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הוד נדיר חופף על הפרשיות הללו. היקום של האבות נקי ובראשיתי 
ואבותינו מתהלכים בו ראשונים ופוגשים את הכל לגמרי בהתחלה. 
העולם כולו אינו אלא חלל פנוי והרוחניות ריקה ברובה. טרם הילכו 
כאן צדיקים, עוד לא ניטעו שדות התורה, איש לא לימד את אברהם 
אבינו אמונה, וכשיצחק יצא לשוח בשדה לא היה שם מניין, לכאורה. 
האמונה,  את  לפגוש  השבוע  בפרשת  אבינו  יעקב  יוצא  הזה  באופן 

לבד. 

        

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". חרן הזו אינה מרפה, תרח אבי 
אברהם נמלט אליה מאור כשדים ובה קבע את מושבו, אברהם בצו 
נודד ממנה ללכת ארצה כנען, ומאז למרות שחלפו שלושה  שמימי 

את  אליה  מחזירה  היא  ושוב  שוב  דורות, 
בה  נרקם  יצחק  של  השידוך  התורה.  סיפורי 
יעקב  של  שידוכיו  גם  וכעת  אליה,  ובדרך 
אבינו מובילים אליה ובאופן אף מובהק יותר: 
"ויש  כותב המדרש,  זיווגו"  "יש שהולך אצל 
אבינו  יעקב  ויצא(.  )רבה,  אצלו"  בא  שזיווגו 

אינו שולח שליח הוא יוצא בעצמו חרנה. 

וההעדר  הִריק  אל  לעולם,  מחוץ  יציאה  זו 
בבני  מכבר  זה  מיושבת  שבע  באר  שבחוץ. 
ויצחק,  אברהם  במשפחת  דעת,  ברי  אדם 
ויעקב הולך חרנה... הכי רחוק שניתן להעלות 
לעבר  שייכות  ושכנותיה  חרן  הדעת.  על 
של  עתיקות  בתקופות  נטועות  הקדום, 

אבינו  ויעקב  ואליליו,  לבן עם כשפיו  גר  ומוזרות. שם  זרות  אמונות 
יוצא והולך לשם. 

שודד  עשיו  בן  אליפז  הונו.  כל  את  מאבד  הוא  בדרכו   – בלבד  זו  לא 
את כל כספו, וכשהוא שב בקפיצת הדרך אל מקום הר הבית שבבית 
האור  שאריות  את  ממנו  ונוטלת  בעונתה  שלא  החמה  שוקעת  אל, 
האחרונות. כל עולמו של יעקב אבינו אינו אלא חלל פנוי, חשוך, ריק. 

חלל פנוי
הריק מפחיד. אנשים חוששים ממקומות חשוכים וריקים, אדם אוהב 
להימצא במקום מיושב ומואר. הריקנות מסוכנת לא מפני מה שאין 
בה – אלא משום מה שעלול להתנחל בה. מקום ריק מייצר פסולת 

ומזמין צרות, בתוך החלל הפנוי יש מקום לקליפות ובלבולים. 

כל  למעשה  אמונה,  ליצירת  מכון  גם  הוא  הפנוי  החלל  אבל 
מדרגות  וכל  הרוחניות  כל  והטהורים,  הקדושים  העולמות 
עליו  העפר  פנוי.  חלל  בתוך  ונבראו  השתלשלו  האמונה, 
בית  של  המקום  הוא  אל  בבית  אבינו  יעקב  דורך 
המקדש, אבל עכשיו אין שם בית ולא מקדש, יש 
שם חלל. ובתוך החלל הזה הוא פוגש את 
הגלות וכל מאורעותיה. 

ובית מקדש שלישי,  ותיכונן גאולה  גם הגלות היא חלל, כאן תיבנה 
אבל בינתיים הכל חלול וריק וחשוך. הסכנה הגדולה ביותר המאיימת 
על כל חלל פנוי אלו השאלות. ריק מזמין שאלות, והם שוקלות המון, 

במיוחד כשהן רובצות על הלב. 

לפיכך נוטל יעקב אבינו מאבני המקום "וישם מראשותיו", והוא נשכב 
שם  של  בישיבה  שבילה  נלאה  הבלתי  המתמיד  אבינו  יעקב  לישון. 
ועבר ארבע עשרה שנה, יומם ולילה למד ולא נתן תנומה לעפעפיו - 

הולך לישון? "ובלכתך בדרך"?? 

ללכת  אלא  ברירה,  שאין  שעה  ויש  מקום  יש  כאן:  יש  עצום  לימוד 
אותם  להערים  הקושיות  כל  את  לאסוף  השכל,  את  לסלק  לישון, 
למראשותיך - מעל הראש לא בפנים. אל תשאל שאלות, אל תתעקש 
למראשותיך  שם  להיות  לשאלות  הנח  להבין, 

ואתה שכב לך בתוך האמונה. 

אברים ופדרים
ברם יעקב אבינו לא רק ישן בהר, הוא גם בורא 
שם את התקווה הגדולה לכל המצבים הקשים 
את  תיקן  אבינו  יעקב  לעולם.  לבוא  שיתרגשו 
תפילת ערבית. התפילה הזו אחרונה ומאוחרת 

והרקע תמיד חשוך. 

נחשבת  ערבית  ומנחה,  שחרית  כמו  שלא 
קרבנות,  כנגד  תפילות  מדוע?  'רשות',  תפילת 
ובין  בשחר  התמיד  את  הקריבו  המקדש  ובבית 
יש מקום לתפילה,  הערביים. בשני קצות היום 
יש אור, בקצה אחד הוא מפציע ובקצה שני שוקע. כשיש אור אפשר 

להתפלל, אפשר לחייב אותך להתפלל. 

אבל בלילה אין עבודה בבית המקדש, אין קרבנות, אי אפשר לקבוע 
שם מועד לתפילה. אין קרבנות אבל עבודה בכל זאת יש, עבודה מסוג 
היום,  במהלך  התעכלו  שלא  הקרבנות  חלקי  ופדרים,  אברים  אחר. 
נחשבת  ופדרים  אברים  העלאת  הלילה.  כל  ונשרפים  למזבח  עולים 

עבודה של רשות, לפיכך גם ערבית שנתקנה כנגדם, רשות היא. 

יש עבודות יום, קרבנות שלמים ומעשים הראויים להתכבד בהם. אבל 
יש את השאריות, אברים ופדרים, חלקי נפש בלתי שלמים, מחשבות 
מהתפילה.  שברחו  מוח  חלקי  המזבח.  גבי  מעל  שנתזו  מעופפות 
לכדי  נערמים  כל אלו  יחד עם הלב.  ולא התעכלו  רצונות שהתפזרו 
גלות הנפש, ואת האברים הללו, הפזורים והנידחים, פוגש יעקב אבינו 

בהר. והוא מעלה אותם על גבי המזבח. 

הארוכות  השנים  שבמהלך  לנו  מורה  והוא  ערבית,  מתפלל  הוא 
הללו כשנשהה על ההר הריק מבית מקדש, לאורך לילות הגלות, לא 
מעוכלים.  בלתי  ופדרים  באברים  ה'  את  נעבוד  אדרבה,  ידיים.  נרפה 
נשליך אל המזבח את שברי המילים שלנו, את פזורי המחשבות, את 
אור  את  לנו  שתביא  והיא  לילה,  של  עבודה  זו  הנפולים.  הניצוצות 

השחר והגאולה. 

)ע"פ ליקו"ה, חו"מ הל' פקדון וד' שומרים ג'(

היש עבודת ה' בתוך חלל פנוי?

הרשות,  תפילת  ערבית 
 - הלילה  עבודות  כנגד 
ושברי  קרבנות  חצאי 
חייך,  בלילות  אותיות. 
אתה מעלה אותם למזבח.

יום א', י"ז בתמוז תקצ"ב

ַרּבֹוֵתינּו  ּוֵפְרׁשּו  יּוָּלד,  ְלָעָמל  ָאָדם  ...ִּכי 

ְּבלא  ֲאָבל  ּתֹוָרה,  ַלֲעַמל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ת ַהּתֹוָרה, ִּכי ָמָצאִתי  ָעָמל ְּכָלל ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ְקֻדּׁשַ

ְולא ָיַגְעִּתי ַאל ַּתֲאִמין, ֲאָבל ֵאין ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ׁשֹוֵלַח ַעל 

ָהָאָדם ָעָמל ִויִגיָעה ֶׁשּלא יּוַכל ַלֲעמד ּבֹו. 

ֵמֲחַמת  ְמאד  ְמאד  ָקֶׁשה  ֶׁשְּלִהְתַּפֵּלל  ָלנּו,  ָידּוַע  ּוְכָבר 

ֶׁשּלא  ַהְרֵּבה  ְלַדֵּבר  ָּבֶזה  ְוֵיׁש  ָזרֹות,  ַהַּמֲחָׁשבֹות  ִרּבּוי 

ֶׁשְּמַיְּגִעין  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשֶּזה  ַהְּכָלל  ַאְך  ַהְיִריָעה,  ַּתְסִּפיק 

ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְלִהְתַּפֵּלל  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוַמְכִריִחין  ַעְצמֹו 

ְּבֵעיֵני  ְמאד  ְמאד  ָיָקר  ְּבַעְצמֹו  ֶזה  ָּכָראּוי  ְלִהְתַּפֵּלל  ָיכֹול 

ָעֶליָך  "ִּכי  ִּבְבִחיַנת  ְּכָקְרָּבנֹות,  ְוֶנֱחָׁשב  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם 

הַרְגנּו ָכל ַהּיֹום" ְוכּו' ַּכְמבָאר ִּבְדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. 

ֵני ַמֲחָׁשבֹות ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ְּבַיַחד  ַּגם ְזכר ֵהיֵטב ֶׁשּׁשְ

ְּבׁשּום אֶפן, ְוַגם ְזכר ֵהיֵטב ֵהיֵטב ַהּתֹוָרה ֶׁשל ֲאַזְּמָרה 

ֵלאלַקי ְּבעֹוִדי, ּוְתַעֵּין ָׁשם ָיֶפה ָיֶפה, ְולא ִּתְהֶיה ְּבֵעיֶניָך 

ַעל  ַהּתֹוָרה  ְזכר  ְוַגם  יֹום,  ְּבָכל  ִעָּמּה  ְוֵתֵלְך  ִּכיָׁשָנה, 

ְוֵתֵלְך  ָיֶפה  ְּתַעֵּין  ָׁשם  ְוַגם  ַלֵּתָבה,  ַּתֲעֶׂשה  צַהר  ָּפסּוק 

ָּבֶהם  ַנְפְׁשָך  ְלַהֲחיֹות  ּתּוַכל  ה'  ּוְבַחְסֵדי  ֵּכן,  ַּגם  ָּבֶזה 

ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם. 

ָהֳאָפִנים  ְּבָכל  ְלָפֶניָך  טֹוב  ְּבַוַּדאי  ַהִּלּמּוד,  ְּבִעְנַין 

ֶאֶרץ",  ַה"ָּמִגֵּני  ִעם  ַחִּיים  ָהאַרח  ְּכֵסֶדר  ֶׁשַּתְתִחיל 

ְוִתְקַּבע ְלָך ֹחק ָקבּוַע ַּכָּמה ַּדִּפין ְּבָכל יֹום ַעד ֶׁשִּתְגמר 

ם ִיְתָּבַרְך ָּכל ֶהַאְרָּבָעה ֶחְלֵקי ֻׁשְלָחן ָערּוְך,  ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

ּוָבֶזה  ַחֶּייָך,  ְיֵמי  ָּכל  ִּתְנהג  ְוֵכן  ְוכּו'  ְוַתְתִחיל  ְוַתֲחזר 

ֵייִטיב ְלָך ָלַעד.

ּוִמְתַּגְעֵּגַע  ֶהָחֵפץ  ָלֶנַצח  ֶּבֱאֶמת  אֹוַהְבָך  ִּדְבֵרי 

ְלטֹוַבְתֶכם ֶּבֱאֶמת ְלַמֲענֹו ִיְתָּבַרְך ְלַבד לא ִּבְׁשִביל ׁשּום 

ְלַמַען  ַרק  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ַהֶּזה  עֹוָלם  ֶׁשל  ְוָכבֹוד  ְּפִנָּיה 

ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְלַבד.

נתן מברסלב

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

מה שאתה מתייגע מתוך רצון טוב – 
זה בעצמו יקר מאד!

330בס"ד
גליון מס'

ה'תשע"ו

 פרשת 
ויצא

תאריך יום
לחודש

ליקוטי 
מוהר”ן 

ח”א

ליקוטי 
הלכות 

ח"א

ליקוטי 
תפילות 

ח"א

הדף 
היומי  

סוטה

כורסא רסבקלטנה.טשבת

כזרסג רסדקמנה:יא

כחרסה רסוקמאנו.יאב

כטרסז רסחקמבנו:יבג

לרסט רעקמגנז.יגד

לארעא רעבקמדנז:ידה

לברעג רעדקמהנח.טוו

הקושיות הן עניין מסוכן, וכשיעקב אבינו פוגש בהן הוא מניח את האבנים למראשותיו, זורק את השכל והולך לישון.



צדקה, אא

אזמרה לאלוהי בעודי פרק י"ט ]ג[
בימים הרבים ההם  "ויהי  וכן אבותינו כשהיו במצרים כתיב: 

אל  שועתם  ותעל  ויזעקו  העבודה  מן  ישראל  בני  ויאנחו 

האלהים".

בארנו במאמרים הקודמים את העצה הנפלאה של 'אנחה' 
מצרים,  מארץ  ישראל  של  הגאולה  התחיל  מכאן  אשר 

כאשר עם ישראל התאנחו מעומק ליבם להשי"ת.
ויקרה מאוד למעלה, כמו שגילה  זו חשובה  והיות ועצה 
רביז"ל בכמה תורות בליקוטי מוהר"ן ובשיחות, והיא עצה 
לכן אמרנו להרחיב  דרגא שהוא,  בכל  לכל אחד  השייכת 

עוד בענין נשגב זה.
***

דביקות בהשי"ת על ידי אנחה
היהודי  לרבו  פעם  הגיע  מפשסיחא,  בונים  ר'  הרה"ק  א[ 
זה  מה  לכם  אומר  אני  הקדוש:  היהודי  לו  ואמר  הקדוש, 
דביקות. היה פעם קצב אחד שגר בקצה אחד של העיר, 
שהשמש  ראה  ופתאום  בחנותו,  שבת  בערב  והתעכב 
עומדת לשקוע, סגר חנותו, ורץ לביתו שבקצה השני של 
העיר. ובאמצע עבר דרך בית הכנסת, וראה שכבר עומדים 
באמצע התפילה, תפס את ראשו ואמר: "אבוי לי"! וסיים 

היהודי הקדוש: זהו דביקות!!! 
במחשבתו  שדבוק  מי  הוא  שדביקות  נדמה  פעמים  כי 
לגמרי בבורא עולם, כמו שרואים אצל הצדיקים הגדולים, 
ובפתע  שנמצא,  היכן  שנמצא  יהודי  כל  באמת,  אבל 
פתאום נזכר בבורא עולם, ומתאנח על ריחוקו, זה מראה 
על דביקות בהשי"ת. ובדרך זה יכול כל אחד להיות דבוק 
בהשי"ת, כי אם אמנם הוא רואה את גודל ריחוקו מהשי"ת, 
ואינו רואה שום עצה לנפשו, איך יזכה להתקרב להשי"ת, 
לכל הפחות יתאנח על הריחוק, ויראה להשי"ת את כיסופיו 
להתקרב אליו, וכך הוא נעשה דבוק בהשי"ת, וזהו בעצמו 

תחילת הגאולה הרוחנית שלו.
אנחה מגלה את היהודי שבתוכו

ב[ וכמו כן סיפר הרה"ק חנוך העניך מאלכסנדר ז"ל מעשה 
בקצב אחד, שהיה חותך את הבשר, ולפתע פתאום ראה 
בית  אל  ורץ  סכינו,  את  תיכף  השליך  השבת,  נכנס  שכבר 
ריצה,  כדי  תוך  דודי'  'לכה  תפילת  באמצע  ונכנס  הכנסת, 

ונאנח אנחה גדולה.
וסיים המעשה באומרו: אנחה זו, לא היתה של הקצב אלא 

היהודי שבתוכו התאנח.
מתוך  ישראל  בני  "ויאנחו  הפסוק  לבאר  אפשר  וכך 
העבודה", כלומר שאפילו שישראל היו שקועים בעבודת 
מצרים במ"ט שערי טומאה, בכל זאת 'מתוך העבודה' זעקו 

ומכאן  והתאנח,  זעק  שבתוכם'  'היהודי  היינו  ישראל'  'בני 
התחילה ישועתם.

ג[ כי בכל יהודי יש את החלק החיצוני שזה הגוף המגושם שלו 
שבו,  היהודי  הפנימי  החלק  את  ויש  מהשי"ת,  אותו  שמרחיק 

שנמצא עמוק בתוכו. אלא שבמשך הזמן ככל שאדם משתעבד 
לגופו ומתרגל ללכת אחר הרצונות שלו, כך הוא שוכח את נשמתו, 

ואינו מרגיש את היהודי שבו. 
הטרדות משעבדות את האדם שישכח נשמתו

ד[ אבל בכל זאת תמיד יש את נקודת היהדות שעומד בפנים וזועק שהוא קיים, 
ואינו מניח ליהודי לעשות עבירות בשלוות הנפש.

ומה עושה היצר הרע בשביל לדכאות את נקודת היהדות? הוא משעבד את האדם בטרדות 
רבות ובדאגות מרובות, עד שלא יהיה לו פנאי כלל לחשוב ולזכור את הנשמה, ולהקשיב לקול 

הטהור המתנגן בכל יהודי.
וזה עיקר הנצחון של היצר הרע, לכבוש את הנשמה בטרדות ובלבולים, עד שישכח שיש כזו 
מציאות הנקראת נשמה. וזה היה העצה של מצרים נגד עם ישראל, מחשש של 'פן ירבה ופן 

יפרוץ', לשעבדם בעבודה קשה וכמו שכתוב 'ולא שמעו אלי מקוצר רוח ועבודה קשה'. 
ה[ והוא המציאות של רוב העולם, שטרודים ורצים אחר קיום החיים שלהם, כל אחד בעניניו, 
עד שאין רגע של יישוב הדעת לזכור את הנשמה. וכך היו ישראל במצרים הרבה שנים. עד 
שיום אחד 'היהודי שבתוכם' התעורר והתחיל להתאנח – 'ויאנחו  בני ישראל מתוך העבודה' 

ומכאן התחיל להתגלגל ישועתם.

והיא 

עצה פשוטה כל כך לקיום, כי אפילו שנמצאים במצב של טרדה, בכל זאת תמיד אפשר להתאנח 

להשי"ת מתוך היהודי שבתוכו, על ריחוקו מלימוד, קדושה, תפילה, אמונה, מידות טובות וכו'.

יכול  ואיני  למצרים...  עבד  אני  הנה  בהרגשה  לשקוע  לא  בעצמה,  הנפילה  כדי  תוך  ואפילו 

לעשות כלום, אלא יתגבר להתאנח, ולא יסכים למציאות הזו של השעבוד, שהרי באמת בתוך 

תוכו הוא יהודי.

בלי  אפילו  מצבו,  על  יתאנח  אלא  להתאנח,  שבתוכו  היהודי  שיתעורר  לחכות  צריך  ואין  ו[ 

הרגשה כלל, וככל שירבה באנחות אלו, ויאמין שהם יקרות מאוד למעלה, כך ממילא יתעורר 

הנקודת היהודי שבתוכו, עד שבהמשך יוכל להתחיל לראות גאולה בכל מיני ענינים ברוחניות.  

נקודה טובה.
שמע,  קריאת  קראתי  בציצית,  התעטפתי  תפילין,  הנחתי 

דישה  בעקביו  לדושן  אדם  של  שדרכו  יומיומיים  מעשים 

הנעשה  להרגל  הם  הופכים  משים  שמבלי  עד  דישה,  אחר 

הדש  כשור  נעשה  כלשהיא,  במחשבה  לחונם  מבלי  מאליו 

בתבואה ההולך במעגל ללא הפסקה, הולך הוא לשם הליכה, 

כך הוא מניח תפילין מהסיבה הפשוטה 'שהרי כבר שלושים 

שנה שאני מניח תפילין'.

זו נלחם רבינו, רבינו דורש מאיתנו לחיות  אל מול קביעות 

בכל  לחוש  תשמעו',  בקולו  אם  'היום  זה  יום  את  יום  בכל 

שצונו  בוראי  מצות  "לקים  הולך  אני  הנה  כי  תפילין  הנחת 

והיו  ידך  על  לאות  וקשרתם  בתורתו  ככתוב  תפלין  להניח 

לא  תפילין  הנחת  שלפני  יחוד'  ה'לשם  עיניך",  בין  לטטפת 

לנים, אלא הנחת תפילין כולה  נים  בין  נאמר כמלמול עייף 

הופכת ל - "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה".

על כן ענין ההתחזקות, שהאדם מחזק עצמו, ומרגיש שמחה 

עד  חשוב  הוא  לעשות,  שזכה  טובות  הנקודות  עם  בלבו 

למאד, ויש בו תועלת עצומה, התעוררות גדולה ותנופה רבה 

להמשך דרכו בעבודתו את בוראו יתברך.

מי פתי יוותר על רכוש יקר...

אחר  והחיפוש  זו  מהתחזקות  יש  מרובה  תועלת  ועוד 

הם  חשובים  כמה  האדם  שיראה  שאחר  טובות',  ה'נקודות 

נקודות טובות אלו,  ועד כמה יקרים הם לפני אדון כל, לא 

יתכן שלא ירצה ולא ישתוקק לעשות טוב עוד ועוד...

כי כאשר האדם מרגיש באמת שהמעט הטוב שהוא מחיה 

עצמו בו, הוא כל כך טוב ומעולה, איך יתכן שהוא יסתפק 

במעט הזה בלבד? כי אם הוא אכן מסתפק בזה, ונפשו לא 

שכבר  הטוב  על  וכהנה  כהנה  להוסיף  ותשתוקק  תכסוף 

עשה, אות וסימן הוא כי שמחתו אינה שלימה ומוחלטת. 

ומלבד זאת זה הרי זלזול בקדשי ה'.

הבה נתבונן, כיצד יתכן דבר כזה, שניתנת לו לאדם 

מה  על  נוסף  יקר,  ברכוש  לזכות  האפשרות 

שיש לו כבר, ומרפה ידיו ואינו נוטל?... 

מהיכן זה נובע?...

כי אם אינו שש לקחת עוד, ככל הנראה אינו חש ומרגיש את 

חשיבות הרכוש הבא לידו.

שלא  הסיבה  היא  טובה,  בנקודה  השמחה  שחסרון  כלומר, 

ישאף לרכוש עוד ועוד נקודות טובות. ודבר זה הוא הפסד 

התקדמותו  וכל  והעתיד,  ההוה  על  והן  העבר  על  הן  גדול 

בעבודת ה' בחיות ובשמחה מוטלת בספק רב...

 להתחנן להשי"ת להעריך הנקודה טובה

וכיאות את ערכן של הנקודות   אי לכך, כדי שירגיש כראוי 

התקדמותו  להמשך  חזקה  לתנופה  לו  שיהיו  כדי  טובות, 

בתפילה  להרבות  צריך   - ית"ש  בעבודתו  והתעלותו 

עשיה  כל  כראוי  ולהעריך  לדעת  באמת  שיזכה  ובתחנונים 

טובה  נקודה  כל  של  חשיבותה  ירגיש  וממילא  שבקדושה, 

שזוכה בעניו לעשות.

כלומר, כי באמת כל עובדא דקדושה שהאדם זוכה לעשות, 

היא יקרה לאין ערוך, וכל חפציך לא ישוו בה. וכדי להרגיש 

להרבות  צריך  באמת,  שהיא  כמו  טובה  נקודה  של  ערכה 

האדם  עוביות  עקב  כי  יתכן  כי  כך.  על  להשי"ת  להעתיר 

וגשמיותו לא יזכה להבין ערכה של עשיה דקדושה, ותפילה 

בודאי תועיל לזה.

מאירות,  טובות  בנקודות  האדם  נפגש  ושעל  צעד  כל  על 

תפילין,  ציצית,  כגון:  מצב,  בכל  בהן  עצמו  לחיות  שאפשר 

וכיוצא  וברכות המצוות  ידים, אמירת ברכות הנהנין  נטילת 

בזה. כל אלו הרי הם דברים טובים ונפלאים באמת לאמתן, 

שערכן לא יסולא בפז.

זאת  תהיה  ומעלתן,  טובתן  את  להרגיש  יזכה  וכשהאדם 

דרכו  להמשך  ערוך  לאין  והתחזקות  התעוררות  עבורו 

בעבודת השי"ת. כי כפי מידת שמחתו בהן, כן בהכרח ישאף 

וישתוקק לעוד ועוד, בלי גבול...

את  מרגיש  שאינו  ברור  הדבר  לעוד,  שואף  אינו  אם  כי 

תמיד  ישבח  בפיו  אמנם,  עושה.  שהוא  המצוות  חשיבות 

את חשיבות המעשים טובים, אך לבו רחק ממנו, והא ראיה, 

שאם הם כל כך טוב, מדוע אינו שואף לטוב נוסף?...

יעזרנו השי"ת לזכות לראות את הטוב אשר בנו ובמעשינו 

ולחדש כנשר נעורינו, אכי"ר.

כוכבי אור
הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

ש'בת ב'ו ת'חפש
נבא לקבל שבת פרשת ויצא לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות 

עירובי תחומין ה"ו שבהם מגלה עוצם כח השבת, למצוא 

מחסה ועצה, לברוח מכל צער, מכל כח של עשיו שרודף 

להפיל את האדם מהשמחה.

פתיחה 
חוץ  לצאת  שאסור  השביתה  שענין  מגלה  מוהרנ"ת 

לתחום ביום השבת, הוא יסוד קדושת ישראל. כי על 

האדם להיות בתוך תחום הקדושה בכל עת, אשר זה 

עלינו  שנמשך  הקדושה  כח  שהוא  אמה,  אל"ף  בחי' 

וכו'  שנאבדו  אורות  אלף  בחי'  שהוא  השבת  בכניסת 

והוא  השבת,  ביום  זה  אור  עלינו  מחזיר  רבינו  ומשה 

ויקרא,  חומש  בתחילת  שנמצא  הקטנה  האל"ף  בחי' 

כי עיקר קריאת הקדושה לכל נפש מישראל הוא ע"י 

שיקבל אילוף ועצת רבינו שמלמדינו דעת ללכת בדרך 

איך  רפ"ב(  סי'  )לקו"מ  וגו'  אזמרה  במאמר  המבואר 

להחיות  שיש  להבין  ישראל,  בקדושת  תמיד  לשמוח 

הנפש בכל עת מכל לימוד שלומדים ומכל מצוה ודבר 

שבקדושה שיש בנו, כדי שנרגיש קרוב להשי"ת ונוכל 

להתפלל ולנגן בכוונה ושמחה לעסוק בעבודת השי"ת 

מאד  רחוק  שהוא  לאדם  נדמה  כאשר  וגם  חיות.  עם 

ואינו עושה כלום וגם עובר מה שעובר ברוחני ובגשמי, 

אסור לעשות מזה עסק כי הכל טעות ומעשה יצר הרע 

למשוך האדם לשכחה ולנפילה לבטלו ממה שבאמת 

הוא כן יכול לעשות וזה כל מה שצריך לעשות באותו 

עת, והיצר הרי מתנכל להפילו ע"י מה שעובר כדי שגם 

לא  זה  גם  דבר  של  לאמיתו  עבודתו  עיקר  שהוא  זה 

יעשה, ולזאת יש עצה איך לבטל התגברות המחשבות 

לב  ועל  הנפש  על  מתלבש  שהוא  דרך  בכל  והמדמה 

איש הכשר, והוא נמשך לחלישות דעת ודרכי העצבות 

של  במציאות  להמצא  נמשך  והוא  הצדקה,  מקבלים 

הוא  והעצה  יהודי,  של  בחיות  ותודה  שמחה  חסרון 

לעורר כל מעשה טוב שיש בו ולהזכר בו בדרך שרואה 

וכו',  שמים  לכבוד  דבר  עשה  שבאמת  המצוה  אור 

נמצא  ממש  שהוא  שרואה  עד  בו,  שיש  הטוב  ורואה 

בזה  אותנו  מלמד  רבינו  כי  והטוב.  הקדושה  בתוך 

שצריך האדם לעסוק בענין חדש כזה, לא רק ללמוד 

ולעשות וכו' ולשמוח בעצם הלימוד ולהיות בשמחה 

וכו', רק יש עתים שיש  עם מה שממש רואה שזוכה 

לעסוק בעוד דרך עבודה להתקרב להשי"ת ואל החיות 

של הקדושה, וזאת ע"י שיעסוק בעיון לחפש בעצמו 

נקודות טובות, ולדון את עצמו לכף זכות )מובן שזאת 

יצליח כאשר גם יקבע הזמן לדון את עצמו בעצמו על 

מעשיו ולהתעורר לתשובה, אבל איך שיהיה בין שכבר 

הצליח למעשה או לא, יש להתחזק בכל דרך אפשרי 

החיפוש  שמחשבות  עד  שיצליח(  כדי  זאת  ובאמת 

זה קשה  גם אם  ידחו ממנו מחשבות הריחוק,  האלה 

תעשה  ועל  בשב  וממילא  בזה,  יעסוק  הצליח,  ולא 

עצב  של  שטות  מחשבות  יחשוב  שלא  במה  היינו 

ודמיון, שהרי אין מקום לשני מחשבות והוא הרי עוסק 

בחיפוש ההתקרבות להשי"ת, עי"ז יסתלקו המחשבות 

גדולה  התחדשות  יקבל  עוד  והוא  אותו,  המבלבלים 

כאשר יזכה שכח הקדושה תחזור אליו, כי ימצא שיש 

בו טוב אשר בזה יש להמשיך באותו עת עד שיכול לבא 

לתפילה בכוונה וחיות ולחזור לתורה ולעבודה כראוי.

בכח מדת הרחמים שייך למצוא את הטוב
והנה ידוע שאע"פ שעצה זו הוא פשוט וקל, הרי באמת 

זאת נמשך ממידות הרחמים ממה שמשה רבינו פעל 

הסליחה ומ"ש אני אעביר כל טובי וגו' היינו שהשי"ת 

רחוקים  לפעמים  שאנחנו  אע"פ  באמת  בנו  רוצה 

מחמת המניעות העצומות שיכולים לבטל האדם וכו', 

סגור  הרי  הרחמים  למידת  זוכה  אינו  האדם  וכאשר 

ממנו אור דרך החיים, והאדם מתחכם בהרבה חכמות 

וסברות כאילו זו לא דרך כלל, ובלתי אפשר לקיים זאת, 

ודרכי  הסברות  עובד.  לא  וזה  ניסה  שכבר  שנדמה  או 

רחוק  שבאמת  גורמים  והם  רבים,  הם  ההתחכמות 

מאד שהאדם יקבל בליבו דרך זה, ואז רק כאשר האדם 

מצליח בתורה וכו' יש לו חיות וכך דרכי האדם להיות 

מה  עובר  כאשר  אך  עצמו,  להחיות  במשהו  עסוקים 

זה  ולפעמים  וכו'  עושה  אינו  שבאמת  נדמה  שעובר 

שבור  ונהיה  האמת,  שזה  וחושבים  ענוה  לדרך  נדמה 

באמת באמת, וכך עוברים החיים, כי אין מכירים באור 

והלימוד של רבינו של שמחת הנפש  האל"ף האילוף 

תמיד.

בשבת יוצא קול הקורא לכל אדם להיות קרוב להשי"ת

אור  שפע  כלל  שהוא  זה  לימוד  לקבל  הכח  ובאמת 

ביום  נעשה  זאת  ישראל,  נפשות  שמחיים  הצדיקים 

את  הצדיקים  קדושת  בכח  מקבלים  אנו  שבו  השבת 

אלף  בחי'  שהוא  שבת  של   החדשה  הנשמה  שפע 

לשמחת  הנפש  למנוחת  זוכים  אנו  ועי"ז  אורות, 

השבת לחזור לראות שאנו קרובים להשי"ת, והעיקר 

הוא לעשות נחת רוח וכו' ובזה הרי אנו זוכים למצוא 

דרכי אמת שמחיים האדם בנועם השבת, ואז אור כל 

מצוה מאיר ומעטר את הנפש בכתרי אמונה ודעת, כי 

בשבת נמשך על כל אדם הכח של המנוחה והשמחה, 

הכח להיות קרוב להשי"ת ולהתחזק תמיד בדרך בחי' 

אל"ף זעירא של ויקרא, שמשם יוצא קול שקורא לכל 

אדם להתחיל מחדש להיות חלק של בנין המשכן בנין 
הקדושה בעולם, כתינוק שנולד בבחי' הבל פה שאין 
ולזאת עיקר קדושת ישראל הוא ע"י קבלת  בו חטא, 
לבחי'  שבת  לתחום  אדם  כל  נכנס  בו  כי  כראוי,  שבת 
אלף אורות דקדושה והוא יכול למצוא הכח של חיות 

ושמחה בכל עת.

אלף  פעמיים  בחי'  הוא  שבת  לתחום  הכניסה  אבל 
בכח  מתגלה  שהוא  נורא  לימוד  עוד  יש  כי  אורות, 
הצדיקים השלימים אשר גם הוא מוכרח לכל אדם כדי 
שיהיה קבוע בתוך תחום הקדושה, וכאשר תחום שבת 
להיות  הקדושה  תחום  כך  אמות,  אלף  פעמיים  הוא 
מאלף  שרבינו  לימודים  שני  בכח  הוא  עת  בכל  יהודי 
ומורה לנו דעת, ובזה ניגש להזכר בכלל ענין לימוד זה 
שהוא יסוד גדול בדרכי עבודת השי"ת שהתגלה באור 
נוראים  דרכים  בכמה  בספ"ה  ומבואר  הבעש"ט  דברי 
ואיך  לנו  גם  שייך  הענין  גם  איך  מראה  רבינו  ובדברי 

נזכה ללכת לאור לימוד נורא זה.

הלימוד השני - איה מקום כבודו
כי באמת הענין שמתגלה בדברי רבינו )לקו"ת סי' י"ב( 
במאמר 'איה' וגו' הוא יסוד גדול ושייך לנו, ועלינו לעיין 
היטב  לב  ולשים  המתבאר  כלל  להבין  לדרוש  היטיב 
בלב  להכניס  למעשה  להבינם  בפרט  הדברים,  להבין 
דקות דרך העצה ולמצא טעם עמקות הענין למעשה 
בדרך שנזכה לקיימם בתמימות ובפשיטות, אשר לזה 
נזכה רק בכח קדושת השבת, כי בכח דעתנו הפשוט 
הדרך  למצוא  בפרט  זה  ענין  להבין  לזכות  לנו  קשה 
שער  לנו  יפתח  השבת  קדושת  בכח  אבל  למעשה, 
ולהיות  לאמונה  להתקרב  כבודו  מקום  'איה'  למצוא 
קרוב להשי"ת תמיד בכל מצב, ועי"ז להפך באמת כל 
עיכוב וירידה למציאות של עליה והתחדשות, כי בכח 
השבת נקבל אור דברי רבינו ועצם כח מידת הרחמים 
שבבחי' 'איה' שעי"ז נוכל ללכת בדרך זה, כי החכמות 
לו  יש  ועי"ז  דעתו  מתוך  קובע  שהאדם  ומה  שלנו 
קושיות על עצמו ועל מה שעובר עליו ועל כלל ישראל 
האדם  לרחק  ויכולים  מזיקים  האלו  החכמות  כל  וכו', 
ישראל  מקדושת  הנופלים  כל  ובאמת  מהקדושה, 
עלינו  אשר  החכמות,  אלו  ע"י  רק  הוא  וכו'  לכפירה 
להיות  לא  אבל  התורה  בדרכי  להתחכם  מאד,  להזהר 

חכם וחוקר. 

ויסוד הדבר הוא שיש עת שהאדם נמצא בתוך הקדושה 
בתוך התגלות הכבוד של השי"ת בתורה ותפילה, ועליו 
לזכות אז לבטל כבודו לפני האמת ולהתדבק בהשי"ת 
לראות שזכה להעלות הכבוד ולשמוח בזה מאד. אבל 
יש מה שעובר על האדם והוא אינו נמצא במקום של 

מאד,  ועסוק  טרוד  הוא  לפעמים  הקדושה,  התגלות 

רחוק  שהוא  ובהרגשה  במחשבה  הדבר  שעיקר  ויש 

מלחשוב מאמונה, עד שיש שהוא ממש נמצא במקום 

נמוך מאד במחשבה וליבו סתום ואטום לגמרי כאשר 

בעוה"ז יכול להיות בגשמי שאדם נמצא במקום שאין 

יש  ואז  ח"ו,  ע"ז  של  רע  במקום  ואפילו  יהודים  שם 

להבין שבאמת צריכים לעבוד להשי"ת גם במצב הזה 

ועי"ז יכול מיד לעלות לאור הכבוד.

ונפל מאד חס  כי אפילו כאשר האדם רחוק מעבודת 

יתברך,  מה'  מאד  מאד  הרחוקים  למקומות  ושלום, 

שהם בחינת מקומות המטנפים, רחמנא לצלן, אעפ"כ 

האלו  במקומות  גם  כי  כלל,  בעולם  יאוש  שום  אין 

בבחינת  יתברך  מכבודו  מאד  רחוקים  שהם  אע"פ 

אם  אעפ"כ  שם,  שמבאר  כמו  אתן,  לא  לאחר  וכבודי 

ריחוקו  גודל  שרואה  מחמת  כבודו  את  ויבקש  יחפש 

"איה  ויבקש  ויחפש  ויתגעגע  ויצטער  יתברך  מכבודו 

מקום כבודו", אני איני רוצה את כל מה שיש פה, אינני 

רוצה מרצוני להיות פה במקום רע ורחוק, ואיני רוצה 

נסיונות כאלו לא בלב ולא במחשבה וכו' אני מאד רוצה 

את הטוב, את מה שהנפש שלי רוצה באמת, )ובוודאי 

בזה האדם צריך להתגבר בתשובה ואע"פ שנדמה לו 

שרוצה ח"ו, הרי ימצא מה שבכל זאת אינו רוצה הרע 

לגמרי וכו', ועי"ז יתגבר ויצא משם( כל עיקר רצוני הוא 

פה,  גם  נמצא  בוודאי  אשר  להשי"ת  קרוב  להיות  רק 

שהרי הוא לבד מחיה הכל הוא לבד מחיה אותי ואני 

חי רק משפע חיים שנותן לי, ולזאת אני מחפש איה 

מקום כבודו.

כשמחפש 'איה' מהפך ירידה לעליה גדולה
והנה כאשר האדם ילך בדרך זה, שהוא נמשך ממידת 

הרחמים ממה שהצדיקים מגלים דרכי עבודה נוראים, 

ובדרך זה הוא שייך גם לנו, הרי אם יתחזק לחפש 'איה' 

וכו', עי"ז יתהפך הירידה לעליה גדולה, כי ירידתו והוא 

למקום שהרע יונק מבחי' שנקרא 'איה' מבחי' ריבוי אור 

וכו', אבל אם רק מחפש את השי"ת יעלה לבחינת איה 

שמתגלה  הרחמים  מידת  שורש  שהוא  הקדושה  של 

בשבת והוא בחינה גבוה מאד מאד, כי איה הוא מאמר 

סתום, שהוא למעלה מן הכל ששם יש התגלות כבודו 

יתברך בכל מקום, גם במקומות הסתרה, כי באמת 

גם ההסתרה מקבל כח משם וממנו דייקא מקבלין 

חיות המקומות הרחוקים, והנה ענין זה גם הוא 

בחי' אלף וכח של אלף אורות דקדושה אשר 

אנו מקבלים ביום השבת, וכלל אור 'איה' 

נזכה ע"י קבלת השבת בקדושה.

בעיירה קיבליטש שבאוקראינה פשטה השמועה כי מלמד מיוחד במינו הגיע 
לעיירה, היודע להמחיש לתלמידים בצורה נפלאה את דברי המשנה והגמרא, 
מתפללים  תלמודם,  על  היטב  לחזור  יודעים  הם  שמים,  יראת  בהם  מחדיר 
בחשק, ואת הפרוטות שמקבלים בביתם לקנות בהם מיני-תרגימא, נותנים הם 
לצדקה!  תוך תקופה קצרה כל יהודי העיירה חפצו שרבי פנחס ילמד את בניהם, 

עד שנתרבו תלמידיו.
מעת לעת, כשהיה רבי פנחס נוסע לאומן, היה רבי נחמן מטולטשין אומר לו: 
דברים  באוזניהם  וכשתאמר  אתה,  ברסלב  מחסידי  כי  לתלמידים  תגלה  "אל 

מספרי רבינו, אל תציין מהיכן הם לקוחים". 
ה'  לעבודת  הלב  את  הממשיכות  נלבבות  שיחות  תלמידיו  עם  שח  פנחס  רבי 
"כתוב  פותח:  היה  כך  אלא  הדברים,  מקור  את  להם  סיפר  לא  אולם  יתברך, 

בספרים הקדושים...".
אתא ובא ערב ראש-השנה. רבי פנחס נראה כשהוא עולה אל העגלה וצרורו בידו. 

"רבי, להיכן נוסעים אתם?", הביטו בו כמה מתושבי העיירה בפליאה. 
הוא לא גילה לאן פניו מועדות. הוסיפו ושאלו היכן ישהה בחג, התחמק  ואמר כי 

עניינים חשובים לו מחוץ לעיר. וכך נסע אל הקיבוץ הקדוש באומן. 
חלפו להם השנים, רבי פנחס נוכח לראות כי התלמידים קשורים אליו בקשר 
אמיץ, הם כבר גדלו לנערים בני דעה וחלקם בני חמש-עשרה. שמא לטובתם 
עליו לספר להם מהו מקור הדברים שכבר שנים ארוכות הוא אומר באוזנם?  
בנסיעתו הבאה לאומן, שיתף את רבי נחמן מטולטשין במחשבותיו, ורבי נחמן 

השיבו: "אכן, הגיעה העת לגלות את האמת; הבוחר יבחר והחדל יחדל". 
כשסיפרו הנערים להוריהם על סודו של המלמד רבי פנחס, דומה היה הדבר לרעם 
מתגלגל באמצע יום בהיר, כי באותם הימים היתה ההתנגדות גדולה מאוד.    רוב 
ששה-עשר  ורק  אבותיהם,  בפקודת  פנחס  רבי  את  עזבו  התלמידים  של  רובם 

תלמידים נשארו עמו, הם גדלו לימים ליראי ה' מופלגים.
ראשי המתנגדים עשו אסיפה דחופה, לטכס עצה ותחבולה איך להציל את בניהם מרבי 

פנחס. נמנו וגמרו לשלוח את חיים הקצב, בריון העיירה, להכותו. 
בשבת אחרי צהרים, כשהוא שבע-שינה ומדושן, קם הקצב, לבש את מחלצותיו 

בשמחה, כהולך לקיים מצוה גדולה, ויצא את ביתו. 
הוא התגנב אל בית-המדרש. עלטה שררה בפנים, באותה שעה החל רבי פנחס 

לומר תורה מליקוטי מוהר"ן. 
חיים עומד בפתח ומביט בדמותו הקטנה של רבי פנחס ואומר לעצמו: "עם אדם 
חלוש כזה - בנגיעה אחת אגמור את הענין. אין לי מה למהר, אשב כמה רגעים 
ואשמע מה הוא מדבר".    הדברים ששמעו אוזניו פלחו את לבו לב האבן. עיניו 

החלו זולגות דמעות. 
לאחר ההבדלה, ניגש אל רבי פנחס בלב כנוע, כשדמעתו על לחיו:

"תמחלו לי! אני מצטער על הכל. האם ביכולתי לחזור בתשובה?".
רבי פנחס, שלא ידע מאומה על התכנית שנרקמה נגדו, השיב לו: "בוודאי, בכוחו 

של רבינו הקדוש מברסלב אתה תזכה לתשובה שלמה ".  
אבל חיים אינו מרפה ומתחנן ובוכה: "רבי, חטאתי נגדך, מחל לי".

"על מה אני צריך למחול לך?" לא הבין רבי פנחס.
"דעו לכם, שאם הריבונו-של-עולם לא היה נותן לי את המחשבה לחכות רגעים 
אחדים ולשמוע מה מדברים פה בבית-המדרש – כבר לא הייתם בין החיים. משום 
ששכרו אותי להכות אתכם, והבטיחו לי עולם-הבא עבור זה. אנא מכם, תמחלו לי!".  

"אני מוחל לך בלב שלם", השיב רבי פנחס.
למחרת הופתעו המתנגדים לשמוע כי חיים הקצב נראה בבית-הכנסת כשהוא 

עטוף בטלית ומעוטר בתפילין עומד ומתפלל בדמעות שליש!
בתוך כך סיפרו עדים נאמנים, כי שמעו את חיים מספר שקיבל על עצמו לא 
לגלח את זקנו יותר, ויתירה מכך: הוא התחבר עם הברסלבר חסידים, ומזהיר את 
כל שרק מוכן לשמוע, כי מי שייגע בהם לרעה, ובפרט ברבי פנחס – מרה תהיה 
אחריתו.   המה ראו כן תמהו מה גדול כוחו של רבינו הקדוש, אפילו שנים רבות 

לאחר הסתלקותו, להשיב בנים תועים לאביהם שבשמים.
רבי  את  מטש'נסטכוב  משה  ר'  החסיד  ביקר  מעשה,  אותו  לאחר  רבות  שנים 
ה',  לעבודת  בלילה  כארי  קם  הוא  כי  וסיפר  בשנים,  מבוגר  כבר  שהיה  חיים, 

והליקוטי-תפילות שלו היה בלוי כולו מדמעותיו.  

הבריון ששב בתשובה



בני הנעורים
בלבולים עם ישוב הדעת

עלהו לא יבול

המשך הלכות כבוד אב ואם )י(
כיבוד הורים הגורם לבן צער או סבל רב 

א. אם בגלל כבוד ההורים נגרם לבן צער וכיוצא בזה.
)א( אם הוא רק צער או עגמת נפש או סבל מועט או כרוך רק בטירחה - הבן 
חייב לשמוע בקול ההורים ולעזור להם בכל דבר שהם זקוקים ]ויש אופנים 
בארנו  וכאשר  מעבודתו  להתבטל  וכן  זה  לצורך  מכספו  להוציא  שחייב 
במאמרנו הקודמים[. אבל אם גורם לו צער גדול גופני או נפשי, או יחלה בגלל 
זה – אינו חייב לקיים מצוות כבוד אב ואם )ראה: מהרי"ק קסו ג. ויברך דוד פסקים ב ו. 
כבוד או"א כהלכתו א יד-טו(. וי"א שאינו פטור רק בצער רב הנמשך הרבה זמן. אבל 
אם אינו צער ממושך, חייב )תשובות והנהגות ב תמד ובח"ג ערה(. ובכל אופן אסור 

לבן לבזותם בכדי למנוע מהם שלא יצערוהו )וי"ד ה לד יט(.
)ב( אם ההורים מבקשים מהבן לעשות דבר שיש בו חשש סכנה – י"א שחייב 
לעשות מה שביקשו, כי המצוה מגינה עליו שלא יקרה לו דבר )ראה ספר חסידים 
מד(.  רמ  ללב  )יפה  שביקשו  מה  לעשות  שאסור  וי"א  בהשלמות(.  שערים  מאה  שמא. 
כן גם  ודאי מחויב לעשות  אמנם אם הבן עושה כדומה לזה לצורך פרנסתו, 

להורים )כבוד או"א יא יא(.
)ג( אם הדבר גורם בזיון גדול לבן, נראה שאינו מחויב )וי"ד פסקים ב ז, וכמ"ש בתורה 
לשמה )ער( שאינו חייב לעשות דבר שיראה כשוטה. ובתשורת שי ער ד"ה ומ"ש, שאינו מחויב 

לעשות דבר שיהיה כמבוזה בעיני הבריות(. 

להפרעה  יגרום  הדבר  אם  אזי   – השלום-בית  יופרע  ההורים  כבוד  בגלל  אם  ב. 
נוח'  'אין  רק  מהותית בשלום הבית, פטור מלעסוק בכבוד ההורים. אבל אם 
הבן  חייב  ההורים,  אצל  הבעל  מביקורי  או  להורים  עוזר  שהבן  במה  לאשה 
לקיים מצות כבוד אב ואם. ובפרט אם אין טענת האשה סבירה וצודקת. ובכל 
אופן חייב הבעל להסביר לאשתו את גודל החיוב והזכות בקיום מצוה זו ושגם 
היא חייבת בכבודם, ולעשות כל השתדלות שתסכים לזה מרצונה )ראה: שבט 
הלוי ט קצז. תשוה"נ ב תמד. שו"ת וי"ד קז ובהשמטות. כאו"כ יג ו. וראה דוגמאות למעשה ביברך 

דוד על כבוד או"א ה כד. ובשו"ת: ג, יב, כ, כו, לד-לו(.

ג. אם נגרם לבן ביטול תורה.
יו"ד  )חת"ס  )א( אם הוא רק בטול תורה זמני, חייב הבן לעסוק בכבוד ההורים 
שמה ד"ה אלא. פרי השדה א טו. ובמחנה חיים א פה, שפטור אך מקיים מצוה(. אבל אם בגלל 
- פטור  זה ישתבש כל סדר לימודו לזמן רב, והצלחתו בתורה תיפגע לגמרי 
ממצות כבוד אב ואם )ראה: חסד לאלפים רמ י. מעשה איש ה עמוד קמז. תשוה"נ ג רעד. 
חוט שני רמ יג יז. וי"ד קטו. כאו"כ בתורת הכבוד יד ב(. וי"א שבשעה שעוסק בתורה רק 
אינו מחויב להציע את עזרתו להורים או ללכת לבקר אותם, אבל אם ההורים 
מלימודו  להפסיק  חייב  בזה,  וכיוצא  לבקרם  או  להם  לעזור  ממנו  מבקשים 

)המקנה לא: ד"ה גמ' איסתייע. משיב דברים יו"ד קלח(.  

)ב( ולכן הורים הצריכים מדי פעם עזרת הבן ]בעבודה בבית או לסידורים[ - אזי 
ממנו  ביקשו  אם  ובפרט  להם,  לעזור  חייב  הלימוד,  חשבון  על  הוא  אם  אפילו 

עזרה זו. וכן חייב לבקר אותם מדי פעם אף כשהוא על חשבון לימוד תורה )כיון 
שהוא רק ביטול תורה ארעי(. מה שאין כן אם הם זקוקים לזה כל יום והדבר גוזל מהבן 

בשעות  ללמוד  יכול  ואינו  הקבועים  משיעוריו  לגמרי  יתבטל  או  מלימודו,  רב  זמן 
מאיש  משתנה  הדבר  כי  לגופו,  מקרה  כל  לדון  צריך  אך  שפטור.  יתכן  בזה   – אחרות 

לאיש ומזמן לזמן )ראה בכל הנ"ל(. 
– חייב  ויש תועלת שהבן יתעסק עמהם  )ג( אמנם אב או אם שהם חולים בחשש סכנה, 

לעזוב את לימודו בכל אופן שהוא )חו"ש שם(.
אך דע הואיל וכל ענין זה נוגע במצוה מן התורה שהיא מוגדרת בחז"ל כחמורה שבחמורות! והואיל ואדם 

נוגע לעצמו – על כן אין להחליט להיפטר אלא לאחר הצעת הדברים לפני חכם.

פעמים שאני מוצא את עצמי מבולבל מאוד ללא  ריכוז 
ויישוב הדעת, ואז איני מסוגל לעשות כלום, מה עושים?
אחד מהלימודים הנפלאים שרביז"ל מלמד אותנו הוא, להיות 
הצלחת  עיקר  כי  הדעת.  יישוב  שאין  בזמן  הדעת  ביישוב 
מקומו,  על  שדעתו  הדעת,  יישוב  ידי  על  הוא  בחייו  האדם 

ומרכז מחשבתו במה שצריך לעשות.
וכו'  ומבוזה  פגוע  מעצמו,  שבור  טרוד,  מבולבל,  כשהאדם 
מחמת  הוא  הדעת  את  ליישב  שלו  הקושי  עיקר  אזי  וכו', 
שחושב ומתעמק בבלבול, ומנסה בכח גדול לסדר את הבעיה 
והקושי. כי נדמה לו שאם יצליח לפתור את הבעיה, אזי יוכל 
להתחיל לחיות רגוע, ולכן קשה לו להיות רגוע, בזמן שאין 
לו יישוב הדעת מאיזה סיבה שהיא, עד שלא יראה שהכל בא 

על מקומו בשלום.
במקרה  תלוי  אינו  הדעת  היישוב  שחוסר  מבין  אינו  וזאת 
זה או אחר. וראיה לכך, שתמיד מתחדש אצל כל אחד איזה 
הבלבולים  כל  מקור  כי  הדעת.  את  המבלבלת  חדשה  סיבה 
באים מלמעלה, מכך שהשי"ת נותן רשות לכוחות הקליפות 

לבלבל את האדם שלא יוכל ליישב דעתו. 
תמיד  לראות  האדם  שצריך  רביז"ל  אצל  גדול  כלל  וזהו 
בנקל  יוכל  אזי  כי כשיהיה מיושב בדעתו  ליישב דעתו,  איך 
תכלית  יבין  הדעת  היישוב  מתוך  כי  להשי"ת,  להתקרב 
רגילים  היו  שלומנו  שאנשי  וכפי  וכו'.  חייו  ומטרת  הבריאה 
הדעת',  'יישוב  של  כשעה  ההתבודדות  שעת  את  לכנות 
]ויש שאמרו במליצה, שכמה מעצותיו של רביז"ל מרומזים 
"ועלי  נגינה.  מיני  י'  הכללי,  תיקון   – עשור"  "עלי  בפסוק: 
– עבודת  "בכינור"  – התבודדות.  הגיון"  "עלי  – שמחה.  נבל" 
חצות הלילה[. וגם בסיפורי מעשיות רואים איך שכמעט בכל 
פרשת דרכים בסיפור, כתוב "ויישב עצמו", ואז מתקדם עוד 

צעד.
****

למעשה איך זוכים ליישוב הדעת? 
זה בוודאי שהעצה הגדולה של רביז"ל הוא קביעת חוק יומי, 
זה  דבר  אשר  השי"ת,  עם  ולהתבודד  שקט  במקום  לשבת 

מביא יישוב הדעת גדול.
אותנו  מרגיל  המיוחל,  הדעת  ליישוב  שזוכים  עד  אך 
גם  תמידי  הדעת  ביישוב  להיות  הק',  בעצותיו  רביז"ל 
בזמן שבאמת אין שום טיפת יישוב הדעת. וזה על ידי 
שאדם ירגיל עצמו לאט לאט, לתפוס את המחשבה 
אותו,  שמבלבל  דבר  מכל  ולברוח  היטב,  חזק 

אפילו אם הוא בלבול גדול מאוד ואמיתי.
לא לפחד לעזוב ולברוח מהבלבול. 
כי יש כעין פחד פנימי 

שמפחד לא לחשוב מהבעיה. ועל כך צריכים לעבוד על זה, 
לא  אחר,  בדבר  הריכוז  את  ולשים  הנפש,  גבורת  את  לחזק 

באותו נושא שתופס את מחשבתו כעת.
וניתן על כך כמה דוגמאות:

לחשוב  המח  את  ולצמצם  סידור,  לקחת  פשוט  תפילה: 

חיצוניים,  ענינים  שום  בלי  המילים  כוונת  את  בפשיטות 
ובלי לחשוב ממילות התפילה שאמר מקודם ושעתיד לומר 
בהמשך, אלא לנסות להתרכז ברגע זה במילים שאומר עכשו 
ממש. וזהו עצה נפלאה שיכול על ידו לברוח מכל הבלבולים, 

והוא בונה לאט לאט יישוב הדעת ובטחון חזק. 
כמובן שזה לא עובד מיד, אבל יש להתרגל לזה, לברוח כמה 
רגעים בזמן תפילה ולהכניס את המחשבה לעוד כמה מילים. 
ואם מוצא את עצמו שוב מעופף במחשבתו, יתפוס שוב את 
המחשבה ויחטוף עוד כמה מילים, עד שבמשך הזמן יתרגל 

לשלוט על מחשבתו ושלוות נפשו.
לצאת  עצמו  עם  ילחום  לא  תאוות:  של  מחשבות  התגברות 

יברח  אלא  שטות,  הם  כמה  לעצמו  ולהסביר  מהמחשבות 
משם למקום אחר. פשוט לרוץ לעשות משהו אחר, לשוחח 
פעולה  איזה  לעשות  או  חולין,  שיחת  אפילו  מישהו  עם 
הרבה  מזה  וכמובא  וכדומה,  לעשות  שצריך  דבר  ולסדר 

מכתבי ר' נתן ז"ל.
מילתא  לעשות  עצמו  ירגיל  הדעת:  חלישות  של  התגברות 

אפילו  כי  המחלישות.  מהמחשבות  בכח  לברוח  דשטותא, 
שבוודאי יש הרבה דרכי התחזקות הנפש איך לסדר את המח 
בפנים,  שקוע  הוא  זמן  כל  אבל  הדעת,  מחלישות  ולצאת 
כמעט אין סיכוי שיצליח בדרכי מחשבה לצאת מכך, ובהכרח 
דעתו  ליישב  יוכל  כך  אחר  ורק  גדול,  בכח  משם  לברוח  לו 

בפנימיות גדול, להתחזק בדרכי התחזקות אמיתיים.
לעשות  שיכול  רואה  אם  דבר:  מאיזה  וטרוד  מבולבל  כשהמח 

אם  אבל  טוב.  מה  ענין,  באותו  ומיד  תיכף  השתדלות  איזה 
איזה  לתפוס  ירוץ  זה,  לרגע  למעשה  שייך  לא  שזה  רואה 
ספר, וישים מחשבתו במה שקורא, עד שיצליח להסיח דעתו 
מהבעיה. ואל יפחד להסיר דאגה מליבו, ויאמר לעצמו, שלא 

יקרה כלום לאותו הדבר אם יסיח דעתו מזה לכמה שעות...
והכלל שצריך להיות גיבור גדול להיות מיושב גם בזמן שאין 
יישוב הדעת, ולהיות שלם בנפשו גם בזמן שלא הכל מסודר 

ומאורגן בדעתו. וזה רק על ידי העצה של - - - בריחה...!!! 

באמת יש פחד לברוח ולדחוק בעיות?
בשביל זה רביז"ל מביא לנו עצת ההתבודדות, שם פותחים 
כשאדם  בעיות  לפתור  אפשר  אי  כמעט  אבל  הבעיות,  את 
שקוע בפנים, ולכן בהכרח לו מקודם לברוח, ואז יוכל ליישב 

דעתו באמת ובעומק.

הלכה פסוקה
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