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גליון מס' כ"ז – ערש"ק פר' בלק התשע"ט
תוכן העניינים
עבודת השם בזמן קשיים נסיונות וקטנות המוחין
מסימני היהודי המאמין – שקט ושלוה בכל סערה בחיים
בזאת תבחנו – בשבח האדם שמקבל כל מאורותיו לטובה ומקבלם בשלווה מה'
צדיקים משולים לדגים – נשמות צדיקים מגולגלת בדגים
בידך עיתותי – איך להתחזק בכל עת ולא לאבד את האמונה
לראות את השם בכל ענייני העולם – גם כשאינו עוסק בתורה ומצות
נייחא למח – גדולת האדם שיודע להניח דעתו כדי שיתחזק מכך בעבודת השם
בזמן קטנות המוחין נמדדת גדלות האדם ,ושם עיקר השכר שניתן לו
ואני קרבת אלוקים לי טוב – תפילה מהלב בזמן קטנות המוחין
למה נגרע – התפילה בתוך החושך והצרות הינה תיקון גדול מאוד
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] כוחם של קברי צדיקים ותפילות בהשתפכות הלב שם
ב] כתר יתנו לך – כוחו של זיכוי הרבים בכלל ובפרט בהפצת גליון קודש זה
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עבודת השם בזמן קשיים נסיונות וקטנות המוחין
העומק של דברי רבי יוחנן הוא רבינו נחמן
הקדוש זיע"א בליקוטי מוהר"ן [תורה טז],
נצטט מלשונו הקדוש ונבארו עד כמה
שידינו משגת:
הַ צַ ִּדיק ְמ ֻכנֶּה ְב ֵׁשם ָּדגַ ,כיָּדּועַ  .ו ִּאי אֶּ פְ ָּשר
לַצַ ִּדיק לִּ ְהיוֹת ַמחֲ ַש ְבּת ֹו ְמשוֹטֵׁ ט ָּּת ִּמיד
ְב ָּחכְ מוֹת עֶּ לְ יוֹנוֹת ,כִּ י לִּ ְפעָּ ִּמים צָּ ִּריְך לָּצֵׁ את
ָאמרּו
לַחּוץ לַעֲ סֹק ְב ִּד ְב ֵׁרי הָּ ע ֹולָּם ,כְ מ ֹו ֶּש ְ
חֲ כָּמֵׁ ינּו ,זִּ כְ ר ֹונָּם לִּ ְב ָּרכָּה ְ'פעָּ ִּמים ִּביּטּולָּּה ֶּשל
יּומּה'ּ ..וכְ ֶּש ְמ ַסלֵׁק אֶּ ת עַ ְצמ ֹו
ּתו ָֹּרה ז ֹו ִּהיא ִּק ָּ
מֵׁ ָּחכְ ָּמה עֶּ לְ י ֹונָּה אֲ זַי נִּ ְש ָּּתאֲ ִּרים עֵׁ ינָּיו
ִּב ְב ִּחינַת ִּסהֲ ֵׁרי [יחר] ,כִּ י ִּסהֲ ָּרא אֵׁ ין ְמ ִּא ָּירה
[שהירח אינו מאיר אלא מהשתקפות קרני
השמש] ,וְ זֶּה ְב ִּחינַת' :וְ עֵׁ ינֵׁינּו ְמ ִּאירוֹת

כל יהודי ויהודי ואפילו צדיק גדול עוברים
דברים קשים בחיים ומצבים שנקראים
'קטנות המוחין' ,הגורמים שהאדם מגיע
למצב שפתאום אין לו חשק להתפלל ,ולא
ללמוד תורה ,ולכן צריכים אנו לדעת איך
מתמודדים עם הנסיונות האלו.
רבי יוחנן מספר בגמרא (בבא בתרא עד).
שבעת שהפליג בספינה ראה דג גדול
שמוציא ראשו מהמים ועיניו נידמו כשני
ירחים ,ומאפו יצאו שני זרמים של נחלי
מים ,וגודל הזרמים היה כגודל שני הנהרות
של העיר סורא .המפרשים התחבטו מה
המסר שרבי יוחנן רצה להעביר לנו
בסודות שטמן במאמר זה ,ומי שמגלה את
ב
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ַשמֶּ ש אומרת ואיך יוצאים מכל המחלות האלה,
ַשמֶּ ש וְ ַכי ֵָּׁרחַ ' ,לִּ פְ עָּ ִּמים ְמ ִּאירוֹת כ ֶּ
כ ֶּ
כשאֲ נ ְַחנּו ְדבֵׁ ִּקים בְ חָּ כְ ָּמה ,וְ לִּ ְפעָּ ִּמים וכמו שהדג יוצא מהמים הוא מת ,כך
ְמ ִּאירוֹת ַכי ֵָּׁרחַ  ,כש ְמסַ לְ ִּקין אֶּ ת עַ ְצמֵׁ נּו הצדיק שמכיר ויודע את ה' לא מסוגל
ִּמלְ שוֹטֵׁ ט בְ חָּ כְ מָּ הֶּ ..שאֵׁ ין יְכוֹלִּ ין לְ הָּ ִּאיר להוציא מהראש שלו את הקב"ה ,כי הצדיק
ָּּת ִּמיד בִּ בְ ִּחינַת ֶּשמֶּ שּ ,ובִּ ְשבִּ יל זֶּה צָּ ִּריְך מרגיש שאם שניה אחת הוא עוזב את ה'
הַ צַ ִּדיק לְ בַ ּטֵׁ ל אֶּ ת ְדבֵׁ קּות ֹו כְ דֵׁ י ֶּשלא י ְִּתג ְַברּו הוא ממש מת כמו הדג שיוצא מהמים.
הָּ אֻ ִּמין עֵׁ ָּשו וְ י ְִּשמָּ עֵׁ אל עַ ל עֵׁ ינָּיו ,וְ י ְִּתבַ ּטֵׁ ל ַחס
מסימני היהודי המאמין –
וְ ָּשלוֹם חָּ כְ מָּ ת ֹו לְ ג ְַמ ֵׁרי".
שקט ושלוה בכל סערה בחיים
מבאר הרב ,שיהודי עובר בהרבה מימי חייו אומר החוזה מלובלין ,שהמאפיין של הדג
נפילות ,ירידות ועליות ,ולא תמיד מצליח זה השקט שלו ,הדג תמיד נמצא בשלוה
להישאר עם חשק ורצון ושמחה בעבודת בהשקט ובטח ,אם נתבונן בכל הבריאה של
ה' יתברך ,וכלשונו לעיתים החמה מתכסה הקב"ה נגלה שכולם מרעישים ,כולם
ונשאר רק אור הירח ,ולא רק אדם פשוט עושים רעש וסערה ומשמיעים קולות,
עובר נפילות כאלו ,אלא אפילו הצדיקים והדג הוא היחיד בבריאה של הקב"ה שאינו
הגדולים עוברים עליות ומורדות במשך ימי משמיע קול ,עם שקט נפשי ושלוה פנימית,
חייהם ,ורבינו נחמן זיע"א מראה לנו כמו הצדיקים ,אדם צדיק עובד ה' תמיד
ומלמד אותנו איך כל אחד ואחד מאיתנו נמצא במנוחת הנפש ,משום שמתוך
צריך להסתכל על הירידות שלו ,ואיך האמונה בה' הוא מגיע לשלוה פנימית ,בלי
מתמודדים עם אותם נפילות ברוחניות שום רוגז ודאגות ,וכמו שהזוהר הקודש
שעובר כל יהודי ויהודי במשך ימי חייו.
כותב במילים פשוטות וברורות "כל נייחא
כך מתוך הגמרא מסביר לנו הרב שהדג מסטרא דקדושא וכל רוגזא מסטרא
מסמל לצדיק ,כמו שבכל מקום בתורה אחרא" ,כלומר אם אדם שרוי בשלוה
שנזכר דג הכוונה לצדיקים עובדי ה' ובשמחה כשנמצאים לידו ,בכל עת ואפילו
באמת ,והסיבה שהדג מסמל לצדיק כיוון בזמנים קשים לא מרגישים לחץ ,דע שאדם
שהדג לא מסוגל לצאת מהמים אפילו לרגע זה קדוש ,השכינה שורה עליו ,אבל אם ח"ו
אחד ,כך הצדיקים לא מסוגלים להזיז את להיפך ,אם אדם נמצא כל הזמן בלחץ
המח שלהם מלחשוב על הקב"ה אפילו ובדאגה ,בלי רוגע ,ובלי אמונה בהקב"ה
לרגע אחד ,בכל מהלך החיים הם מנסים שהכל לטובה ,דע לך שסטרא אחרא שורה
לראות רק מה רצון ה' יתברך ,לא מעניין עליו ,וזה לא משנה מה המראה החיצוני
אותם מה הרופא אומר ,לא מעניין אותם של האדם ,ואפילו עם כיפה וזקן ארוך עד
מה הפסיכולוג אומר ,כשהם מסתכלים הרצפה ,אם לא רואים עליו רוגע ושקט
בכל עניני העולם הם מחפשים בהם רק את נפשי מלא באמונה וביטחון בה' ,הוא לא
דעת ה' שהיא האמונה שמבארת שכל דבר מהצד של הקדושה ,אבל כל אדם ואפילו
בחיים קשור לרצון ה' ,גם הבריאות יהודי פשוט העובד את ה' בתמימות ,אם
והחרדות והדכאונות ,וכך במקום ללכת הוא בעל אמונה עם מנוחה ורוגע בכל עת
לפסיכולוג פונים לדעת תורה ,מה התורה זה אדם צדיק ,הוא מסטרא דקדושה.
ג
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בו נשמה של צדיק הוא מעלה אותה
בזאת תבחנו – בשבח האדם שמקבל כל
למקומה בלי שום צער של שחיטה ועינוי
מאורותיו לטובה ומקבלם בשלווה מה'
איך ידע האדם על עצמו אם הוא מהצד של שבהמה עוברת ,משום שבבהמה מגולגלים
הקדושה? לדוגמא ,אם יהודי הזמין נשמות הרשעים ,ולכן בתורה (בהעלותך)
תקליטן לאירוע שלו ,והנה הוא רואה אמר משה רבינו להקב"ה 'מֵׁ ַאיִּן לִּ י בָּ ָּשר
שהתקליטן לא מצליח לחבר את ההגברה ,ל ֵָּׁתת לְ כָּל הָּ עָּ ם הַ זֶּה' ,וכי משה רבינו ע"ה
ולמרות זאת נשאר שליו ,כי הוא מבין לא יודע שהקב"ה יכול להביא בשר לכל?
ש'אל אדון על כל המעשים' ,השם רצה היד ה' תקצר? ומסביר רבינו החתם סופר:
שכך יהיה באירוע שלו ,אם יתנהג כך שמשה רבינו אמר להקב"ה :רבש"ע עם
הזוהר מעיד עליו שהוא מהצד של ישראל נמצאים עכשיו בחוסר אמונה ,הם
הקדושה ,אבל הרשעים כים נרגש ,רשע מתבכיינים ומתלוננים ולא מבינים שאתה
שגנבו לו כסף עושה רעש ,צועק על כולם ,עושה הכל לטובתם ,ואם הם בלי אמונה
נלחץ ומתמרמר ,אבל צדיק שגנבו אותו איך הם יוכלו לתקן את הבשר שהם יאכלו
נשאר בהשקט ובטח ,לא מספר את מה הרי זה יהיה עוול לכל הנשמות שנמצאות
שקורה איתו לאף אחד כי הוא מקבל דין בבהמה שלא יתקנו אותם ,וז"ל החתם
שמיים באהבה ,ומבין שכל מה שהשם סופר" :כי כשיצאו ממצרים היו נמוכים
יתברך עושה לו ואפילו דבר שנראה כרע בחינת רגלי ,כמו שכתוב שש מאות אלף
רגלי ,ונתעלו ונעשו בחינת גולגולת שכתוב
זה מגיע לו וצודק במאת האחוזים.
כל זכר לגולגלתם ,ועתה בחטאתם חזרו
צדיקים משולים לדגים – נשמות צדיקים לאחוריהם ונעשו רגלי ,ואין ראוי לפחותים
מגולגלת בדגים
כאלה לתת להם בשר כי ירידה היא לנפש
שהדג
כמו
,
זו
כך כותב רבינו נחמן בתורה
בעלי החיים ,על דרך [מה שאמרו חזל
אין העין שולטת בו ,כך הצדיקים מוסתרים פסחים מט' ]:עם הארץ אסור לאכול בשר',
ואף אחד לא מכיר אותם ,לעולם הם לא ואם כן צאן ובקר ודגי הים לא יימצא
צועקים ,לא מנסים להראות את הגאונות לאכול בהם ואתה תזמין להם בכח ידך?
שלהם ואת החכמה שלהם ,זה צדיק והוא כעול בחוקיו יתברך להוריד את נפש
אמיתי .צדיק אמיתי לא מוכן לסבול בעלי החיים במדרגות אנשים שהם רגלי
שמביאים לו כבוד ,הוא מצידו רוצה ולא גולגולת? ואמר לו ה' היד ה' תקצר,
להיבלע באדמה שאף אחד לא ירגיש בכלל שאם לא אתן להם יתחלל שם שמים
שהוא נמצא בעולם ,זה צדיק אמיתי .לכן ברבים ,שיאמרו קצרה יד ה' ח"ו ואין
המגן אברהם כותב שנהגו עם ישראל יכולים הבעלי חיים שיתקדש שם שמים
לאכול דגים בשבת כיוון שנשמות על ידם אפילו בלי תיקון".
הצדיקים שלא השלימו את תיקונם בעולם
הזה וצריכים לבוא בגלגול ומשום כך הם בידך עיתותי – איך להתחזק בכל עת ולא
לאבד את האמונה
מתגלגלים בדגים ,והקב"ה דואג שאותו דג
יגיע לאדם עובד ה' אמיתי בשולחן שבת ,בענין הגמרא שהביא בליקוטי מוהר"ן,
וכשאותו עובד ה' אוכל את הדג שנמצאת ממשיך הרב לבאר שכאשר רבי יוחנן ראה
ד

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שיחתו השבועית של מו"ר
כאייל תערוג
שהדג מוציא את הראש מהמים ,הכוונה אחד צריך להבחין מהם הזמנים שעוברים
שהצדיקים וגם שאר אנשים יש להם עליו ומה הוא צריך לעשות באותם
זמנים מסוימים שפתאום מאבדים את הזמנים ,ואדם צריך לדעת שזה דבר טבעי
האמונה שהכל לטובה ושהשם יתברך שפתאום אדם מרגיש הרגשות רעות,
עושה את הכל רק מאהבה אותם ,וזה לפתע מרגיש שאין לו חשק ללמוד ,אין לו
הכוונה שהדג לפעמים מוציא את הראש חשק בעבודת ה' ,אז צריך לדעת איך
מהמים ,כי פעמים שהקב"ה גורם לאדם להתנהג בזמנים אלו ,ולא להתרגש מכך כי
להרגיש חוסר חשק בעבודת ה' ,לפתע אין לפעמים צריך להוציא את הראש מהתורה,
לאדם חשק להתפלל והנה הוא בקושי רב ולא צריך להבהל מזה .כשבחור ישיבה
מצליח לומר את מילות התפילה ,ואסור לפתע רואה שכולם לומדים ואילו לו אף
לאדם להיות בעצבות מזה ,כיוון שזו הדרך אין חשק להסתכל בספר ,אסור לו לפול
בעבודת ה' ואת זאת חייב לעבור על כל לדכדוך ח"ו ,כי זה טבעי וזה עובר על כל
אחד ואחד בחייו ,ובזמן הזה האדם צריך
יהודי במשך חייו ,זו הדרך בעבודת ה'.
כך כותב בליקוטי הלכות (או"ח /הלכות להעסיק את עצמו ,לצאת לאיזה טיול
פסח /ט  /אות י"ג) "כַמָּ ה וְ כ ַָּמה ִּע ִּּתים ולהרגע ,ללכת לראות איזה נוף מרהיב
עוֹבְ ִּרים עַ ל כָּל אֶּ חָּ ד וְ אֶּ חָּ ד ִּמי ְִּש ָּראֵׁ ל ,כִּ י יֵׁש ביופיו ,וזה מה שהשם רוצה ,משום
כ"ח ִּע ִּּתים [הכתובים בקהלת] ִּע ִּּתים שאפילו על צדיקים הגדולים עוברים
לְ טוֹבָּ ה ִּע ִּּתים לְ ָּרעָּ ה ּובָּ הֶּ ם כְ לּולִּ ים כָּל זמנים כאלה ואחרים.
הָּ ִּע ִּּתים הָּ עוֹבְ ִּרים עַ ל כָּל אֶּ חָּ ד וְ אֶּ ָּחד ִּמיוֹם
לראות את השם בכל ענייני העולם –
ִּהּוָּ לְ ד ֹו עַ ד יוֹם מוֹת ֹו ,אֲ ֶּשר עֲ לֵׁיהֶּ ם ִּה ְת ַחנֵׁן
גם כשאינו עוסק בתורה ומצות
ָּדוִּ ד 'בְ י ְָּדָך ִּעּת ָֹּתי הַ ִּצילֵׁנִּ י ִּמיַד א ֹויְבַ י כך מספר רבי נתן על רבינו נחמן וז"ל[ :חיי
ּומֵׁ ר ְֹדפַ י' ..וְ זֶּה עִּ ַקר ְשלֵׁמּות הַ צַ ִּדיק לִּ ָּשאֵׁ ר מוהר"ן רמ"ג]ִּ " :מי ֶּש ָּזכָּה לַעֲ מד לְ פָּ נָּיו
פּורים ֶּשיֵׁש בָּ ע ֹולָּם
עַ ל עָּ ְמד ֹו בְ כָּל הַ זְ מַ נִּ ים וְ הָּ עִּ ִּּתים הָּ עו ְֹב ִּרים ּולְ ַדבֵׁ ר ִּעמ ֹו ,כָּל הַ ִּמינֵׁי ִּס ִּ
עָּ לָּיוֶּ ,שי ֵַׁדע כָּל אֶּ חָּ ד ִּמי ְִּש ָּראֵׁ ל מַ ה לַעֲ שוֹת וְ כּו' ֶּש ְמ ַס ְפ ִּרין הָּ ע ֹולָּם הַ כל הָּ יָּה בָּ א לְ פָּ נָּיו
בְ כָּל עֵׁ ת וָּ עֵׁ ת אֵׁ יְך לְ ִּה ְתחַ זֵׁק בְ כָּל עֵׁ ת וָּ עֵׁ ת [כלומר שרבי נחמן היה מבקש מאנשים
פַ עַ ם בְ תו ָֹּרה ,פַ עַ ם בִּ ְתפִּ ילָּה ,פַ עַ ם ִּב ְצעָּ ָּקה שיספרו לו איזה מלחמות נעשות בעולם
וְ ַשוְ עָּ ה ְ
נִּדפָּ ִּסים הָּ ע ֹולָּם
ּות ִּחנָּה ּובְ כִּ יָּה ,פַ עַ ם בְ ִּש ְמ ָּחה ,פַ עַ ם וכו'] וְ גַם כָּל הַ ַמעֲ ִּשיוֹת הַ ְ
ל
עַ
ֹר
ב
ַעֲ
י
ש
ֶּ
חַ
ר
ֵׁ
כְ
הֶּ
בְ
י
כִּ
,
ה
יק
ָּ
ת
ִּ
ש
ְ
בִּ
ם
בְ ִּדבּור פַ עַ
הַ כל הָּ יּו לְ פָּ נָּיו ,וְ הָּ יָּה ָּחפֵׁ ץ ְבכָּל פַ עַ ם ֶּשיְסַ פְ רּו
ָאדם כַמָּ ה וְ כַמָּ ה ִּמינֵׁי ִּע ִּּתים שוֹנִּ ים".
כָּל ָּ
לְ פָּ נָּיו חֲ ָּדשוֹת מֵׁ ִּע ְס ֵׁקי הָּ ע ֹולָּם[ ,ויש להעיר
יש זמן שעבודת השם של האדם היא שזה לא ביטול תורה חלילה כי לפעמים גם
להתחיל לשיר ,ומצינו בני אדם שאומרים הצדיק צריך להרים את הראש מהתורה]
ּומי ֶּש ָּזכָּה לַעֲ מד לְ פָּ נָּיו ִּב ְק ִּביעּות ַאף עַ ל ִּפי
ִּ
'לא ,אין דבר כזה לשיר ,זה ביטול תורה',
ֶּשלא הָּ יָּה ִּמי ֶּשיָּבִּ ין ִּענְ ְינֵׁי הַ נְ הָּ גו ָֹּתיו ..זָּכִּ ינּו
אבל זה לא עובד ה' אמיתי ,משום שעובד
ה' אמיתי כשעוברים עליו זמנים בחיים לִּ ְשמעַ ּתו ָֹּרה נִּ ְפלָָּאה מֵׁ עֵׁ ין הַ ִּשיחָּ ה
פּורים ֶּש ִּספַ ְרנּו ִּעמ ֹו ִּמקדֶּ ם[ ,כלומר
שלא תמיד יש לו חשק ללמוד ,אז באותו וְ הַ ִּס ִּ
זמן הוא צריך לשיר להקב"ה ולשמוח ,וכל שהיה רבי נחמן מסביר לתלמידים למה
ה
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הקב"ה עשה את כל מה שקורה בעולם ומה כְ דֵׁ י לְ פַ ֵׁק ַח ַד ְע ִּּתי ,וְ ַאף עַ ל ִּפי ֶּשלא הָּ יָּה הַ יוֹם
עּוריםַ ,אף עַ ל פִּ י כֵׁן
ַמ ְס ִּפיק לִּ י לִּ גְ מר הַ ִּש ִּ
הוא מרמז בכל דבר שנעשה בעולם שהכל
ָאמר ֶּש ֶּזה מֻ כְ ָּרח לְ פַ ֵׁק ַח ַד ְע ִּּתי ְבכָּל יוֹם עַ ל
ַ
ּוביו ֵֹׁתר
בשביל לעורר את עם ישראל]ְ ,
ַמחין,
ָאדםֶּ .ש ִּהיא ַניְחָּ א ל ִּ
יחה ִּעם ְבנֵׁי ָּ
וְ יו ֵֹׁתר קדֶּ ם ִּה ְס ַּתלְ קּות ֹו כְ ֶּשבָּ א ִּמל ְֶּמבֶּ ְרגְ עַ ד יְדֵׁ י ִּש ָּ
ָאמר לִּ י ֶּשגַם ְבתוְֹך הַ לִּ מּוד
ַאחר כְָּך ַ
ֶּשנִּ ְס ַּתלֵׁק ֶּשהָּ יָּה מֶּ ֶּשְך ְש ֵּׁתי ָּשנִּים וְ יו ֵֹׁתר ֶּשָאז גַם ַ
ְבעַ ְצמ ֹו ְצ ִּריכִּ ין לִּ ְפעָּ ִּמים לַעֲ מד לָּפּוש וְ לָּנּוחַ
הָּ יָּה ל ֹו הַ ח ֹולַַאת הַ כָּבֵׁ ד ֶּשל ֹו ָאז הָּ יּו ְמ ַס ְפ ִּרין
יח ַד ְעּת ֹו לְ חֵׁ רּות אֵׁ יזֶּה ָּשעָּ ה
ּוב ֵׁקש לְ פַ ֵׁק ַח ַד ְעּת ֹו לְ הַ נִּ ַ
לְ פָּ נָּיו יו ֵֹׁתר וְ יו ֵֹׁתר מֵׁ ִּע ְס ֵׁקי הָּ ע ֹולָּםִּ .
ּובלְ בַ ד ֶּשלא ֵּׁתצֵׁ א ַמחֲ ַש ְבּת ֹו לַחּוץ
ַקלָּה ִּ
ֶּשיְסַ פְ רּו לְ פָּ נָּיו בְ כָּל פַ עַ ם חֲ דָּ שוֹת" ,כך רבי
נחמן היה לומד את דרכי ה' בעולם ,איך לְ ג ְַמ ֵׁרי ַחס וְ ָּשלוֹם לַחֲ שב ַמחֲ ָּשבוֹת ָּרעוֹת א ֹו
הּורים ָּר ִּעים ַחס וְ ָּשלוֹם".
ִּה ְר ִּ
הקב"ה מנהל את העולם באיזה דין ומידה
והכל בסדר מופתי שכתוב 'לדעת בארץ את הסיבה שצריך לצאת ולהחליף כוחות
דרכך' ,שיש עניין שאדם ידע איך השי"ת ולטייל מבאר מוהר"ן [כאן ,בתורה ט"ז]
מתפעל את העולם ,וכך כל יהודי צריך שכלל האומות בנויות מעשו ומישמעאל,
לפעמים לשנות אוירה ולהבין שגם זה חלק עשו תפקידו להגביר את תאוות הרצח
מעבודת ה' להוציא את הראש מהמים.
בעולם שכוללת כעס ומלחמות ,וישמעאל
צריך להפנים ,אנשים המתפארים בעצמם תפקידו להגביר את תאוות ניאוף בעולם,
באמרם 'מעולם לא הייתי בים ,כל חיי לא והעבודה שהם עוסקים בה היא להגביר
יצאתי לטיול' ,ורוצים להראות בכך כיצד את הרע בעולם ,והיא מזהמת את האויר
הם לומדים מבלי להפסיק ,אותם אנשים בצורה שאם הצדיק לא יוציא קצת את
לא עובדים את ה' אלא את עצמם ואת הראש שלו מהמים וישתמש קצת בעולם
כבודם ,וזו סברא פשוטה ,שהרי אם מסופר הזה במטרה לעבודת ה' ,הרי שהוא יאבד
על גדולי ישראל כרבי עקיבא איגר והחתם את עבודת ה' שלו לגמרי ,כי במעט אור
סופר ורבינו נחמן זיע"א ועוד ,שהיו שאדם משתמש בעולם הזה לעבודת ה'
יוצאים לטיול ומחליפים כוחות ,כיצד יכול הוא נותן לעצמו כח להתגבר כנגד אויר
אדם פשוט ללמוד מבלי שום הפסק ,אלא העולם ,שכולו מזוהם בניאוף ובטומאה של
שהוא לא אמיתי ,כלומד בשביל הכבוד כדי כל הגויים רח"ל.
שיפארו אותו על התמדתו ,כי כל אדם פעמים שבחור ישיבה או אברך יושב ולומד
צריך לקיים 'וקווי ה' יחליפו כח' ,ותורת בהתמדה מבלי להפסיק ,צריך לדעת
החסידות מגלה לנו איך לוקחים את הטיול שהכוחות של כל אחד ואחד שונים ,ויש
והופכים אותו למטרה קדושה בשביל הרבה שנפלו מכך ,צריך שיהיה אמיתי עם
לעבוד את ה' ,וזו האמת.
עצמו ,שלא יחקה מישהו שאינו הוא ,לכן
אפילו בתוך הלימוד שיצא לנוח מעט,
נייחא למח – גדולת האדם שיודע להניח
יסתכל באויר השמים ,יתרענן ויחזור עם
דעתו כדי שיתחזק מכך בעבודת השם
כותב עוד רבי נתן (חיי מוהר"ן של"ה) :שמחה ללימוד ,וכך אדם צריך לדעת שזה
"וְ ִּהזְ ִּהיר או ִֹּתי [רבי נחמן] ֶּשבְ כָּל יוֹם אֶּ ְראֶּ ה חלק מעבודת ה' שלו ,וכמו שהוא מתפלל
פּורים בכל יום וקובע עתים לתורה ,כך שהוא
ָאדם אֵׁ יזֶּה ִּשיחוֹת וְ ִּס ִּ
לְ ַדבֵׁ ר ִּעם בְ נֵׁי ָּ
ו
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יוצא לטיול או לבריכה ולים זה גם חלק מזה תורות איך ה' רוצה שננהג בעבודת ה',
אבל מה שאנחנו למדים מזה שברמות
מעבודת ה' יתברך.
שלנו על היהודי בשעות שיש לו קטנות
בזמן קטנות המוחין נמדדת גדלות האדם,
המוחין ,שאסור לו בשום פנים ואופן
ושם עיקר השכר שניתן לו
כותב רבי יעקב מפולנאה תלמיד הבעש"ט :לצאת מגדר ההלכה בהם ח"ו ,אלא הכוונה
"כי יש לכל אדם קטנות וגדלות המוחין ,היא שהוא יכול לשחק קצת כגון שחמט
והנה בזמן גדלות המוחין הוא דבוק בו ודמקה ,כי לפעמים זו עבודת ה' של היהודי
יתברך כפשוטו ,ואז צריך האדם לדעת בעיתים שעוברים עליו משברים וקשיים.
שעיקר השכר שיש לו כשעושה על צד עוד כותב בשיחות הר"ן דברים שאמר רבי
ההכרח" ,כלומר שהטבע של היהודי הוא נחמן בעצמו (שיחות הר"ן קפ"א)" :אֲ נִּ י
ִּיתי ַמ ְת ִּחיל לְ גַלוֹת
שלעיתים הינו נמצא בקטנות המוחין יוֹדֵׁ עַ ָּחכְ מוֹת ֶּש ִּאם הָּ י ִּ
ְמעַ ט מֵׁ הַ ָּחכְ מוֹת ֶּשאֲ נִּ י יוֹדֵׁ עַ  ,הָּ יּו יְכוֹלִּ ים
ובאותו זמן אינו מסוגל לעסוק בעבודת ה',
זה לא עוון אלא טבעי אצל כל אדם בעולם ,לִּ ְחיוֹת עַ ל יְדֵׁ י הַ ַּתעֲ נּוג ֶּשל הַ ָּשגַת הַ חָּ כְ מוֹת
ּוש ִּתיָּה ,וְ הָּ יּו בְ נֵׁי
ואפילו אם יביאו לו באותו זמן את חידושי הָּ אֵׁ לּו לְ בַ ד ְבלִּ י שּום אֲ כִּ ילָּה ְ
יּותם מֵׁ עצֶּ ם הַ פְ ָּלגַת
ָאדם יו ְֹצ ִּאים מֵׁ ִּח ָּ
ָּ
התורה הכי יפים ,הוא לא מסוגל לשמוע
ִּיתי
ימת עֲ ִּריבַ ת הַ ָּחכְ מוֹת ֶּשהָּ י ִּ
יקת נְ ִּע ַ
ְמ ִּת ַ
משום שהוא נמצא בקטנות המוחין,
ְמ ַגלֶּה" ,נמשיל זאת לאדם שיש לו חתונה
ולעומת זאת יש זמנים שאדם נמצא
בגדלות המוחין ,שפתאום הוא לא מסוגל לבנו ,כל המוזמנים יושבים ואוכלים והוא
להפסיק מלחשוב על ה' ,הוא מרגיש אהבה אינו אוכל ,כיצד זה ייתכן? משום שהוא
לה' ברמה של חולה אהבה להקב"ה ,אבל נמצא בכזו הנאה שהוא לא צריך את
בזמן שיש גדלות המוחין זה לא עיקר האוכל ,ההנאה שלו היא פי כמה וכמה
עבודת ה' ,העיקר של יהודי עובד ה' אומר מהבשר שהגישו לאורחים בארוחה ,הוא
רבי יעקב מפולנאה זה דווקא כשקשה לו ,מרגיש מלא ,אבל כשנגמרת החתונה מיד
כשהוא מרגיש ממש בקטנות המוחין ,ברגע נעשה רעב ,משום שהשמחה נגמרה ואז
זה הוא תופס כוס קולה ומברך בכוונה מכל הוא צריך אוכל שימלא אותו .כך עלינו
הלב בכח ,ולמרות שאין לו כח הוא מתעלה להבין ,שאדם כזה כמו רבי נחמן שכל
על עצמו ומברך בכוונה 'שהכל נהיה החכמות בראשו ,ולמרות זאת מבקש
בדברו' ,וכל השכר שיהודי מקבל על עבודת לדעת מה ה' עושה בעולם ,זה בגדר צדיק
ה' שלו הוא דווקא בשעות שהוא נמצא שלפעמים מוציא את הראש מהמים ,מכאן
בקטנות המוחין ,בלי חשק לתפילה לתורה ,ידע כל אדם ,שאם הוא מרגיש בקטנות
והוא מתגבר ומתעלה ועושה כל מה שהוא המוחין ,לא לחשוב 'זה סתם מותרות
יכול .עלינו להבין ,ודאי כשרבי נחמן היה לצאת לנופש' ,אלא הפוך ,שיצא וישמח
שומע חדשות זה לא בדרגות שלנו כמו את המשפחה שלו ,כך יחזור יותר חזק
שאנחנו שומעים חדשות ,כי כשרבי נחמן לעבודת ה' יתברך.
היה שומע חדשות הוא היה שומע מה ה' מסביר הרב בהמשך תורה ט"ז ,שקטנות
עושה ולא מה הנשיא עשה ,והיה עושה המוחין שיש לכל יהודי זה עד שיבוא
ז
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המשיח ,אבל בעזה"י כשיבוא משיח ממנו "רבש"ע תחזיר אותי לשמחה
צדקינו כבר לא נצטרך את זה ,כולנו נהיה בעבודת ה' ,תחזיר אותי להתפלל עם חשק
דבקים בה' בכל רגע ובכל זמן בלי הפסק ,ועם כוונה" ,אז הקב"ה מביא לו חשק
אך בימינו אנו ,צריך לידע שזה חלק בעבודת ה' ,בכל מצב שהוא יהיה.
מעבודת ה' ,וכגון שאם רואה את אשתו למה נגרע – התפילה בתוך החושך והצרות
שהיא מדוכאת מבלי שמחה ,שיסגור נופש
הינה תיקון גדול מאוד
ויאמר לה 'אנחנו יוצאים' ,שלא יחשוב כך מצינו בתורה ,אנשים מעם ישראל
בנפשו 'אין צורך ,אשתי לא אוהבת לצאת שאומרים למשה רבינו' ,אנחנו טמאים ולא
לטיול' ,אלא הפוך הכל תלוי באדם ,שאם יכולים לעשות הפסח ,אבל למרות שאנו
אינו יודע לשמח את אשתו בטיול ורק טמאים ,אנו רוצים לשמח את הקב"ה
מתווכח איתה ,לא יודע לפרגן לה ולהעריך ורוצים לעשות את החג הזה' ,הקב"ה לא
אותה ,אז בוודאי שהיא לא תרצה לצאת יכל היה לעמוד בבקשה שלהם ,והמציא
איתו לטיול ,אבל אם ישמח אותה ,ישבח להם 'חג חדש  -פסח שני' ,וז"ל הרב "כי
ויעודד אותה ,ודאי שהיא תשתנה ,תהיה אלו כי אלו האנשים שהיו טמאים לנפש
לה שמחת חיים ,אתה תחיה אותה.
אדם ולא יכלו לעשות הפסח שבאו לשאול
עוד טעות נפוצה ,שכאשר אדם יוצא לטיול למה נגרע ,תיקנו בזה הרבה מאד ,כי
עם אשתו ,משמיע שיעורי תורה ברכב ,נתגלגל זכות על ידם שנתגלה על ידי זה
ומה עם האשה? האם שאל אותה היא למשה דין פסח שני שהוא תיקון גדול
רוצה? ודאי שעליו לדבר איתה ,לצחוק שהוא בחינת המשכת דרך התשובה
איתה ,וישים לה שירים שהיא אוהבת ,נכון כשרואה האדם את עצמו שהוא רחוק מאד
שזה לא עבודת ה' שרגיל אליה ,בביה"כ מה' יתברך וטומאתו עליו ממעשיו הרעים,
כששומע שיעורים ומתפלל בקביעות ,אבל אף על פי כן יחזק את עצמו ויבוא בקידה
גם זו עבודת ה' וחייב גם את זה ,כי עבודת והכנעה ,וישאל על נפשו ,למה נגרע
ה' החזקה נקראת שמש ,ועבודת ה' להקריב את קרבן השם" ,אדם שנופל
שבקטנות המוחין שאדם יוצא לטיול וכו' לעבירות ל"ע צריך לבכות להשם ולצעוק
נקראת ירח ,וכתוב 'עינינו מאירות כשמש "רבש"ע נכון שאני טמא ,נכון שאני מלא
וכירח' ,מכיוון שצריך את שניהם.
עבירות ,אבל למה בגלל זה אני צריך להיות
ואני קרבת אלוקים לי טוב – תפילה מהלב רחוק ממך?" ,כל אחד שיצעק להקב"ה על
היצר הרע שהוא נמצא בו ,בין בתאוות
בזמן קטנות המוחין
יש לדעת דבר אחד ,שבתפילה אפשר הממון ,בין באינטרנט ל"ע ,אבל כשיצעק
להתגבר על הכל ,וכמו שאומר הרב ,שאם להקב"ה עליו לבקש "השם תרחם עלי ,נכון
אדם רואה שזמן רב הוא נמצא בקטנות שאני בתוך התאוות ,אבל אני באמת רוצה
המוחין ,בלי חשק לעבודת ה' ,הוא מבחין להיות קרוב אליך" ,וכך יראה לפתע
שהתפילה שלו זו לא התפילה של פעם ,שהקב"ה ישים באוזניו שיעור מסוים
הלימוד שלו פחות בשמחה ופחות בחשק ,שישמע וישנה אותו ,או שיזמן לאדם איזה
והוא מתחנן מלפני השם יתברך ומבקש עלון או חוברת שיחזקו אותו ,כיון שביקש
ח
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מהשם בלב שלם להתקרב אליו ,אדם כזה על זה לא דיברנו ,אלא יש לעשות הכל
בגדר ההלכה ,מתוך קדושה וטהרה ,ואפילו
יקבל את מה שביקש.
לכן כל אדם צריך לדעת שגם אם יש לו הצדיקים היו צריכים את החופש הזה כמו
קטנות המוחין ,צריך לצאת מהשגרה שלו שאמרנו לעיל.
ומאורח חייו ,לפתוח את הלב קצת ,ברור ברכת הרב שליט"א בסוף השיעור" :השם
שח"ו לא ילך אדם למקומות של פריצות יתברך יעזור שנזכה להתקרב אליו תמיד
ושל מקומות רעים ושאר איסורים רח"ל ,בכל מצב ובכל זמן אמן כן יהי רצון".

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] כוחם של קברי צדיקים ותפילות בהשתפכות הלב שם
סיפר מו"ר שליט"א :סיפרה לי אשה אחת ,שיש לה בן בגיל  25שרצתה שיתחתן ,וכשהיה
לה יום הולדת שאל אותה בעלה :מה תרצי לכבוד יום ההולדת? ענתה לו :אני רוצה
ללכת ל יום של תפילות אצל התנא האלוקי רשב"י מהבוקר עד הערב להתפלל על הבן
שלנו שיזכה להתחתן ,וכך היה שבאמת הלכה להתפלל מהבוקר עד הערב מבלי להפסיק
אצל רשב"י הקדוש ,וכשחזרה בעודה בדרכה לביתה צלצל אליה שדכן והציע שידוך ,ותוך
כמה ימים ברחמי השי"ת ובזכות רשב"י הקדוש סגרו וורט  -זה כוחם של קברות צדיקים
וזכותו של רשב"י הקדוש.

ב] כתר יתנו לך – כוחו של זיכוי הרבים בכלל ובפרט בהפצת גליון קודש זה
סיפר מפיץ גליונות 'כאייל תערוג' ממגדל העמק :ביום שישי נשארתי ללמוד בבית כנסת
וקראתי חק לישראל ,לפתע ראיתי את הגליון של הרב עמרמי 'כאייל תערוג' ,התחלתי
לקרוא את השיעור וראיתי שם שהרב שליט"א אומר בשם רבי נחמן מברסלב ,שמי
ששותק בשעה שמבזים אותו הרי הוא נותן כתר להקב"ה .לאחר שלוש דקות ביקשתי
מאדם אחד מבית הכנסת שיעשה עימי חסד ויקח אותי למקום מסוים ,והנה אותו אדם
התחיל במשך עשר דקות לקלל אותי ללא הפסקה ולבזות אותי ליד כל באי בית הכנסת.
כשהוא סיים לקלל הוא היה המום מזאת שאני שותק ולא מגיב ושאל אותי 'תאמר לי
איך זה שאני צועק עליך ואתה לא עונה'? אמרתי לו 'תראה מה הרב עמרמי אומר שאם
אני שותק כשמבזים אותי אני נותן כתר להקב"ה ובדיוק עכשיו קראתי את זה ,אז תודה
רבה לך על שזיכית אותי במשך עשר דקות לתת כתר להקב"ה' ,זה כוחה של הפצת
האמונה בעולם ,וזה כוחה של תרומה של שקל בודד להדפסת גליונות 'כאייל תערוג'.
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מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
התודה והברכה
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

רבינו אייל עמרמי שליט"א

שהשם יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא
השם יתברך כל משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה

התודה והברכה

והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש
לר' נפתלי ניסים הי"ו
חיל רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות
אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
ומחלק ומפזר גליונות 'כאייל תערוג'
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של מו"ר הרב
הקדושים בכל רחבי הארץ ללא תמורה כלל,
.שליט"א
ה"ה ירון אהרן עיני הי"ו
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה
יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים
להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד
דורות ישרים ומבורכים ותהי הברכה מצויה זכרים לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של
הפצת הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו
בביתו כל הימים אכי"ר

העלון מוקדש
לרפואה שלמה :האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי
נתן אליה בן נטלי ביתיה ,ראובן בן שרה ,ניסים בן סוליקה ,עמרם מסעוד בן לאה ,מרדכי בן
אסתר ,משה בן רחל ,בנימין בן רחל ,נתן בן שושנה ,דוד דודי בן רחל חלי ,יוסף בן יוכבד,
מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,שולמית בת
סמרה ,נילי בת מרים ,שולה בת תמר ,דפנה בת רחל ,ליאורה בת שולמית רג'ינה ,רחל בת
מדלן ,אסתר חיים בת שרה ,שרה בת לולו ,בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד ,מלכה בת
ג’ולייט ,יפה חיה בת חנה ,מרסל בת דיאמנטה ,לאה בת מזל ,רחל בת מרים מירה ,איילת בת
חבובה ,גילה בת זוהרה ,אנג'ל בת חביבה ,לאה לילך בת רחל חנה ,אילנה חתון בת מלכה,
לינוי אודליה בת נורית
להצלחת :לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו
אורן בן שולמית ,מיכאל בן מרים ,מזכה הרבים מרדכי אוחיון ,יוסף בן שושנה,
שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה ,תאיר בת צפורה ,נדב בן אסתר
ולעילוי נשמת :דוד בן עליה ,יצחק בן עליה ,עזיז בן שוקת ,נפתלי בן חבובה ,יהושע בן איז'ה,
אברהם בן מזל ,דניאל בן חסיבה ,סלומון חיים בן קדן ,שמעון פישל בן בקה אתי ,שלום
ברזני בן חנה ,אלברט דרי בן רחל ,איתי בן זהבה ,ויקטור חיים בן יוסף ושמח ,דוד בן מקנין,
אברהם מצליח בן פרטונה ,אליהו חי בן רג'ינה ,זהבה בת שולמית רג'ינה ,לטיפה בת לולו,
לאה בת שרה דואיב ,לאה בת שרה ,עליזה בת אסתר ,שרה בת פאני ,רחל אפרת בת מרים,
אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,אילנה בת אסתר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

י

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
;

בעזה"י בקרוב ייצא לאור הספר שרבים חיכו לו

לפרטים נוספים לתרומות וכן להקדשות על גבי הספר

ירון עיני הי"ו052-9695044 :

בחסדי השי"ת וברחמיו על עמו ישראל זוכים אנו
ששיחתו המחזקת של מורנו הרב שליט"א באמונה ובטחון בכל יום שני
התקשרו ועזרו לנו לפרסם בגליון זה את רשימת בתי הכנסת בארץ ובעולם
שישדרו מידי שבוע את שיעוריו של מו"ר בלווין
למסירת מוקדי הלויין התקשרו למזכה הרבים

ר' ירון עיני הי"ו052-9695044:
יא

