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שבת קודש פרשת בהעלותך, שנת תשפ"א לפרט קטן, בסעודה 
שלישית לימד ראש הישיבה שליט"א בספר הקדוש ליקוטי 

מוהר"ן, חלק ב, סימן קטו.

מתרגם  שהוא  כדי  תוך  הספר  מתוך  לימד  שליט"א  הישיבה  ]ראש 
בעריבות את הנאמר:[

ָלל  ל ְכּ יַח ַעְצמֹו ְלַבְלֵבּ ֲעבֹוָדתֹו, ְוֹלא ִהִנּ דֹול ַבּ ָהָיה לֹו ִהְתַחְזּקּות ָגּ ר ֶשׁ "ִסֵפּ
ם  ַהֵשּׁ ֲעבֹוַדת  ַבּ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ָרה  ְיָשׁ ֶרְך  ֶדּ ֵאיֶזהּו  לֹו  ּבֹוֵרר  ָהָיה  ֶשׁ ָהָיה  ְוַדְרּכֹו 
ִמְתַנֵהג  ְוָהָיה  לֹו.  ַחר  ָבּ ֶשׁ ֶרְך,  ַהֶדּ ּוְבאֹותֹו  ַהַהְנָהגֹות  ֵאּלּו  ְבּ ְלִהְתַנֵהג  ְוִהְתִחיל 
לֹו  בֹות ֲאֵחרֹות ְלַבְלְבּ ִאים ָעָליו ַמֲחָשׁ ָהיּו ָבּ ֵאּלּו ַהַהְנָהגֹות ֵאיֶזה ְזַמן ְוָכל ַמה ֶשּׁ ְבּ
ָלל,  ְכּ בֹות  ֲחָשׁ ַהַמּ ְלֵאּלּו  ׁשֹוֵמַע  ָהָיה  ֹלא  ַאֵחר  ֶדֶרְך  ְבּ ּוְלִהְתַנֵהג  זֹאת  ֵמַהְנָהָגה 
ָלל, ַרק  ְכּ ַדְעּתֹו  ְבּ ֵנס  ִלָכּ יָחם  ִהִנּ ְעּתֹו, ְוֹלא  בֹות ִמַדּ ֲחָשׁ ְוָהָיה ּדֹוֶחה ֶאת ֵאּלּו ַהַמּ
ַחר לֹו ֵאיֶזה ְזַמן  ָבּ ֶרְך ֶשׁ ֶדּ ַדְעּתֹו ְמאֹד, ְוָהָיה הֹוֵלְך ּוִמְתַנֵהג ַבּ יץ ְבּ ָהָיה ָחָזק ְוַאִמּ
ֵאיֶזה  ְעּתֹו  ַדּ ַעל  ּוָבא  ָחַזר  בּועֹות  ָשׁ ה  ָמּ ַכּ ַאַחר  ַהְזַּמן,  ְך  ֶהְמֵשׁ ְבּ ְך  ַאַחר־ָכּ ַאְך 
ָאז  ָארְֹך,  ְזַמן  ָעַבר  ָבר  ְכּ ֶשׁ ַאַחר  ְוָאז,  ַאֵחר  ֶדֶרְך  ְבּ ְלִהְתַנֵהג  ִריְך  ָצּ ֶשׁ בֹות,  ַמֲחָשׁ
ָהָיה ִנְרֶאה לֹו ָאז ֲאָבל ֹלא  ִפי ֶשׁ ֶרְך ְוֵסֶדר ַאֵחר, ְכּ ב ַעְצמֹו ּוָבַחר לֹו ֵאיֶזה ֶדּ ִיֵשּׁ
ֶרְך ֶזה ְלֶדֶרְך ַאֵחר ַרק ָהָיה  ַעם ֵמֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדה ּוִמֶדּ ָכל ַפּ ל ְבּ יַח ַעְצמֹו ְלַבְלֵבּ ִהִנּ

"ל". ַנּ דֹול ַכּ ֶדֶרְך ֶאָחד ְזַמן ָגּ ָחָזק ֵליֵלְך ְבּ

מפרש מוהרא"ש את הכתוב בפרשתינו, רש"י אומר על הפסוק )במדבר 
יָנה",  לא ִשׁ ל ַאֲהרֹן ֶשׁ ָבחֹו ֶשׁ ַעׂש ֵּכן ַאֲהרֹן", אומר רש"י: "ְלַהִגיד ְשׁ ח, ג(: "ַוַיּ

כבר שואלים כל המפרשים מה היא גדולת אהרן בזה שהוא לא שינה? רק 
רבינו כאן שעל  פי דברי  ג( על  סימן  )זאת התורה בהעלותך,  ז"ל  עונה מוהרא"ש 
יתברך אם הוא בחר לעצמו כעת  האדם להתחזק מאוד לעבוד את השם 
לתקופת  כל העוצמה  עם  זו  בדרך  לצעוד  צריך  הוא  בעבודת השם   דרך 
מה, ובתקופה זו שיעמוד איתן להישאר בדרך זו יהיה מה שיהיה, אפילו 
אם מגיעות מחשבות חדשות שהוא צריך להתנהג אחרת, שהוא כלל לא 
יקשיב למחשבות אלו, רק שימשיך לצעוד בדרכו, וזה הפירוש בדברים: 
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מסוימת,  דרך  לעצמו  בחר  אהרן  יָנה",  ִשׁ לא  ֶשׁ ַאֲהרֹן  ל  ֶשׁ ָבחֹו  ְשׁ "ְלַהִגיד 
בחינה מסוימת בעבודת השם, איך להדליק את המנורה, והוא הלך עם זה, 

ולא שינה להדליק את המנורה בבחינה אחרת.

זה מגיע ללמד אותנו שגם אנו ננהג כך, יהודי שמקבל דרך מצדיק איך 
לעבוד את השם יתברך, או שהוא סידר לעצמו סדר יום מה לעשות במשך 
היום, בנוגע לתפילה, לתורה וכדומה, שילך עם זה במסירות נפש עד הסוף, 
המבלבלות  האישיות  מהמחשבות  לא  ואפילו  אחד,  מאף  יתבלבל  ושלא 

אותו וכך הוא וודאי יצליח.

לדוגמא, אדם מחליט שהוא רוצה לעבוד את השם יתברך, הוא מסדר 
לעצמו סדר יום, 'בבוקר כשאני קם, אחרי המקווה, אני קודם אתפלל שחרית 
ואחר כך אלך ללמוד', וכך הוא מתנהג כמה ימים, פתאום מגיעה מחשבה 
חדשה לשנות לסדר יום חדש, 'קודם עדיף ללמוד ואחר כך ללכת להתפלל', 
הוא  בהתחדשות,  חדשה  מסכתא  חדש,  שיעור  ללמוד  התחיל  שאדם  או 
כבר למד איזה שלוש, ארבע דפים, פתאום נכנסת בו מחשבה חדשה שהוא 
יעזוב את הגמרא וילמד משניות... בדיוק במקרה כזה צריך לציית לרבינו 
ולא להתבלבל מכל המחשבות האלו רק להחזיק מעמד לזמן ממושך בדרך 

אותה בחרו.

העצה לספיקות

אנשים מסתובבים עם המון ספיקות בחייהם, לא יודעים איך להתנהג, 
מה כן לעשות ומה לא לעשות, ברוך השם הגענו כבר לרבינו הקדוש הנותן 
לנו כל כך הרבה עצות ושכל לחיים, לדעת איך להתנהג, ועדיין יש ספיקות, 
מה רוצה רבינו? מה מוטל עלי לעשות, ללמוד הרבה גמרא וקצת משניות, 
או ללמוד הרבה משניות וקצת גמרא? לשבת וללמוד לבד או ללכת ולעזור 
לשאול  יתברך,  השם  אל  לפנות  אחת,  עצה  יש  לזה  וכו',  וכו'  לאחרים? 
את השם יתברך: "ריבונו של עולם, תעזור לי אני רוצה לדעת איך לעבוד 
אותך, שאני אנהג כך או כך?" על ידי הרבה 'התבודדות' המח נהיה צלול 
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ומתוודעים לאמת, מה ואיך נכון לנהוג.

ולא  זו  בדרך  לדבוק  צריך  השם  לעבודת  דרך  שבחרו  רגע  ומאותו 
להחליפה, וצריך לצעוד בדרך זו זמן ממושך, ורק אחר כך כשמגיעה שוב 
מחשבה חדשה לשנות לדרך אחרת, עושים שוב 'התבודדות' מדברים על 
למסקנה  מגיעים  ההתבודדות  אחרי  ואם  הוא,  ברוך  הקדוש  עם  שוב  זה 

שיש לשנות את הדרך אז אפשר לשנות לדרך אחרת.

השם יעזור שנציית לרבינו כך יהיו לנו חיים יפים, אמן.  

ף



אשר היה אל יואל

פרשת ראה שנת תשפ"א לפ"ק ו

שבת קודש פרשת שלח, שנת תשפ"א לפרט קטן, בסעודה 
שלישית לימד ראש הישיבה שליט"א בספר הקדוש שיחות 

הר"ן, סימן סח.

רבי נתן כותב: "ִהְזִהיר ְמאֹד ַּכָּמה ְּפָעִמים ַעל ִעְנַין ַהִּׂשיָחה ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו 
ְלֵבין קֹונֹו", רבינו דיבר מאוד הרבה מהעניין  ֵּבינֹו  ְוָיִׂשיַח  ְיַדֵּבר  ֶׁשָּכל ָאָדם 
- ַמה הּוא עֹוֶׂשה  ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  של לשפוך את הלב להשם יתברך, "ִויַיֵּׁשב 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ִויַרֵחם ַעל ַעְצמֹו ְוִיְפרֹׂש ַּכָּפיו ְּבַתֲחנּוִנים ּוִפּיּוִסים ְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַחֵּנן 
ִמְּלָפָניו ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּיַזֵּכהּו ְּבַרֲחָמיו ַהְּמֻרִּבים ְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתֵּדל 
ְלַהְמִציא לֹו ְטָענֹות ּוַבָּקׁשֹות ַעל ֶזה". על האדם לרחם על עצמו, שיחשוב 
היטב 'מה אני עושה פה בעולם הזה?' ולבקש בתחנונים מהשם: "ריבונו 
של עולם תרחם כבר עלי, תקרב אותי אליך". "ְוִעְנַין ִׂשיָחה זֹו ִיְהֶיה ִּבְלׁשֹון 
ַאְׁשְּכַנז ֶׁשְּמַדְּבִרים ּבֹו", לדבר אל השם בשפת אם – בשפה בה רגילים לדבר.

"ּוְכָבר ְמבָֹאר זֹאת ַּבְּסָפִרים ַהִּנְדָּפִסים )לקוטי תנינא, סימן כה(". וזה כבר מבואר 
בליקוטי מוהר"ן )חלק ב', סימן כה(, "ֲאָבל יֹוֵתר ִמֶּזה, ִהְרָּבה ְלַדֵּבר ִעָּמנּו ַהְרֵּבה 
ְמאֹד ְּבִעְנָין ֶזה", אבל רבינו דיבר מענין זה עוד יותר ממה שהודפס בספריו. 
"ִּכי ִמי ֶׁשַּיְרִּגיל ַעְצמֹו ִלְנהֹג ַהְנָהָגה זֹו ְּבָכל יֹום, ַעל־ָּכל־ָּפִנים ָׁשָעה ַאַחת, ְּבַוַּדאי 
ִיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת". כי מי שמתרגל לעשות זאת בכל יום, על 
כל פנים שעה אחת ביום, יזכה בוודאי לבסוף להתקרב באמת להשם יתברך. 
"ְוַאף ִאם ִלְפָעִמים הּוא רֹוֶאה ֶׁשְּמַקֵּים ַהְנָהָגה זֹו ָיִמים ְוָׁשִנים ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן 
ֲעַדִין ֹלא ָזָכה ְלִהְתָקְרבּות ָּכָראּוי", ואפילו אם הוא רואה שהוא מקיים הנהגה 
זו כבר תקופה ארוכה, ימים ארוכים ושנים רבות, וזה לא עזר כלום, הוא לא 
ְיַחֵּזק ַעְצמֹו  מרגיש עדיין התקרבות אמיתית להשם יתברך, "ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן 
יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ִּכי סֹוף ָּכל סֹוף יֹוִעיל לֹו ְּבַוַּדאי". בכל זאת יראה לחזק את עצמו 

מאוד, ולהמשיך לנהוג כך, כי סוף כל סוף זה בוודאי יעזור.

"ְוָאַמר: ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָׁשלֹום, ִיֵּסד ִמֶּזה ֵסֶפר ְּתִהִּלים", ורבינו אמר: 
דוד המלך מההתבודדויות שלו עם השם  ידי  על  נכתב  'ספר תהלים'  כל 
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יתברך, "ְוָאַמר, ֶׁשִעַּקר ִהְתּבֹוְדדּות ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָהָיה ַעל ִמָּטתֹו, ְּבֵעת ֶׁשָּׁשַכב 
ַעל ִמָּטתֹו ְוִכָּסה ַעְצמֹו ְּבָסִדין, ָאז ָהָיה ְמַדֵּבר ּוֵמִׂשיַח ָּכל ִלּבֹו ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַאְׂשֶחה ְּבָכל ַלְיָלה ִמָּטִתי ְּבִדְמָעִתי" ְוכּו'", דוד המלך עשה את 
ההתבודדות שלו במיטה, כשהוא שכב במיטתו הוא עטף את עצמו בתוך 
להשם  ליבו  כל  את  שפך  הוא  יתברך,  השם  אל  לדבר  והתחיל  השמיכה 
יתברך, כמו שכתוב בפסוק )תהלים ו, ז(: "ַאְׂשֶחה ְּבָכל ַלְיָלה ִמָּטִתי וגו'", כל 
לילה הייתה מיטתי שוחה בתוך דמעותיי. "ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשַּיְרִּגיל ַעְצמֹו ְלַקֵּים 
ַהְנָהָגה זֹו ָהעֹוָלה ַעל ַהּכֹל", אשרי האדם המרגיל את עצמו לקיים הנהגה 
זו, שזוהי הנהגה גבוהה מהכל. "ְוַעֵּין ְּבֵסֶפר ִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ְּבַדף ל"ב )מסימן צג 
והלאה( ְוִׂשים ִלְּבָך ְלָכל ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ָׁשם ְּבִעְנָין ֶזה, ְוַתְרִּגיל ַעְצְמָך ְלַקֵּים ַהְּדָבִרים 

ַהֶּנֱאָמִרים ָׁשם", תסתכל בליקוטי מוהר"ן )חלק ב, מסימן צג והלאה(, שים את ליבך 
לכל מה שכתוב שם ותרגיל את עצמך לקיים את הנאמר שם. "ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ַיֲעזֹר ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּתְזֶּכה ִלְפּתַֹח ִּפיָך ֶׁשּתּוַכל ִלְפרֹׂש ִׂשָחְתָך ְלָפָניו ֶּבֱאֶמת", והשם 
יתברך יעזור שכל פעם שרק תפתח את הפה תוכל לשפוך היטב את ליבך 

להשם יתברך באמת.

ישוב הדעת

התחיל ראש הישיבה שליט"א: רבינו אומר פה: "ִויַיֵּׁשב ַעְצמֹו ֵהיֵטב - 
ַמה הּוא עֹוֶׂשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ִויַרֵחם ַעל ַעְצמֹו ְוִיְפרֹׂש ַּכָּפיו ְּבַתֲחנּוִנים ּוִפּיּוִסים 
ְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַחֵּנן ִמְּלָפָניו ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּיַזֵּכהּו ְּבַרֲחָמיו ַהְּמֻרִּבים ְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוָדתֹו 
ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתֵּדל ְלַהְמִציא לֹו ְטָענֹות ּוַבָּקׁשֹות ַעל ֶזה". על האדם לרחם על 
עצמו, שיחשוב היטב 'מה אני עושה פה בעולם הזה?' ולבקש בתחנונים 

מהשם יתברך: "ריבונו של עולם, תרחם כבר עלי, תקרב אותי אליך".

זוהי נקודה מאוד חשובה, כי רוב האנשים חיים היום חיים מאוד יגעים, 
לאדם  כך שאין  כדי  עד  וכו',  וכו'  הפרנסה  עול  תחת  וכורעים  מתייגעים 
אפילו דקה ביום בה הוא נעצר וחושב בישוב הדעת: "מה אני עושה פה 
בעולם הזה?" לא מגיעים לחשוב מ'התכלית', זה נכון שאני מתייגע כל כך 
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חזק פה בעולם הזה, אבל מה יהיה איתי בעולם הבא, אני הרי צריך  תורה 
לבקש מהשם  צריך הרבה  לכן  לעולם הבא,  איתי  לקחת  טובים  ומעשים 
אוכל  ישוב הדעת, שאני  לי  לי שיהיה  עולם, תעזור  "ריבונו של  יתברך: 
קצת לחשוב במתינות ובישוב הדעת מה אני עושה פה בעולם הזה, שאני 
אחטוף דברים שהם תכלית אמיתית אותם אוכל לקחת איתי לעולם הבא".

בן אדם צריך לעשות חשבון "מה נשאר מהבן אדם? מה לוקחים אתנו 
לעולם הבא? הקצת טוב שאני חוטף פה - זאת אקח אתי לעולם הבא, קצת 
- רק זאת  יום  חומש, משניות וגמרא, כמה פרקי תהילים שאני אומר כל 

אקח אתי לעולם הבא.

רק התבודדות

ממשיך רבי נתן ואומר: "ֲאָבל יֹוֵתר ִמֶּזה, ִהְרָּבה ְלַדֵּבר ִעָּמנּו ַהְרֵּבה ְמאֹד 
ְּבִעְנָין ֶזה", אבל רבינו דיבר מהעניין הזה הרבה יותר ממה שמודפס בספריו.

מוהרא"ש זכרונו לברכה  אומר: לא הייתה שיחה אחת או תורה אחת 
שרבינו לא דיבר מ'התבודדות', אפילו כשרבינו דיבר עם אנשים סתם מענייני 
העולם, כמו חדשות וכדומה, הכל היה עם כוונה להחדיר באנשים את עניין 
ההתבודדות, שהאדם יתחיל לדבר אליו יתברך, רבינו השחיל תמיד בחכמה 
לתוך השיחה את עניין ההתבודדות. ומוהרא"ש היה גם אומר את זה על 
עצמו: "כשאני מדבר עם אנשים יש לי בזה כוונה אחת, שהוא יתחיל לדבר 
אל השם יתברך", מוהרא"ש היה מדבר עם כל אחד בשפתו כדי שהוא יוכל 

לתפוס את האדם, שגם הוא יתחיל לדבר אל השם יתברך.

דבר 'מילה אחת' להשם יתברך

ממשיך רבי נתן הלאה ואומר: "ִּכי ִמי ֶׁשַּיְרִּגיל ַעְצמֹו ִלְנהֹג ַהְנָהָגה זֹו ְּבָכל 
יֹום, ַעל־ָּכל־ָּפִנים ָׁשָעה ַאַחת, ְּבַוַּדאי ִיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת". כי 
שמרגיל את עצמו לנהוג כך בכל יום, על כל פנים שעה אחת ביום, הוא סוף 

כל סוף יזכה להתקרב אליו יתברך באמת.
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'שעה אחת',  יתברך לפחות במשך  רבינו אומר פה שידברו אל השם 
אבל מוהרא"ש היה נוהג לומר: "לכתחילה באמת יש להתבודד שעה אחת 
ברצף, אבל אם אי אפשר לעשות זאת ברצף, אפשר לחלק את זה לעשרים 
שיתבודדו  קשה  זה  גם  ואם  שעה,  זה  וביחד  ביום,  פעמים  שלוש  דקות 
במשך חמש דקות!", ואני מוסיף על זה תמיד ואומר, זה מוהרא"ש אמר 
פעם, אבל היום גם חמש דקות זה קשה, לכן יש לדבר להשם לפחות 'דקה 
אחת' , ואם גם את זה אי אפשר לקיים יש לומר לפחות 'מילה אחת' להשם 

יתברך.

כ'זמן  להתפרש  יכולה   – אחת"  "שעה  שהמילה:  לומר,  אפשר  גם 
מסויים', כלומר שעל האדם להקדיש זמן שבו הוא מדבר אל השם יתברך, 

ולא משנה מה אורך הזמן הזה.

ימים ושנים

ממשיך רבינו ואומר: "ְוַאף ִאם ִלְפָעִמים הּוא רֹוֶאה ֶׁשְּמַקֵּים ַהְנָהָגה זֹו 
אם  ואפילו  ָּכָראּוי",  ְלִהְתָקְרבּות  ָזָכה  ֹלא  ֲעַדִין  ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  ְוָׁשִנים  ָיִמים 
ימים  הרבה  זמן,  הרבה  כבר  הזאת  את ההנהגה  מקיים  רואה שהוא  אדם 
ושנים, וזה לא עזר כלום, הוא לא מרגיש עדיין התקרבות אמיתית להשם 
לֹו  יֹוִעיל  סֹוף  ָּכל  סֹוף  ִּכי  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ַעְצמֹו  ְיַחֵּזק  "ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  יתברך, 
ְּבַוַּדאי". עם כל זאת יחזק את עצמו מאוד, וימשיך להתנהג כך, כי סוף כל 

סוף זה בוודאי יעזור.

רבינו מדבר כאן ממישהו שכבר מתבודד עם השם יתברך 'ימים ושנים', 
ימים ארוכים ושנים רבות, אומר רבינו אפילו אם הוא עדיין לא רואה את 
הישועה שלו, הוא לא מרגיש עדיין התקרבות להשם יתברך עם כל זאת 
עליו להתחזק ולהמשיך לדבר אל השם יתברך, כי סוף כל סוף זה יעזור 
לו, צריך לדעת, אנחנו עדיין לא אוחזים שם בהתבודדות של 'ימים ושנים', 
בקושי אנחנו יכולים להתיישב לדקה אחת בכדי לדבר אל השם יתברך, לכן 
אנחנו בוודאי צריכים מאוד להתחזק ולהאמין שאפילו אם לא רואים עדיין 
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לדברים  נופלים הלאה  יתברך,  רחוקים מהשם  עדיין  אנחנו  הישועה,  את 
רעים רחמנא ליצלן, עם כל זאת צריך להתחזק ולהמשיך ללכת אל השם 
ויזכו לצאת  ייוושעו  ובסוף בוודאי  יתברך ולהתחנן לפניו שירחם עלינו, 

מכל הבעיות והמעשים הרעים.

מה אתה עושה במיטה?!

ִמֶּזה  ִיֵּסד  ַהָׁשלֹום,  ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשָּדִוד  "ְוָאַמר:  ואומר:  רבינו  ממשיך 
המלך  דוד  ידי  על  נכתב  תהלים'  'ספר  כל  אמר:  ורבינו  ְּתִהִּלים",  ֵסֶפר 
ָּדִוד  ֶׁשל  ִהְתּבֹוְדדּות  ֶׁשִעַּקר  "ְוָאַמר,  מההתבודדויות שלו עם השם יתברך, 
ָהָיה  ָאז  ְּבָסִדין,  ַעְצמֹו  ְוִכָּסה  ִמָּטתֹו  ַעל  ֶׁשָּׁשַכב  ְּבֵעת  ִמָּטתֹו,  ַעל  ָהָיה  ַהֶּמֶלְך 
ְמַדֵּבר ּוֵמִׂשיַח ָּכל ִלּבֹו ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַאְׂשֶחה ְּבָכל ַלְיָלה 
במיטה,  שלו  ההתבודדות  את  עשה  המלך  דוד  ְוכּו'",  ְּבִדְמָעִתי"  ִמָּטִתי 
לדבר  והתחיל  בתוך השמיכה  עצמו  את  הוא עטף  במיטתו  כשהוא שכב 
אל השם יתברך, הוא שפך את כל ליבו להשם יתברך, כמו שכתוב בפסוק 
ַלְיָלה ִמָּטִתי וגו'", כל לילה הייתה מיטתי שוחה  ְּבָכל  )תהלים ו, ז(: "ַאְׂשֶחה 

בתוך דמעותיי. 

רואים מה צדיקים עושים במיטה, הם מכסים את עצמם עם השמיכה 
צרה  נורא,  נסיון  לנו  יש  בזמנינו  אבל  יתברך,  להשם  ליבם  את  ושופכים 
איומה, וזה הסמארטפון, כשאדם מתמכר לזה הוא כבר לא מסוגל להתנתק 
מזה, הוא לוקח את זה איתו עשרים וארבע שעות לאן שהוא רק לא הולך, 
אפילו במיטה הוא לוקח את זה איתו, הוא חייב לקחת את זה איתו אולי 
הוא יקבל עוד איזה קליפ... כל צליל שהוא שומע, הוא רץ ישר לסמארטפון 

להסתכל, אולי הוא יראה עוד איזה נייעס מהעולם...

רחמנות כל כך גדולה עליו, אדם היה צריך להמתין כל היום להזדמנות 
בה הוא יוכל לכבות את הפלאפון שלו, שהוא יוכל לקבל קצת רוגע, רואים 
אנשים שממש מאבדים עשתונות כשהסוללה שלהם נגמרת בפלאפון, הוא 
צריך  היה  הרי  הוא  יוכל להטעין את הפלאפון,  הוא  בו  רץ לחפש מקום 
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לשמוח עכשיו, ברוך השם אף אחד לא יכול להפריע לי עכשיו, יש לי כעת 
דרך  כל  מחפש  הוא  זאת  במקום  שלי,  הפלאפון  בלי  רגועות  דקות  כמה 
בכדי שהפלאפון שלו יעבוד. מדוע אתה בכלל לוקח את הפלאפון הביתה, 
מילא בעבודה – שם אתה צריך את זה בשביל פרנסתך, אבל כשאתה מגיע 
הביתה תכבה את הפלאפון ותשב רגוע עם אשתך והילדים, תבלה איתם 

ביחד.

אבל לקחת את הפלאפון גם למיטה – אין לזה הגיון כלל!, מה עובר 
עליך, הפלאפון שלך יותר חשוב בעיניך מאשתך?! אשתך מחכה לך, היא 
רוצה להיות איתך, היא רוצה לבלות איתך, ואתה לא יכול עדיין להתנתק 
ישנות  לא  הן  מנשים,  מכתבים  מקבל  אני  נורא,  כואב  זה  מהפלאפון?! 
עשרים  עסוק  הבעל  בעל,  להן  שאין  ומקוננות  בוכות  הן  שלמים,  לילות 
וארבע שעות ביממה עם הפלאפון שלו, כל שטות, כל קליפ מעניין אותו 

יותר מאשתו.

השם  אל  דקות  כמה  יום  כל  לדבר  נתחיל  בואו  לרבינו,  נציית  בואו 
יתברך, במקום לשחק עם הפלאפון במיטה – תעשה את מה שדוד המלך 
עשה, תתכסה עם השמיכה ותתחיל לדבר אל השם יתברך, תודה לו על היום 
ותגיד  סליחה,  ממנו  כרצונו תבקש  דברים שלא  עשית  ואם  עליך,  שעבר 
להשם שמחר תתנהג יותר טוב, תבקש ממנו שתצליח ברוחניות ובגשמיות.

לבכות בתחנת רכבת

רכבת,  בתחנת  ובוכה  יושב  כשהוא  ברסלב  חסיד  מצאו  אחת  פעם 
בוכה, שאלו אותו: "מדוע אתה  פניו הבחינו שהוא  האנשים שחלפו על 
בוכה?" הוא לא רצה לענות, הוא ניסה להתחמק ולא לענות, אבל כשראו 
שהוא לא מפסיק לבכות דחקו בו שהוא יספר מה עובר עליו מדוע הוא 
בוכה, אז הוא ענה להם: "אני בוכה להשם יתברך, כי אני נמצא פה בתחנת 
רכבת ואני מרגיש שיש לי ניסיונות קשים בשמירת עיניים, קשה לי לשמור 
על עיניי, לכן אני בוכה להשם יתברך אני מבקש ממנו שאוכל להתגבר על 



אשר היה אל יואל

פרשת ראה שנת תשפ"א לפ"ק יי

היצר הרע שלי ולשמור על עיניי". זה מה שמלמד אותנו רבינו, מרגישים 
שנמצאים בתוך ניסיון, היצר הרע רוצה להפיל אותך לדברים לא טובים 
שחס  יתברך  מהשם  ותבקש  לשמים  עינך  את  מיד  תרים  ליצלן,  רחמנא 
ושלום לא תיפול לעבירה, אז תראה שאתה מקבל פתאום כוחות חזקים 

מהשמים שתוכל להתחזק ולעמוד בניסיון.

זה  שלך,  הרע  מהיצר  נשרף  שאתה  מרגיש  ואתה  ברחוב  הולך  אתה 
כמעט בלתי אפשרי לשמור על העיניים, הגויים מסתובבים כמו חיות היער 
ערומים לגמרי וכו', היצר הרע בוער כמו אש הוא רוצה שתעבור עבירה 
לי שאוכל  יתברך: "רבונו של עולם, תעזור  רחמנא ליצלן, תצעק להשם 
להינצל מהיצר הרע שלי, אני מרגיש שאני לא מסוגל להמשיך כך, תעזור 
לי שאוכל לשמור על עיניי שלא אסתכל איפה שאתה לא מרשה", אתה 

תראה איך שהשם יתברך יעזור לך שתוכל להתגבר ולשמור על עינך.

ומבעיר  הזמן  כל  מגיע  הרע  שהיצר  איך  דוגמאות  עשרות  ישנם  כך 
ניסיונות באדם, לדוגמא, אתה יושב במשרד מול המחשב, או שאתה יושב 
במשאית ולצידך יושבים גויים, אל תחשוב שאתה לא יכול להתגבר, רק 
תפתח את הפה ותישא תפילה אל השם יתברך, אז השם יתברך יעזור לך 

ותצליח לעמוד בניסיון.

זה מה שאנחנו רואים השבוע בפרשה, כלב ראה איך שיהושע בן נון 
קיבל ברכה ממשה רבינו: "ָקּה יֹוִׁשיֲעָך ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים", שהשם יציל אותו 
מהעצה של המרגלים, והוא לא קיבל ברכה, אז הוא רץ לחברון להתפלל 
במערת המכפילה שהוא גם ינצל, שהוא לא ייתפס ברשת המרגלים לחלוק 
על משה רבינו, והשם יתברך באמת עזר לו שהוא ניצל מהם, זאת העצה 
שרבינו מלמד אותנו, וזה הכח היחיד שיש לנו מול כל התאוות והניסיונות 

– לבקש מהשם יתברך, וכך אפשר להינצל מכל הדברים הרעים.

השם יעזור שנציית לרבינו כך יהיו לנו חיים יפים, אמן.


