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פניני אור

אמרות טהורות מרביה"ק ותלמידיו

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוָריו  ּדִ מֹוֲהַרַנ"ת  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ּכְ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ְועֹוֵרר ֶאת ֲאַנ"ׁש ַלֲעבֹוַדת ה', ַנֲעָנה ְוָאַמר: "ָטאֶמער 
ִמיט  ט  ִניׁשְ ָדאס  ִמיְרט  אׁשְ ַבּ אּון  ַמאְלְצט  אְשׁ ּבַ ִאיר 
ֵאיְנֶכם  "ִאם   - א"  ְמַקּנֵ ט  ִניׁשְ ַאייְך  ִאיְך  ין  ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ
ה,  ְתִפּלָ ּבִ ָהֵאּלּו  ּבּוִרים  ַהּדִ ֶאת  ּומֹוְרִחים  ִנים  ּמְ ְמׁשַ
ָאַמר זֹאת ְלִעְנַין  ֶכם". ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ א ּבָ ֵאיִני ְמַקּנֵ

קּות. ִחּיּוב ַהִהְתַחּזְ
)שיח שרפי קודש(

ַּבֲעָצְתָך ַתְנֵחִני
ולא  ללמוד  מסוגל  לא  הוא  ראש',  לו  ש'אין  ימים  כמה  כבר 
 / לנסוע  לא  או  לנסוע  כן  לבו;  את  אוכלים  הספקות  להתפלל. 
לעשות את הצעד הזה או לא / לגמור את השידוך הזה או לא / 
לקבל את הצעת המשרה הזאת או לא / להעביר את בנו ל'חיידר' 
לו  נדמה  לרגע  אחרים,  צדדים  לו  צצים  רגע  בכל  לא.  או  פלוני 
שהדברים כל כך מוכרעים לצד אחד, וכעבור זמן מה 'מתבהר' לו 
ההיפך הגמור. מי יכול להורות לו מהו רצון ה' עתה?! מה עושים 

בתוך הבלבול העצום הזה?! 

"זה מובן לכל משכיל – אומר רבי נתן - שחלוקת והסתרת העצה, 
קשה מכל הצרות והיסורים שבעולם" )ליקוטי הלכות, ראש חודש ו, ג(. 

הם  הצרה  שבתוך  ביותר  הקשים  הייסורים  בגשמיות,  אפילו 
ממשיך   – בוודאי  "כי  לעשות.  והאם  לעשות  מה  הוודאות  חוסר 
להינצל  עצה  תמצא  שלא  וצוקה  וצרה  צער  שום  אין   - נתן  רבי 
יודע  ואינו  ממנו  שנעלם  מה  הוא  רח"ל  הצרה  עיקר  אך  ממנה, 
העצה איך להינצל ממנה, ולפעמים נראה לו איזה עצה אך עצתו 
יותר  יקלקל  זאת  עצה  ידי  שעל  להיות  יכול  כי  לשתים,  חלוקה 
וצריך לעשות בהיפך, כמובן לכל בר דעת בכל מה שעובר עליו. 
כגון למשל, בענין חולאת ומכאובות רחמנא ליצלן, שבוודאי יש 
רפואה, אך אינו יודע באיזה דבר יתרפא ועל ידי איזה רופא, כי על 
הרבה,  כמצוי  ומזיקו  ברפואותיו  הרבה  מקלקל  הרופא  הרוב  פי 
וגם על פי רוב הרופא והדאקטיר בעצמו מסופק ועצתו חלוקה 
הוא  הריווח  שעיקר  ופרנסה  ומתן  משא  בענין  וכן  לרפאו.  איך 
כשיודעין העצה מה לסחור ומתי למכור, וכן בשארי דברים" )שם(.

הרי  גשמיים,  בדברים  עצה  וחוסר  ובלבולים  בספקות  כך  ואם 
ואיך  לעשות  מה  ברוחניות,  ה'  בדרכי  והבלבולים  שהספקות 
לעשות ואיך להינצל, הנוגעים לחייו הנצחיים, שם הצרה עמוקה 
גורלו  את  קובעת  מסויים  לצד  הכרעה  כל  שיעור.  בלי  ועצומה 
לפתור  יכולת  מבלי  עצות  ואובד  נבוך  עומד  והוא  נצחים,  לנצח 
את הסבך. וכפי שרבי נתן מוסיף שם: "אך עיקר הצרה והיסורים 
יתברך מכל המקומות  ת העצה הוא בענין התקרבות לה'  ֵמֲחֻלּקַ
שנידח לשם בעוונותיו הרבים, כי חוץ מזה הכל הבל, ואם ירוויח 
וישוב אל העפר  ימי חייו  יבלה  ירוויח ממון איך שיהיה  ואם לא 
תכליתו  שזה  יהדותו  קדושת  בענין  העצה  חלוקת  אבל  כשהיה, 
הנצחי, זה עיקר הצרה הגדולה מהכל, כמובן היטב לכל המסתכל 

על סופו ותכליתו האחרון" )שם(. 

האיומים  הנפש  חיבוטי  על  בתפילותיו  משתפך  גם  שהוא  וכפי 
של האדם בעת חלוקת העצה: "ואני מסופק בכל עת ואיני יודע 
פעם  בכל  כי  דבר,  בשום  להתנהג  איך  לנפשי  שלמה  עצה  לתת 
להתקרב  איך  טובה  עצה  למצוא  במחתרת  וחותר  מתגעגע  אני 
אליך באמת, ואינו עולה בידי, ומחמת זה עצתי חלוקה וספקותיי 
ולהתנהג בדרך  רבים מאד. לפעמים עולה על דעתי לעשות כך 
זה, ויש לי סברות והוכחות הרבה שאני מוכרח להתנהג כך. ואחר 
כך, כשנגמר עצתי לעשות כך, בתוך כך עולה על מחשבתי סברא 

אחרת וסותרת כל עצתי הראשונה, ונמשכים לי סברות והוכחות 
נחלקת  עצתי  אשר  עד  ממש,  בהיפך  לעשות  צריך  שאני  הרבה 
לשתים ממש ותלויה בכף מאזנים תמיד, ואיני יודע להכריע לא 

לכאן ולא לכאן" )ליקוטי תפילות, סא(.

אמנם, התורה הקדושה מאירה לנו דרך ועצה בתוך חוסר העצה... 

נגד עשיו,  בפרשתנו אנו לומדים על הכנתו של יעקב במלחמה 
ואחת מדרכי פעולותיו היו: "ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן 
האחת  המחנה  אל  עשיו  יבוא  אם  ויאמר,  מחנות,  לשני  והבקר 

והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה".

בהנהגה זו הורה לנו את דרך האמת בכל עת של חלוקת עצה: אם 
אין בידך להציל את הכל, ַאל תפקיר את הכל! 

גורם  ֵפק אחד,  ִמּסָ עצת היצר היא, לגרום לכך שהבלבול הנובע 
לאדם להשבית את כל עבודתו; הוא לא יודע האם לפעול כך או 
מוטלים  שהיו  ברורים  דברים  המוני  מפסיד  הוא  כך  ובתוך  כך, 
עליו. הוא לא יודע היכן ללמוד או היכן לשלוח את בנו, ובתוך כך 
עוברים המוני תפילות ושעות-לימוד לריק. הוא לא מוצא עצות 
לנפשו איך להינצל מתאוה פלונית, ומשום כך הוא מניח את כל 

המלחמה על כל שאר חלקי היהדות.

נכלל  שלא  הנשאר  המחנה  את  להשאיר  חובתנו  לזכור:  עלינו 
ומבולבלים,  מסופקים  אנו  כלשהוא  בענין  אם  לפליטה!  בספק, 

נתפוס בכל כוחנו לפחות את הוודאות.

העצה  להשיג  שקשה  "שכשרואים  מדריכנו:  נתן  שרבי  וכפי 
לו  נשאר  יהיה  פנים  כל  שעל  באופן  להתנהג  צריכים  השלימה, 
שהאדם  למשל,  לגמרי.  נאבד  יהיה  ולא  לפליטה,  הנשאר  מחנה 
חפץ שילמד הרבה ויתפלל וירבה בהתבודדות ויהיה נקי מעתה 
מכל חטא והרהור, ורואה שקשה עליו, יהיה חזק בדעתו שעל כל 
פנים מה שאוכל לחטוף בחיי אתייגע בכל כוחי לחטוף איזה טוב 
כל יום מימי חיי. ואם ח"ו לא אוכל להתפלל, אראה לדבר אחר כך 
איזה דיבור של תחינה ובקשה. ואם ימנעני ח"ו גם מזה, אף על 
פי כן אלמד מעט או הרבה, ועל כל פנים אתגבר ברצונות חזקים 
לה' יתברך, ואצעק על כל פנים 'ריבונו של עולם הושיעה' וכיוצא 
בזה. ואם עצתי חלוקה אם ליסע או לישב בביתי ואיני יכול לתת 
עצה לנפשי, על כל פנים אני חזק בדעתי שבין בביתי בין בדרך 
וכן בשארי דברים שאי אפשר לפרטם.  אחטוף טוב מה שאוכל. 
וכל זה בחינת 'והיה המחנה הנשאר לפליטה', וזה שפירש רש"י 
יהיה  כרחו  שבעל  חזק  אני  בזה  כי  עמו',  אלחם  כי  כרחו  'בעל 
הנשאר  מחנה  פנים  כל  על  לי  נשאר  שיהיה  להניחני  מוכרח 

לפליטה כי אלחם עמו על זה" )ליקוטי הלכות, ראש חודש ו, נב(.

אם נחפש את הוודאות שבתוך הספקות, נמצא שהם רבים ביותר, 
ואולי אף יותר מהספקות. הבה נלמד על מנת לשמור ולעשות את 
דרכי המלחמה שהורונו אבותינו הקדושים, שעל ידם ודאי ננצח 

בסופו של דבר בעזרת השם.

"אפילו תינוק, אף על פי שאינו יודע מאי קאמר, 
לדבר  אותו  שמרגילים  הדיבורים  כן  פי  על  אף 
רבה  מצוה  והיא  מאד  יקרים  הם  תורה  בדברי 
באיזה  אותם  ומחנכים  שמלמדים  מה  וכל  מאד, 
טובים,  ומעשים  ותפילה  תורה  של  קדושה 
עתה  לעת  שעושים  מה  כל  כי  מאד,  יקר  הוא 
זה נשאר קיים  בנעוריהם איזה דבר שבקדושה, 
לנצח" )ליקוטי הלכות, ברכות הראיה וברכות פרטיות ה, טז(.

'חלוקת  של  הנשגב  המעמד  היה  נאדר  מה 
פרשת  קודש  שבת  במוצאי  שהתקיים  הפרסים' 
תולדות בעיה"ק ת"ו העבר, למאות בני הנעורים 
בירושלים  דקהילתנו  הצאן'  'צעירי  בחבורות 
מאות  ושש  מאלף  יותר  על  שנבחנו  שמש,  ובית 
מאות  וחמש  אלפים  משבעת  ויותר  גמרא  דפי 
פרקי משניות במשך השנה שעברה, לאחר עמל 
על  וחזרה  שינון  של  לילה  מדי  עצומה  ויגיעה 

לימודים אלו.

גדולת  שגב  על  החבורות'  'דבר  נשמע  במעמד 
שלא  הגורמת  שהיא  אמונה,  של  תורה  לימוד 
היא  שהתפילה  הקדוש  רבינו  וכדברי  לשכוח. 
באמונה  לימוד  כשלומד  לזכרון;  הסגולה 
תורתו  אזי  טבע,  שאין  ומאמין  כך  על  ומתפלל 
החוש  על  הזכרון  שבח  שאין  ללמדך  משתמרת. 
הגשמי שיכול לאצור בקרבו ֶיַדע רב, אלא לימוד 
קדושת  נצחיות  ביקרת  מאמין  שהלומד  כזה 

התורה.

ובשמחה,  ביראה  ללמוד  התעוררו  התלמידים 
לתורה  כראוי  באימה  וללמוד  הזמן  את  לייקר 
שעליה  התורה  זכרון  שבח  זה  רק  כי  נצחית, 
היטב  צויין  כן,  כמו  הזה.  במעמד  עתה  מודים 
אלא  הלימוד,  על  כתשלום  ח"ו  אינם  שהפרסים 

אות חיזוק וזכרון על גדולת מעלת הלימוד הזה.

להוסיף  הצאן  צעירי  התחדשו  ובשיר  בשמחה 
ומצוות  תורה  עול  לקבל  עצמם  ולהכין  בקודש 
בעז"ה  ויתעלו  יוסיפו  כה  עת.  בכל  באהבה 

במעלות התורה והיראה.

3323796@gmail.com
 ניתן לקבל את הגיליון באימייל מידי שבוע 



ליבון נושאים וסוגיות במשנת ברסלב לעובדא ולמעשהמשנת ברסלב

שאלות ותשובות בעבודת ה'

פנינים מאירים וחידושים מזהירים מלוקטים מספרי גדולי הצדיקים זי"ע לקט ספרי"ם
מתוך רשימותיו של הגרי"ם שכטער שליט"א אשר ציין ורשם לפניו לזיכרון.

ִּכי ָּבַחר ה’ ְּבִצּיֹון )ב(

העובד ה' בהכנעה וענוה זוכה להתקדש יותר ויותר
אמרו חז"ל )שבועות לה, ב( כל הנטפל לשם מלפניו הוא נמחק. פירוש 
הגם שאדם עובד ה' ונטפל להשם, אבל 'מלפניו' כלומר שנדמה לו 
כי הולך לפני השי"ת ואינו צריך לעזר הבורא כי הוא עובד ה' ולומד 
תורה בכח עצמותו, אז הרי זה נמחק מסטרא דקדושה ואין בו ממש 

כי הוא ממאנין תבירין. אבל הנטפל לשם מאחריו ופירשו בו חז"ל 
)שם( כגון כינוי אלהינו אלהיכם, רומז מי שעובד הש"י ונדמה לו שאין 

עושה כלום רק השי"ת ההולך לפניו הוא מנהיגו ונותן בו דעה והשכל 
ללכת מישרים והוא רק הולך אחריו, הרי זה אינו נמחק שכבר קידשו 

השם, כי הקב"ה מקדשו בכל פעם יותר ויותר על ידי הכנעה וענוה. 
עבודת ישראל וישלח דף יא עמוד א לט-34

לאסוקי שמעתתא
נערך ע"י הרה"ג ר' משה בהגרי"ק בראנדסדארפער שליט"א

ראש כולל בקהילתינו

ענינא דיומ"א
עיונים בפרשת השבוע

באספקלריא המאירה של הנחל נובע

רחל מבכה על 
בניה!

ֶבת ְקֻבַרת  ָבה ַעל ְקֻבָרָתּה ִהוא ַמּצֶ ב ַיֲעֹקב ַמּצֵ ּצֵ ַוּיַ
ָרֵחל ַעד ַהּיֹום

זה,  במקום  יעקב  אותה  קבר  תחילה  בכוונה 
בפרשת  ברש"י  כמובא  ישראל.  כלל  לטובת 
ולא   - שם  "ואקברה  ליוסף:  יעקב  שאמר  ויחי, 
לארץ  להכניסה  לחם  לבית  אפילו  הולכתיה 
פי  שעל  לך  דע  אבל  עלי,  בלבך  שיש  וידעתי 
לבניה  לעזרה  שתהא  שם,  קברתיה  הדיבור 
כשיגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם, 
עליהם  ומבקשת  ובוכה  קברה  על  רחל  יצאת 
בכי  נהי  נשמע  ברמה  קול  שנאמר  רחמים, 
תמרורים רחל מבכה על בניה. והקב"ה משיבה: 
בנים  ושבו  וגו'  ה'  נאום  לפעולתך  שכר  יש 

לגבולם" )רש"י בראשית מח, ז(.

הכללי,  תיקון  בהקדמת  זו  מימרא  הביא  וכבר 
בתוך שאר מימרות, וסיים: 

ממש  קברם  על  להיות  אשר  מובן,  זה  "מכל 
מועיל ביותר ויותר מלהזכיר זכותם לבד ולבלי 
זכותם  להזכיר  גם  כי  ממש.  קברם  על  להיות 
מאד,  מאד  ומועיל  מאד  מאד  גדול  כן  גם  לבד, 
ביותר  מועיל  זאת  ממש,  קברם  על  להיות  אבל 
חכמינו  ממאמרי  כמובן  שיעור,  בלי  ויותר 
לילך  נזכה  כן   ... אמנו  ורחל  ֵלב  ּכָ בדבר  ז"ל 
ֶעֶתר  ּבְ ולהשתטח על קברי הצדיקים ולהרבות 
ולשפוך לבנו כמים נוכח פני ה', אז בוודאי בהם 

ַע, אמן כן יהי רצון". ׁשֵ עולם ִנּוָ

בעינינו  רואים  "אנו  הזה:  היום  עצם  עד  והנה, 
את ההשתוקקות הגדולה של המון רב מישראל 
לעלות ולהשתטח על קבר רחל אמנו. ומספרים 
שאמר  זיע"א  קאריצער  פנחס'ל  ר'  מהרה"ק 
יד  על  נמצא  תמיד  הי'  ישראל  בארץ  הי'  שאם 
קבר רחל, כי אמר שטוב לילד להיות לעבין די 
מכתבים,  )אוסף  אמו("  סינר  אצל   =( פארטיך  מאמע'ס 

חלק ב, מכתב עד(.

ומנהגם בימי קדם של כמה מאנ"ש שבירושלים, 
היה ללכת רגלי בכל ערב ראש חודש לקבר רחל 
ולבלות שם רוב היום בתפילות ותחנונים, כפי 

שמספר רבי שמואל הורביץ:

"ובכל ערב ראש חודש הולכים לקבר רחל אמנו, 
והתחלתי ללכת לקבר רחל אמנו, ופגשתי אנשי 
ישראל  ורבי  בנציון,  אלטר  רבי  היינו  שלומנו, 
ביחד  )ברזבסקי(  זאב  יעקב  והבחור  )אודסר(  דוב 
עמהם,  והלכתי  אמנו  רחל  לקבר  רגלי  הולכים 
ומספרי  ז"ל,  מרבינו  מדברים  היינו  הדרך  וכל 
והיה  וכו',  מעשיות  מסיפורי  דהיינו  ז"ל,  רבינו 
רחל,  לקבר  ובאנו  מזה.  והתעוררות  חיות  לי 
הכללי  תיקון  ואמרתי  בבכי,  שיחתי  ופירשתי 
ותהילים ותפילות והתבודדות, ואחר כך חזרנו 

גם כן רגלי" )ימי שמואל, פרק עב(.

לב  את  לעורר  מסוגל  המקום  קדושת  ואכן, 
במקום  שכתב  כמו  הלב,  מעומק  לבכיה  האדם 

אחר:

הלב,  מעומק  לבכייה  מאד  מסוגל  המקום  "שם 
מאכט  רחל   - מבכה  'רחל  שמפרשים  וכמו 
ה אחרים, היינו שהיא עושה  וויינען' שהיא ְמַבּכָ
שאחרים יבכו. וכמעט תמיד בכל פעם שהייתי 
שם, הייתי בוכה מאין הפוגות כמה וכמה שעות, 
לדבר  אין  כי  באמצע  להפסיק  שהוכרחתי  עד 
שיעור, )וכן היה לי הרבה פעמים גם על הציון הקדוש של 

רבנו ז"ל באומן(" )שם, פרק קלב(.

בשבוע שעבר הבאנו את שאלת השואל על אודות הדירה בירושלים, 
דברי  את  הבאנו  ובתחילה  ז"ל.  רבינו  דעת  ע"פ  עדיפות  בה  יש  אם 
ּוְפַסק השו"ע ש"הכל מעלין לא"י והכל מעלין לירושלים",  המשנה 

וביארנו שע"פ נגלות התורה ישנה עדיפות לדור בעיה"ק ירושלים.

להאריך  המקום  כאן  ואין  בראשונים,  פעמים  כמה  מובא  זה  וענין 
"ולענין  כתב:  הרשב"ש  מהם;  שניים  לדברי  רק  ונציין  בהעתקתם, 
שנינו  שהרי  ירושלים,  היא   - בו  לדור  נבחר  טוב  היותר  מקום  איזה 
הכל מעלין לא"י ואין הכל מוציאין, הכל מעלין לירושלים ואין הכל 
מחוץ  מקודשת  ישראל  שארץ  שכשם  מפורש  הדבר  הרי  מוציאין, 
מספיק  נ"ל  וזה  ישראל.  מארץ  מקודשת  ירושלים  היא  כך  לארץ 
לשאלתך" )שו"ת הרשב"ש סימן ב(. ובתרומת הדשן כתב: "דע לך דבודאי 
בעיר  שכן  וכל  ישראל,  בארץ  הדר  לאדם  לו  יש  ומעלה  גדול  שבח 
פסקים  הדשן,  )תרומת  הזה"  לעולם  וגם  הבא  לעולם  לתועלת  הקודש, 

וכתבים, סימן פח(.

והנה, בטרם נמשיך, ברצוננו להדגיש ולהבהיר:

ואחד,  אחד  לכל  למעשה  הלכה  הוראת  כאן  שאין  ופשוט  ברור 
שצריך לעזוב את כל אשר לו ולמכור את דירתו ומטלטליו ולעלות 
לנבון  דעת  שכן,  לכך.  ביתו  ובני  אשתו  את  לכוף  ואף  לירושלים, 
כל  צריך  אעפ"כ  גדולה,  מעלתה  בירושלים  הדירה  אם  שגם  נקל, 
אחד להתנהג בזה כפי יכולתו ועניינו, ואחר שאלת חכם המכיר את 
הבית  שלום  וחורבן  ממון,  וטרדת  הריסה,  לידי  לבוא  וח"ו  מקומו. 
ברשב"ש  וכן  הדשן  בתרומת  עיי"ש  הראשונים,  כך  על  עוררו  שכבר  )וכפי  רח"ל 

בתשובה א', ואכמ"ל(. 

יצר  שזה  שאמר,  ז"ל  הקדוש  מפיו  "שמעתי  מוהרנ"ת:  כתב  וכבר 
הרע גדול אצל כמה בני אדם, ובפרט הגדולים במעלה, שבשביל דבר 
אחד שנדמה להם שהוא מצוה, הם מפקירים הכל ובאים על ידי זה 
)חיי  מחלוקות"  לידי  זה  ידי  על  כשבאים  ובפרט  רבים,  לקלקולים 
תוספת  אלא  'חיוב',  שום  בו  שאין  זה  בדבר  שכן  וכל  תקעב(.  מוהר"ן, 

מעלה וקדושה. 

ולא נאמרו כל דברינו אלא לעורר הלבבות לכסוף ולהשתוקק לזה, 
ולהתפלל על זה להשם יתברך, ולהשתדל בזה כפי יכולתו ועניינו, 

ותו לא. ודי בזה לחכימא.

ועתה נבוא בס"ד לבאר ענין זה ע"פ דעת רבינו. 

הנה, בנסיעתו של רבינו לארץ הקודש, אנו רואים לאורך כל הדרך, 
שמכל ערי ארץ הקודש לא חפץ רבינו לנסוע אלא לעיה"ק ירושלים, 

ולא לשום מקום אחר.

וכמו שמסופר בשבחי הר"ן שנסע רבינו מאיסטנבול לארץ ישראל 
החכם  עם  ז"ל  רבינו  "ודיבר  מירושלים',  אחד  'חכם  עם  בספינה 
מירושלים הנ"ל, שייקח אותו לירושלים, כי אמר שאינו רוצה להיות 

לא בצפת ולא בטבריה! וכן המתיקו סוד ביניהם" )שבחי הר"ן ח"ב, יד(.

וכן אחר כך, כשהגיעה הספינה לנמל יפו, רצה רבינו לירד מהספינה 

ולנסוע לירושלים עם אותו חכם, אך מן השמיים מנעוהו. כמסופר 
שם: 

"והביא הספינה אחר שני מעת-לעת לארץ הקדושה לְסַפר ירושלים 
אל  ללכת  מהספינה  שם  לירד  ז"ל  רבינו  ורצה  יפו,  הקודש  לעיר 
סיבה,  היתה  ה'  ומאת  כנ"ל.  חדא  בצותא  הנ"ל  החכם  עם  ירושלים 
ולא הניחוהו הישמעאלים שייכנס אליהם. כי הסתכלו על מלבושיו 
ועל תואר פניו שיש לו פאות ארוכים כנהוג במדינתנו, ושאינו יודע 
הצרפת,  של  מהמרגלים  אחד  בוודאי  שהוא  ואמרו  וכיו"ב,  לשונם 

ולא הועילו שום פיוס ובקשות" )שם, טו(.

בנמל  ולרדת  הספינה  עם  להמשיך  רבינו  הוכרח  דבר,  של  בסופו 
החגים  לאחר  כשתיכף  תשרי,  חגי  אחר  עד  שהה  בה  העיר  חיפה, 
נסע  מלווהו  של  הפצרותיו  מחמת  ורק  לחו"ל,  לחזור  רבינו  ביקש 
רצונו  את  רבינו  ביטא  שם  בהיותו  כשגם  י"ח(,  אות  )עיי"ש  לטבריה 
לנסוע לירושלים, "ובבואו לטבריה אמר רבינו ז"ל: מן הסתם רצון 
ז"ל שישכרו  ואמר רבינו  השם שנהיה בארץ ישראל עוד איזה זמן. 
הצדיק  זאת  וכששמע  הקודש.  עיר  לירושלים  לילך  חמורים  לו 

הקאליסקער, ביקש מאתו שלא ילך" )שם, יט(. 

הרי לנו שמכל ערי ארץ הקודש לא רצה רבינו לנסוע אלא לירושלים.

אמנם, בסופו של דבר נמנע הדבר ממנו, ולא נכנס בה. ואף דבהדי 
יש לרמז מרחוק ע"פ מה שמבואר  לן, אעפ"כ  כבשי דרחמנא למה 
בספר כוכבי אור )חכמה ובינה, אות כח( שרבינו הק' הוא סוד "ירושלים 
שהיא  התחתונה  ירושלים  לעומת  עילאה,  בינה  ]שהיא  שלמעלה" 
סוד המלכות[ אשר לכן גם "ירושלים שלמעלה" הוא בגימטריא שמו 
של רבינו בכמה אופנים, עיי"ש )וכן שמו של מלך ירושלים "מלכי צדק" עולה 

בגימטריא "נחמן בן פיגא" מכוון ממש(. 

ולפי"ז י"ל מרחוק דמאחר שאמרו חז"ל "אמר רבי יוחנן אמר הקדוש 
ברוך הוא לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של 
מטה" )תענית ה ע"א(. לכן, מאחר שעדיין לא בא זמן הגאולה, ועדיין לא 
נתקנה ירושלים של מטה, לא היה יכול רבינו ז"ל לבוא בתוכה, ודוק. 

לירושלים,  נכנס  לא  הוא  שגם  האריז"ל,  אצל  זה  כעין  מצאנו  וכבר 
ז"ל לא היה בירושלים, רק  כמובא בספרים בזה"ל: "אמרו שהאר"י 
עמד חוץ לירושלים ודיבר ברוח קדשו כל הפרטים שבתוך ירושלים, 
כל  וכן  הנביאה,  חולדה  מקום  ופה  הנביא,  זכריה  מקום  פה  ואמר: 
משיח  ניצוץ  שהיה  מפני  אולי  בא.  לא  עצמה  העיר  ואל  הקברים, 
הובא  ד.  סימן  ציון,  )אהבת  זמנו"  קודם  בה  לבוא  רשאי  היה  ולא  יוסף,  בן 
כלל  היה  לא  שהאריז"ל  הכוונה  ]ואין  ו(.  הערה  פ"ד,  ח"ח  השוהם  באבן 

בירושלים, שהרי נולד בתוכה, ורק אח"כ ירד למצרים. אלא הכוונה 
היא, שאחר שזכה למדרגותיו הנעלות וחזר ממצרים לא"י, שוב לא 
נכנס לירושלים[. וה"ה לגבי רבינו ז"ל שגם הוא סוד "משיח בן יוסף" 
והוא סוד "ירושלים של מעלה", לכן לא היה רשאי לבוא בה קודם 

זמנו. 

אמנם, אף שלא נכנס בה, כבר כתב רבי אברהם ב"ר נחמן: "מקומו 
כי  )ביאור הליקוטים, תורה קנה(,  ועירו לבד"  והנצחי הוא בארצו  האמתי 
הבא  במאמרנו  שנביא  וכפי  עוז,  ויתר  שאת  ביתר  אורו  מאיר  שם 

אי"ה. 

ספרי חסידות



אם יש היתר לאנשי רפואה לחזור ברכב

'סופו משום תחילתו' במקום מצוה
אירע  שאם  )ס"ו(  תקכ"ו  בסימן  למדנו  השבוע 
לחזור  המלוים  מותרים  טוב  ביום  ל"ע  לויה 
למקומם בו ביום אפילו אם יצאו חוץ לתחום, 
ומותרים להחזיר כלי הקבורה שהוליכו עמהם 
יוסף בשם  מחוץ לתחום. והטעם, הביא הבית 
היא  טוב  ביום  תחומין  שאיסור  לפי  הרמב"ן, 
במקום  תחילתו  משום  סופו  התירו  מדרבנן, 
לחזור  להם  נתיר  לא  שאם  שחששו  מצוה, 
למקומם יהיו נכשלים לעתיד לבוא שלא ירצו 

לילך ולהתעסק בדבר מצוה זו.

כדין זה מצינו עוד בהלכות שבת )סי' שא ס"ג - ו( 
מים  של  שלולית  בתוך  בשבת  לעבור  שאסור 
ואילו  בגדים,  סחיטת  לידי  יבוא  שלא  מחשש 
בתוך  להיכנס  מותר  מצוה  לדבר  שהולך  מי 
אמת המים, והתירו חז"ל גם לעבור דרך האמת 
מלילך  לעתיד  ימנע  שלא  כדי  בחזור  המים 

לדבר מצוה זו.

פעמים  כמה  מצינו  טוב  יום  בהלכות  גם 
ימנע  שלא  בכדי  דרבנן  איסורי  חז"ל  שהתירו 
בסימן  כמבואר  טוב,  יום  בשמחת  מלהרבות 
וכתב  )ס"א(.  ותקי"ט  ד(  )ס"ג  ותצ"ט  )סי"ז(  תצ"ז 
המגן אברהם )בסי' תצז סקי"ח( שלא התירו חז"ל 

רק איסורי דרבנן ולא איסורי תורה.

)פ"ו  מלכים  בהלכות  הרמב"ם  כתב  בזה  כיוצא 
הי"ג(: "ארבעה דברים פטרו חז"ל במחנה היוצא 

למלחמה, דמאי, נטילת ידים לאכילה, מביאים 
עצים מכל מקום, ועירובי חצרות, בין בהליכתן 

ובין בחזרתן". 

האם במקום פיקוח נפש שייך היתר
מבואר מכל זה שבמקום שהתירו חז"ל איסור 
בדרך  בין  כולל  ההיתר  מצוה,  במקום  דרבנן 
הלוך קודם קיום המצוה ובין בדרך חזור לאחר 
גמר קיום המצוה. ויש להסתפק אם גם במקום 
לצורך  דאורייתא  איסור  על  לעבור  שהותר 
בדרך  אפילו  שהותר  לומר  שייך  נפש  פיקוח 
למעשה  הלכה  נוגע  זה  ונידון  לא.  או  חזור 
בכל שבת בחברות הצלה היוצאים מידי שבת 
יש  האם  נפש,  פיקוח  של  לעניינים  בשבתו 
להם היתר לחזור למקומם בכלי רכב אף שיש 

בנסיעה זו כמה וכמה איסורי תורה או לא. 

אם יצטרכו לו בשבת זו
מועטים  הצלה  אנשי  שיש  באופן  והנה, 
בשכונה והוא ממונה על האירועים שבשכונה 
לו,  יצטרכו  השבת  שבמשך  חשש  ויש  הזאת 
בפשטות אפשר להתיר לו לחזור ברכב שהרי 
זה ממש פיקוח נפש, שכפי הנראה בכל שבת 
יש כמה פעמים קריאות הצלה ומחובתו להיות 
סמוך לתושבי השכונה. וכן נראה מבואר בחזון 
איש )יו"ד סי' רח סק"ז( שכתב שאין להקל לעשות 
מלאכה לצורך פיקוח נפש כשאין חולה לפנינו 
יזדמן חולה לפנינו, דאם  מחשש העתיד אולי 
כן בטלת כל המצוות, ויהיה מותר לעשות כלי 
יזדמן מלחמה,  זיין בשבת בשעת שלום שמא 
אלא שאין אנו בקיאים בעתידות ופעמים שמה 
וזה  עכ"ד.  לרועץ.  מתהפך  להצלה  שחשבונם 
הצלה  באנשי  אבל  רחוקות,  בעתידות  שייך 
ועליו  חולים  שמצויים  כיון  כך,  על  הממונים 
מצוי  כאילו  דחשוב  נראה  התפקיד,  מוטל 

חולה לפנינו. וכן כתבו הרבה אחרונים.

קלא(  עמו'  )ח"ה  ורפואה  הלכה  בספר  אמנם 
האריך הגאון רבי חיים פנחס שיינברג ז"ל בדין 
בגלל  לחזור  לאמבולנס  להתיר  רצה  ולא  זה, 
הותר  שלא  כשם  לבוא,  העתידה  הצלה  ספק 
חקירות  לעשות  הספק  צד  על  מתים  ניתוחי 
עוד,  וכתב  סק"ה(.  שסג  סי'  יו"ד  פ"ת  )עי'  רפואיות 
היא  תחילתו  משום  סופו  שהותר  מה  דכל 
לפניו  שבאה  דהיינו  בו,  שמחוייב  בדבר  רק 
שמועת סכנה וחייב ללכת להציל, אבל ארגוני 
להציל  עושים  גדול  חסד  שבודאי  הצלה  ועד 
מדינא  חיוב  אין  מקום  מכל  ישראל,  נפשות 
עד  ההצלה  בפעולות  מהעוסקים  להיות 
חז"ל  שהקילו  לן  מנא  סכנה,  שקיים  שייוודע 
שום קולות קודם לסכנה, והלא אין כאן לעת 
גמ"ח  במצות  והידור  בעלמא  רשות  רק  עתה 

לפנים משורת הדין. עכ"ד.

אם לא יצטרכו לו בשבת
ואין  בשכונה  הצלה  אנשי  עוד  שיש  ובאופן 
אם  הפוסקים  דנו  יחזרו,  שאלו  דוקא  צריכים 
מכשילן  שנמצאת  הסברא  מכח  להתיר  יש 
הצלה  לאנשי  נתיר  לא  שאם  לבוא,  לעתיד 

לחזור למקומם ימנעו לעתיד להציל.

הסתירה בשולחן ערוך
ובאמת שמצינו בדין זה סתירה בדברי השולחן 
)ס"ט(  שכ"ט  ערוך: בהלכות פיקוח נפש בסימן 
איתא "כל היוצאים להציל חוזרים בכלי זיינם 
טעם  )סק"כ(  ברורה  המשנה  ופירש  למקומם", 
ההיתר, דהתירו סופן משום תחילתן כדי שלא 
לצאת.  ירצו  שלא  לבוא  לעתיד  מכשילן  יהא 
וכן כתב הרמב"ם )הל' שבת פ"ב הכ"ג(. ומבואר מזה 
החזרה  גם  התירו  נפש  פיקוח  חשש  דבמקום 
משום שלא יהא מכשילן לעתיד לבוא, ואפילו 
התירו  סכנה,  חשש  שום  כרגע  צפוי  אין  אם 

סופו משום תחילתו.

מאידך, בהלכות תחומין בסימן ת"ז )ס"ג( איתא 
"כל היוצאים להציל נפשות ישראל מיד עכו"ם 
יש להם אלפים אמה לכל רוח ממקום שהצילו 
והיו מפחדים  יד עכו"ם תקיפה  בו, ואם היתה 
חוזרים  אלו  הרי  שהצילו,  במקום  לשבות 
מזה  ומבואר  זיינם".  ובכלי  למקומם  בשבת 
שלא התירו סופו משום תחילתו במקום פיקוח 
אלפיים  בתוך  ללכת  להם  התירו  ורק  נפש, 
אמה שלהם משום שיצאו ברשות, אבל אסור 
להם לחזור למקומם רק אם צפוי חשש סכנה 
במסכת  הגמרא  מסתימת  משמע  וכן  כרגע. 
עירובין )מה.( שלא התירו חז"ל לחזור למקומו 
סכנה. חשש  שם  צפוי  אם  רק  זיין  הכלי  ועם 

שיטת האגרות משה
בשו"ת אגרות משה )ח"ד סי' פ( העלה שבמקום 
מלאכות  לעשות  חז"ל  התירו  נפש  פיקוח 
דאורייתא 'סופם משום תחילתם' כפי שנפסק 
בשולחן ערוך בסימן שכ"ט. אלא שזהו רק במי 
שהולך מתחילה להציל הצלה שאינה לוקחת 
נתיר  זמן ארוך, שבזה שייך לחשוש שאם לא 
לו לחזור אחרי זה לא ירצה ללכת בפעם הבא, 
אבל מי שהולך להתעסק בהצלה שלוקחת זמן 
דעל  למקומו,  לחזור  לו  מתירים  אין  מרובה 
ואין לחשוש  דעת כן יצא לשהות זמן מרובה, 

)ובסימן ת"ז מדובר  שלא ירצה ללכת בפעם הבא. 
במי שיוצא להציל הצלה שלוקחת זמן ארוך(.

את  לראות  שבא  דרופא  פסק,  זה  פי  על 
צורך  שכל  רפואה,  סמי  לו  ולעשות  החולה 
ביאתו הוא לזמן קצר בלבד, מותר לו אחר כך 
לחזור למקומו ברכבו אם אינו יכול להשיג גוי 
יש  למקומו  לחזור  לו  נאסור  שאם  שיוליכנו, 
לחוש להתרשלות. אבל רופא שבא להתעסק 
אירע  כך  ואחר  השבת,  למשך  חולים  בבית 
לו  אסור  שם,  להיות  צריך  אינו  שכבר  סיבה 

לחזור.

שיטת השבט הלוי והחזו"א
גם בשו"ת שבט הלוי )ח"ו סי כו( כתב דמי שבא 
לעשות  לו  מותר  נפש  פיקוח  לצורך  להציל 
שבזה  לביתו,  לחזור  כדי  דאורייתא  מלאכות 
ודואגים  למקומו  לחזור  לו  מתירים  שאנו 
כחלק  נחשב  זה  הרי  בעתיד  לבוא  שירצה 
מההיתר של פיקוח נפש שלפנינו. וכך מבואר 
שהחזרה  רג(  סי'  )או"ח  סופר  חתם  בתשובת 
מובא  וכן  ההצלה.  מהיתר  כחלק  נחשבת 

באורחות רבינו )ח"א אות ריג( בשם החזון איש.

אמנם בשבט הלוי מסיים, דכל ההיתר הוא רק 
שמזדמן  רחוק  לזמן  אחת  ופעם  מקרי  באופן 
דבר  שזה  הצלה  חברי  אבל  נפש,  פיקוח  איזה 
הנשנה אצלם מידי שבת בשבתו בכל שבתות 
רק  החזרה  מלאכת  לעשות  להם  אין  השנה, 
על ידי גוי, כי גם מי שעוסק בכל שבת בפיקוח 

נפש אף שהוא מצוה גמורה וחיוב גמור לחלל 
להציל, מכל מקום השבת נעשה אצלו בטבע 

חול ומשפיע גם לא טוב על ביתו. ע"כ.

דעת הגרשז"א ז"ל
ח(  סי'  )ח"א  שלמה  במנחת  ז"ל  הגרשז"א  מנגד, 
שלא  משה,  האגרות  פסק  על  לחלוק  הרבה 
חששו  שחכמים  בש"ס  מקום  בשום  מצינו 
שמא יתרשלו מהצלת נפשות אם לא יתנו להם 
הטבעי  האדם  שרצון  משום  למקומם,  לחזור 
לשבות  ולא  משפחתו  עם  יחד  בביתו  להיות 
בסימן  ערוך  בשולחן  והמחבר  אחר.  במקום 
היתר  שאין  ת"ז,  בסימן  דבריו  על  סמך  שכ"ט 
ואז  לחזור למקומו רק במקום הצפוי לסכנה, 
סכנת  מחשש  זיין  הכלי  את  לטלטל  גם  מותר 
שנקרא  ברופא  אבל  שם,  יניחום  אם  נפשות 
רוח  לכל  אמה  אלפיים  לו  נתנו  לחולה  בשבת 
מתחום  ביותר  לביתו  לחזור  ואסור  לא,  ותו 
באיסורי  שבת  לחלל  שלא  שכן  וכל  שבת, 

תורה.

קלי  רופאים  הרבה  יש  שלצערנו  אף  ומסיים: 
שהם  אמת,  הוא  החשש  לגביהם  אשר  דעת 
חשודים להימנע מלכת להציל את החולה אם 
מכל  לביתם,  ברכב  לחזור  כך  אחר  יוכלו  לא 
מקום אנו אין בכוחנו להתיר משום כך איסורי 
שכבר  מכיון  דרבנן  איסורי  לענין  ורק  תורה. 
הורה החתם סופר להתיר אפשר לסמוך עליו, 
מלאכות  גם  להתיר  עלה  להוסיף  דלא  והבו 

דאורייתא.

אליבא דהלכתא
פניני 'הלכה למעשה' 

לאסוקי שמעתתא
נערך ע"י הרה"ג ר' משה בהגרי"ק בראנדסדארפער שליט"א

ראש כולל בקהילתינו

כניסת כהנים לקבר רחל
קבורת  מצבת  "היא  נאמר  כ(  )לה  בפרשתנו 
למקום  נועדה  רחל  קבורת  היום".  עד  רחל 
הגר"א  שכתב  מה  וידוע  היום,  עד  תפילה 
צדיקים  שאין  שבזמן  )כב:(  זוהר  תיקוני  על 
אז  לנוח  מקום  מוצאת  השכינה  ואין  בדור 
ועיקר  עפר  ישיני  הצדיקים  על  שורה  היא 

שרייתה היא בקבר רחל.

בעבר היו כהנים שנהגו היתר להיכנס לתוך 
על  עצמם  וסמכו  רחל,  קבר  של  המבנה 
מטמאים,  אינם  צדיקים  קברי  של  ההיתר 
הדיבור  שלפני  הקברים  שאין  השיטות  ועל 
אפשר  אי  למעשה  אבל  באוהל.  מטמאים 
לסמוך על היתרים כאלו, כפי שכתב הקיצור 
שולחן ערוך )סי' רב סי"ד(: "יש כהנים הדיוטים 
באמרם  צדיקים  קברי  על  ללכת  נוהגים 
וטעות  מטמאים,  אינם  הצדיקים  שקברי 
הוא בידיהם וצריכים למחות להם". וכך כתב 
צדק:  שערי  לספר  בהקדמתו  אדם  החכמת 
"אשר נשמע מאז שהכהנים נכנסים למערות 
אינם  צדיקים  קברי  באמרם  הצדיקים  קברי 
דין  בית  וכל  גדול  מכשול  הוא  מטמאים, 
מחוייבים להפריש הכהנים שלא יזידון עוד".

מובא  פב(  )עמו'  ירושלים  מסעות  ובספר 
ממונקאטש  אלעזר  המנחת  בעל  שהרה"ק 
נפגש עם הסבא קדישא מהרש"א אלפנדארי 
כהנים  הליכת  בענין  דעתו  מה  ושאלו  ז"ל 
לו תשובה  והשיב, שיש  על קבר רחל אמנו, 
שנוהגים  הכהנים  על  זכות  ללמד  ארוכה 
אבל  ואמהות,  אבות  קברות  על  לילך  היתר 
גם  לכתחילה.  היתר  למעשה  מורה  אינו 
הביא  כו(  סי'  יו"ד  )ח"ב  רענן  זית  בשו"ת 

גם  כך  לאיסור.  ז"ל  סלנט  מהגר"ש  תשובה 
מק"ק  המקובלים  ממנהגי  עם  נתיבי  בספר 
כהנים  שרבנים  שעב(,  סי'  )יו"ד  מובא  אל  בית 
אמנו  רחל  קבורת  מערת  על  הולכים  כשהיו 
ששם  הפנימי  בחדר  נכנסים  היו  לא  ע"ה 

המצבה כי אם בחוץ.

בהגה(  קכח  )עמו'  השם  אהבת  בספר  מאידך, 
עדות  מובא  ז"ל  אלפייה  יצחק  רבי  מהגאון 
שכשבנו כותלי בית קבורת רחל אמנו חששו 
כן  ועל  לשם,  הכהנים  כניסת  משום  הרבנים 
עשו חלל גדול בתוך הכיפה שעל הקבר, ועל 
גבי הכיפה של החלל בנו מצבה גבוהה שעולה 
עד החלונות, ומאז ואילך כל רבנים וחסידים 
מין  בכל  עצמן  על  ומדקדקים  כהנים  שהם 
חומרא יתירא נכנסים בלי שום פקפוק. ע"כ. 
גם בספר ביכורי יעקב )סי' כ( הביא ששאל את 
על  ז"ל  דוויק  הכהן  שאול  רבי  החסיד  הגאון 
שהוא  והשיב  להיכנס,  הכהנים  סומכים  מה 
נזהר בזה עד שנודע לו שפתח המערה  היה 
נכנס.  הוא  ואילך  זמן  ומאותו  לחוץ  פתוחה 
הכהן  הגה"ק  משפחת  אצל  נהגו  וכן  ע"כ. 
אהרן  מתולדות  אמונה  הדברי  בעל  הגדול 
זי"ע להיכנס לתוך המבנה )אאמו"ר בספרו חזקת 
טהרה סי' מא האריך שאפילו אין רואים כיום פתח פתוח 

אין חשש עיי"ש(.

אכן יש לדעת כי לאחרונה סללו שם כבישים 
חדשים והרחיבו את הבנין ואי אפשר לסמוך 
המקום  מסביב  היה  כידוע  כי  הקבלה,  על 
סי'  )יו"ד  בשו"ע  ונפסק  עכו"ם,  מקברות  מלא 
שעב ס"ב( דנכון להחמיר להיזהר גם מקברות 

עכו"ם.

ְוַעל ִלּמּוד ַהּפֹוְסִקים ִהְזִהיר ְמאֹד ְמאֹד ְּביֹוֵתר ִמָּכל ַהִּלּמּוִדים...  ְוהּוא ִּתּקּון ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד...
 ְוָאַמר, ֶׁשָּכל ִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי ְמֻחָּיב ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום 'ּפֹוְסִקים' ְוֹלא ַיֲעבֹר. 

בעז"ה ניתן לשמוע שיעור בעמוד היומי
מידי יום בשלוחה 433 בקול אנ"ש



ליקוטי אמרים וסיפורים מהמגיד הגדול ממעזריטש, 
רבינו דוב בער ב"ר אברהם זי"ע - למלאות שנת המאתיים 

וחמישים מהסתלקותו, ביום י"ט כסלו תקל"ג

והתאונן  זי"ע  טוב  שם  הבעל  מרנא  לפני  הופיע  אחד  נכרי 
בפניו על חולשתו, אמר לו הבעש"ט שחולשתו הגיעה אליו 
אינך  אתה  וכי  הבעש"ט:  את  הגוי  שאל  חוטא.  היותו  בשל 

חוטא?

ענה לו הבעש"ט: אני כבר אדם זקן וכבר אין בי כח לחטוא.

כשיצא הגוי שאלו את הבעש"ט: רבינו, מפני מה לא עניתם 
מן  נשמר  שיהודי  משום  חוטאים  אתם  שאין  כפשוטו,  לו 

החטא? 

ענה להם הבעש"ט שאי אפשר לבאר לגוי מהו מעלתו של 
איש יהודי.

המגיד ממעזריטש זי"ע: ואני  והוסיף על כך תלמידו הגדול 
גודל  מהו  ולבאר  להסביר  אפשר  אי  ליהודי  שגם  אומר 
כי  בזה;  להאמין  צריך  הוא  מאי,  אלא  יהודי,  של  מעלתו 
כשם שיש חיוב להאמין בהשי"ת ובתורתו, כמו כן יש חיוב 

להאמין בזרע יעקב אשר בחר! 

רבו,  בשם  כתב  וישב(  )פרשת  אלימלך'  'נועם  הקדוש  בספר 
כסא  על  יושב  שהמלך  שבעת  זי"ע,  ממעזריטש  המגיד 
מלכותו אין כל אחד זוכה שהמלך יתגלה אליו, אמנם בעת 
והיינו  אצלו.  נקי  שרק  מי  אצל  נכנס  אזי  בגלות  שהמלך 
שעם קצת עבודת השם וקצת נקיות דקדושה יכולים לזכות 
אל  להתקרב  שעוסק  מי  לכל  ואשרי  מאד.  הרבה  כהיום 

המלך בעת גלותו כביכול.

בדמות  ממעזריטש  המגיד  אל  הנביא  אליהו  נתגלה  פעם 
לו  אמר  תורה.  דבר  איזה  לו  לומר  מהמגיד  וביקש  אברך, 
הכנסה  לו  שיש  אדם  על  לומר  העולם  בפי  מורגל  המגיד: 
אויף  זיצט  ]-ער  טובה"  משכורת  על  יושב  "הוא  מכובדת; 
"ואתה  נאמר:  השי"ת  אצל  והנה  געהאלט[...  אזא  און  אזא 
קדוש יושב תהילות ישראל" )תהלים כב ד(, על איזה געהאלט 
ישראל"  "תהילות  על   - כביכול  הקב"ה  יושב  ]משכורת[ 
אותו  ומשבחים  שמהללים  מה  ישראל,  של  תהילותיהם   –
יתברך בתפילתם, הן כביכול הפרנסה שלו. )מובא בספר ליקוטי 

אמרים ובשיש"ק פולין אחדות ואהבת ישראל אות יז(

הצדיקים  כל  העידו  זי"ע,  הק'  הבעש"ט  הסתלקות  לאחר 
מפני  והסיבה  זי"ע,  המגיד  אצל  היתה  השכינה  שהשראת 

שהיה בטל ומבוטל בתכלית.

וכך סיפרו חסידים:

תלמידיו,  פעם  נפגשו  הק'  הבעש"ט  הסתלקות  לאחר 
הצדיקים הקדושים רבי פנחס מקאריץ זי"ע ובעל התולדות 
ונדברו  הבעש"ט[,  תלמידי  מכל  המבוגר  היה  ]שהוא  זי"ע 
הק'  הבעש"ט  של  הנשיאות  כתר  העברת  בטעם  ביניהם 
משלו  מקאריץ  הרה"ק  נשא  ממעזריטש.  הגדול  למגיד 
לפוש,  כדי  ראשו  מעל  כתרו  את  פושט  כשהמלך  ואמר: 
הרי הוא תולה אותו על יתד פשוט התקוע בקיר. ולכאורה 
למען כבוד המלך ראוי היה יותר להניח את הכתר על ראשו 
של גדול השרים או של ראש החכמים ולא על יתד פשוט? 
מחשבת  תעלה  שר,  של  ראשו  על  הכתר  ישימו  אילו  אלא, 
המלך...  להיות  הראוי  הוא  שבעצם  אחד  לרגע  בלבו  גיאות 
אבל כאשר נותנים אותו על יתד - אין מקום לחשוש שהיתד 

יתגאה בעטיו של הכתר המונח עליו...

בתכלית  בטל  שהמגיד  מאחר  מקאריץ:  הרה"ק  וסיים 
להשי"ת, והוא מרוחק מגאוה וכבוד עד קצה האחרון, משום 

כן עליו ראוי לתלות את הכתר.

הנשיאות  לכתר  זכה  המגיד  שכאמור  פלא,  זה  ראה  ועתה 
וכמה מפליא לראות שהמגיד עצמו מביא  עקב ענוותנותו, 
ידי  על  באה  המלכות  ששבירת  זה,  בסוד  נפלאים  דברים 

גאווה, ותיקון המלכות בא על ידי מידת הענוה. 

ודבר בעתו מה טוב להביא את האותיות המחכימות מתורתו 
של המגיד, בספרו 'תורת המגיד', בסופה של פרשת השבוע, 
אדום,  מלכי  שמות  את  התורה  מפרטת  שם  וישלח,  פרשת 
ואצל כולם נאמר 'וימלוך וימת', חוץ מהמלך האחרון ששמו 
גאוותם  בסיבת  הראשונים  מיתת  את  נועץ  והמגיד  'הדר'. 
ואמר  'מלך'  להיות  שרצה  "לפי  המגיד:  לשון  וזה  למלוך, 
תחתיו  וימלוך  ממדריגתו.  נופל  ר"ל  'וימת',  לכן  יש,  שהוא 
הד"ר, מלשון הדור נאה, וזהו מ"ה החדש, ובזה היה התיקון". 

עכ"ל המגיד.

נרמז  דבר  כל  של  הנצחי  הקיום  סוד  דהנה  בזה,  והביאור 
שמים  נתקיימו  "לא  פט.(  )חולין  בגמרא  כדאיתא  מ"ה,  בשם 
וכידוע  מה".  ונחנו  שאמרו  ואהרן  משה  בשביל  אלא  וארץ 
לפני  שהיה  והתיקון  השבירה  סוד  הח״ן  בתורת  לעוסקים 
הבריאה, כמבואר באריכות בספר עץ חיים, ומובא שם שסוד 
ורוב  אדום,  מלכי  בפרשת  מרומז  והתיקון  השבירה  של  זה 
ז״ל  ומבואר שם בדברי האר״י  זה,  חכמת הקבלה בנויה על 
בליקוטי  גם  וראה  מ״ה.  שם  של  הגילוי  ע״י  היה  שהתיקון 
מוהר"ן )תנינא תורה פב( שזהו סוד: ׳מה׳ חיינו, ׳מה׳ כוחנו, ׳מה׳ 
הזה  מהשם  הוא  דבר  כל  של  והשלימות  שהחיות  גבורתנו, 

שם מ״ה.

׳אנא  ואומר  בגאוה  שנופל  שמי  זי"ע  המגיד  אמר  זה  ועל 
וימות. והתיקון הוא ע״י שם  אמלוך׳, עלול ח״ו לבוא לבחי׳ 
'מ״ה', היינו שיהיה בבחי׳ ׳ונחנו מה', ובזה מלכותו תהיה חיה 

וקיימת.

ונאים הדברים למי שאמרם, בבחינת 'הוא היה אומר', זכותו 
יגן עלינו ועל ישראל אמן.

סוד נשיאותו של המגיד

נערך ע"י הרה"ח רבי נחמי' שווארטץ שליט"א בעמח"ס "אוצרות עלים לתרופה".

רבי נפתלי מנעמירוב )ט(
נפתלי  רבי  עסק  ז"ל,  רבינו  של  הסתלקותו  לאחר  גם 
הרבה בהמשכת דרכי רבינו ז"ל, הן בהדפסת ספרי קודש 
של רבינו ז"ל, והן מה ששייך לבית רבינו הק', זרע ונכדי 

רביה"ק זי"ע.

עזר לקיים צוואת רבינו
ומשמע קצת שהיה ג"כ בין העוסקים לסדר צוואת רבינו 
ז"ל, ואולי אף סייע בבניית האוהל על ציון רבינו, וכלשון 
מוהרנ"ת ז"ל: "והנה אחר יום טוב בא חתנו ז"ל מברסלב 
כראוי  העזבון  חלוקת  וסידרנו  כולנו  וישבנו  ִמּפֹה,  והרב 
כפי צוואתו, וסילקנו לאשתו הכתובה הכל כאשר ציווה, 
ובנינו בית על קברו בחסדו הגדול, ואחר כך נסענו לביתנו 

אני וחברי ר' נפתלי" )ימי מוהרנ"ת ח"א אות ס"ח(.

נמנה עם חבריו לדבר מצוה
כמו כן, אנו מוצאים אותו בנסיעה הראשונה שהתקבצו 
על  יחד  להשתטח  הסתלקותו,  אחר  ז"ל  רבינו  תלמידי 

ציונו הקדוש.

נפתלי  רבי  וגם  תקע"א,  שנת  שבט  ר"ח  בערב  זה  היה 
נמנה עמהם, כמו שכתב בימי מוהרנ"ת וז"ל:

חודש  לראש  סמוך  שבא  עד  ושבועות,  ימים  "ועברו 
נתעוררנו לנסוע לאומאן להיות על ציון קברו  ואז  שבט, 
שמכאן  כדי  ברסלב,  ְלפֹה  נפתלי  ור'  אני  ונסעתי  הקדוש, 
ועם הרב דפה  ז"ל  יוסקא  ר'  יחד עם חתנו  ונלכה  נסעה 
לנסוע  נכרים  של  עגלות  ושכרנו  היה.  וכן  אומאן,  לק"ק 
לאומאן, וביום שהיינו צריכים לצאת מפה היה רוח סערה 
ושלג גדול, שלא היה באפשרי ליסע, ואני התגברתי אף 
כמו  לחזור  והוכרחתי  אחת  עגלה  עם  ונסעתי  כן  פי  על 
ראש  ערב  לפני  ימים  ב'  היה  וזה  העיר.  מן  פרסה  חצי 
חודש שבט. אבל השם יתברך חיזק את לבבינו ושימחנו 
עצמנו אז באותו היום הרבה, ולא רציתי להניח העצבות 
ולהתעכב על זה, רק חיזקנו עצמנו בשמחה, ועל ידי זה 
עדיין  שהיה  פי  על  אף  שלאחריו,  ביום  ונסענו  נתחזקנו 
ראש  לערב  מאד  סמוך  היה  וכבר  מאד,  מקולקל  הדרך 
)ימי  יחד"  ונסענו  בה'  ידינו  חיזקנו  כן  פי  על  אף  חודש, 

מוהרנ"ת ח"א אות ע"ב(.

"נשלח אז ר' נפתלי לאומאן מן השמים"...
ונראה שרבי נפתלי, מרוב חשקו להשתטח על ציון רבינו 
הסתפק  ולא  לאומאן,  הפעם  עוד  אח"כ  מיד  נסע  ז"ל, 
עצמו במה שהיה בערב ר"ח שבט, כמ"ש בימי מוהרנ"ת 

וז"ל: 

שגם  לי  הודיעו  לשם  שבט,  י"ז  ד',  ביום  לאומאן  "ובאתי 
ר' נפתלי בא לאומאן מברסלב, ולא רציתי להאמין מחמת 
שזה סמוך היה עמי יחד באומאן בערב ראש חודש שבט 
באמת  והנה  נפתלי,  ר'  עם  יחד  נתוועדנו  כך  אחר  כנ"ל. 
יתברך,  השם  השגחת  ידי  על  לאומאן  בא  נפתלי  ר' 
שסיבב השם יתברך עד ששלח אותו אחד לאומאן, כדי 
שיתפלל שם בשביל בנו שנחלה אז, ואז ראיתי נפלאות 
ה' ונוראותיו, כי באמת נשלח אז ר' נפתלי אלי לאומאן מן 

השמים כדי שיוגמר העסק על ידי שנינו".

"לולא זאת איני יודע אם היה נגמר הדפסת הספר אז"
כי  טעמים,  מכמה  לחזור  מוכרח  הייתי  בעצמי  אני  "כי 
שהייתי  שלו  העזבון  בעסק  עסקים  כמה  לי  היה  גם 
גלגל  תעלומות,  יודע  יתברך  והשם  בביתי.  להיות  צריך 
באותו  לאומאן  נפתלי  ר'  שיבוא  סיבות  וסיבב  ברחמיו 
היום שבאתי לשם, ותיכף עלה על דעתי שאשלח אותו 
במקומי, ועדיין נתיישבתי הרבה בזה, וביום ה' הייתי על 
קברו ואחר כך נסכם דעתי לשלחו במקומי. ונסע הוא עם 
וזה היתה השגחה  ר' שמעון ואני חזרתי במקומו לביתי, 
נפלאה מהשם יתברך כי לולא זאת איני יודע אם היה נגמר 
לסביבות  מאומאן  נפתלי  ר'  אז  ונסע  אז.  הספר  הדפסת 
וכו'.  וקרימענטשאג  וטשעהרין  שבמעדועדיבקא  אנ"ש 
ובאתי לנעמירוב סמוך לפורים, ועדיין ר' נפתלי לא שב 

לביתו מהדרך הנ"ל" )ימי מוהרנ"ת ח"א אות ע"ד(
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