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ישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו" - ואומר רש"י: "ו 
א'(  תורה  ח"ב  )ליקו"מ  רביה"ק  ואומר  ממש",  "מלאכים 
המלאכים.  על  ממשלה  לו  שיהיה  צריך  הישראלי  שאיש 
המלאכים,  על  ממשלה  להם  שהיתה  עולם  גדולי  צדיקים  על  ידוע 
צריכים  אנו  כן  פי  על  אף  כזו,  מממשלה  רחוקים  שעדיין  אנו  אבל 

להאמין שכל אחד מאיתנו יכול להגיע למדרגה זו. 

הנקודה המאירה לו באותה העת 
כי  בה,  נמצא  שהוא  במדרגה  להתרכז  צריך  אחד  כל  כרגע  אמנם 
כשהוא מתגבר על היצר הרע במדרגתו שלו זה כמו שיעקב אבינו 
ואנו  שלו,  המדרגה  פי  על  התנהג  יעקב  כי  המלאכים,  על  שלט 
צריכים להתנהג על פי המדרגה שלנו. ועלינו להאמין ולדעת שאפילו 
אדם ששקע למקום ששקע, אף על פי כן אם הוא יתחזק, הוא יוכל 

להתגבר ולנצח את יצרו הרע. ועל כן בתורה 
לנצח  נוכל  ידם  שעל  כדי  מצוות,  תרי"ג  יש 
כן  שעל  ז"ל  נתן  ר'  ומסביר  הרע,  היצר  את 
הקב"ה ִהרבה מצוות לישראל, כדי שכל אחד 
יוכל לאחוז במצוות השייכות לו באותו הזמן 
מתחלפים  אחד  כל  אצל  כי  העת,  ובאותה 
לעסוק  יכול  הוא  ופעם  והעתים,  הזמנים 
יותר לעסוק  יכול  ופעם הוא  זו  יותר במצווה 
כדי  מצוות,  ריבוי  יש  כן  ועל  אחרת,  במצווה 
במצוות  להתחזק  יוכל  עת  בכל  אחד  שכל 
השייכות לו באותו הזמן והעת, וכך יוכל לנצח 

את יצרו הרע ולחזק בקרבו את היצר־טוב. 

יש  אך  בתורה,  וחשק  זמן  יותר  מקדיש  שאדם  זמן  יש  למשל 
דווקא  זה  אותו  שמחייה  ומה  הלימוד,  עליו  וכבד  שקשה  זמן 
התפילה או עשיית חסד וכדומה - על כן כל אחד צריך למצוא 
את הנקודה המאירה לו ובו באותה העת, ועל ידי זה יזכה לנצח 

את המלחמה שלו. 

לו  המאירה  בנקודה  להתחזק  דהיינו  מאד,  גדול  יסוד  הוא  זה  דבר 
ועל  אחרת,  במדרגה  נמצא  האדם  עת  בכל  כן,  כמו  העת.  באותה 
כן יש לו בכל עת עצה אחרת שאיתה הוא מחובר עתה, ועל כן מן 
זה  דווקא  כי  הזמן,  באותו  זו  מצוה  או  עצה  דווקא  שיקיים  הראוי 
הבא  הצעד  את  לתכנן  צריך  שתמיד   - במלחמה  וכמו  אותו.  יחזק 
ולחפש את התחבולה והעצה הנכונה על מנת לנצח בקרב - כך גם 
לנצח  כדי  הנכונה  העצה  את  למצוא  צריכים  אנו  הפרטיים,  בחיינו 

את היצר הרע. 

ועל זה מובא מעשה מרביה"ק )שיחות הר"ן רל"ח( על חשיבות מציאת 
העצה: היה מדבר עם אחד. בתוך כך שמע אחד שהיה מתפלל תפלת 
האיש  אותו  ואמר  מלפניך",  טובה  בעצה  "ותקננו  ואמר:  ערבית 
ואמר  ז"ל  רבינו  וענה  וכו'".  בעצה  "ותקננו  התיבות  אלו  במהירות 
לזה שעמד אצלו: הראית שזה חוטף במהירות אלו התיבות "ותקננו 
בעצה טובה וכו'"?! הלא אלו התיבות צריכין להתפלל בהתעוררות 
גדול ובכוונה גדולה מעומקא דליבא מאד! כי זאת היא תפילה יקרה 
מאד מאד, כי מאד צריכין לבקש רחמים מה' יתברך שנזכה שיתן לנו 
וכו', ודבר זה מובן  ה' יתברך עצה טובה, שנזכה לידע איך להתנהג 

מה'  מאד  לבקש  שצריכין  ה',  בעבודת  לכנס  שרוצה  מי  לכל  מאד 
יתברך על זה - שנזכה לעצה טובה מלפניו יתברך. ועל כן נהגו אנשי 
שלומנו לכוון מאד במילים "ותקננו בעצה טובה מלפניך" שבברכת 
באותה  ללבו  השייכת  הנכונה  העצה  את  לקבל  ולכוון  'השכיבנו', 

העת.  

ומסביר רבי נתן שצריכים מאד מאד לבקש עצה טובה, כי לפעמים 
על  נסתכל  אם  אבל  טובה,  נראית  רק  היא  עכשיו  שמקבל  העצה 
ושלום  חס  להשתלשל  יכולים  הזו  שמהעצה  נגלה  אז  העתיד, 
צריכים  שלימה,  תהיה  שהעצה  כדי  כן,  על  רצויים.  שאינם  דברים 
הרבה תפילה, וזה לשונו: כי עיקר תיקון העצה הוא בהסוף והגמר, 
וכמה  כמה  יש  כי  לנצח.  באחריתו  העצה  ידי  על  להצליח  כשזוכין 
עצות שהם נראין עצות טובות לפי שעה, אבל באחרית אין מצליחין 
על ידם, ועל כן בוודאי באמת אינם עצות טובות כלל. ולזכות לעצות 
שלימות, להצליח על ידם באחריתו לנצח, 
לבקש  וצריכין  מאד.  רבות  ישועות  צריכין 
ויום,  לה' יתברך על זה מאד מאד בכל יום 
"ותקננו  פעם  בכל  מבקשין  שאנו  כמו 
בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען 
שבקשת  ז"ל  אדמו"ר  שאמר  וכמו  שמך", 
לבקשה  צריכין  וכו'"  טובה  בעצה  "ותקננו 

ולהפציר ה' יתברך הרבה מאד על זה! 

מתוך תוקף החושך הגדול 
מקבלים  העצות  שאת  נתן  רבי  ומסביר 
שאמר  וכמו  אמת,  צדיקי  ידי  על  דווקא 
במשלי: "מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה", ובאוצר 
היראה )ערך עצה, אות ל"ה, עפ"י הל' נזיקין ה, לט־מ( כתב בזה הלשון: 
העדר העצה זה בבחינת חשכת לילה, והתגלות העצה זה בחינת אור 
יום. וזה עיקר מעלת שלימות העצות אמיתיות של הצדיק שמגלה 
החושך  תוקף  מתוך  מאד,  מאד  עמוקות  עצות  האדם  בלב  ומאיר 
הגדול המתגבר ומשתטח בכל פעם להחשיך הכל חס ושלום... וזה 
נעשה בכל יום. כי בכל יום ויום, כל ימי חיי האדם, הוא צריך עצות 
עמוקות להינצל שלא יאבד חיות היום, חס ושלום, כי "בכל יום יצרו 
הוא  כן  על  ז"ל,  רבותינו  שאמרו  כמו  וכו'"  עליו  מתחדש  אדם  של 
בתפילת  כן  ועל  ממנו...  להינצל  איך  עמוקות  עצות  יום  בכל  צריך 
הלילה דייקא מבקשים "ותקננו בעצה טובה מלפניך", כי אז דייקא 
הזה  היום  כפי  שצריכין  החדשות  עמוקות  העצות  לחתור  מתחילין 

שיבוא עלינו לטובה.

נמצא שכל אחד במדרגתו צריך להתפלל שיגיע לשלימות המדרגה 
בה הוא נמצא, וממילא יש לו ממשלה על המלאכים לפי בחינתו בזה 
שהוא ממצה את יכולתו. ויהי רצון שנזכה כל אחד לעצות הנכונות 
מדרגה  תמיד  נעלה  וכך  עצמנו,  את  ונאמץ  נתמיד  ובהם  בשבילו, 
לדרגה, "ועל ידי זה נזכה שיהיה לנו ממשלה על המלאכים, ותתקיים 
ממשלתנו עליהם בתוקף ועוז לעולמי עד ולנצח נצחים, ולא יפילו 
אותנו לעולם, כי אתה מרום לעולם ה', ולעולם ידך על העליונה וכו'" 

)ליקוטי תפילות ח"ב א', עיי"ש עוד(.

שבת שלום ומבורך!

לפעמים העצה שמקבל 
עכשיו היא רק נראית 
טובה אבל אם נסתכל 

על העתיד אז נגלה 
שמהעצה הזו יכול 

להשתלשל חס ושלום 
עצה שאינה טובה

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

העצה הנכונה בכל מדרגה

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 וישלח

ט"ז כסלו ה'תשע"ז

גליון מס' 507

דבר ראש הישיבה

יש לומר על דרך דאיתא במדרש )תנחומא צו, ב; ילקו"ש עובדיה( "לעתיד 
וכו'  משם"  מושכו  והקב"ה  הצדיקים  בין  וישב  בציצית  עשו  יתעטף 
עיין שם. ויש לומר שזה הוא מצוי גם כן בעולם הזה בעוונותינו הרבים 
שנתרבה השקר בעולם וכל אחד רוצה להעלות במעלות שלומי אמוני 
טלית  ולובשים  בשבת  לבנים  בגדי  מלובשים  שהם  ורואה  ישראל, 
בערב שבת במנחה, ואומר היות אהיה כמוהו, וזה שקשה מכולן שזה 
גורם אריכות הגלות, שהם נקראים 'ערב רב', שהם מעורבים בישראל 
כל  דבוק  שאינו   - שבו  והתבן  המוץ  החיטה,  כמשל  להפרידן  וקשה 
מתדבק  שבחיטה  הפסולת  אבל  בקל,  מתפזר  הוא  להחיטה  כך 

בהחיטה וקשה להפרידה.
וזה יש לומר שמרומז: "הצילני נא מיד אחי" - היינו שהוא 

"מיד עשו" - ואף על פי כן הוא עשו, וקל  מעורב ומתדבק בי, 
להבין.                                                                          )דגל מחנה אפרים(

⋅⋅⋅
"נאלמתי דומיה"

כי עתה באחרית הימים האלה, שעליהם נתנבאו נביאים, צריכין לדום 
ולשתוק הרבה על כל מה שנעשה עתה בעולם, ולבלי לכנס בחקירות 
וקושיות ותירוצים כלל, רק לדום ולשתוק ולצפות לישועת ה', עד שעל 
פי הרוב, על ידי הדומיה והשתיקה, יבער לבו עד שיצעק ויתפלל לה' 
דומיה  "נאלמתי  דומיה",  נאלמתי  לנגדי  רשע  "בעוד  בבחינת  יתברך, 

החשיתי וכו', חם לבי בקרבי, בהגיגי תבער אש, דברתי בלשוני" וכו'
.                                  )עפ"י ליקו"ה, הל' נט"י לסעודה ו, מג(

"הצילני נא"

'
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מים עמוקים
לחטוף איזה טוב למרות חלוקת העצה

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 לאחוז במצוות בכל עת...
... 

יחץ את העם אשר אתו ואת הצאן וכו' "ו
לשני מחנות וכו', והיה המחנה הנשאר 
לפליטה" - שכשרואין שקשה להשיג 
חלוקת  לפי  להתנהג  צריכין  השלימה,  העצה 
יהיה  פנים  כל  שעל  באופן  פנים,  כל  על  העצה 
נשאר לו מחנה הנשאר לפליטה, ולא יהיה נאבד 
לגמרי חס ושלום, שלא יאמר שילך ויתהנה וכו' 
רחמנא לצלן, רק ישתדל שעל כל פנים יישאר 

מה שיישאר וכו'. 

עליו  מתגבר  הרע  שהיצר  אדם  כשרואה  היינו, 
לעמוד  בכוחו  שאין  לו  ונדמה  שמתגבר,  כמו 
וכל מה שחושב עצות ותחבולות  כנגדו כראוי, 
אינו עולה בידו כראוי, ומחמת זה עצתו חלוקה 
כח  על  כל עצתו העיקרית שיסמוך  אזי  תמיד, 
הצדיק־האמת, שבאיזה דרך שילך ימצא בו ה' 

יתברך כנ"ל. 

שזה  העצה,  חלוקת  כפי  יתנהג  עתה  ולעת 
בחינת "ויחץ את העם וכו', והיה המחנה הנשאר 
שיהיה,  שאיך  בלבו  שיקבע  היינו  לפליטה", 
נסוג  אהיה  שלא  חזק  אני  כן  פי  על  אף 
אייאש  ולא  יתברך,  מה'  לגמרי  אחור 
חס  אהיה  ולא  לעולם,  עצמי  את 

וכו'  גרועים  הנפולים, שהם  ושלום מהחסידים 
אני  רק  מצדיקים,  ששמענו  כמו  לצלן,  רחמנא 
על משמרתי אעמוד לחטוף מה שאוכל, למען 

יהיה המחנה הנשאר לפליטה. 

ויתפלל,  הרבה,  שילמד  חפץ  שהאדם  למשל, 
וירבה בהתבודדות, ויהיה נקי מעתה מכל חטא 
והרהור וכו', ורואה שקשה עליו וכו', יהיה חזק 
בחיי  לחטוף  שאוכל  מה  פנים  כל  שעל  בדעתו 
אתייגע בכל כוחי לחטוף איזה טוב כל יום מימי 
כלל,  להתפלל  אוכל  לא  ושלום  חס  ואם  חיי, 
תחינה  של  דיבור  איזה  כך  אחר  לדבר  אראה 

ובקשה וכו'.

לעשות  מה  מזה,  גם  ושלום  חס  ימנעני  ואם 
)כמו ששמעתי מפיו ז"ל( - אף על פי כן אלמד, 
ברצונות  אתגבר  פנים  כל  ועל  הרבה,  או  מעט 
חזקים לה' יתברך, ואצעק על כל פנים: "רבונו 
עצתי  ואם  בזה.  וכיוצא  הושיעה!",  עולם,  של 
יכול  ואיני  בביתי,  לישב  או  ִלסע  אם  חלוקה 
לתת עצה לנפשי, על כל פנים אני חזק בדעתי 
שבין בביתי בין בדרך אחטוף טוב מה שאוכל, 

וכן בשארי דברים שאי אפשר לפרטם. 

וכל זה בחינת "והיה המחנה הנשאר לפליטה". 
וזה שפרש"י: "על כרחו, כי אלחם עמו", כי בזה 
להניחני  מוכרח  יהיה  כרחו  שבעל  חזק,  אני 
הנשאר  מחנה  פנים  כל  על  לי  נשאר  שיהיה 
לפליטה, כי אלחם עמו על זה, בכוחו של הצדיק 
וכו', וכמו שפרש"י שם: "התקין עצמו לשלשה 

דברים - לדורון, לתפילה ולמלחמה" - 

אליו,  ששלח  המנחה  בחינת  זה   - "לדורון" 
סוד  בחינת  הוא  הרע  היצר  מלחמת  ובענין 
שהוא  האחרונים,  מים  וסוד  המשתלח  שעיר 
בחינת סוד המנחה ששלח יעקב לעשו, כמובא 
יצר  כנגד  תורה  "דיברה  בחינת  שזהו  בספרים 

הרע" וכו'. 

אברהם"  אדוני  "אלקי  פרש"י:   - "לתפילה" 
וכו', זה בחינת שיחה וצעקה לה' יתברך, שאני 
שהם  אבותינו,  בזכות  שיצילני  תמיד  אצעק 

הצדיקים האמיתיים וכו'. 

"והיה המחנה הנשאר לפליטה",   - "למלחמה" 
וכנ"ל.          

)ליקו"ה, הל' ראש חודש ו, נב(

הקב"ה הרבה מצוות לישראל כדי שכל אחד יוכל לאחוז במצוות השייכות לו 
באותו הזמן ובאותו העת

)מתוך מאמר ראש הישיבה(



שאלה: ראובן שכר אולם לחתונת בנו, וכן תזמורת וצלם. וקודם 
האולם  שכירות  את  לבטל  ורצונו  השידוך,  נתבטל  החתונה 
בזה  שהפסידו  כולם  אותו  תובעים  לכך  ואי  והצלם.  והתזמורת 

שהיו יכולים להשכיר את עצמם במקום אחר. עם מי הדין?

לעשות  התחילו  לא  שהפועלים  כיון  השו"ע  מרן  לדעת  תשובה: 
לשלם  חייב  ראובן  אין  לעשות.  מזומנים  שהם  אעפ"י  מלאכתן 
ממה  השכירות.  מביטול  כתוצאה  הפסד  להם  שנגרם  אף  שכרן. 
תשלום  קיבלו  ואם  אחר,  במקום  עצמן  להשכיר  מוצאים  שאין 
הרמ"א  ולדעת  התשלום,  להחזיר  חייבים  השו"ע  לדעת  מראש, 

אינם חייבים להחזיר התשלום.
 

מקורות ונימוקים: 
להוביל  הספינה  את  השוכר  ת"ר  ע'א(.  ע"ט  )דף  בב"מ  במסכת 
בה סחורה וטבעה לה הספינה בחצי הדרך אם עדיין "לא נתן" לו 
וחוקרת הגמרא באיזה אופן מדברת  יתן,  את דמי השכירות לא 
"ספינה  לו  השכיר  שהמשכיר  שמדובר  נפרש  דאם  הברייתא 
סתם" והשוכר פירש לו ששכרה להוליך יין מסוים א"כ קשה, כיון 
יכול לקים תנאו, א"כ  אינו  והשוכר  יכול לקיים תנאו  שהמשכיר 
אפ'י כשהשוכר לא נתן את השכר מדוע שלא יתן , שכיוון שבידי 
המשכיר לקיים תנאו והשוכר מעכב צריך לשלם לו דמי השכירות 

 ,

ובתו"ס )ד"ה "אלא"( שם ביאר שאפי' שלא עשה משיכה בספינה 
מ"מ יש לו חיוב לשלם כל שכרו. וכמו שהדין כאשר נתן לו השוכר 
כל שכרו לא יטול כספו. אפילו שלא יכול להוביל הסחורה וה"ה 
מדברי  סתירה  הקשו  ובראשונים  שכרו,  כל  לו  חייב  נתן  כשלא 
השדה  את  להשקות  פועלים  שוכר  בדין  ע"א(  עז'  )בדף  הגמ' 
,ובסוף לא נצרך להם כגון שירדו גשמים, הדין הוא שבעה"ב פטור 
מלשלם שכרם אעפ"י שהם מוזמנים לעבוד, ותירץ הריב"ן, שם 
נותן  אינו  מעבודה  נתבטלו  ורק  הפסד,  לפועלים  היה  שלא  כיון 
שמזומן  ומכיוון  ספינתו  אבד  שהמשכיר  כאן  אבל  כלום,  להם 

לקיים תנאו צריך לשלם לפחות כפועל בטל, 

השכירות  שבדמי  סקי"ב(  כ"ג  ס'י  )ב"ק  איש  החזון  וביאר 
שהמשכיר נוטל, כלול בו גם האחריות של אונסים, ולכן כשאיבד 
המשכיר ספינתו הרי"ז כאילו שהשוכר השתמש בספינה שימוש 
מיוחד וצריך השוכר לשלם ולהשתתף בזה. ובתו"ס )ד"ה אי אתה 
שם ע"ב( הביאו שיטת הריב"ם שחולק על הריב"ן. וסבירא ליה 
שאין השוכר חייב ליתן למשכיר דמי הובלה על חצי הדרך שלא 
מיושב  ובזה  לשלם.  חייב  ע"ז  הלך  שכן  הדרך  חצי  על  ורק  הלך. 
שלא קשה מדף ע"ט דמבואר שאין בעה"ב חייב לשלם לפועלים 

כיון שלא עשו פועלים מלאכתם. 

כל המעות  נתן את  נתן השוכר מעות אבל אם  כ"ז שלא  אומנם 
מוחזק  שהמשכיר  דכיון  בחזרה.  הכסף  יטול  שלא  הדין  בזה 
במעות ומזומן לקים תנאו יכול לומר לו מזלך גרם והמוציא מחברו 
עליו הראיה.ודעת הרי"ף והרמב"ם כדעת הריב"ן שנוטל כל שכרו 
ובש"ך  ס"ג(,  שי'א  )ס'י  בשו'ע  פסק  וכן  הלך,  שלא  מה  על  אפי' 
)שם סק"ב( הביא שכן דעת הגהות מרדכי )שם ס'י תמ"א( כדעת 
והנה לגבי פועלים נפסק  וכן פסק הרמ"א שם להלכה.  הריב"ם, 
וברמ"א )שם( דאם אירע אונס שלא היה  )ס"י של'ד א'(  בשו"ע 
לו לבעה"ב לידע מזה פטור מלשלם, אומנם דעת הריטב"א בשם 
רבו, וכן דעת תלמידי הרשב,א, )הובא בבית יוסף בס'י שי'א ס'ב( 
שיש חילוק שאם שכר את הפועל בפסיקה בעלמא בזה אמרינן 
לו  להחזיר  חייב  מעות  לו  נתן  הבעה"ב  ואם  מפסיד  שהפועל 
המעות. אבל אם שכר הפועל בקנין אין אחר הקנין כלום, וכאשר 

מזומן הפועל לקים תנאו חייב בעה"ב לשלם לו כל שכרו. 

אבל לדעת הריב"ן והריב"ם משמע שאף שעשה קנין אין בעה"ב 
חייב לשלם, והנה אף שמרן בבית יוסף הביאו לתלמידי הרשב"א 
להלכה, מ"מ כתב בחזו"א )חו'מ ב"ק ס'י כג סק'כ( שנראה מדעת 
הפוסקים דלא סוברים כן, וכן מבואר בש"ך )שם( ובסמ"ע )שם( 
שדעת השו"ע נראה דפסק כריב"ן ולפי זה צריך לומר שמרן חזר 
בו ממה שכתב בב"י, ולכן נראה להלכה דבפועלים שאירע אונס 
לבעה"ב פטור מלשלם ואין הבדל אם עשה קנין אם לאו , ומאידך 

בספינה שיש הפסד אף בלא עשה קנין נוטל שכרו. ודו'ק עכ"ל 

הזוהר העליון
חוות דעתסיפור השבוע

ביטול הסכם "שכירות פועלים" מחמת אונס )א( מקהילת י  אמיד  יהודי  חיאל, 
לימי  הגיע  באוקראינה,  מזריטש 
החלו  תשובה  והרהורי  זקנותו, 
חיי?!  ימי  כל  עשיתי  מה  בלבו:  לחלוף 
הרי ביליתי אותם בהבל וריק, בלי תורה 
איתי  יהיה  מה  טובים!  מעשים  ובלי 
מה  כל  לתקן  אוכל  איך  פקודה?!  ביום 

שפגמתי בימי הבלי?!

כדי  לעשות  יוכל  מה  ידע  לא  הוא 
ואז  מבוגר,  כה  בגיל  באמת  להשתנות 
עלה בדעתו לתת צדקה בסתר לתלמיד 
חכם עני בשם רבי יצחק שעמו התפלל 
בעת  הניח  יום  מדי  הכנסת.  בבית 
התפילה באין רואים מטבע הגונה בתוך 
יצחק.  רבי  של  והטלית  התפילין  כיס 
ותמה:  יום  מדי  המטבע  את  מצא  הלה 
מי הוא הנותן מעות בתוך כיס התפילין 

והטלית שלי?!

בית  של  מהשמש  ביקש  יצחק  רבי 
ממשמש  מי  ויראה  שישגיח  המדרש 
בעת  שלו  והטלית  התפילין  בכיס 
לא  אבל  זהותו,  את  לו  ויגלה  התפילה 
השמש  אחר.  אדם  לשום  כך  על  יספר 
אחד  שבוקר  עד  לכך,  לבו  לשים  החל 
ראה את יחיאל ממשמש בכיס התפילין 
דבר  שם  ומניח  יצחק  רבי  של  והטלית 
לרבי  השמש  גילה  התפילה  לאחר  מה. 
יצחק מי האיש שנותן לו צדקה בסתר 

מדי יום.

רבי יצחק החל לקרב את יחיאל והציע 
לו ללמוד יחדיו שישה סדרי משנה. הוא 
היה חוזר עמו על כל פרק משניות כמה 
פעמים עד שהיה שגור בפיו. וכך המשיך 
פרקי  כל  את  שסיימו  עד  עמו  ללמוד 
המשניות. באופן הזה גם למד עמו 'עין 
יעקב' על אגדות הש"ס, ולאחר שגמרו 
יצחק  ורבי  יחיאל למדן במקצת  נעשה 
החל ללמוד עמו ספרי יראים למיניהם, 
ספרי מוסר וגם את ספר הזוהר הקדוש. 
כמו כן הצטרף יחיאל לחברה שלומדת 
משניות, וכך התמיד ללמוד ולהתעלות 

בקדושה עד ימיו האחרונים.

רבי  הלך  למשכב,  יחיאל  נפל  כאשר 
בתקיעת  אותו  והכריח  לבקרו  יצחק 
בעת  מותו.  לאחר  איתו  שיתראה  כף 
בחברת  המשתתפים  כל  באו  גסיסתו 
המשניות ולמדו משניות עד שהסתלק 
סיימו  השלושים  במשך  מהעולם. 
ללמוד את כל המשניות לעילוי נשמתו.

לרבי  יחיאל  נראה  השלושים  בתום 
יצחק בחלומו. רבי יצחק שאל: "גלה 

לי היכן מקום מנוחתך?"

"מנוחתי בין הצדיקים בגן עדן", ענה 
הכול  לתקן  "זכיתי  והוסיף:  יחיאל, 
וחברת  אחד,  לדבר  פרט  חיי,  בימי 
המשניות שלמדו בעבורי תיקנו אותו".

יצחק  רבי  את  לפקוד  המשיך  יחיאל 
יצחק  רבי  קבע.  בדרך  בחלומותיו 
זוהר  מאמרי  לפרש  ממנו  ביקש 
לומדים  איך  לו  גילה  ויחיאל  מסוימים 

את המאמרים הללו בגן עדן.

לאחד  יצחק  רבי  גילה  אחת  פעם 
זוהר  מאמר  של  פירושו  את  מקרוביו 
עליו  יחיאל  מפי  ששמע  כפי  מסוים, 
יחיאל  הופיע  לא  מכן  לאחר  השלום. 
במשך  יצחק  רבי  של  בחלומותיו 
הופיע  כאשר  ממושכת.  תקופה 
מה  "מפני  שאלו:  יצחק  רבי  לבסוף, 

איחרת לבוא הפעם?"

"מחמת שגילית לאחרים את הפירוש 
אסור  הזוהר.  מאמר  על  לך  שגיליתי 
היה לך לעשות זאת, והקפידו בשמיים 
בגלל  לבוא  הוכרחתי  אבל  כך.  על 

תקיעת הכף בינינו".

פירושי  את  אגלה  לא  ואילך  "מכאן 
הישיבה של מעלה לשום אדם בעולם", 
לי  תבטיח  "ורק  יצחק,  רבי  הבטיח 

שתבוא אליי בקביעות ולא תאחר".

יחיאל הבטיח והמשיך לפקוד את רבי 
לו  ולגלות  בקביעות  בחלומו  יצחק 

פירושי אמת מהעולם העליון.

יחיאל  נעדר  שוב  מה  תקופת  לאחר 
במשך  יצחק  רבי  של  מחלומותיו 
שאל  הגיע  וכאשר  ממושכת,  תקופה 
רבי יצחק: "מדוע איחרת לבוא הפעם, 
הרי לא גיליתי את דבריך לאף אחד?!"

"דע לך שהעלו אותי לעולמות עליונים 
מאוד  לי  "ומר  יחיאל,  אמר  מאוד", 
העולם  לזה  עולמות  מאותם  לרדת 
אבל  לבוא.  איחרתי  כן  על  השפל, 
נאלצתי להגיע בכל זאת בגלל תקיעת 
הכף בינינו. על כן אבקש מרום מעלתו 
שימחל לי על תקיעת הכף וימנע ממני 
לעולם  שבירידה  הנורא  הצער  את 

הזה".

רבי יצחק מחל ליחיאל על תקיעת הכף 
ביניהם, והלה שב לעולמותיו העליונים 

ולא התגלה לו עוד.

 מלונית
״בית הארחה לנדאו-הבית שלנו באומן״
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מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

מרגל בדרך לציון

במהירות “מ ממולי  שבאה  כונית 
בה  במכונית  פגעה  אדירה 
והתרסקה לתוכה. עפתי  נסעתי 
התאונה  יוזמי  ההכרה”.  את  ואיבדתי  באוויר 
המועצות,  ברית  של  החשאיים  השירותים  היו 
בתחומם.  הישראלים  של  הפעילות  על  שעלו 
להיפטר  שלהם  שגרתית  שיטה  הייתה  זו 

ממרגלים שנחשפו...

סימנים בדרך
היה זה הרב יעקב מור יוסף שליט”א - כיום רב 
המועצה האזורית מטה זבולון - שבשנת תש”נ 

נשלח על ידי השירות החשאי לאוקראינה. 
לנו  היה  המועצות’  ב’ברית  ימים  “באותם 
אז  שעד  יהודים  עם  קשרים  ליצור  תפקיד 
יותר  מתקדם  ובשלב  יהדותם,  את  הסתירו 

ליצור נתיבי עלייה חשאיים לארץ ישראל”. 
החל  הוא  בעיר,  בחשאי  פועל  יעקב  ר’  בעוד 
לא  שבעצם  גילה  ואז  האזור,  על  מעט  ללמוד 
“החלטתי  אומן.  נמצאת  אודסה  מהעיר  רחוק 
שאיש  אלא  הקבר,  אל  ולעלות  לנסות  שעליי 
באודסה לא ידע ולא שמע על המיקום המדוייק. 
התעניינתי אצל יהודים תושבי העיר, אך גם הם 

לא הכירו את המקום”. 
כדי  אותו  לנצל  והחלטתי  פנוי  יום  לי  “היה 
לאומן.  לעלות  שלי  החלום  את  להגשים 
מצאתי נהג, שאלתי אותו אם יהיה מוכן לקחת 
כשהתקרבתי  הסכים.  והוא  אומן,  לעיר  אותי 
להגיע  סתם  ככה  יכול  לא  שאני  חשתי  לעיר 
ללכת  חייב  ושאני  הקדוש,  הציון  אל  ולעלות 
לקראת  ולהזדכך  להיטהר  במקווה  ולטבול 
ההשתטחות. אני חייב לציין שעד אז לא נהגתי 
ללכת בקביעות למקווה־טהרה, זולת ערב ראש 
שעכשיו  חשתי  אבל  כיפור,  יום  וערב  השנה 

לקראת הליכתי לציון אני מוכרח לטבול”.
התקרב  המונית  נהג  בעניין,  מהרהר  בעודו 
לנהר  ומתקרב  הולך  הוא  בדרכו  כאשר  לעיר, 
“אמרתי  וצלולים.  זכים  נראו  שמימיו  גדול, 

לעצמי: הנה המקווה שלי, אלך ואטבול”. 
הנהר,  גדות  אל  יותר  התקרב  הנהג  כאשר 
גילה ר’ יעקב את מה שהיה מובן מאליו: עקב 
קרח  שכבת  מצופה  הנהר  היה  בחוץ  הכפור 
פניתי  וההרהורים,  הספיקות  “למרות  עבה... 
לנהג ואמרתי לו: נא עצור כאן לצד הנהר. הוא 
שאל אותי מדוע, וכאשר אמרתי לו שאני רוצה 
דעתי,  עלי  שנטרפה  חשב  הוא  לנהר  להיכנס 

אבל אני הייתי נחוש”...
לא  אבל  נורא,  היה  הקור  הקרח.  את  “שברתי 
חשתי דבר בעת הטבילה, זולת כוונת הטבילה. 
גופי,  על  המים  קפאו  החוצה  כשיצאתי  אבל 
ורק במאמץ רב החזרתי על עצמי את בגדיי, 
אותה  מאז  לגמרי...  קפוא  כשאני 

טבילה קיבלתי על עצמי לטבול בקביעות!”
“משם הגענו לאזור רחוב פושקינה. לפתע אני 
רואה קשקוש שהיה נראה לי גרפיטי סתמי, אך 
הוא צד את עיניי. אני מסתכל טוב על הקשקוש, 
ואז אני אומר לעצמי: רגע, זה לא קשקוש, אלו 
כלומר  וה”א.  זי”ן  הקודש,  לשון  של  אותיות 
‘זה’. חשבתי: אולי פירוש הדבר  מדובר במילה 
אולי  הצדיק?  קבר  שזה  פה  כתב  שמישהו 
מדובר פה ברמז שמישהו השאיר פה? ראיתי 
מבנה צהוב ונמוך קומה. בחצר היה ניתן לראות 

על הקיר שיש משהו כתוב בעברית”. 
בכלל  שכחתי  גופי,  בכל  אחזה  “ההתרגשות 
ומחובר  קשור  נמצא.  אני  עוינת  ארץ  באיזו 
הייתי לנשמתו הקדושה של רבי נחמן”. ר’ יעקב 
התפלל במקום משך שעה ארוכה, ורק בקושי 

הצליח להיפרד מהמקום. 

מבצע מורכב שהצליח בנס
בלב  ואז,  לאודסה,  חזרתי  קרה.  זה  “למחרת 
אדירה  במהירות  ממולי  שבאה  מכונית  העיר, 
לתוכה.  והתרסקה  נסעתי,  בה  במכונית  פגעה 
נלקחתי  ההכרה.  את  ואיבדתי  באוויר  עפתי 
לבית רפואה, ובאמצע הלילה, בלי הרבה גינונים 
שהכניסו  אנשים,  של  קבוצה  הגיעה  והודעות, 
האחורי,  במושב  אותי  השכיבו  לרכב,  אותי 
לערך  שלמחרתו,  והיום  הלילה  כל  איתי  ונסעו 

עשרים וארבע שעות, עד שהגענו למוסקבה”. 
אפו  תחת  ומסועף  מורכב  במבצע  היה  מדובר 
התארגן  הרפואי  הצוות  כאשר  הק.ג.ב.,  של 
ולהביא  במהירות  יעקב  ר’  את  לחלץ  והצליח 
הצליחו  נס  בדרך  “משם  רפואי.  לטיפול  אותו 
התפללתי  זה  לפני  יום  לארץ.  אותי  להבריח 
רע  מכל  שאנצל  הקדוש  בציון  נפש  במסירות 
ספק  לי  אין   - ולמשפחתי  לארץ  לחזור  ואזכה 
שבזכות זה ניצלתי”, מסיים הרב מור יוסף את 
סיפורו המסעיר, ועדיין מוסיף ומתפלל שזכות 
בגאולה  לחזות  שנזכה  לנו,  תעמוד  רביה”ק 

האמיתית והשלימה במהרה בקרוב ממש.
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אמת הוא בעבודת האדם את הבורא יתברך שמו שיהיה באמת ובתכלית ה
וללמוד הרבה, אבל שיהיה  כל המצות  יכול האדם לקיים  כי  השלימות, 
באמת לאמיתו לשמה שיהיה נדבק על ידי התורה והמצות להבורא ברוך 
הוא - זה קשה מאד לאדם אפילו לעשות מצוה קטנה בשלימות באמת לאמיתו 
מעומקא דלבא, כי לזה צריך הזדככות רב להזדכך חומרו מכל התאוות הגשמיות 
באמת  ה’  את  לעבוד  לבוא  יכול  אז  שלימה  בתשובה  הנעורים  חטאות  ומכל 
לאמיתו, ובאם לאו אזי נותן ח”ו עוד כח להסט”א בתורתו ותפילתו שלא לשמה. 
וביותר קשה לו לאדם לעשות תשובה שלימה על מה שנדמה להאדם שעוסק 
בעצמו  וסובר  בעבודתו  חסרון  שום  בעצמו  רואה  ואינו  תמיד,  ועבודה  בתורה 
למכתו.  תרופה  ואין  בסכלותו  נשאר  נמצא   - ישוב  מה  ועל  גמור,  צדיק  שהוא 
ובאמת מי שאינו משגיח על עצמו בלי הפסק לתקן מעשיו הראשונים ולמצוא 
ולהרהר  עת,  בכל  ושיתחרט  בשלימות,  שאינם  שעה  בכל  בעבודתו  חסרונות 
עדיין  הוא  בודאי   - בעבדות  לו  שהיה  החסרון־השלימות  על  שלימה  בתשובה 

רחוק מהבורא ברוך הוא, וכל העבדות שלו אינו כלום. 
כמו ששמעתי מאדמו”ר מו”ה יצחק מלובלין זלה”ה על הגמרא “ועכשיו שנברא 
במעשיו’,  ‘יפשפש  נוסחא אחת  בגמרא,  נוסחאות  ויש שני  יפשפש במעשיו”, 
נוסחאות  השני  שבין  החילוק  ז”ל  הוא  ואמר  במעשיו’.  ‘ימשמש  אחת  ונוסחא 
לעשות  אותם  למצוא  העבירות  אחר  לחפש  הוא  במעשיו’  ‘יפשפש  כך:  הוא 
אזי  בפועל  עבירות  לו  נמצא  אינו  אם  הוא  ‘ימשמש’  ופירוש  עליהם,  תשובה 
‘ימשמש’ במעשיו הטובים שלו אם הם כתקנם, כי אי אפשר לעשות בלי חסרון, 
כי ימצא בהם איזה פניה חלילה וחס, או שהיה לו לעשות אותם ביותר דביקות, 

ויותר בדחילו ורחימו.
לאמיתו  באמת  ה’  בדרך  ההולכים  האמיתיים  שהצדיקים  הנ”ל,  מכל  נמצא 
בעבדות  חסרונות  תמיד  להם  שנמצא  בתשובה,  תמיד  הם  דלבא  בעומקא 
שלהם, ומי שהולך בדרך זה אזי כל הטובות עולם הזה אינם חשובים אצלו לכלום 
שנאמר  תשובה,  אלא  ‘ועתה’  “אין  במדרש  איתא  והנה  כלל.  מהם  נהנה  ואינו 
‘ועתה ישראל’” וגו’.                    )מאור ושמש(

"עם לבן גרתי, ָוֵאַחר עד עתה"
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