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מודים לבלארוס על ה"קיבוץ"
המיוחד  יחסם  על  הטוב  והכרת  תודה  אות 
תקופת  בכל  בלארוס  מדינת  רשויות  של 
ימי ראש השנה כששהו על אדמתם אלפים 
שגריר  כסליו  י'  חמישי  ביום  הגיעו  ברסלב,  מחסידי 
ויועץ  וורוביוב  איבגני  מר  בישראל  בלארוס  מדינת 
של  מיוחד  לביקור  וונטסל  סטניסלב  מר  השגרירות 

“הכרת הטוב” בבית כנסת ברסלב במאה שערים.

ביקור בבית כנסת ברסלב
ראש  שלפני  בימים  שהו  ברסלב  חסידי  כידוע, 
גבולות  כאשר  בלארוס,  במדינת  האחרון  השנה 
אוקראינה היו סגורים לכניסת זרים והאלפים שבקשו 
להגיע לציון הקדוש באומן דרך גבולות בלארוס נתקעו 

במדינה במשך ימים ארוכים.
דווקא  פלא,  באורח 
היותר  המדינה  בלארוס, 
זו  היא  קומוניסטית, 
החסידים  את  שקיבלה 
ודאגה  פנים  במאור 
לצרכיהם, ובפרט בשבוע 
ראש  שלקראת  האחרון 
השנה כאשר אלפים שהו 
מול  גג  קורת  ללא  בגבול 
המשטר  של  אטימותו 
כאשר  האוקראיני, 
דואג  הבלארוסי  השלטון 

לכל מחסורם. 
של  המיוחד  הביקור 
בלארוס  מדינת  שגריר 
איבגני  מר  בישראל 
ויועץ השגרירות  וורוביוב 
וונטסל  סטניסלב  מר 
החל בבית הכנסת הגדול 

בירושלים,  שערים  מאה  שבשכונת  ברסלב  חסידי  של 
“השוהל”, שם קיבלו את פניהם נציגי הרבנים ונתנו הסבר 
מפורט על כסאו העתיק של הרה”ק רבי נחמן מברסלב 
זיע”א שנמצא במקום, ועל ההיסטוריה של בית הכנסת 

שנקנה ממלון ארץ ישראל.

ארץ הישיבות הנוסטלגיות 
ימים,  אותם  את  העסקנים  שחזרו  הפגישה  במהלך 
כשהם מספרים לשגריר על הימים הקשים, כאשר הבינו 
שהגבול  סיכוי  שום  ואין  התקוה  אפסה  כי  החסידים 
עקבותיהם.  על  מלחזור  מנוס  ואין  ייפתח  האוקראיני 
דמם  טיפת  עד  ונאבקו  נפשם  את  מסרו  מבחינתם  הם 
לחזור  מחדש,  מסלול  לחשב  נשאר  וכעת  האחרונה, 
להעביר  יוכלו  בהן  האפשרויות  מהן  ולבדוק  לבלארוס 
מקום  אחר  לחפש  כשעליהם  המתקרב,  החג  את  שם 
או למצוא טיסה חזרה לארץ. למעשה  לימי החג  אירוח 
חסידים  אלפי  היסטורי  בקיבוץ  שהו  השנה  ראש  בימי 
בבלארוס במספר מוקדים שונים ורק לאחר ראש השנה 

שבו לארץ.
אחד  שכל  בדבריו  אמר  וורוביוב  מר  השגריר 
הישיבות  את  ולראות  לבקר  בלארוס,  למדינת  מוזמן 
הנוסטלגיות שקיימות עד היום, ואת בתי החיים הרבים 
הפזורים בערים השונות ששמורים בצורה טובה. "זו דרכו 

השגריר,  אמר  הבלארוסי"  העם  של 
ולדאוג  האורחים  את  ולכבד  "להכניס 
לצרכיהם, וגם לכבד את היהודים ואת 
המסורת הענפה שהתקיימה במדינה".
של  מקורה  שגם  ציין  השגריר 
לשכונת  בצמוד  השוכנת  מיר,  ישיבת 
והוא  בבלארוס,  הוא  שערים,  מאה 
הישיבה  תקומת  את  לראות  שמח 
כי  השגריר  הוסיף  עוד  ישראל.  בארץ 
תחושות  את  אישי  באופן  יעביר  הוא 
לרשויות  החמים  הטוב  הכרת 
קיבל  השגריר  הבלארוסית.  בממשלה 
מפוארת  קריסטלית  חנוכיה  במתנה 
את  המאיר  לאור  וכסמל  הקרבים,  החנוכה  ימי  לקראת 
הרבים  ברסלב  חסידי  בשרם  על  חשו  אותה  החושך 

בשהותם בבלארוס בנסיון להגיע לאומן.

 ראש הממשלה 
לצד החסידים

בזמן שהותם של החסידים בבלארוס, נשיא בלארוס, 
אלכסנדר לוקשנקו, הציע סיוע לחסידי ברסלב ואף דרש 
הציע  לוקשנקו  לאומן.  להגיע  להם  להתיר  מאוקראינה 
לדאוג  שמוכן  ואמר  לאומן  מבלארוס  ירוק”  “מסדרון 
לתחבורה שתביא אותם ישירות לאומן ושתחזיר אותם 
לישראל.  ומשם  לבלארוס  ישירות  השנה  ראש  לאחר 
“לגלות  לאוקראינה  קרא  בלארוס  של  החוץ   משרד 
חסידי  את  ולהכניס  אדם”  זכויות  על  ולשמור  אנושיות 
ברסלב שתקועים בגבול בלארוס-אוקראינה, מבלי יכולת 
להיכנס למדינה שסגרה את שעריה לתיירים בשל מגפת 

הקורונה.
כעת בקשו העסקנים להודות למדינת בלארוס על כך 
בביקור המיוחד, בתקווה ששנה הבאה לא נזדקק חלילה 
חסידי  כלל  כולנו,  נזכה  אלא  הבלארוסים  של  לטובתם 
ברסלב, כאיש אחד בלב אחד, להגיע ללא שום מניעות 

לקיבוץ הקדוש באומן בראש השנה, איש בל ייעדר.

ל

שיחת חברים
מאת: מנחם מנדל קוריץ

דבר ראש הישיבה
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נחלי נצח
יו"ל ע"י מוסדות ברסלב | בראשות הרב שמואל שטרן שליט"א
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'בשנה שעברה' פתח אבי כשהרב קשוב כולו, 'לאחר 
יגיעה רבה הוצאתי לאור ספר דקדוק חדשני, וזכיתי 
אז  אבל  החדש.  בספר  בחרו  חינוך  מוסדות  שהרבה 
התוודעתי – שלא בטובתי – למנהג הקלוקל של 'שוטף 

פלוס'.
העוסקים  ולכל  לדפוס  לגרפיקאים,  שילמתי  'מצידי 
במלאכה את שכרם עם גמר מלאכתם, אך כשאני מגיע 
לגבות את שכרי מחנויות הספרים הם דוחים אותי בלך 
ושוב, כשזה נקרא 'שוטף + 03', 'שוטף + 06', ואף 'שוטף 
+ 09', מה שאומר שיעברו יותר משלשה חודשים עד 

שאראה את המעות המגיעות לי.
אלא  סחורה  מספק  שאינני  לחנויות  הודעתי  'השנה 
למשלמים באותו השבוע, והחנות היחידה ששמרה על 
ההסכם היתה חנות הספרים של אחי הצעיר, שיחיה...

'כעת הציע לי אחי, שמכל חנות בה אבקר שלא ייאותו 
לשלם את המגיע לי - אקח איתי ארגז ספרים, כשאחי 
ישלם לי את המחיר הנקוב של אותם הספרים, וכך אוכל 
להחזיר לעצמי את הכסף, ובעיקר את שפיות הדעת 
במרדפים  רצינית  בצורה  אצלי  שהופרעה  והשלווה 

וה'מחבואים' עם בעלי החנויות.
'באתי לשאול את הרב אם הדבר אפשרי. אני בטוח 
שמותר, כיון שהם חייבים לי, אך באתי לקבל אישור 

לפני היציאה לדרך'.
הרב נענע בראשו לצדדים: 'השאלה מגיעה רבות לפתחי 
מאנשים רבים שנעשקו ורוצים לעשות דין לעצמם, אך 

הדבר אסור על פי ההלכה'.
אבי נדהם: 'איך יכול להיות שאסור לקחת את המגיע 

לי?'.
הרב חפן את זקנו העבות וקרא בהתלהבות של אדם 
לפני  בדיוק  'הנה,  הגמרא:   - יחידו  בנו  את  הפוגש 
שבועיים למדנו את זה בכתובות )צח.(. בא, שב לצידי 

ואשתף אותך ַבּתענוג'.
הדברים  עיקרי  את  לכם  ונתמלל  בצד,  נעמדנו  אנו 

שנאמרו שם.
הגמרא בכסובס, כהגייתו של הרב, מספרת על אלמנה 
שמגיע לה חלק מנכסי בעלה, כפי שמתחייב לה בעלה 
את  לה  שיתנו  הדין  לבית  לחכות  ובמקום  בכתובה, 
לקחה  עצמי:  בשירות  וגבתה  היא  הלכה  לה  המגיע 
ומכספי  במחיר  המרבה  לכל  מכרז  עשתה  קרקע, 
הגמרא  הכתובה.  כספי  את  לעצמה  חילטה  המכירה 
אומרת על כך 'מאן ׁשם לך', ומכך פסק הרב שאסור 

לאבי לגבות את חובו ב'שירות עצמי'.
אבי: 'להבנתי, 'מאן ׁשם לך' הוא מלשון ׁשומה, מי אמד 
והעריך את השדה לפני שמכרְּת. במקרה שלי אני לוקח 
ספרים שרשום עליהם את המחיר, כך שאין חשש של 

חסרון שומה'.
'אכן יש המפרשים כך, מלשון שומה, אך רוב הפוסקים 
מפרשים שגם אם השומה היתה כתיקונה אין לאדם 
רשות להחזיק בנכסיו של חבירו ללא רשות מבית הדין'.
נדגיש, כי אם אבי ירצה לגבות כסף מזומן בעצמו, ישאל 

שוב את הרב, כי זו סוגיה אחרת לגמרי.

בהכוונת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א  
חבר הבד"ץ "חושן - משפט" עיה"ת אלעד אם אני יכול לברך את הרבי מבעלזא...

חוות דעתסיפור השבוע

לקחת לבד ארגז ונפלאה ב רבה  הערכה 
הקדוש  הרבי  התייחס 
למרן  מבעלזא  אהרן  רבי 
חתם סופר ונכדיו. רבי נתן 
כי  סיפר  זצ"ל  גשטטנר 
בהזדמנו פעם למעון קדשו של הרבי 
מפרעשבורג,  הרב  עם  יחד  מבעלזא 
אמר להם הרבי: 'אם לדבר על החתם-
סופר מגדולתו בתורה – אין סוף וגבול 
 – קדושתו  מגודל  לדבר  ואם  לכך, 

אפשר לדבר הרבה לילות ארוכים'.
הרב  לו  שהראה  לאחר  פעם, 
השעוה  נרות  את  מפרעשבורג 
סביב  ה'חברא־קדישא'  שהדליקו 
דוי  ערש  על  כששכתב  הכתב־סופר 
בפני  טור  ששוה  ]סיפור  בילדותו 
עצמו[, אמר ה'בעלזער רב': 'מן הסתם 
אחז החתם־סופר הקדוש את הנרות 
הללו בידיו, ועל כן רצוני להניחם על 

עיני כסגולה לרפואה'. עד כדי כך.
הזו,  הארוכה  ההקדמה  אחר 

רבי  כששמע  למה  תבינו 
אונגר,  שלמה  יצחק 

סופר  חתם  חוג  גאב"ד 
הרבי  כי  ברק,  בבני 
לבקר  עומד  מבעלזא 
סופר  עקיבא  רבי  את 
והצטרף  מיהר  בביתו 

א  ל ן  כ א ו  , א י ל מ פ ל
התחרט על כך. העובדות 

שראו עיניו מלאות, גדושות 
ונוטפות מוסר השכל ולימוד לכל 

אשר בשם ישראל יכונה.
רבי עקיבא ישב באימה וביראה לפני 
]תרתי  לפניו  אשר  את  בידעו  הרבי 
הרבי  פנה  השיחה  ובסיום  משמע[, 
מבעלזא לכיוון היציאה. לפני יציאתו מן 
הדירה פנה הרבי אל רבי עקיבא סופר: 
'פרעשבורגער רב, בענטש מיר, איהר 
זענט ַאן אייניקל פון הייליגער חתם־
ברכני,  מפרעשבורג,  הרב   -[ סופר!' 

אתם נכדי החתם סופר הקדוש![.
הרב נרעש מן הבקשה, והחל למלמל 
בפיו ברכות ותפילות להצלחת רבן של 
ישראל, אך הרבי מיאן: 'לא לכזו ברכה 
כיוונתי'... לקח הרבי בידיו הקדושות 
את ידיו של הרב מפרעשבורג, הניחם 
בברכת  'ברכני  ואמר:  ראשו  על 

'יברכך!'...
והוא  נותרה לרבי עקיבא ברירה,  לא 
בירך את הרבי בכל ליבו שיברכהו השם 
וישמרהו, יאר את פניו אליו ויחון אותו, 
ואף ישא את פניו אליו וישם לו שלום.

הרבי הנהיר את פניו ויצא מן הדירה 
סופר  עקיבא  רבי  את  בהותירו 

נרעש.

ורבי יצחק  לא עברו ימים מרובים 
אונגר נזקק לדבר עם מפרעשבורג 
בעניין פלוני. לאחר נקישה על הֶפתח 
ָפתח בעל הבית את הדלת וִמלבושו 
היה נראה כי הכין את עצמו ליציאה. 
הרב אונגר התנצל על העיתוי, ושאל 
אם יוכל ללוותו בדרכו ולנצל את זמן 
ההליכה לשוחח עמו בעניין העומד על 

הפרק.
מלכותי  אדם  היה  מפרשבורג  הרב 
ביותר. אותם שהכירוהו מימי הנהגתו 
בפרעשבורג כמעט אבדו את הכרתם 
כשראוהו מתנהג ככל האדם, אך הוא 
שהביאתו  האנייה  מן  בירדו  עצמו, 
ארצה, אמר: 'זרקתי את רבנותי לים 
יהודי ארצישראלי  אני  הגדול; כעת 

פשוט'...
מסיבה זו לא חיבב הרב ללכת ברחוב 
מלווה באנשים, אך כיון שהיה ניכר 
אונגר  הרב  של  כוונתו  שאין 
אלא  ליווי  באותו  לכבדו 
להתייעץ בעניין שעמד 
ניאות  היום  סדר  על 

הרב מפרעשבורג.
סופר  עקיבא  רבי 
ב  ו ח ר ב ר  ר ו ג ת ה
בירושלים.  הנביאים 
ו  כ ל ה ם  י נ ב ר ה י  נ ש
עולם'  'חיי  ישיבת  לכיוון 
ברחוב  השוכנת  המיתולוגית 

שטראוס פינת גאולה.
במאספי  הבחינו  בגאולה  בעברם 
נדבות שישבו בפינת הרחוב וקשקשו 
בקופתם. הרב מפרעשבורג ניגש אל 
חצי  של  מטבע  לו  נתן  מהם,  אחד 
לירה – סכום מכובד מאד בימים ההם, 

והקבצן החל לברכו מקרב הלב.
הניד רבי עקיבא את ראשו: 'לא לכזו 
ברכה כיונתי, שים נא את שני ידיך על 

ראשי וברכני בברכת 'יברכך!''...
העני נאות לבקשתו וברכו מכל ליבו.

כשהמשיכו בדרכם לחש רבי עקיבא 
קען  איך  'אז  אונגר:  יצחק  לרבי 
בענטשען בעלזער רב, קען ער מיר 
יכול  אני  אם   -[ בענטשען'...  אויך 
לברך את הרבי מבעלזא, יכול גם הוא 

לברך אותי![.
רועי  של  ענוותנותם  וראה  בא 

ישראל!...
)לקראת יום פטירתו של רבי עקיבא סופר, 
הרב מפרעשבורג, ב' כסליו תש"כ.

מקור: הגרי"ש אונגר ב'רשומים בשמך', ועוד(

הכי קרוב - הכי מפנק
הזמינו עכשיו חדר במלון שמאחורי הציון!
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שלא יאמר שאחר 
שנפל ילך ויהנה 

מהעולם הזה רח"ל, 
רק ישתדל שעל כל 
פנים יישאר מחנה 

אחד לפליטה...

ב

ומדים אנו לפני ימי החנוכה הקדושים, וחנוכה 
הוא מלשון חינוך כידוע.

תחילת  פירושו  "חינוך"  המושג  בתורה 
התנהגות האדם בדבר שהוא עתיד להתמיד בו, כנאמר 
וכמו  חניכיו"  את  "וירק  עבדו  ואליעזר  אברהם  לגבי 
שפירש שם רש"י. גם הפסוק המצוטט תמיד לגבי חינוך 
יסור  לא  יזקין  כי  גם  דרכו  פי  על  לנער  "חנוך   – הילדים 
ממנו" – הוא בעל אותה משמעות: תתרגל את בנך ללכת 
בדרך הישר, כדי שגם בהמשך חייו לא יסור מהדרך הזו. 
אגב: התרגום שם מפרש את הפסוק הזה בדרך מעניינת: 
תתרגל את ילדך לקבל את דרכיך, בכדי שלא יסור ממנה 

אחרי חתונתו...
באופן  שיפעלו  לחושים  לגרום  היא  ההרגל  מעלת 
עת.  בכל  והְכוונה  לעזרה  שיצטרכו  מבלי  אוטומטי 
ולעניינינו: אנחנו, האמונים על חינוך ילדנו בדרך הישרה, 
בדרך  קבועה  ולמתכונת  להרגל  להכניסם  צריכים 
שאנחנו מאמינים בה בכדי שילדנו יפעלו בדרך זו באופן 

המצב  תורה  של  בבית  למשל,  טבעי. 
ההלכה:  קיום  להיות  צריך  הסטנדרטי 
נטילת ידיים, פה נקי ממילים אסורות, 
הליכה  לת"ת,  הליכה  ברכות,  תפילות, 

לבית הכנסת בשבת באופן קבוע וכו'.

ארבע סיבות 
מכוננות

ההרגל  כך  כל  חשובים  מה  מפני 
והקביעות?

ארבעה נימוקים בדבר:
טבע,  נעשה  ההרגל  וויכוחים.  קשיים  מניעת  האחד: 
ועם טבע לא מתווכחים אלא מיישמים אותו... כך כשהילד 
מתורגל ומחונך למה שהבית דורש הוא עושה זאת באופן 

טבעי ללא ויכוחים ומריבות מיותרים.
הסיבה השנייה: כשהילד נכנס למהלך של הרגל קבוע 
הוא יישם אותו גם בעתות מצוקה ועייפות )למעט מקרים 
ילבש  הוא  הילד  של  עייפותו  שלמרות  כשם  קיצוניים(, 
פיג'מה ויצחצח שיניו, כך גם להבדיל ישב ויקרא קריאת 

שמע שעל המיטה.
ההנהגה  את  קנה  שהילד  לאחר  השלישית:  הסיבה 
את  מבצע  לא  כשהוא  מייסרו  מצפונו  בבית,  הנדרשת 
כך  בנוח,  שלא  מרגיש  והוא  עליו  המוטלת  המשימה 

שישנה סבירות גבוהה שהוא לא יחזור על הטעות.
את  לעשות  מתורגל  שאינו  ילד  הרביעית:  הסיבה 
ממנו  דורש  דבר  וכל  בביתו,  ממנו  הנדרש  המינימום 
יוכל  כיצד  ההורים,  עם  וויכוחים  עילאיים  מאמצים 
להכניס  שואפים  כהורים  אנחנו  ה'?  בעבודת  להתקדם 
התגברות  בתפילה,  חשק  התורה,  אהבת  ילדנו  בליבות 
יציב  ועוד. אבל כשילדנו נמצאים במצב לא  על המידות 

ברכות  אמירת  או  הלכה  כשכל  המינימליים,  בדברים 
לילד  יישארו  כיצד  ונשנות,  חוזרות  תזכורות  צריכה 
הכוחות להתקדם ולהשקיע בדרגות קצת גדולות יותר? 
רק כשהילד קנה מספר קניינים הוא יוכל להתקדם הלאה 

בדרך העולה בית ק-ל. 

 כללים ברורים
בדרך להצלחה

את  נכניס  כיצד  דולר":  המליון  ל"שאלת  ניגש  כעת 
הבית לחינוך כזה, חינוך של עקביות והרגלים מסודרים?

כללים  מילים:  במספר  מתומצתת  לכך  התשובה 
ברורים, סבלנות, נחישות, עקביות, ודוגמא אישית.

ואפרטם  לתועלת ההורים אסביר קצת את הכללים 
]להוציא את הכלל "דוגמה אישית" שהוא זקוק למאמר 

נפרד בפני עצמו, ועוד חזון למועד בעז"ה[:
לילד  לפרט   – ברורים  כללים 
הדרישות  מה  ביותר  הצעיר  מהגיל 
לא  בביתנו  למשל:  דורש,  שביתנו 
מכניסים אוכל לפה ללא ברכה, בבית 

שלנו לא מרימים ידיים וכו'.
קטן  עדיין  כשהילד   – סבלנות 
לגעור  לא  הבית  לכללי  רגיל  ואיננו 
את  ולשנן  לחזור  בסבלנות  אלא  בו, 
הכללים ואפילו מספר רב של פעמים 
נקלט  שהמסר  מבינים  שאנחנו  עד 
את  מבצע  כשהוא  וכמובן:  כראוי. 

הדברים יש להחמיא לו.
רוצים  שאנו  דבר  כל   – נחישות 
להנחיל לילדנו אנחנו יכולים, רק לצורך זה עלינו להגדיר 
לעצמנו מה אנחנו דורשים מילדינו ולהפוך את זה לסדר 
למרות  וכדומה,  שניים  צחצוח  בעניין  כמו  בבית.  קבוע 
שבתחילה הילד לא מסכים לשתף פעולה, אך כשרואה 
שהוריו נחושים בעניין הוא נכנע וממלא אחר רצונותיהם 
– כך גם בעניינים חשובים יותר, ברגע שאנחנו מסבירים 
העניין  מחיר  בכל  כך  על  ועומדים  להתנהג  כיצד  לילדנו 
ונעשה לדבר שאינו  הילד  נפרד מחיי  נהפך לחלק בלתי 

מצריך דרבון תמידי.
עקביות – עלינו להיות עקביים בהחלטותינו ופועלים 
קריאת  לומר  חייב  שילדנו  החלטנו  אם  למשל:  לפיהם. 
כל  נעשה  הדבר  שאכן  לוודא  עלינו  השינה,  לפני  שמע 
במעלת  ומתלהבים  בעניין  נזכרים  כשאנו  רק  ולא  לילה 

חשיבותו... 
ולחזקו  הילד  אחרי  לעקוב  רצוי  פעם  שמדי  כמובן 
ביישום הכללים. בל נשכח שהיצר הרע לא עוזב אותנו כל 

כך מהר.
בברכת שבת שלום והצלחה רבה בחינוך!

כשילדנו נמצאים 
במצב לא 

יציב בדברים 
המינימליים, כיצד 
יישארו לו כוחות 

להתקדם ולהשקיע 
בדרגות גדולות 

יותר?

מוקירים תודה. אנשי ממשל בלארוס בביקור ואנ"ש 
בבלראוס
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שרבי  מסופר  טו(  עח  )ב"ר  בפרשתנו  מדרש 
פרשתנו  את  ללמוד  נוהג  היה  הנשיא  יהודה 
וישלח, אלא בכל עת  לא רק כשחלה פרשת 
ששלט  הרומאי  השלטון  עם  להפגש  נצרך  היה  בה 
בארץ. הפרשה הזו נכתבה כדי ללמד אותנו איך עלינו 

להתמודד עם אויבינו.
עם  המאבק  היא  כיום  אצלנו  העיקרית  המלחמה 
היצר הרע, ואכן לשם כך אנו צריכים להעמיק בסיפור 
אויבו  עם אחיו  יעקב התמודד  כיצד  לראות  פרשתנו, 
ולשגרו  מצפרניו  לחמוק  שהצליח  ועד  היוולדו  מאז 

לשעיר הרחוקה, וכך נתמודד אנו עם היצר.
נאמר ברש"י )לב, ט( שיעקב הכין עצמו לשלושה 

דברים, ואחד מהם הוא "דורון".
הפירוש  מה  מובן.  לא  וזה 
שיעקב מביא לעשו מתנות, וכי 
"חורג"  לאח  מתנות?  לו  מגיע 
כל  צרות  עושה  שרק  שכזה, 

היום, צריך לתת מתנות?!
על  גם  לשאול  ניתן  וכך 
מים  הרע  ליצר  שמביאים  כך 
לקבל  צריך  היצר  וכי  אחרונים, 

מתנות?
וההסבר הוא, שאם לא ניתן 

לו מתנה הרי הדבר יהיה בעוכרנו, לפי שכאשר נלחמים 
לו כל מוצא של כבוד, בלי  ובלא לתת  עימו בכל הכח 
שהרוויח  מה  שזה  ולהרגיש  משהו  לקבל  שיוכל 
האדם.  את  ומכניע  כוחו  בכל  מתגבר  הריהו  בסיפור, 
וכזה מצינו אצל אדם הראשון, שהנחש הקדמוני ראה 
והחטיאו  עליו  התגבר  להכניעו,  הולך  הראשון  שאדם 

בחטא עץ הדעת.
ולא  חיותם  כדי  להם  לתת  לדעת  צריכים  ומאידך 
יותר, שלא יתגבר כח הרע. לדוגמא בגזירת הציפורניים, 
שאם הציפורניים עודפות על הבשר הרי יונקים מהם 

כוחות הרע, ולכן גוזרים עד גובה הבשר.

המשימה: חלוקת העצה
כמו כן צריכים לדעת שכדאי תמיד להכין "תוכנית 
מגירה", שבמידה והיצר מתגבר בנקודה מסוימת יש 
זה למדנו  וגם את  נוספת איך אנצח אותו.  לי תוכנית 
מהפרשה: "והיה המחנה הנשאר לפליטה"; גם אם לא 
אצליח לשחדו וגם לא לנצחו במלחמה הרי שלפחות 

מחנה אחד יישאר ויחיה.
ו'  חודש  ראש  )הלכות  הלכות  בליקוטי  נתן  ורבי 
פיסקה נ"ב( מוסיף נופך לנקודה הזו, ונצטט את לשונו 
)בשינויים(: "וזה בחינת "ויחץ את העם אשר אתו וגו' 
לשני מחנות", שכשרואים שקשה להשיג את העצה 

עכ"פ,  העצה  חלקת  לפי  להתנהג  צריכים  השלמה 
באופן שישאר לו לכל הפחות מחנה אחד לפליטה ולא 
ילך  שנפל  שאחר  יאמר  שלא  ח"ו.  לגמרי  נאבד  יהיה 
פנים  כל  שעל  ישתדל  רק  רח"ל,  הזה  מהעולם  ויהנה 
יישאר מה שיישאר. כלומר: כשרואה אדם שהיצר הרע 
מתגבר עליו ונדמה לו שאין בכוחו לעמוד כנגדו כראוי, 
וכל מה שחושב עצות ותחבולות אינו עולה בידו כראוי, 
הצדיק  כח  על  שיסמוך  היא  העיקרית  עצתו  כל  אזי 
כנ"ל,  יתברך  ה'  בו  ימצא  שילך  דרך  שבאיזה  האמת 
ולעת עתה יתנהג כפי חלקת העצה, שזה בחינת "ויחץ 
היינו  לפליטה",  הנשאר  המחנה  והיה  וכו'  העם  את 
שיקבע בלבו שאיך שיהיה – אני חזק בזה שלא אהיה 
עצמי  את  אייאש  ולא  יתברך,  מה'  לגמרי  אחור  נסוג 

לעולם".
בספרים  למדו  עוד 
יעקב,  של  מהנהגתו  הקדושים 
וכך מובא בספר מגיד מישרים 
)פרשת וישלח( בעניין הכריעות 
)בתרגום  לעשו  יעקב  שכרע 
יעקב  השפיל  "למה  ללה"ק(: 
את עצמו וקרא לו "אדוני" כמה 
פעמים? סוד הדבר מרמז שמי 
הוא  ברוך  הקדוש  של  שמצידו 
ורוגז  בתוקף  להתנהג  לא  צריך 
אחרא,  הסטרא  שמצד  מי  עם 
אלא לדבר עימם במלים של אהבה פעם אחר פעם", 

עכ"ל.

החוברת שהחזירה בתשובה
עם  שאפילו  ולשנן,  ולחזור  זאת  ללמוד  ועלינו 
ולא  ואהבה  נועם  של  במלים  לדבר  צריכים  הרשעים 
בכעס. וכן הזוהר בפרשתנו אומר שאין לדבר עם הרשע 

בכעס.
בקירוב  שעוסק  מי  לדעת  צריך  שאותו  דבר  וזה 
רחוקים, שאפילו את הרשע צריך לקרב בנחת ובאהבה, 
כי כל מה שחסר להם זה דעת ואינם עושים בפשיעה 
ובמרד. ומסיבה זו גם תמיד צריך להשאיר להם ספר, 
מספר  בתשובה  שחזרו  יודע  שאני  כאלו  כמה  ויש 
שנתנו להם. לפני עשרים שנה הכרתי מישהו שקיבל 
לו להתעורר  והיא גרמה  חוברת של הגה"צ ר"א שיק 

לתשובה.
קירוב  בשביל  הולך  אדם  שכאשר  בכך  ונסיים 
רחוקים זה עושה את הסנגוריה הגדולה ביותר על עם 
ישראל, לפי שהקדוש ברוך הוא אומר: אם אדם מוותר 
בשביל  שלו  החשובים  הדברים  ועל  שלו  הלימוד  על 
כל  את  יעזוב  שאני  וחומר  קל  מישראל,  נפש  להציל 
לקטרג  הדין  בעלי  שבאים  מה  ]דהיינו  שלי  העניינים 
על עם ישראל[ ועכשיו אעסוק בהצלת נפשות ישראל.



סיפור השבוע

הקנאה אכלה אותם
יותר  הרבה  היה  היוונים  על  הניצחון  דעתי 
המנורה.  נס  מאשר  ישראל  לעם  משמעותי 
הוא  חנוכה  הלכות  בתחילת  הרמב"ם  לשון 
"ְוָצר ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ְמאֹד ִמְּפֵניֶהם ּוְלָחצּום ַלַחץ ָּגדֹול", זה 
והצליחו  היה ממש עצוב וקשה, עד שה' הושיע אותם 

המעטים והחלשים לנצח את הגיבורים הרבים.
אבל אם זה הנס העקרי והגדול - למה לא עושים זכר 
לנס הניצחון? הזכר היחיד שעושים הוא לנס פך השמן, 
שלמרות שהוא נס עצום מעל לגדר הטבע – הלא בבית 
המקדש נעשו ניסים רבים מעין אלו בתדירות מדהימה.

אז אולי אני לא כל כך מבין, והנס 
העיקרי הוא שלא הפסידו את מצוות 
לשבעה  רק  אפילו  הנרות  הדלקת 
יפה בדברי  פירוש  ימים, אבל מצאתי 

רבי נתן שיתרץ גם את שאלתי הזו.
שואל  הוא  יותר.  עמוק  הולך  הוא 
חנוכה  שנס  גלגל  ה'  למה  מהשורש, 
הרי  דווקא?  המנורה  בנרות  יהיה 
דאג  שה'  נראה  דקה  כשנחשוב 
שיישאר שמן להדליק בו את המנורה 

ויישאר בו רק ליום אחד. ברור שה' יכל לדאוג שיישארו 
שאומר  מה  לניסים,  צורך  בלא  וידליקו  פכים  שמונה 
שהנס הוא מוזמן מראש, ה' רצה שנמצא קצת שמן והוא 

ייהפך להרבה בנס. למה? מה הרעיון בזה?
הנרות  את  יראו  שהחשמונאים  הוא  הרעיון  אז 
רמז  יקבלו  סוף  וסוף  העיניים,  מול  להם  מבהיקים 

משמים שבאמת ה' רוצה אותם, ה' אוהב אותם.
אסביר: היה עם יווני שהצליח לכבוש מדינות רבות 
ויהודה  לו שיוחנן ממודיעין  ונעשה אימפריה. מה בוער 
היווני  לגוי  יוסיף  מה  שבת?  ישמרו  לא  חלב  מגוש 
יכתבו על השוורים הקשישים שלהם  ובער'ל  שיענק'ל 

'אין לנ... חלק באלקי ישראל' חלילה?
והתשובה, כמו תמיד, שהם מ-ק-נ-א-י-ם. הם לא 
מסוגלים לראות את היהודי מספר לבנו בעיניים בורקות 

לא  גם כשהוא  כן,  עושה.  נהנה מכל מצווה שהוא  שה' 
מרגיש כלום, ואפילו כשהוא מרגיש שזה לא יכול להיות 
כי הוא כל כך גרוע, ה' – נהנה – מכל – מצווה – שהוא – 

עושה.
שזה  בכך  קינאו  יותר  והם  הזו,  בהרגשה  קינאו  הם 
באמת קורה. אז הם פשוט החליטו להפסיק את הדבר 
שיהודי  מצווה  כל  עם  בשמים  יתפאר  לא  שה'  הזה, 
עושה, ושאנחנו לא נתפאר בכך שאנו העם היחיד ש'לו 
אלקים קרובים אליו בכל קוראינו אליו'. אז אל תשמרו 
יותר מצוות, ה' לא יתפאר ויתהלל בכל מצווה שלכם, וגם 
אל תעזו לומר שאתם עמו של הק-ל, 
אדרבה: אין לכם חלק באלוקים הזה!

רוצה  כן  ה'  לעשות,  מה  אבל 
רוצה  כן  הוא  מצוות,  שנעשה 
מצווה  בכל  ולהשתעשע  להתפאר 
שיהודי עושה. הרי מאז היום הראשון 
בבריאת העולם ה' ראה את מעשיהם 
כמו  בהם,  והתפאר  הצדיקים  של 
שכתוב 'וירא אלקים את האור כי טוב' 
ה' לא  'אלו מעשיהם של צדיקים'.   –

הולך לוותר על האור הגדול שכל מצווה שלנו עושה.
להטיס  החשמונאים  את  שלח  ה'  ראשון  דבר  אז 
מפה את היוונים הרשעים, אבל הדבר השני הוא להוכיח 
נהנה מהם, כל מצווה אצלו היא אור,  להם שה' באמת 
ולכן ה' סיבב שיהיה נס גדול בנר, כדי לרמז להם על כל 
בשמים!  מהם  נהנה  וה'  מאירות  כולן  שהן  מצוותיהם 
ממש כמו ביום הראשון של הבריאה, שה' ראה את האור 

כי טוב!
גירושם  נס  אז עכשיו אני מבין: הנרות מרמזים על 
של היוונים הרשעים לא פחות מעל נס פך השמן; אנחנו 
מאירה  שלנו  מצוה  שכל  לזכור  כדי  גם  נרות  מדליקים 
בשמים וה' משתעשע איתה, בדיוק מה שהיוונים כל כך 

לא רצו...
)עפ"י ליקוטי הלכות ברכת המזון ד ט(

עצה בלב איש

ל

אז הם פשוט 
החליטו להפסיק 

את הדבר הזה, שה' 
לא יתפאר בשמים 

עם כל מצווה 
שיהודי עושה

מאת: משה ויסמן

תשובה:  אם אתה אביו הנך חייב למחות בו מגיל 2-4. 

ולדעת  פטור,  אתה  השו"ע  לדעת  זר:  אדם  ובתור 
איסור  על  עובר  הקטן  אם  רק  חייב  אתה  האשכנזים 

מהתורה.
אביו:  שאינו  זר  אדם  בדין  נתחיל  הרחב דבר: 

ה"שולחן ערוך" )או"ח שמג, א( אומר שאדם הרואה ילד 
קטן העובר עבירה אינו חייב לגעור בו ולהפרישו מכך, 
כי מצות תוכחה נאמרה רק לגבי "גדול". והרמ"א מביא 
דעה חולקת שמחייבת את הרואה להתערב ולגעור בו, 
בתנאי שהילד בן 2-4 ומעלה ]כדלהלן[. להלכה הביא 
אדם"  ה"חיי  שדעת  סק"ז(  )שם  ברורה"  ה"משנה 
כשרואה  דהיינו  דאורייתא,  באיסור  זו  כדעה  להחמיר 

ילד העובר על איסור דאורייתא חייב לגעור בו.
בילדו  לגעור  הוא  חייב  הדעות  לכל   – אביו  לגבי 

כשעובר עבירה, מטעם מצוות חינוך.
הילד  על  חינוך  מצוות  מתחילה  שבו  והגיל 

ממצוה  משתנה  השיעור  עשה  במצוות  משתנה: 
בציצית;  חייב   – להתעטף  יודע  ]כגון:  למצוה 
לא-תעשה  ובמצוות  בלולב[,  חייב   – לנענע  יודע 
בו  מגיל  מתחיל  החינוך  מדרבנן[  או  ]מדאורייתא 
הוא מבין כשאומרים לו שאסור לעשות כך. ב"פסקי 
ז( מסביר שאין הכוונה שנבהל  תשובות" )שם אות 
כשגם  אלא  לעשות,  ומפסיק  בו  שגוערים  בשעה 
בפעם אחרת הוא זוכר ולא עושה את האיסור, והוא 
בערך מגיל שלוש ]לא לפני שנתיים אף בילד חריף, 
ארבע  בגיל  הוא  נמוכה  משכל  רמת  בעלי  ובילדים 

בערך[.
עוד שתי נקודות חשובות: א. לתת לו בידיים דבר 
איסור – אסור לכל אדם, ככתוב בכמה מצוות "להזהיר 
גדולים על הקטנים" ולמדים מכך לכל מצוות התורה 

)משנ"ב שם סק"ד(. ואפילו בתינוק בן יום.
ב. אם הקטן עושה בשביל הגדול – חייב הגדול 

למחות בו, ואפילו בתינוק בן יום ]אם היה שייך...[.

ראיתי ילד מחלל שבת, אני חייב למחות בו?
שאלה:

החיים בהלכה
בהכוונת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א, דומו"צ קהילת 'זכרון ישעיה' - אלעד

פתגם השבוע
כשמעניקים לילד חום ואהבה,

זה יעורר אצלו חום ואהבה כלפי אחרים

אוד אנו רוצים להטות אוזן לשיחתם הסוערת של 
האחים הגאונים, אבל מה נעשה שאיננו מבינים 
מאומה. גיצי אש ממסכתות הש"ס עפים להם 
באויר החדר מפיו של רבי שמעלקא לאזנו של רבי פינחס 
ולהיפך, ולנו רק נותר ליהנות מזיו פניהם ולנסות – לשוא – 

לפענח את מראי המקומות השועטים ליד אזנינו.
האחים  שיפסיקו  עד  מעט  נחכה  הצידה,  נלך 
הקדושים לבית הורוביץ מלימודם ויתחילו בשיחת חולין 
ולדלות  להבין  נצליח  אולי  אותה  חכמים,  תלמידי  של 

ממנה ציצים ופרחים.
אף  ואולי  עברו,  שעות  כמה  יודעים  לא  כבר  אנחנו 
ימים? השמש שאנו רואים בחלון אולי כבר שקעה וזרחה 
שוב, אבל ההמתנה משתלמת: סוף סוף אנו זוכים להטות 
אוזן לשיחתם של האחים הקדושים. מעניין לראות מה 
שקועים  אינם  בהם  הבודדות  בשניות  אותם  מעסיק 

בהבנת דברי התורה.
בער,  דוב  רבי  המגיד  על  השמעת  אחי,  "פינחס 
ורבי  הנהן,  פינחס  רבי  טוב?".  שם  הבעל  של  תלמידו 
שמעלקא המשיך: "אומרים שאור גדול של עבודת השם 
אמיתית זורח בבית מדרשו, אולי נסע יחדיו לתהות על 
קנקנו ולראות אם אכן יש ממש באלפים החוזרים ממנו 

כשעיניהם בורקות?".
סירב  פינחס  רבי 
חושב  אני  "רק  נמרצות: 
שנחווה  התורה  ביטול  על 
הדרכים  בטלטולי 
עדיף  סומרות.  ושערותיי 
'אשרי  בגופנו  שנקיים 
ונמשיך  ביתך'  יושבי 
התורה".  לימוד  בהתמדת 
שמעלקא  רבי  אך 
בלימוד  "גם  התעקש: 
עליו  מספרים  התורה 
רבות, ושמעתי שעוד טרם 
טוב  שם  הבעל  לרבו  בא 
ספרי  במאות  בקי  היה 
קבלה. לדעתי כדאי לנסוע 
ממנו  לקבל  כדי  ולו  לעירו 
יסודות מעמיקים בסוגיות 

עמומות".
שרבי  עד  הוכרע,  לא  הויכוח  שבועות  מספר  במשך 

שמעלקא סבר וקיבל.
•   •   •

בצהרי יום שישי ירדו השנים מעגלתם שעצרה מול 
ביקשו  טרם  ועוד  בער,  דב  רבי  המגיד  של  ביתו  פתח 
לעצמם אכסניא נכנסו לביתו לקבל ברכת שלום. המגיד 
היה טרוד באותה עת בהכנותיו לשבת ובקושי העיף מבט 

לעברם. שלום עליכם ותו לא.
שמסופרים  האיש  הזה  מאד.  התאכזבו  האחים 
נפלאות רבות על רוח הקודש הנוססת בו? אם יודע הוא 
להבין בפני האנשים היה עליו לראות את גדלות תורתם 
ולהתחיל לדבר עמם בלימוד, ולפחות לא לשלחם מאיתו 

בחוסר הוקרה לכבוד תורתם!
אך ככה היה, וכעת לא נותר להם לעשות אלא לבקש 
מקום להניח את חפציהם ולפנות לבית המדרש. "תלמוד 

בבלי יש בכל מקום", ניחמו את עצמם.
סעודה  ולקראת  עליהם,  עברה  בתורה  רצופה  שבת 
שלישית נודע להם כי המגיד נוהג לסעוד בחברת תלמידיו 
ולדרוש בפניהם. האחים הזדרזו לתפוס מקום ליד שולחנו 
של המגיד, אך הוא החל לדבר בדבקות עילאית ולשוטט 

בפירושי  רצופים  היו  תורתו  דברי  עליונות,  בספירות 
פסוקים ובדרכים לעבודת השם.

וראה  פינחס  רבי  של  בפניו  הביט  שמעלקא  רבי 
של  לפלפול  ציפו  הם  אכזבה.  אותה  ניבטה  שמעיניו 
תחתיהם  ומציב  כברזל  קושיות  עשרות  המיישב  ממש 
רבות אחרות, כזה שְיַפצה אותם מעט על טלטולי הדרך 
ועל היחס המתעלם בערב שבת, וכגודל הצפייה כך גודל 

האכזבה...
המגיד,  אל  הקדושים  האחים  ניגשו  שבת  במוצאי 
לקבל ברכת פרידה קודם שהם עוזבים לביתם, אך המגיד 
ואני  מעט,  עוד  פה  "השארו  ממושכות:  עליהם  הסתכל 

אשלח לקרוא לכם כשיגיע זמנכם לנסוע לביתכם".
שציפו  מה  את  המגיד  אצל  ראו  לא  שהם  למרות 
לראות, דעת תורתם הכריעה כי עליהם להישמע לקולו 

של הרב ולחכות לברכת הדרך ממנו.
•   •   •

לשמשו  בער  דוב  ר'  הרבי  קרא  השלישי  ביום  ויהי 
על  השקועים  האחים  שני  את  לפניו  להביא  וביקשו 

תלמודם בבית המדרש הסמוך.
רבי דוב בער נפרד מהם 
אך  הדרך,  בברכת  וברכם 
מהם  ביקש  שיצאו  לפני 
גם  פרידה  ברכת  לקבל 
זושא  ר'  הרבי  מתלמידו, 
בבית  שישב  מאניפולי 

המדרש ועיין בספריו.
האחים  אחרו  לא 
לשמוע בקול המגיד, וניגשו 
מיד לבית המדרש להפטר 
זושא,  מרבי  גם  בשלום 
וסוף סוף יוכלו לשוב לבית 
מדרשם האהוב ולהתפלפל 
עם תלמידי החכמים אשר 

בעירם.
את  הרים  זושא  רבי 
בקשת  את  ושמע  עיניו 
האחים,  מפי  ברכת-הדרך 
ופתח  התורה,  באור  הם  מאירים  כי  פניהם  על  שניכר 

בשאלה שלא מן העניין:
"הגמרא )חגיגה טו:( אומרת שאם הרב דומה למלאך 
אל   – דומה  אינו  ואם  מפיו,  תורה  יבקשו  צבק-ות  ה' 
פיו  בזיו  החזיתם  מלאך?  פעם  ראיתם  האם  יבקשו. 
ובתואר גופו? איך נזכה לדעת מיהו הרב הדומה למלאך 
שמפיו עלינו לבקש תורה?". האחים שתקו. אכן, שאלה 

כעניין!
למלאך  דומה  הרב  'אם  בסערה:  המשיך  זושא  ורבי 
את  מבינים  ואיננו  מלאכים  מכירים  שאיננו  שכשם  ה', 
דרכיהם העלומות והנסתרות כך נראה לעינינו הרב, אנו 
רואים שדרכיו גבוהות ומרוממות, טמירות ונעלמות, אזי 

עלינו לבקש תורה מפיו!".
הבינו  הם  ליבם.  אל  הישר  שנון  כחץ  נכנסו  הדברים 
מיד את האמת שבדבר. תוכניתם לחזור לעיר מכורתם 
בצילו  ארוכה  תקופה  למשך  נשארו  והם  באחת,  נגוזה 
של המגיד הקדוש, שהתבטא עליהם פעם בקורת רוח: 
כבויים,  נרות  מלא  כבית  אלי  הגיעו  הקדושים  "האחים 
בלא אש, ועלי היה רק להדליק בם את האּור וכבר זרחו 

הם באלפי שלהבות מאירות ומחממות".
)מקור: "מעשה הצדיקים" להרמ"מ בודק, ועוד(

מאת: א. צמחשיחת חבריםניצוץ לשבת

בינו הקדוש וליקוטי הלכות של ר
שמשרטטים  אלה  הם  נתן  רבי 
את המילים לשירים שהוא יוצר, 
ועכשיו היוצר עודד מנשרי ְמַספר 
ָלעולם באלבום חדש על ההסבר 
של רבי נתן זצוק"ל - כיצד אנו שומעים את 
שומעים  אנחנו  ומה  מאתנו  שיוצא  הקול 
של  המתגברת  לשמיעה  "ההוכחה  באמת. 
ה'קול הָישר' בימינו היא התעצמותם של בעלי 
התשובה. לא יודע אם היה בימות עולם דור 
כזה שכל כך הרבה אנשים חוזרים בתשובה".

להחדיר באנשים אמונה 
היוצר עודד מנשר הוציא אחרי עבודה רבה 
אלבום חדש, 'קול חוזר', והוא מספר על מה 
שגרם לו לכתוב ומה הוא כותב. "למעשה, שם 
האלבום הינו בהשראת 'ליקוטי הלכות' של 
רבי נתן, שבו נכתב שכל קול שאנחנו שומעים 
למעשה צועק חיסרון. כלומר - הוא לא הקול 

האמיתי שיצא ממקורו, אלא מעין הד.
"לפי דבריו של רבי נתן, כל קול יוצא ממקורו, 
פוגע במשהו, ואז מגיע אלינו. לכן הוא נקרא 
לא שומעים את הקול  אנו  ולכן  חוזר',  'קול 
האמיתי, את הקול הישר. מסיבה זו, אגב, כל 
אחד שומע משהו אחר, ומפרש אותו כרצונו. 
הדברים  את  מעט  מבהיר  עודד  לבקשתנו 
ומקרב אותם להבנתנו: "זה קצת כמו ההבדל 
בין להקשיב ולשמוע. אפשר לשמוע את כל 
הקולות שבעולם, אבל השאלה היא ְלמה אתה 
מקשיב. צריך להתַּכוונן כדי לשמוע את הקול 

הישר. 
'אנחנו  אומרים  אנשים  ויותר  יותר  "בדורנו 
רוצים לשמוע את הקול הישר. רוצים להמליך 
שמיים'.  מלכות  עול  לקבל  בעולם,  ה'  את 
ולכן אנחנו גם עדים לפריחתה של המוזיקה 

היהודית ולתכנים שהיא מביאה".

נפלאות מעל הטבע
בשיריו הוא בעיקר מנסה להחדיר באנשים 
הזמנים  אחד  בהשם.  ובטחון  חזקה  אמונה 
שהוא חווה את הדבר היה כשנכנס במלחמת 
עופרת יצוקה לעזה. "אני לא אוהב לדבר על 
זה, וזה גם יכול להישמע הזוי לכל מיני אנשים, 
ראינו  מטורפות.  חוויות  שם  חווינו  אבל 

בעיניים ניסים ונפלאות מעל הטבע.
לנו  יחסית שקרו  הנורמליים  "הדברים 
שם, זה למשל צירים שתכַננו 

לא  ומסיבה  האחרון  שברגע  עליהם,  ללכת 
ברורה לא עברנו בהם ובדיעבד התברר שהם 
בכללותה  הזו  התקופה  כל  ממולכדים.  היו 
הייתה לא נורמלית. אמנם כל החיים התאַמנו 
למבצע כזה, אבל רק כשזה מגיע אתה מבין 
באמת  כזה  לדבר  להתכונן  אפשר  אי  כמה 

ושמה שנשאר זה רק אמונה".
לשאלה המסקרנת על חזרתו בתשובה הוא 
הוא  אך  מוצא",  מחפש  שבאמת  "מי  עונה 
מבקש להדגיש: "אני לא יכול להגיד שלגמרי 
מצאתי, שאני במקום מתוקן לחלוטין. תמיד 
צריך להמשיך ולחפש ולשאוף עוד למעלה, 
אבל לפחות אני על המסלול. בגלל שאני לא 
לגמרי מתוקן אני גם לא מוכן לייצג שום דבר, 
ולהגיד: 'כל האמת אצלי', או לדבר בשם מגזר 
מסוים. בכלל, כל מי שמתקרב לרבי נחמן יודע 
שעדיף לסתום את הפה. כל דיבור מיותר רק 

מביא ניסיונות".

עם ישראל חוזר למקורות 
מנשרי מוסיף כי "אפשר לראות שאנחנו חיים 
בדור שבו עם ישראל חוזר למקורות שלו. אם 
אתה מסתכל על חלק מהאנשים הכי מצליחים 
כביכול בישראל, הוותיקים והחדשים, אתה 
רואה שהרבה מהם שומרי מסורת או למעלה 

מזה".
הרגיש  חייו  כל  במשך  מנשרי,  של  לדבריו 
חיבור רוחני, והחיפוש אחר האמת בער בו. 
"במבט עמוק יותר" הוא מסביר, "חשוב לומר 
ולדעת שחזרה בתשובה זה לא רק להתחיל 
לשמור שבת ולאכול כשר. זה הרבה יותר מזה. 
זה גם לקיים את הייעוד שלך בעולם. לעשות 

את מה שהקב"ה רוצה שתעשה".

דל', כך היה שמה של בתו היחידה 'א
של הבעל שם טוב הקדוש. צדיקים 
היו אומרים, כי הבעל שם טוב כיון 
כוונת טמירות בכנותו את בתו בשם 
מראשי  הקדושה,  מהתורה  נלקח  אדל  השם  זה: 

התבות א'ש ד'ת ל'מו.
הבעל שם טוב הק' החשיב מאד את אדל בתו. הוא 
האיר לה פנים באופן מיוחד, ושוחח עמה ארוכות 
בעניינים שונים. כאשר נסע הבעל שם טוב לארץ 
ישראל הצטרפה אף אדל למסעו הנשגב. בנסיעה זו 

התרחשו מאורעות מופלאים בהם נטלה אדל חלק.
כאשר נשאל פעם רביה"ק מוהר"ן, נכדה של אדל, על 
ידי אחד ממקורביו מדוע העריך והוקיר כל כך הבעל 
שם טוב הקדוש את בתו – זקנתו, השיב רבנו: "תמיד 
התהלכה סבתא אדל בלב שוקק ומשאלתה היתה 

תדיר איך תוכל לגרום נחת רוח להשם יתברך...".
ברבות השנים, כאשר רבנו נסע בים, בדרכו לארץ 
את  שסיכנה  עזה  סערה  רוח  התחוללה  ישראל, 
השתמשתי  לא  "באמת  אז:  קרא  רבנו  הספינה. 
מעולם בזכות אבי, ברם עתה בשעת הסכנה שאני 
מצוי בה כעת מוכרחני להשתמש בזכות אבותי. ובכן" 
– התפלל רבנו – "רבונו של עולם! הצילני נא מגלי 
הים הזועפים בזכות סבתא אדל ובזכות הסבא רבי 

נחמן מהורודנקא".
למותר לציין כי הסערה שקטה.

)מתוך מאמר במגזין 'ניצוצות', ניסן תשע"ח(
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דרכים עלומות ונסתרות. האוהל על קברו של המגיד 
הגדול, באניפולי

"וזו בודאי תועיל לך"
מדליקים  בו  כי  אור,  של  חודש  הוא  כסלו  ודש 
את החנוכייה זכר למנורת המקדש. בפרט אנחנו 
נצרכים להרבה אור, כי אנו נמצאים כיום בגלות 

חשוכה מאד וזקוקים לצאת ממנה ולהאירה.
לכנות  היום  שצריך  כ"ה  תורה  בסוף  כותב  רביז"ל 

"כח  הרע  היצר  את 
המדמה". דהיינו שעיקר 
ממה  הם  הנפילות 
ושם  בדמיונו,  שרואה 
עיקר אחיזת היצר הרע 

בדורנו זה.
שלח  הקב"ה  והנה 
את  האחרונים  לדורות 
שהוא  רביז"ל,  של  אורו 
בדורנו  המנורה  אור 
)מוהר"ן אותיות מנורה(, 
אותנו  להוציא  בא  והוא 
המקולקל,  המדמה  מן 
כי הצדיק ששבר את כל 

התאוות ובירר את כח המדמה יש בכוחו להוציא גם אותנו 
מן המדמה המקולקל. ועל כן בדור זה עלינו לעסוק הרבה 
בספרו הק' שעל ידי זה נזכה לצאת מן המדמה שאינו-
מבורר. שעל זה אמר רביז"ל שכל התורה שלו היא כולה 
מילתא  לדמות  כדי  כי  המדמה,  בירור  דהיינו  "בחינות", 
השני,  לדבר  דומה  אחד  שדבר  להבחין  דהיינו  למילתא, 

צריך כח מדמה מבורר. ולכן מי שמתמיד ללמוד בספרו 
של רביז"ל, ליקוטי מוהר"ן, זוכה לבירור המדמה.

אברך  בא  שפעם  תרכ"ז(  אות  ח"ג  )שיש"ק  מסופר 
אחד להרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל, ובקש ממנו עצה 
שינצל מן הנפילות שלו, דהיינו מן הדמיונות הלא-טובים. 
נתן לו רבי מרדכי איזו עצה, 
קיים  שכבר  אמר  והאברך 
הועיל  ולא  את העצה הזאת 
לו. נתן לו עצה אחרת, ושוב 
עצה  את  שגם  האברך  אמר 
זו כבר קיים והיא לא הועילה 
לו רבי מרדכי: "אם  לו. אמר 
עבורך!",  עצה  עוד  לי  אין  כן 
נפש.  בפחי  הלך  והאברך 
קראו  מפתחו  שיצא  לפני 
שוב רבי מרדכי ואמר לו: "יש 
לי עבורך עוד עצה אחת והיא 
את  קנה  לך;  תועיל  בוודאי 
ולמד  מוהר"ן  לקוטי  הספר 
בו בכל לילה לפני השינה, ואף שיחלקו עליך בגלל זה, וזו 

בוודאי תועיל לך".
יהי רצון שנזכה בימים שנותרו לנו לקראת חנוכה המאירים 
אותיות   – מוהר"ן  ליקוטי  בלימוד  להתחזק  המנורה,  באור 

מנורה – ועל ידי זה לבירור המדמה ולמדמה דקדושה.
 )רה"י הרה"ח ר' שמואל שטרן שליט"א, 
מגזין 'ניצוצות' כסליו תשע"ח(

מתוך גליון 'ניצוצות', מגזין הלב לכל המשפחה

ניצוץ לשבת

ח

לפני שיצא מפתחו קראו שוב. האוהל על ציונו של רבי מרדכי

 ַהִּמְלָחָמה ָהִעָּקִרית ֶׁשַּקֶּיֶמת ֶאְצֵלנּו ַּכּיֹום ִהיא ַהַּמֲאָבק ִעם ַהֵּיֶצר ָהַרע, ּוְלֵׁשם ָּכְך ָאנּו ְצִריִכים ְלַהֲעִמיק
 ְּבִסּפּור ָּפָרָׁשֵתנּו, ִלְראֹות ֵּכיַצד ַיֲעקֹב ִהְתמֹוֵדד ִעם ָאִחיו אֹוְיבֹו ֵמָאז ִהָּוְלדֹו ְוַעד ֶׁשִהְצִליַח ַלֲחמֹק ִמִּצָּפְרָניו

ּוְׁשָלחֹו ִלְׂשִעיר ָהְרחֹוָקה, ְוָכְך ִנְתמֹוֵדד ָאנּו ִעם ַהֵּיֶצר

לצעירי הצאן

כי תצא למלחמה
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