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ומה י  ואמונה,  בטחון  עם  הצדיק  ליוסף  ניגש  יעקב  בן  הודה 
ובזה  האמת,  ואת  הדברים  השתלשלות  את  לו?  מספר  הוא 
הוא מכניע אותו. ונשאלת השאלה: איך זה מועיל לספר מה 
שכאשר  אלא  והמפריעים?  המקטרגים  את  להכניע  כדי  שקרה 
אדם רואה שהולך לו שלא כסדר, הוא צריך לסדר לעצמו ולאחרים 
את סדר המאורעות, ולחשוב על כך שהכל היה בהשגחה מלאה 
מאת ה' יתברך, ועל ידי שהוא מכניס את ה' יתברך בתמונה - בזה 
וזו היתה כוונתו הפנימית של יהודה  הוא מכניע את המפריעים, 

כשסיפר לפני יוסף את סדר המאורעות.

הרבי מקומרנא, ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין זי"ע, אומר 
בספרו "היכל הברכה": שמעתי ממורי כי בידיעת אדם שה' יתברך 
מֹלא כל הארץ כבודו, וכל תנועה ומחשבה, הכל ממנו יתברך, אז 

ויראה  און,  פועלי  כל  יתפרדו  זאת  בידיעה 
ובין  יתברך  בינו  מבדיל  מחיצה  שום  שאין 
האדם. ובאמת כמה פעמים צריכין להתפלל 
על זה תחילה שיזכהו ה' להאיר עיניו שיקבל 
איתו  ששם  ויאמין  ושיראה  באהבה,  הכל 
שבחו  כשיסדר  כך  ואחר  יתברך,  ה'  עימו 
שמעתי  וכאשר  לטוב,  הכל  נהפך  ממילא 
הבא  כל  'תקבל  אחד  לאדם  שאמר  ממורי 
עליך באהבה, ואז יהיה לך עולם הזה ועולם 
ה' יתברך כח  והשיבו שיתפלל שיתן  הבא', 
אמרת,  'אמת  והשיב  באהבה,  הכל  לקבל 
שצריכין להתפלל על זה'... ובזה יובן: "ויגש 
אליו יהודה" - ]'יהודה' לשון[ 'הודיה' ושבח 

לו יתברך; "ויאמר בי אדוני" - כי כל צער הוא בתוך שם זה, וכאשר 
הצער,  נתבטל  כי   - אפך"  יחר  "ואל  אז:  ושבח,  הודיה  אליו  יגש 
ודברי פי חכם חן, עכ"ל. ובא ללמדנו, שכשהאדם רואה את ה' במה 
נכנעים  זה  ידי  והודיה, על  שעובר עליו, ומתחזק באמונה בטחון 

המפריעים והמקטרגים. 

"ויגש  וזהו  בפרשתנו:  זי"ע  מליזנסק  אלימלך"  ה"נועם  כתב  וכן 
אליו יהודה ויאמר בי אֹדִני" - פירוש: שהשם אדנ"י הוא בי, דהיינו 
לידי  לבא  יוכל  שלא   - כו'  אפך"  יחר  "ואל  לרחמים.  שהמתקתיו 
דהיינו,  עכ"ל.  לרחמים,  הומתק  אדנ"י  השם  גם  כי  ח"ו,  אף  חרון 
שעל ידי מה שיהודה מדבר עם יוסף הוא 'ממתיק' אותו, כי הוא 
מכוון על השם "בי אדוני", דהיינו ה' הוא בתוכי והכל ממנו, ועל כן 

תתחשב בי ותשנה את גזר הדין שלך לטובה, כי הכל מה'. 

יצחק  לוי  רבי  הצדיק  אומר  בפרשתנו,  לוי",  "קדושת  בספרו 
מברדיטשוב זי"ע, שיהודה רצה להאיר ביוסף הצדיק את נקודת 
האמת בסיפור הדברים כהווייתן, וז"ל: כוונת יהודה היתה, שרצה 
לדבריו  וישמע  יבין  שלבבו  הרחמנות,  מידת  את  ביוסף  לעורר 
בהתחננו אליו, אכן הרגיש כי יבוא לזה, על דרך שאמרו רבותינו 
דעתו  היה  וכה  הלב',  אל  נכנסים  הלב  מן  היוצאין  'דברים  ז"ל: 
אז  פה,  אל  מפה  חברו  עם  אדם  ידבר  כאשר  כי  לדבר.  בהתקרבו 
ניכרין דברי אמת, אבל כאשר הדבר  ואז  ייקח חברו מתק דבריו, 

יוצא על ידי מתורגמן, אז אין הדיבור עושה רושם כל כך, וזה ברור 
למביני דעת, עכ"ל. נמצא שיהודה נהג בחכמה גדולה וברגש גדול 

כדי לעורר את יוסף מהחלטותיו הקשות.

וידועים דברי רביה"ק )ליקו"מ ח"ב תורה כ"ה( שכאשר אדם עושה 
התבודדות, ויש לו דברים קשים, והולך לו שלא כסדר - הוא יכול, 
לו את מצבו,  כדי שימתיק  ה'  לפני  ומענות  וצריך, לטעון טענות 
וז"ל: ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, דהיינו לקבוע 
לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, 
ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות, בדברי חן וריצוי 
לעבודתו  אליו  שיקרבו  יתברך  מלפניו  ולהתחנן  לבקש  ופיוס, 
באמת, עכ"ל. כל פעם שאדם ניגש אל ה' בהתבודדות זו בחינת 
כמו  זה  עליו,  לה' את מה שעובר  וכשמספר  יהודה",  אליו  "ויגש 
שיהודה סיפר ליוסף את כל מאורעותיהם 

עד הנה. 

זי"ע,  זצוק"ל  מוהרנ"ת  ההילולא,  ובעל 
ש"ויגש"  לד(  ה,  גניבה  הל'  )ליקו"ה,  אומר 
על  לה'  ישראל  עם  של  הגישה  עניין  זה 
המעלה  יוסף,  בחינת  שהוא  הצדיק  ידי 
לאביהם  ישראל  של  תפילותיהם  את 
שבשמים, וז"ל: וזה "ויגש אליו יהודה"... 
נגישת והתקרבות יהודה אל יוסף הצדיק 
ישראל  ומקרבין  שמגישין  מה  בחינת  זה 
תפילתו,  עם  ואחד  אחד  כל  עצמן,  את 
לצדיק הדור שהוא בחינת יוסף. כי יהודה 
וכל  יהודה,  שם  על  'יהודים'  שנקראו  ישראל,  כלל  בחינת  הוא 
חיותו הוא התפילה כנ"ל. וכל אחד צריך להגיש עצמו עם תפילתו, 
שהיא חיותו, להצדיק. והתפילה היא גם כן בחינת יהודה, בחינת 
איש  וחיות  קדושת  שהוא  שיהודה,  היינו  ה'",  את  אודה  "הפעם 
בחינת  להצדיק  ומתקרבת  ניגשת  התפילה,  שהיא  הישראלי, 
יוסף, בבחינת "ויגש אליו יהודה", כי צריכין להביא כל התפילות 
להצדיק... והצדיק מתקן ומעלה כל התפילות, כל אחת למקומה 
האמת,  ידי  על  הוא  התיקון  ועיקר  וכו'.  שלה  ולשער  ולשבטה 
שהוא אור ה' יתברך, שעל ידי זה רואין הפתחים שבתוך הטומאה 
לצאת משם וכו'. וכל זה הכח מקבלין מהצדיק שהוא בחינת אבן 
שלהם  שהאמת  ישראל,  בכל  האמת  שמאיר  האמת,  עצם  טוב, 

בבחינת חלון נגדו, עכ"ל. 

צריך  אדם  שכאשר  למדנו  יהודה"  אליו  "ויגש  מהכתוב  כן,  אם 
ולראות  לה',  ההודיה  והם:  הללו,  בעצות  לנקוט  עליו  ישועה 
שה' אתו במקום שהוא נמצא, וכן לראות איך כל מה שקורה לו 
לדבר  האופן  וכך  בתוכי,  נמצא  שה'  אדוני",  "בי  דהיינו  מה',  זה 
בהתבודדות, וכל זה עולה על ידי צדיקי האמת שמעלים לנו את 
ידי זה נזכה במהרה בימינו להתגלות  התפילות והבקשות, שעל 
תרין משיחין, משיח בן יוסף ומשיח בן יהודה, בגאולה האמיתית 

והשלמה, בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון.

שבת שלום ומבורך!

כאשר אדם עושה 
התבודדות ויש לו דברים 

קשים והולך לו שלא כסדר 
הוא יכול וצריך לטעון 

טענות ומענות לפני ה' כדי 
שימתיק לו את מצבו

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

עניין של גישה...

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 ויגש

ח' טבת ה'תשע"ז

גליון מס' 510

דבר ראש הישיבה

” ... ובזאת אנחנו חייבים להודות ולהלל כל ימי חיינו לעושה לנו אורים 
גדולים, כי לעולם חסדו - את השמש לממשלת ביום הוא אדמו"ר מוהר"ן 
זצ"ל הנמשל בגבורת מאורו וזריחתו להשמש, שעיקר יהיה ביום שמרמז 
על הגאולה, שאז יתגלה גם ספרו הגנוז וספרו הנשרף וגם עוצם הנוראות 
שבפרדס תורותיו ומעשיותיו של עכשיו, ואת הירח לממשלת בלילה הוא 
וצרף  זיכך  ז"ל הנמשל ללבנה על אשר  תלמידו הקדוש מורנו מוהרנ"ת 
את גופו עד שקיבל בעצמו את אור השמש להזריחו גם בעומק החושך 
הראות  חלושי  כל  את  גם  בזה  ולהשיב  ולהחיות  אלה,  שבדורותינו 
שמחמת גודל כהיון עיניהם אין יכולים להביט באור השמש בעצמו.                                                                                          
)כוכבי אור, הקדמה( 

⋅⋅⋅

"אם לא ירד אחיכם הקטן איתכם, לא תוסיפון לראות פני"
אם לא תקחו איתכם את אחיכם - בני ישראל הקטנים מכם - ללמדם 

תורה ומצוות - "לא תוסיפון לראות פני" - אין הקב"ה חפץ בכם...
                                                                            )קדושת לוי, עיי"ש עוד(

⋅⋅⋅
כדי  מהחדר,  שחזרו  לבניו  בערב  להמתין  נוהג  היה  זצוק"ל  מוהרנ"ת 
עמהם  וקורא  המזון,  ברכת  עמהם  מברך  והיה  ערבית,  עמהם  לסעוד 
קריאת שמע שעל המיטה, והלכו אחר כך לישון יחד. אף על פי שנוהג זה 
גזל ממנו משעות הלילה והכביד עליו בסדר קימת חצות וכו' כדי לחנכם 

בדרך התורה ויראת שמיים טהורה.    

"לעושה אורים גדולים"

'
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מים עמוקים
אמת מארץ תצמח

02-633-8444

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

אומן

קברי צדיקים באירופה
נסיעות מאורגנות

www.ntours.net  I  info@ntours.net  I שומרי אמונים 12 ירושלים

מדור זה בחסות
חברת

"נתיבים טורס"

לצעירי הצאן בעלייה ובירידה...
... 

בעזרת ה' יתברך, יום ג' וארא תר"ב, אומאן. 

רב ברכות ושבע שמחות לכבוד אהובי ידיד נפשי 
ולבבי הרבני הותיק הנגיד וכו' מורנו הרב אברהם 
חלציו  וליוצאי  קודש  נאוה  ולביתו  שיחיה  בער 

היקרים חיים ושלום וכל טוב אמן כן יהי רצון. 

דע ידידי כי באתי לפה אומאן קודם ראש חדש 
ותהילה  חנוכה.  שבת  על  פה  ונתעכבתי  כסלו 
תורה  דברי  ודיברנו  אורחים,  קצת  פה  היו  לא־ל 
יזכנו  יתברך  ה'  הנפש,  את  המחיין  אמיתיים 

לקיים בשלמות כרצונו הטוב אמן. 

לייב  רבי  ידי  על  מכתבי  לך  שלחתי  וכבר 
אותך  זירזתי  ושם  באריכות,  מטשעהרין 
השמן,  בעד  שיחי'  איציק  ר'  לבני  מיד  שתסלק 
אנכי  אך  דברי,  קיימת  כבר  הסתם  מן  ולדעתי 
איני יודע עדיין כי לא קיבלתי ידיעה על זה מבני 
הנ"ל, כי תכף אחר שבת חנוכה נסעתי ביום זאת 
חנוכה לטירהוויצע, ונתעכבתי שם שתי שבתים, 
ותודה  ויחי.  ופרשת  ויגש  פרשת  שבת  דהיינו 
לאל עסקנו שם בעסקי שיחות קדושות בתורתו 
של אדמו"ר ז"ל בדברים נפלאים וחדשים מאד, 
והיינו שמחים שם מאד עד שכמעט כל העולם 
בשתי  הרבה  שם  ורקדנו  רגלם,  את  לבם  נשא 

השבתים.

כבר  כאשר  לשמוח  במה  לנו  יש  לאל  ותודה 
לחזור  צריכין  אבל  בזה,  הרבה  דיברנו 
כי  הוא,  ריק  דבר  לא  כי  יום  בכל  זאת 

עיקר חיותנו הנצחי וקדושת יהדותנו תלוי בזה, 
להחיות עצמנו בכל עת בקדושת תורתו, שזכינו 
על ידי אדמו"ר ז"ל אור האורות, אשר קרבנו אליו 
הוא  רבנו  והוא  שהוא,  ממקום  אחד  כל  יתברך 
מורנו בעולם הזה ובעולם הבא לנצח, אשרינו מה 
טוב חלקנו וכו', ואין פנאי עתה להאריך בזה, רק 
באתי כמזכיר, ואתה תזכור עצמך ותשים ללבך 
נפלאות  מרחוק  ותבין  כבר,  שמעת  אשר  את 

חסדיו יתברך עמנו עד אין חקר ומספר. 

גם  מעמנו  ואמתו  חסדו  עזב  לא  אשר  ה'  ברוך 
בדורות הללו, כי גם עתה אין הדור יתום על ידי 
השארתו וכו' כמבואר על פסוק "נחל נובע" וכו'. 
לפה  חזרתי  העבר  שמות  פרשת  ד'  ביום  והנה 
עד  יתברך  בחסדו  פה  להתעכב  ובדעתי  אומאן, 

ערב ראש חודש שבט הבא עלינו לטובה. 

ועתה דעו שידידנו רבי נחמן טולטשינער, אשר 
בא  כבר  בעסקינו  החורף  בתחילת  שלחתיו 
אך  העבר,  חנוכה  על  לטולטשין  לביתו  בשלום 
עדיין לא ראיתיו, וקרוב שיבוא לפה אם ירצה ה' 
על ערב ראש חודש שבט הבא עלינו לטובה, אך 
חי  לא־ל  שתהילה  שיחיה  מבני  מכתב  קיבלתי 

נתקבל שם בכבוד גדול מאד ובשמחה רבה. 

בשבת  סעודה  ובכל  שבתים,  שתי  שם  ושבת 
מרוב  אחר  איש  אצל  לסעוד  הוכרח  ובחול 
החיבה שחיבבוהו. וזימר לפניהם הניגונים שלנו, 
זימר  בשבת  אחת  שפעם  עד  מאד,  ונתקבלו 
לסעודתא"  "אסדר  של  הקדוש  הניגון  לפניהם 

כולו,  היום  כל  עמו  ורקדו  ז"ל,  אדמו"ר  של 
ודיבר עמהם הרבה מקדושתו הגדולה, והספרי 
"ליקוטי מוהר"ן" כבר נמכרו, רק מעות אין תקוה 

להוציא מהם, כאשר אספר לכם אם ירצה ה'.

אלקינו  דבר  כי  דעת  למען  זאת  לכם  וכתבתי 
תורתו  ואור  תצמח  מארץ  אמת  לעולם...  יקום 
מאד,  למרחוק  העולם  בקצה  מאיר  וקדושתו 
ולה'  וכו',  נגה"  כאור  צדיקים  "ואורח  כאמור 

הישועה... 

... ועתה עיקר סמיכתי בפרנסתי הוא על השם 
יתברך  השם  שמסבב  הסיבה  אך  לבד,  יתברך 
ורעי,  אוהבי  עליכם  הוא  ככולה  רובה  בגשמיות 
כי השם יתברך מגלגל זכות על ידכם. ומאליכם 
להאריך  ואין  וכו',  להחזיקני  המצוה  גודל  תבינו 
בזה. כי חזקה שיקיימו דברי מיד. ושכרם יהיה 
אתם בזה ובבא, ויזכו לילך בדרך הקודש כאשר 
הורנו הוא זכרונו לברכה. וה' ירום קרנם ויצליחם 
לטובה  משאלותיהם  כל  וימלא  יפנו  אשר  בכל 
שלומם  דורש  מאח  דבק  אוהב  ונפש  כנפשם. 
וטובתם כל הימים ומעתיר בעדם, נתן מברסלב.

... והמשכיל יבין מדעתו איך לחזק את עצמו בכל 
מאד.  ומהולל  ה'  גדול  כי  עליו,  שעובר  מה  עת 
לשמוע  זכינו  כאשר  מאד,  הצדיקים  וגדולים 
אדמו"ר  ידי  על  קץ  אין  עד  יתברך  חסדיו  גדולת 
זצ"ל, ובהם עולם נושע בזה ובבא לנצח, נתן הנ"ל.                

)עלים לתרופה(

 בשעת הירידה אדם יחזיק את עצמו במה שיכול שלא יפול יותר ובשעת העלייה 
ישאף לעלות לשמים למקום הכי גבוה ככל יכולתו.



והעובד  מזונות",  "דמי  לעובד  לתת  שנהוג  במקום  שאלה: 
דמי-המזונות  בכל  נשתמש  שלא  וכגון  מההוצאות,  חסך 

שקיבל מהמעביד, למי שייך העודף?
תשובה: אם הסיבה שהעובד חסך בהוצאות היה כדי שירויח 
את העודף, ולולא זה – לא היה חוסך, הדין הוא שיכול לתבוע 
מהמעביד את דמי ההוצאות את כנגד מה שחסך, אמנם, אם 
המֹותר  לקחת  להתיר  אין  "ההוצאה"  לו  נחסך  מקרה  בדרך 

לעצמו,

מקורות ונימוקים
במסכת כתובות )דף ס"ה ע"ב(, ת"ר "מותר מזונות לפועל", פ' 
שיירי מזונות האשה חוזרים לבעל.ופירש"י, אשה שהמזונות 
ומדייק  רעבתנית,  שאינה  לה  עודפים  חכמים,  לה  שקצבו 
בהרווחה  היו  שהמזונות  באופן  שדווקא  מדברין  הרעק"א, 
ולכך הנותר מהם שייך הוא לבעל, אבל אם האשה צמצמה 
ממאכלה, אזי המותר שייך לאישה, וכן הוא דעת הר"ן )נדרים 
פ"ד ע"א ד"ה והוא רוצה שכתב "אפילו נתן לה הבעל מזונות 
קצובין וצמצמה והותירה, אין לו לבעל באותו מותר – כלום". 
בשם  שקימצה(  ד"ה  ע"ב  כ"ד  דף  נזיר  )במס'  התו"ס  וכ"כ 
לה  שקצבו  כגון  הוא  לבעל,  מזונות  מותר  דין  שכל  הר"מ, 
הנותר  אבל  קצבה  באותה  לה  שדי  המזונות,  והוזלו  מזונות 
לה מפני שצמצמה ממזונותיה – וודאי שייך לה. אמנת תוס' 
ידייך  מעשה  'צאי  בעלה  לה  אמר  אם  בין  לחלק,  ס"ל  שם, 
למזונותייך' שאז הדין הוא שאם הותירה ממזונותיה הרי הם 
מזונותיה  במותר  הבעל  זוכה  אותה,  זן  כשהבעל  אבל  שלה, 
]ודלא כדברי רש"י והר"ן הנ"ל[, ובספר "מדרש כתובה" ביאר 
מזון  הוא  הבעל  חיוב  גדר  שאין  משום  התוס',  שיטת  טעם 
וכסות, אלא גדר חיובו הוא להלבישה ולזונּה, ולכך פשוט הוא 
לבעל,  הוא  הרי   – שצמצמה  מפני  אפילו  מהם,  לה  שהנותר 
ביהודה"  וב"נודע  לעצמה.  הפסידה  שהותירה,  במה  שהרי 
)מהדו"ת קונטרס אחרון סי' ס'(, כתב שמחלוקת רש"י ותוס' 
הגמ'  מקשה  )שם  נזיר,  במסכת  הגמ'  תירוצי  בשני  תלויים 
שקימצה  כגון  א-  ותירצה:  לקרבן,  מעות  לאישה  יש  מניין 
כגון שהקנה לה אחר ע"מ  )וזהו כדברי רש"י(. ב-  מעיסתה 
שאין לבעלה רשות, אבל בקומצה הוי של בעלה וזהו כתוס'(.

"האשה  שכתב,  הי"ג(  פי"ב  )אישות  הרמב"ם  ובשיטת 
שפסקו לה מזונות והותירו" המותר לבעלה. נחלקו האחרונים 
מה הדין לשיטתו אם צמצמה ממזונותיה ]עיין שו"ת תשובה 
וכ"כ  )שם(  ביהודה"  "נודע  ובשו"ת  פ"ב(  סי'  )ח"א  מאהבה 
אה"ע  ובשו"ע  ק"ו([  סי'  ח"א  )אה"ע  משה'  'אגרות  בשו"ת 
והותירו  צמצמה  וז"ל  התוס',  כדעת  הרמ"א  פסק  ע'(  )סי' 
והנה מרן השו"ע השמיט  מאלו המזונות הוא של בעל, ע"כ 
מה  על  שסמך  משום  כתובה"  "המדרש  וביאר  זה  דין 
והותירה  עצמה  "צמצמה  באלמנה,  ס"ה9  ד"ה  )סי'  שפסק 
דנו  וה"ה עפ"י הסוגיא בכתובות  ליורשים,  ממזונותיה, הכל 
האחרונים )עיין בקובץ "כנסת חכמי ישראל" סי' ק"מ( שיש 
לדמות פועל שקימץ הוצאותיו לאישה שקימצה, )וכן מבואר 
דין מזונות הפועלים  ה"ו[ שמדמה  ]פ"ה  בירושלמי כתובות 
למזונות האישה.( ובשו"ת מהרש"ם )ח"ט סי' קנ"א( ובשו"ת 

'שארית יעקב' 
)חו"מ סי' ס'( הועלו עפ"י דברי הגמ', ומחצית השקל, )או"ח 
לבעל",  מזונות  "שמותר  אמרו  לא  שע"כ  סק"א(  שס"ז  סי' 
אחר  מזונות  שנותרו  היינו  מדעת,  שלא  היה  כשהשיור  רק 
כוונת  אם  אבל  להרוויח,  מצידה  כוונה  שום  בלא  אכילתה 
הייתה  כן  ולולא  לעצמה,  להרוויח  המזונות  בשיור  האישה 
הפועל  כוונת  אם  בפועל,  וה"ה  שלה  המותר  הכל  אוכלת 
בצמצום להרוויח לעצמו ולולא כן לא היה מקמץ כלל – הרווח 
שלי, אף שלא קיצץ מפיו, רק שהותיר ממה שנקצב לו, ועפ"י 

הנ"ל כתבנו התשובה בפנים, ע"כ.

סולם אל השמים
חוות דעתסיפור השבוע

שכירות פועלים )ד'(
עודף שנשאר מדמי ההוצאות שקיבל העובד – א

ישב ב  השבתות  ממוצאי  אחד 
מלכה'  'מלוה  בסעודת  נתן  ר' 
יצחק  לוי  רבי  של  תלמידיו  בין 
בדברי  בצוותא  שהתוועדו  מברדיטשוב, 

תורה וחסידות. 

השולחן חסר מיני מזונות, והחסידים חיפשו 
שליח שיצא להביא עבורם בייגל. הפור נפל 
מיד  יצא  והוא  החדש,  החסיד  נתן,  ר'  על 

לכיוון האופה.

זכיתי  כשכבר  כעת,  גם  הרהר:  בהילוכו 
להסתפח על עדת החסידים, איני מוצא את 
מקומי ועדיין יש לי עליות וירידות. האם לכך 

נוצרתי, לקנות בייגל?!...

אמנם חש באור העצום היוצא מבית מדרשו 
נעולה  עדיין  הדלת  אך  טוב,  שם  הבעל  של 
צדיקים  כמה  לראות  זכה  כבר  הוא  בפניו. 
והתחמם לאורם, אבל מה יהיה איתו?! מתי 

ירווה את צמאונו לאביו שבשמים?! 

לסבול.  יכול  אינו  יותר  גדול.  בבכי  פרץ  הוא 
ריבונו של עולם, זעק בלבו, מה יהיה בסופי?

מרוב צערו נשכחה מלבו שליחותו, ובמקום 
לאחד  רגליו  נשאוהו  האופה  לבית  להמשיך 
לעזרת  נכנס  הוא  שבדרך.  הכנסת  מבתי 
נשים, נטל ספר תהלים והחל לקרוא בבכיות 
ידיים  עצומות, התגלגל על הרצפה בפישוט 
האברך  להירגע.  מסוגל  היה  ולא  ורגליים 

הצעיר בכה, ובכו עמו שמים וארץ...

ר' נתן קם מהרצפה והמשיך לומר את הפרק 
השני. בסיומו שוב נשכב על הארץ, חפץ היה 
המשיך  הוא  שמים.  שערי  בפניו  שייפתחו 
על  נפל  נ',  לפרק  וכשהגיע  בבכייה  לקרוא 
כשלבו  אונים,  וחסר  כוחות  נטול  הרצפה 

שבור בקרבו.

עיניו  כוח להתפלל,  בלי  על הארץ  הוא שכב 
שיזכה  היא  שאיפתו  וכל  מדמע,  נפוחות 
המשיך  כך  בבוראו.  אמיתית  לדבקות 
בשנתו  והנה  שנרדם.  עד  רב,  זמן  בבכיותיו 

ראה חלום נורא.

בחלומו סולם גבוה מוצב ארצה, וראשו מגיע 
בשלבי  לעלות  מתחיל  הוא  והנה  השמימה. 
אינו  ולפתע  שלב,  ועוד  שלב  עולה  הסולם, 
הארץ.  על  ונופל  מועד  מעמד,  להחזיק  יכול 
הוא מתחזק ומתחיל לעלות שוב. הפעם הוא 
שוב  לפתע  אך  יותר,  גבוה  להעפיל  מצליח 
גדולה  הנפילה  הפעם  ונופל.  מתמוטט  הוא 

יותר, אך בכל זאת הוא מנסה לעלות שוב. 

כבר  הוא  הנה  מעלה,  אחר  מעלה  עולה  הוא 
קט  רגע  עוד  הסולם...  לקצה  מגיע  כמעט 

והוא בשלב העליון, שראשו בשמים... 

ולפתע הוא מועד ונופל לתהום בחבטה עזה 
פי כמה מקודמתה. ענן, חושך וערפל מקיפים 
עליו  משתלט  עצום  ודיכאון  עבר  מכל  אותו 
- הרי כבר הגיע לשאיפתו, ועתה נפל מטה־

מטה. 

מנפילתו  להתאושש  פעם  אי  יוכל  האם 
האנושה ולעלות שוב? אבריו שבורים 

שספג.  העזות  החבטות  מעוצם  ורצוצים 
מסוגל  ואיננו  ייאוש,  סף  על  עומד  הוא 

לעלות עוד...

לפניו  צצה  והנה  אונים,  חסר  שוכב  עודו 
דמות אברך צעיר, בעל פנים מאירות באור 

יקרות. ר' נתן קם ממקומו נבוך ונרעש.

איש האלקים שנתגלה לפניו, פתח את פיו 
בי  עצמך  החזק  אך  לטפס,  "המשך  ואמר: 

היטב!"

ר' נתן ניעור משנתו. דמותו של האדם בעל 
ומשיבי  המעטים  ודבריו  המאירות  הפנים 
הנפש נחרטו היטב במוחו. הוא תמה: היכן 
שכאלו,  מאירות  פנים  בעל  אברך  נמצא 
שבמילים ספורות חיזק אותי ונסך בי חיים 
כי  חדשים?! לבו פעם בחוזקה. בטוח היה 
מן השמים מרמזים לו דבר־מה, אך לא ידע 

מהו.

לפתע נזכר, כי הוא באמצע שליחות לקנות 
אל  מיהר  בזריזות,  התנער  הוא  בייגל... 
האופה ושב עם מיני המזונות לבני החבורה. 
שאלוהו  כשנכנס,  מסובים.  עדיין  היו  הם 
ארוכות.  שעות  למשך  התעכבותו  לסיבת 
והצטרף  כלשהו  בתירוץ  אותם  דחה  הוא 
של  במחיצתו  נתן  ר'  שהה  רב  זמן  אליהם. 
מכן  ולאחר  וחסידיו,  מברדיטשוב  הצדיק 

שב לבית אביו בנמירוב.

מזיכרונו  פג  כמעט  והחלום  חלפה,  שנה 
בייסוריו  התפתל  עדיין  הוא  נתן.  ר'  של 
הרוחניים: מתי אבוא ואראה פני אלקים?!...

הפעם נסע עם חבריו להתוודע לצדיק נוסף 
לשערי  הגיעו  הם  לאוזנם.  הגיע  ששמעו 
ונכנסו  ברסלב. במבוא העיר ירדו מעגלתם 
לשמחתם  שהיה  בעיירה,  הראשון  לבית 

ביתו של אחד החסידים, ר' ברל.

הוא קיבלם בסבר פנים יפות, וכששמע מהי 
מטרת בואם לברסלב, החל לשוח בפניהם 
בהתלהבות על דרכו הנפלאה של רבי נחמן, 
מגשמיותו  האדם  את  להוציא  המסוגלת 
ולהעלותו למסילה הנכונה בעבודת הבורא. 
ומופתים  אותות  כמה  להם  סיפר  גם  הוא 
דבריו הלהיבו אותם מאד,  להם.  עד  שהיה 
ותשוקתם לחזות בפני איש האלקים גברה.

ר' נתן נכנס אל הקודש פנימה, ועיניו הביטו 
בדמותו של רבי נחמן. כשנפגשו מבטיהם, 
נפלה על ר' נתן יראה גדולה עד מאוד: היה 
לפני שנה, באותו  זה איש האלקים שראה 
חלום לילה בטפסו על הסולם שראשו הגיע 

השמימה.

מוהרנ"ת  הימים:  בדברי  ידוע  ההמשך 
רביה"ק,  של  הגדול  לתלמידו  הפך  זצוק"ל 
נתן  רבי  מעיינותיו.  ולמפיץ  דרכו  ממשיך 
ב"ר נפתלי הרץ שטרנהרץ נולד בט"ו בשבט 
עשרה  ביום  תר"ה  בשנת  ונסתלק  תק"מ, 
בטבת, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
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מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

דף אחד של השמטות...

באכזריות ה נדחפו  כולם  אסירים 
האחרונות  הדקות  הן  אלו  לרכבת. 
שלהם לפני שהם גולים לסיביר למשך 
שנים ארוכות. הרה’’ח רבי שמעון ברגשטיין 
זצ’’ל היה ביניהם, שבור ורצוץ הוא היה. הוא 
לא  אך  הולכים,  מתי  יודעים  שלסיביר  ידע 
אחת  שנייה  ואז,  בכלל...  אם  חוזרים,  מתי 
לפני שהוא נכנס לרכבת, ‘דף קטן’ נדחף לידו 
- הדף הזה הוא שנתן לו את הכוחות לשרוד 

בקור בשלג ובאין סוף ניסיונות.

"אחד היה אברהם"
על  שמע  שלא  ברסלב  חסיד  ואין  כמעט 
הרה’’ח רבי שמעון ברגשטיין זצ’’ל )נלב”ע ב’ 
טבת תשנ”ד(, היהודי שבשתי ידיו ובמסירות 
בבני  ברסלב”  “ישיבת  את  הקים  רבה  נפש 
כמעט  אך  הישיבה,  את  מכירים  רבים  ברק. 
המסתורית  הסיבה  את  שיודע  מי  ואין 
שבגללה החליט הרב ברגשטיין לייסד אותה.
חסד,  של  ברגע  פעם,  מפיו  זאת  “שמעתי 
את  עצמו  על  לקחת  סבא  הסכים  מדוע 
נתן  ר’  נכדו,  מספר  הישיבה”,  הקמת  עול 
ברגשטיין, “הוא סיפר את זה לכמה אנשים 
לאחר  זה  היה  ביניהם.  הקטן  ואני  בודדים, 
ולקחו  המלחמה,  בימי  זר  כאזרח  שנתפס 
האחרון  ברגע  ושם,  לסיביר.  ברכבת  אותו 
של  הבן  אליו  ניגש  לרכבת,  שעלה  לפני 
דף  לו  ונתן  זצ”ל  אפטר  ציון  בן  ר’  הרה’’ח 
התורה  של  ההשמטה  מודפסת  ועליו  קטן, 
‘אחד היה אברהם’ המובאת בליקוטי מוהר”ן 

)בסוף חלק א’(”.
“סבא ישב ברכבת וכל הדרך הביט בדף זה, 
וחזר על המילים שוב ושוב. כשהגיע לסיביר 
‘אחד  של  המילים  בלבו  חקוקות  היו  כבר 
היה אברהם’, לכן גם כשרצו לשבור את רוחו 
וגם  פחם,  ככורה  לעסוק  לו  ונתנו  הטהורה 
כשבמשך שלש שנים הוא עבד שם כשהוא 
שהיה  ולמרות  משמר,  מכל  עצמו  על  שומר 
כמעט הגבר היחיד באותו אזור, תמיד חיזק 
דברי  את  משנן  שהיה  ידי  על  עצמו  את 
רביה”ק: ‘אחד היה אברהם, שעבד את ה’ גם 
בהיותו לבד בעולם...’. או אז, באחת הפעמים 
שאי  יתכן  ולא  שכמעט  לו  נראה  היה  שכבר 
פעם הוא יינצל מהגלות הנוראה הזו, החליט 
יזכה  שאם  עולם  לבורא  והבטיח  בלבו 
הוא  הקודש,  לארץ  לעלות  ויזכה  להינצל, 
מקבל על עצמו להקים ישיבה ע”ש רביה”ק 

זצ”ל בארץ ישראל...” 
והגיע  מגלותו,  ה’  בחסדי  שניצל  אחר  “וכך, 
לארץ הקודש, מסר את נפשו מנגד על מנת 
לקיים את הבטחתו להקים את הישיבה 
הקדושה. הרב ברגשטיין, היה 

איש עשייה בצורה מדהימה אשר לא נשבר 
מכל הקשיים שליוו אותו בכל שלבי הקמת 
גבר שבגוברין  גיסא הוא היה  הישיבה. מחד 
לעמוד  נכון  היה  אשר  העם,  בלשון  ‘ֶּברֶיה’   -
בגבורה נדירה אל מול כל מאמץ וקושי באשר 
הוא, ומאידך גיסא היה בעל חסד ורחמן עצום 
מאין כמותו, שעדינות נפשו ותמימותו הרבה 
ניכרה לכל, ועל אף שהיה כאמור איש עשייה 
עשוי ללא חת, התמזגה באישיותו גם מידה 
שורשית,  ברסלבאית  תמימות  של  גדושה 
שהביאה אותו להיות מבוטל לרבי לוי יצחק 
ז”ל, אשר בקולו שמע לכל אשר ציוהו  בנדר 

מבלי סור ימין ושמאל מדבריו”.

"רק שלחו לסיביר..."
נכדו, ר’ משה ברגשטיין, גם הוא שמע מסבו 
הנס  על  לו  סיפר  ואף  הימים,  אותם  אודות 
היום  באותו  בחיים  נשאר  שבכלל  הגדול 
הזרים:  הנתינים  כל  את  לחפש  שהגיעו 
מקפיד  הייתי  ברנוביץ’,  בישיבת  “בבחרותי, 
במקווה.  לטבול  ללכת  בוקר  לפנות  יום  מדי 
המרחק מהישיבה למקווה היה גדול, למעלה 
את  מנצל  והייתי  הליכה,  של  שעה  מחצי 
זמן  את  קבעתי  להתבודד.  הארוך  הזמן 
זו בה אני צועד הלוך  ההתבודדות שלי לעת 
וחזור מהמקווה, שהיה בקצה העיירה. באחד 
הימים, בעת שצעדתי למקווה, הגיעו חיילים 
לחפש את כל הנתינים הזרים. הם התייחסו 
לכל מי שנתפס באותו היום כאל מרגל, אשר 
כשראיתי  להורג.  הוצאה  אלא  אינו  דינו  גזר 
מרחוק את כל זה ברחתי, רצתי מרחק עצום 
של עשרות קילומטרים. אחר כך תפסו אותי, 
שלחו  רק  אותי,  הרגו  לא  ה’  בחסדי  אבל 
רצון  ויהי  וזי”ע,  ברוך  זכרו  יהי  לסיביר...”. 
שיזכו כל יוצ”ח ושומעי לקחו, ה’ עליהם יחיו, 
לעשות נחת יהודי גדול לנשמתו, תהא צרורה 

בצרור החיים, אמן.

הבטיח וקיים: תמונה נדירה של ר’ לוי יצחק בנדר זצ”ל והרב ברגשטיין זצ’’ל

להצלחת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

טל משה בן בת שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים לכל הישועות
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והאנשים רועי צאן” - כלומר, משלהם, וכדי שלא תבין כי היו הצאן מאחרים “
והיו מתעסקים בשכר, לכך הוסיף לומר “כי אנשי מקנה היו”, להורות שלא היו 

משל אחרים רק משל עצמם, כי עשירים גדולים היו.
דברים:  שני  מפני  אבותיהם  אומנות  והיא  הזאת  האומנות  השבטים  שבחרו  ומה 
האחד - שיש בה רווח גדול בגיזה ובחלב ובולדות, והיא אומנות אינה צריכה יגיעה 
רבה וטורח גדול ומבלי עוון, ועליה הזהיר שלמה בחכמתו )משלי כז, כג( “ידוע תדע 
פני צאנך, שית לבך לעדרים”; והשני - לפי שהשבטים היו יודעים שיגלו למצרים 
הם וזרעם, ומפני שהמצרים היו עובדים לצורת הצאן - תפשו להם אומנות זו, כדי 

שיהיו זרעם מורגלים בה, ותהא עבודת הצאן רחוקה בעיניהם. 
רועה  הבל  “ויהי   - בהבל  תמצא  רועים:  שהיו  והנביאים  הצדיקים  רוב  תמצא  וכן 
כולם   - ודוד  שאול  וכן  הנביא,  שמואל  וכן  רועה”,  היה  “ומשה   - במשה  וכן  צאן”, 
רועים. והטעם בהם כדי שיתרחקו מן הישוב לפי שהרבה עבירות נמשכות בסיבת 
חברת בני אדם, כגון רכילות ולשון הרע ושבועת שקר וגילוי עריות וגזל וחמס, וכל 
מה שהאדם פורש מחברת הבריות הוא נמלט מן העבירות, וכל מה שהוא מתרחק 

מן הישוב הוא מתרחק מן העוון ומן הגזל והחמס ושאר העבירות. 
והראיה מה שכתוב בלוט: “ויעל לוט מצוער וישב בהר”, הוצרך לצאת מסדום פן יספה 
בעוונם, ואחר שיצא משם הלך לצוער שימלט שם, כמו שאמר “הנה נא העיר הזאת 
קרובה לנוס שמה והיא מצער”, לפי שיושביה חדשים מקרוב באו, לכך היו עוונותיהם 
מוצערין )שבת י:(, ואף על פי כן עדיין היה מתיירא בצוער מפני פחד העוונות המצויים 
בישוב, על כן הוצרך לצאת משם אל ההר; ועוד, ששם מקום התבודדות לנבואה, ואין 

אדם רואה שם דבר שיטריד מחשבתו מן המחשבה בה’ יתברך.
ומתבודדים  הישוב  מן  ופורשים  מתרחקים  היו  הנביאים  מגדולי  כי  ידעת  וכבר 
במדבר אפילו בלא מרעה, והם אליהו ואלישע... וכן היה בלי ספק מנהג בני הנביאים 
בענייני  ההשגחה  ומניחין  וישובו,  העולם  עסקי  להניח   - לפניו  ואשר  ההוא  בדור 

הגוף, ויוצאים אל המדברות להתבודד שם ולהיות מחשבתם דבקה בה’ יתברך.

⋅⋅⋅
שאלו פעם את מוהרנ”ת ז”ל: “הנכון הדבר שאמרתם שעכשיו שיצאו התפילות 
שלכם בעולם עתידין ליתן דין וחשבון כשאין אומרים אותם מדי יום?” )וכמובא 
ב”כוכבי אור”, אנשי מוהר”ן סי’ כד(. ענה ואמר: “אמרתי ולא אמרתי. דין וחשבון 
את  אומר  היה  שאילו  בעצמו  יראה  אז  אולם  ליתן,  שצריך  מה  על  אחד  כל  ייתן 
אלו התפילות היה נותן פחות דין וחשבון”...                                   )שיש”ק ח”ו, מ(

למה בחרו האבות והשבטים להיות רועים?

אלף עלונים נוספים
מבצע
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משפחת אוקן-להצלחה

משפחת-גולקרוב להצלחה
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