כל צדיק וצדיק אמיתי גומר הרבה מאד 
כפי  תורתו,  אמיתת  קדושת  בנו  שמאיר  בעבודתו, 
הדור וכפי העת והזמן, בפני הבית ושלא בפני הבית. 
ואפילו כל נקודה ונקודה טובה של אמת של הפחות 
שבישראל יקר מאד מאד בעיניו יתברך ואינה נאבדת 
לעולם. ומה שנעשה עם כל אחד ואחד אי אפשר להם 
אפשר  אי  בעצמן  הגדולים  הצדיקים  גם  כי  להשיג, 

להם להשיג דרכי אמיתתו יתברך בשלימות כנ"ל. 

ואף על פי כן, כל פעולתם באמת קיים לעד ולנצח, 
פֻעלתם  ]ונתתי[  את(  ")ושלמתי  שכתוב:  כמו 
נקודה  כל  כן  וכמו  עיי"ש(.  ח,  סא,  )ישעיה  באמת" 
בשפלותנו  אפילו  בנו,  שמאירין  האמת  מנקודת 

העצום, הכל קיים לנצח. 

)ליקו"ה, הל' רבית ה, לב(

"רבינו הקדוש אמר שתעניות וסגופים הם כמו דרך ומסע ישנה להתקרב על ידה להשם 
יתברך, והתפלה והתבודדות הם דרך חדשה" 

)מתוך מאמר ראש הישיבה(



א( פועלים העובדים בחנויות שנמכרים מאכלים המוכנים לאכילה, 
כגון פירות יבשים, פיצוחים, או חמוצים במשקל, מעיקר הדין אין 
המקום  שהמנהג  מקובל  בזה"ז  אומנם  מהם,  לאכול  לו  ליתן  חייב 
מתיר לעובד לאכול, אא"כ סוכם אחרת, וטוב להתנות עם בעה"ב 
בתחילת כניסתם לעבודה שירשה להם לטעום מהמאכלים, וכן מה 

השיעור שנותן להם.
להם  מגיש  והוא  במסעדה,  או  שמחות,  באולמי  העובד  מלצר  ב( 
מאכלים עריבים עם ריח הנודף מהם, חייב המעביד לתת לו לטעום 
מהמאכלים משום סכנה שאדם שמריח ריח של מאכל ואינו אוכל 
המעביד  של  תנאי  מועיל  ואינו  מכך,  ולהינזק  להסתכן  יכול  ממנו, 
ואף  מהמאכלים,  לאכול  רשות  לו  תינתן  שלא  מראש  שהתנה 

שהסכים העובד לכך, דחיישינן שמא לא מחל בלב שלם,
אבל אם המלצר התנה מראש על כך, אין המעביד מחוייב ליתן לו, 

כיוון שמחל לו על כך.

מקורות ונימוקים:
ענבים  ואכלת  רעך  בכרם  תבוא  "כי  כ"ה(  כ"ג  )תצא  בתורה  כתוב 
כנפשך )כמה שתרצה( שבעך )ולא אכילה גסה(, ואל כליך לא תתן" 
ובפסוק שאחריו נאמר עוד "כי תבוא בקמת רעך, וקטפת מלילות 
בידך", וחרמש לא תניף על קמת רעך", ופירשו חכז"ל, שפסוקים 
אלו מלמדין על פועל העושה מלאכה אצל בעה"ב, בגידולי קרקע 
בעה"ב  של  מפירותיו  לאכול  לו  מותר  במלאכתו  עסקו  שבשעת 
למונעו  יכול  אינו  והבעה"ב  גזל,  משום  בכך  ואין  בו,  שעוסק  ממין 
מזה, כעין זה מצינו גם גבי בהמה שהזהיר הכתוב )תצא כ"ה ד'( "לא 
תחסום שור בדישו", והוא שאסור למנוע השור מלאכול התבואה 
שהוא דש בה, ולאו דווקא ב"דישה" אסור, אלא גם בשאר מלאכות 
שהבהמה עושה הדין כן, אלא שדבר הכתוב בהווה, ]ובספר החינוך 
וז"ל, משורשי המצווה ללמד  )מצווה תקע"ו( כתב בטעם המצווה 
תחול  כך  ומתוך  טוב,  ורצון  יפה  נפש  להם  להיות  ישראל  בני  את 
יאכל  שלא  הפועל  עם  שהדקדוק  ובאמת  עליהם,  השם  ברכת 
באשר הוא עמל בעודו הןא עמל בדבר וכ"ש כשהן עושים בגידולי 
קרקע שהאדם שמח בו כברכת השם אשר נתו, שיש הוראה בזה 
על הנבלה ועל המזג רע מאד וכבר כתבתי כמה פעמים שהמארה 

והרעות ידבקו ברעים והטובות בטובים מין במינו ע"כ[

במלאכת  איירי  דפועל  דקרא  שאף  נתבאר  ע"ב(  פ"ח  דף  ובגמ' 
וקרא דשור איירי  ו"קמה" הם מחוברים(,  "כרם"  "מחובר" )שהרי 
במלאכת תלוש )שהרי דישה הוא מלאכה בתבואה תלושה(, מ"מ 
דיני  ולומדים  לחוסם,  ונחסם  )שור(,  לנחסם  )אדם(  חוסם  הוקש 
מותר  שור  שגם  מפועל  שור  דיני  מהשני,  אחד  בהמה  ודיני  פועל 
לאכול במחובר, ודיני פועל מבהמה שגם פועל מותר לאכול בתלוש, 
אומנם דווקא כשעושה מלאכה בגידולי קרקע, משום דבעינן שיהיו 
דומיא "דדיש" שהוא גידולי קרקע, אבל אם הפועל עושה מלאכה 
בדבר שאין גידולי מן הארץ, וכגון שהוא חולב או מחבץ או מגבן, 

הדין הוא שאין הפועל אוכל.

והנה פועל שעושה מלאכה בתבואה שתלושה מן הארץ, שהתורה 
בתבואה  מלאכה  שעושה  דווקא  זהו  מהם,  לאכול  להפועל  זיכתה 
שעדיין לא נקבעו לחיוב תרומה ומעשר ליאסר באכילת עראי, אבל 
אם כבר נגמרה מלאכתן, וממילא כבר נקבעו לתרומה ומעשר בזה 
לא זכתה התורה עוד להפועל לאכול מהן, ולמדין את זה מ"דיש" 
הנאמר אצל שור, מה "דיש" הוא דבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר, 
אבל כל שלא נגמרה מלאכתו למעשר פועל אוכל בו, יצא דבר שכבר 
נגמרה מלאכתו למעשר אין פועל אוכל בו, וכ"ז נפסק בשו"ע )חו"מ 
סי' של"ז סעי' א'- ג'(, ולפי מה שנתבאר יוצא שפועלים העובדים 
בחנות  או  פיצה,  או  פלאפל,  בחנות  או  במסעדות,  או  במגדניות, 
להאכילם,  התורה  מן  מצווה  אין  פיצוחים,  או  ממתקים  לממכר 
והנה במשנה )דף צ"ג ע"א( איתא "שומרי-פירות" אוכלים מהלכות 
מדינה, אבל לא מן התורה, פי' אעפ"י שהתורה זכתה לפועלים זכות 
שיאכלו מהפירות רק כשעושין בהם מלאכה, וכאן הרי אינם עושים 
מדינה",  מ"הלכות  לאכול  להם  מותר  כאן  מ"מ  בהם,  מלאכה  כלל 
ובתוס' הרי"ד ומאירי פי' כאן שפירשו תקנת חכמים, אומנם ברש"י 
מבואר שהוא מכח המנהג שכיוון שכן נהגו על דעת כן שכרו וכ"כ 
ס"ק  שם  החושן  במשפטי  משכ'  )ועיין  ו'(,  סעי'  )שם  בשו"ע  מרן 
ל"ב ובציונים אות ע"ג( וכהיום קשה לקבוע מהו המנהג, ולכן נראה 
שעל הפועלים להתנות עם בעה"ב שיתיר להם לאכול לפי שיעור 
מסויים כדי שלא להיכשל באיסור גזל, אומנם "במאכלים ערבים", 
)דף  כתובות  במסכת  בגמ'  מבואר  בשמחות,  המלצרים  שמגשים 
סי'  )או"ח  בשו"ע  וכ"כ  במאכלים,  לטעמם  ליתן  חיוב  שיש  ס"א( 

קס"ט ס"א( ועיין במג"א )סק"א(. וזהו המקור למבואר בסעיף ב'

סיפור מתאים
חוות דעתסיפור השבוע

שכירות פועלים )ז'(
היתר אכילה לפועלים לטעום מהמאכלים בשעת עבודתם בחנות

הזדרזו ב  תשס"ז  בטבת  כ"ד  שלהי 
בבת-עין  הכנסת  לבית  האנשים 
ארז  ניצב  בפתח  מנחה.  לתפילת 
לך  "יש  שאל:  דוד,  חברו  את  כשראה  לבנון. 
נוסעים  ואני  משה  היום  בשבילי?  טוב  סיפור 
לשיעור השבועי בבית כנסת בדרום תל אביב. 
משה אומר דברי חיזוק מתורת רבי נחמן, ואני 

מנגן ושר ומספר סיפורים".

אמר לו דוד: "אני מכיר אינספור סיפורים. איך 
אדע איזה סיפור יתאים?!"

"ספר לי איזה סיפור שתזכור", הציע ארז.

החל  והוא  נאה,  מעשה  עלה  דוד  של  בזיכרונו 
לספרו:

⋅⋅⋅
המקובל  הופיע  ה'תע"ז,  בשנת  מושלג  ביום 
הסמוך  בכפר  כ"ץ  הכהן  נפתלי  רבי  האלוקי 
לעירו פוזנא שבפולניה, ונקש על דלת תלמידו 
זלמן, שחכר מהפריץ את בית המרזח המקומי. 
שאלות  שאל  לא  אך  רבו,  למראה  נדהם  זלמן 
ומיהר לארחו בכבוד. בערב שאל הרבי את זלמן: 

"אולי יש לכם טבק להרחה?"

זלמן חשב בליבו: מה לקדוש שכמותו ולתאוות 
העולם הזה?! וענה: "ניתן להשיג טבק רק בכפר 
הרחוק כמה פרסאות, ובחוץ משתוללת סערת 

שלגים".

"אהה", ענה רבי נפתלי, וחזר לתלמודו.

ובכל  האוויר,  מזג  מה  יודע  שהרבי  הבין  זלמן 
זירז  הוא  כמוס.  טעם  מאיזה  לטבק  זקוק  זאת 
סירב  הלה  אך  העגלה,  את  להכין  המשרת  את 
לצאת מחמת הסערה. לבש זלמן בגדים חמים, 
רתם את הסוסים בעצמו ויצא אל השלג. אחרי 
ואז הגיעו  נכנסו סוסיו לעובי היער,  כברת דרך 
שלולית  אל  הגיע  הוא  נוראות.  זעקות  לאוזניו 
לצירי  עד  הדורה  מרכבה  שקעה  שבטבורה 

גלגליה. 

המרכבה  ובתוך  ארצה,  מוטלים  היו  הסוסים 
חילץ  זלמן  תשושים.  אנשים  שני  מכפור  רעדו 
את העגלה במסירות נפש בעזרת סוסיו, הביא 
נוכח  ואז  את הניצולים לפונדקו ודאג לייבשם, 
עוברים  אשר  ומשרתו  ידוע  בפריץ  שמדובר 
לעיתים בכפרו. הוא האכילם דייסה, השקם תה 

והציע להם מיטות. 

"הישמר  ציוה:  בנעשה,  שהתבונן  נפתלי,  רבי 
החסד  בעבור  יד  מתנת  מהפריץ  תקבל  פן  לך 
המזון  עבור  שכרך  את  רק  קח  עימו.  שגמלת 

והלינה".

פתח  כך  אחר  ליבו,  את  הפריץ  סעד  בבוקר 
שייקח  וביקש  החוכר,  לפני  הגדוש  ארנקו  את 
מעבר  פרוטה  ליטול  מיאן  זלמן  שיחפוץ.  ככל 

לחשבון שהכין.

רשם  הפריץ,  התרגש  היהודים!"  אלוקי  "ברוך 
את שמו של זלמן בפנקסו לזיכרון ונסע לדרכו. 
מתוך  הקפוא  היער  אל  שיצא  על  שמח  זלמן 

אמונת חכמים וזכה לקדש שם שמיים.

כעבור שנתיים נפרד רבי נפתלי מעדתו ויצא אל 
ארץ ישראל. כשהגיע לאיסטנבול, נפל למשכב 
בבית  קברוהו  המקום  יהודי  הסתלק.  ושם 

החיים המקומי.

באותן שנים הלכו עסקיו של זלמן והתדרדרו, 
עד שהפריץ המושל בכפרו השליך אותו 

ואת משפחתו לבור וגזר עליהם מיתה. זלמן 
והחלו  והחשוך  הטחוב  בבור  ישבו  ביתו  ובני 

לזעוק אל ה'.

הזדמן למקום גנרל של צבא הקיסר, וכששמע 
את קולותיהם ירד ממרכבתו. "מי אתם, ומדוע 

אתם צועקים ככה?", שאל. 

נקב זלמן בשמם, וסיפר איך הפריץ האכזר גזר 
עליהם כליה בגלל חוב שלא סולק. הגנרל שלף 
מכיסו פנקס ישן ודפדף בו עד שהגיע לעמוד 
לשעת  "היכונו  לזלמן:  לחש  ואז  שחיפש, 

חצות!"

הכפר.  את  פרשים  גדוד  הקיף  הלילה  בחצות 
ונשלחו  נפרץ, האסירים הוצאו מהבור  השער 
בעיר  יהודי  של  ביתו  אל  מהירה  בכרכרה 
רחוקה, שם נתן להם הגנרל לנוח ולאכול. אחר 
כך העניק לזלמן בית מזיגה פטור מדמי חכירה 

לכל ימי חייו.

"במה זכיתי לכל הטוב הזה?" התרגש זלמן. 

את  זוכר  "האינך  בשאלה:  החזיר  הגנרל 
משרתי  ואת  אותי  הצלת  שבו  החורף  ליל 
אני  חובי  ואת  אני  כבוד  של  איש  מקיפאון?! 

פורע לך!"

עיניו של זלמן דמעו ופיו מלמל: "אח, אח, רוח 
הקודש של הרבי"...

⋅⋅⋅

דוד סיים את הסיפור מעט לפני ערבית וראה 
"אם  אמר:  ארז  דומעות.  ארז  של  עיניו  שגם 
ניסע לתל אביב רק בשביל הסיפור הזה, דיינו".

הופיע  שבו  הספר  את  לו  להשיג  טרח  דוד 
הסיפור ולהשאילו. הוא לא הבין מדוע ארז כה 
מתרגש. אמנם מדובר במעשה נאה, אבל יש 

רבים כדוגמתו.

מחוץ  לו  ממתין  משה  את  דוד  מצא  למחרת 
לבית הכנסת לפני מנחה.

שלך!"  בסיפור  גרמת  מה  מושג  לך  "אין 
התלהב משה. "בדרך לתל אביב נהגתי ברכב, 
וארז ישב לידי והקריא את הסיפור ברגש רב. 
כמה התפעלתי! כאשר סיפר ארז את המעשה 
בבית הכנסת, התרגש גם הקהל עד דמעות!", 
ואז הוסיף: "אתה יודע מתי חל יום פטירתו של 
רבי נפתלי? הרי הוא נטמן באדמת איסטנבול, 
ואם נדע באיזה יום הסתלק, אולי נטוס לפקוד 

את ציונו שם?"

"הוא נפטר בשנת תע"ט", ענה דוד, "אבל איני 
יודע באיזה יום".

בעת חזרת הש"ץ עלה בליבו של דוד ספק לגבי 
השנה  בלוח  להציץ  ניגש  הוא  השקיעה.  זמן 
התלוי על ארון הסידורים. כשהביט בו - קפא 
כתוב:  היה  האתמול  יום  של  במשבצת  ליבו. 
"כ"ד בטבת תע"ט - יום פטירת רבי נפתלי ב"ר 
'סמיכת חכמים'  כ"ץ, מחבר ספר  משה הכהן 
ישראל,  לארץ  בדרכו  נסתלק  ספרים.  ועוד 

ומנוחתו כבוד באיסטנבול שבטורקיה".

שבט  בא'  שנולד  לבנון,  מרדכי  בן  ארז  לע"נ  מוקדש 
תשכ"ה, ונרצח על קידוש השם בז' אדר תשס"ז, הי"ד.

 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 דניאל ראובן נ"י 



מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

מצלמה, רחוב, ורבי נחמן

יה זה בשעות הצהריים של יום ראשון ה
הדריסה  פיגוע  התרחש  בו  שעבר, 
לנדאו  עזרא  הצלם  הנציב.  בארמון 
בירושלים  הסתובב באזור התחנה המרכזית 
מחזה  אחר  תרות  ועיניו  בידו,  כשמצלמתו 
עצוב  כך  כל  שביום  “הרגשתי  לצילום.  ראוי 
המסר  את  שמביע  משהו  לצלם  רוצה  אני 
זה  את  אמצא  אם  ידעתי  לא  אחדות.  של 
בחי, בצומח או בדומם, אבל חיפשתי”, הוא 
אברהם,  עבד  אליעזר  כמו  “ובדיוק  מספר, 
גם אני ביקשתי מהקב”ה שיקרה בדרכי את 

התמונה המתאימה”.

לחפש אך ורק את הטוב 
צפוי.  בלתי  באופן  אך  נענתה,  ותפילתו   ...
הבחין  המרכזית  התחנה  מבניין  כשיצא 
הקפוא  ברחוב  שיושב  זקן  בערבי  לנדאו 
יהודי  אליו  רגע התקרב  ורועד מקור. באותו 
אותו  גזר  צמר,  כובע  מכיסו  שהוציא  חרדי 
הזה  “היהודי  הערבי.  של  ראשו  על  והניח 
לנדאו  מספר  טוב”,  אבא  כמו  נראה  היה 

בהתרגשות, והוא כמובן לכד את התמונה.
זכתה  העולם  בכל  שפורסמה  הזו  התמונה 
תגובות  אליו  “הגיעו  תגובות,  אלפי  למאות 
מהתמונה.  התרגשו  כך  שכל  אנשים  של 
העולם  מכל  מצלמים  תגובות  קיבל  והוא 
שלו,  הכישרון  על  שלו  לתמונות  שנחשפו 
תתפעלו  אל  לכולם  ואומר  חוזר  לנדאו  אבל 
לצלם,  אותי  שלימד  ממי  תתפעלו  ממני. 
ומי שלימד אותי לצלם הוא לא אחר מאשר 

הצדיק המפורסם רבי נחמן מברסלב זי”ע”
מספר  שונים”,  מקומות  במספר  “למדתי 
הוא  באמת  שלי  הגדול  המורה  “אבל  עזרא, 
רבי נחמן מברסלב. כמה שזה נשמע מצחיק, 
אבל דרך הכתבים והעצות שלו למדתי לעצור 
בעצמי.  ולהתבונן  לטבע  לצאת  הזמן,  את 
הנקודות  תוך  אל  להיכנס  מצליח  אני  כך 
האמתיות ביותר שקיימות בי. למדתי מרבי 
החיים,  על  האמתי  המבט  את  למצוא  נחמן 
ולא  בתוכן,  מלאה  לסיטואציה  להגיע  וכך 

סתם כך לתמונה בנאלית”.
מרגש  רגע  על  מלספר  מתאפק  אינו  לנדאו 
לפני  “הקמתי  כצלם:  עליו  שעבר  במיוחד 
יהודי  וראיתי  גדולה  תערוכה  שנים  כמה 
לא  שבעיניי  התמונות,  אחת  מול  שעומד 
בוכה  והוא  מהאחרות,  מיוחדת  הייתה 
ובוכה. ניגשתי אליו והוא הסביר לי: ‘נגעת 
בי במקום שאני לא יכול להסביר’, והוא 
התחיל למנות כל מיני נקודות 

עמוקות שהוא ראה בתמונה שכלל לא הייתי 
מודע לקיומן ובטח שלא התכוונתי אליהן. זה 
גודל האחריות שיש לי כשאני  הוכיח לי את 

מצלם”.
“אני מרגיש  הוא מוסיף,  “וגם באופן אישי”, 
כך  כל  לי  תורמת  החיובית  שההסתכלות 
הרבה. כי בזכות הצילום לימדתי את עצמי לא 
להסתכל על יהודי ברחוב ולהגיד: הוא צדיק 
והוא לא, אלא לחפש אך ורק את הדבר הטוב, 
אומנם  אחד.  בכל  שיש  הטובה  הנקודה  את 
לא תמיד אני זוכה לגלות אותה, לפעמים זה 
הנקודה  אבל  ויגיעה,  עמל  בהרבה  לי  עולה 

החיובית תמיד קיימת. אין לי ספק בכך”.
את היכולת שלו להבחין במראות שלא תמיד 
נראים לעין וללכוד אותם בעדשת המצלמה, 
מהבורא,  קיבל  שהוא  כמתנה  לנדאו  מגדיר 
כמה  לפני  אלא  אחד,  ביום  התחיל  לא  וזה 

עשורים.
בגיל  לנדאו  עלה  ולארץ  בפריז  נולד  הוא 
וחזר  התחזק  הוא  השנים  עם  מצווה.  בר 
בתשובה. אבל תחביב הצילום לא עזב אותו 
באף שלב, והוא זה שגם הוביל אותו לעיסוקו 

המקצועי כיום.

מעלת הפשיטות
“תמיד, גם כשאני מצלם אירועים, וגם כשאני 
ישקף  שהצילום  דואג  אני  אנשים,  מצלם 
את הפנימיות שלהם. גם אם אני מצלם ילד 
חלאק’ה אני לא הכנס אותו לבית ויצלם אלא 
בדיוק להיפך, אני אצא אתו אל הטבע ואתן 
ברגע  שהוא.  מי  ולהיות  להשתולל  לרוץ,  לו 
אלכוד  אז  מהמצלמה,  שוכח  שהוא  שאראה 
גם  הזה.  והפשוט  התמים  המבט  את  אותו, 
את זה למדתי מתורת רבי נחמן שהפשיטות 

הוא היופי הכי גדול”, מסיים לנדאו.

צילום בדרך רבינו: עזרא לנדאו, והתמונה המופרסמת

להצלחת 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

“לכן אמור לבני ישראל אני ה’ והוצאתי כו’ וידעתם כי אני ה’” - נראה לומר על פי 
“כל המקבל עליו עול מלכות שמים מעבירין ממנו עול מלכות  ז”ל באבות  מאמרם 
ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול מלכות שמים נותנין עליו עול מלכות ועול דרך 
ארץ”, כי האדם צריך שיהיה עליו עול מלכות שמים בכל עת ובכל רגע, הגם שקשה 
זאת מאד, ולא דבר קטן הוא שיבוא האדם לידי מידה זאת שיהיה עליו עול מלכות 
שמים תמיד. אך העצה לזה הוא שירגיל האדם את עצמו מעט מעט בכל פעם, עד 
אזי  בכך  עצמו  את  וכשירגיל  יתברך.  מלכותו  עול  תמיד  שיקבל  עצמו  את  שירגיל 
ההרגל תיעשה אצלו לטבע, ויהיה נקל לו אחר כך לקבל עליו עול מלכות שמים תמיד. 
ועל ידי זה מעביר ממנו עול מלכות, ולא יהיה לו שום יראה ופחד ממשא מלך ושרים. 
ועל פי זה יתבארו הכתובים “לכן אמור לבני ישראל אני ה’” - פירוש, כמאמרם ז”ל 
ועל  עול מלכותי  לומר שתקבלו  ‘זהו מלכות’, רצה   - ה’”  “אני  במסכת ראש השנה 
ידי זה יופרק מאתכם עול מלכות בשר ודם. ואז “והוצאתי אתכם וגו’ והצלתי אתכם 
מחמת  ועבודתם,  מצרים  מלכות  סבל  עול  עליכם  יהיה  לא  שממילא   - מעבודתם” 

שקיבלתם עליכם עול מלכות שמים. 
והעצה לבא לידי מידה זו, רמז באמרו “והייתי לכם לאלקים” - “אלקים” גימ’ הטב”ע, 
נעשה  ההרגל  ויהיה  אצלכם,  שיוקבע  עד  מעט  מעט  עצמכם  שתרגילו  לומר  רצה 
לטבע. וכשתעשו כן, אז “וידעתם כי אני ה’ אלקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות 
מצרים” - “אני ה’ אלקיכם” דייקא, שקבלת עול מלכותי היא שעמדה לכם, שעל ידי 
זה נפרק מאיתכם עול פרעה ועמו.                          )מאור ושמש(

ההרגל נעשה לטבע...

חינם
לילה

במלון

בס”ד

 w w w . s o l a r s h . c o . i l
04-6712299• +1-917-3833965•052-7180448

והלילה השלישי חינם

חורף חם ואירוח מושלם
מזמינים 2 לילות עם אירוח מלא

ת”
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ראשון לציון
ביום שני ג' שבט בשעה: 20:00 בבית כנסת ברסלב 

רמת אליהו חיים אריאב 6 
תל אביב

ביום שני ג' שבט בשעה 21:00 בבית כנסת רש"י 
ברחוב צונץ 11

מפי הרה"ח רבי שמואל שטרן שליט"א

לפרטים נוספים ולקביעת שיעורים: 
052-7679638

בעזרת ה' בשבוע הקרוב יתקימו שיעורים בניגון

בשורה משמחת
ישיבה בירושלים לבעלי תשובה ולנוער דתי 

וחרדי שחוזר בתנאי פנימייה עפ"י 
דרכו והנהגתו של הרב שליט"א. 
כל צוות הישיבה מתלמידי הרב.

לפרטים נוספים
053-3155089

נא להתקשר אחה"צ.  באין מענה להשאיר הודעה.
ישנה אפשרות לבחורים להתארח בשבתות ולהתרשם


