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גליון מס' ע"ב  -בלק תש"פ  -תוכן העניינים
ע"י תפילה מקירות הלב המתנה וציפיה מגיעה ישועת השם

ב

להזהר מגאוה ומרמות הרוח שהם תועבת השם ומעכבות התפילה

ג

הגאולה האחרונה שאין לה הפסק תלויה בהמתנה וציפיה לישועה

ג

עיקר הגאולה היא גאולת הנפש ,וצריך להתחזק ולהמתין לישועת נפשו

ד

צריכין בכל יום ליפול על פנינו ולבכות שימהר גאולתנו וכן בכל גאולה פרטית

ד

לא לעולם יריב ולא לנצח יקצוף – לכל היסורין יש זמן וקץ

ה

למה נפלה עצבות על הבטש"ט וכיצד הצליח לתקן נשמות?

ה

מארי דחושבנא – אשרי המבין שעל הכל צריך ליתן דין וחשבון ומצפה לישועה

ו

ונתתי עשב בשדך – כיצד שידד רבי נחמן את תאוות האכילה?

ו

ע"י תפילה מקירות הלב המתנה וציפיה מגיעה ישועת השם
כותב הרב [ליקוטי מוהר"ן ,תורה ס"ז] שחג

גאולת הנפש ו גאולת הגוף ,ובמצרים

השבועות ממונה על רפואת הריאה ,יש

הגאולה נעשתה בחפזון' ,כי בחפזון יצאת

חמש אונות בריאות (שלוש בימנית

מארץ מצרים' ,אדם יצא מבית עבדים,

ושתיים בשמאלית) וכנגדם יש חמישה

מסתכל על הקב"ה ,מתחיל לאהוב את

חומשי תורה ,וכשמגיע חג השבועות

הדת ,לאהוב את התורה ,ופתאום מגיע יצר

הריאה מקבלת רפואה [ ,יהי רצון שהקב"ה

הרע ולוכד אותו באיזו טומאה ,אחד

ירפה את כל החולים בקורונה] וכך כותב

בעריות – יש לו איזה מישהי בעבודה כל

"שבּועוֹת הּוא ְרפּוָאה לְ הָׁ ֵרָאה ,כִּ י
הרבָׁ :

הזמן נכשל איתה בין במחשבה בין בדיבור

'חֲ ִּמ ָׁשה' ַּכ ְנפֵ י ֵרָאה כְ ֶנגֶד 'חֲ ִּמ ָׁשה' חֻ ְמ ֵשי

בין במעשה ,אשתו דואגת לו ואוהבת

תו ָֹׁרהּ ,ובְ ָׁשבּועוֹת ְמ ַּקבְ לִּ ין הַּ ּת ֹו ָׁרה יְכוֹלִּ ין

אותו ,כל הזמן סובבת סביבו' ,תראה כמה

לְ ַּקבֵ ל ִּחּיּות חָׁ דָׁ ש" ,בליקוטי הלכות מסביר

היא דואגת לך כמה היא רצה אחריך' ,אבל

הרב את הגאולה שנקראת גאולת מצרים,

זו קליפה שהוא לא יכול לצאת ממנה ,וכן
ב
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קליפה של המחלוקת ושל המריבה ,אדם

'אתה תורם הרבה ,אתה יודע מה אתה

אחר נכנס בקליפה של גאוה ,לא יכול

עושה בשמים ,תעשה מה שאתה רוצה' ,יש

להתבטל לאנשים הממונים עליו' ,מי הוא

אחד שמתפלל יפה בא יצר הרע ואומר לו

שיגיד ל י מה לעשות?' ,או שלא מסוגל

'אתה מתפלל יפה ,תראה איזה צדיק אתה',

לשמוע לרב שלו' ,תשמע לרב שלך ,הרב

ממשיך בשיחות הר"ן ואומר" ,וְ עַּ ל ְידֵ י זֶה

אמר לך משהו' ,הרי תלמיד החולק על רבו

נ ְִּתעו ֵֹר ר לְ מַּ עְ לָׁה ִּק ְטרּוג גָׁד ֹו ל עֲ לֵיכֶם ,וְ הָׁ יָׁה

כבן המורד באביו ,והוא אומר ' מי זה הרב

לִּ י ְי ִּגיעָׁ ה גְד ֹולָׁה עַּ ד ֶש ִּה ְמ ַּּת ְק ִּּתי זאת ,וְ ִּסיפֵ ר

שלי שיגיד לי מה לעשות?' ,נפל בקליפה

זאת לְ ַּמעַּ ן ַּדעַּ ת ַּכ ָׁמה וְ כַּ מָׁ ה צְ ִּריכִּ ים לְ הַּ ְרבוֹת

של הגאוה ,מה קרה לו? הרי התורה ציותה

בִּ ְתפִּ ילָׁה עַּ ל זֶה לִּ זְכוֹת לְ ִּה נָׁצֵ ל ִּמגֵאּות ֶש ִּהיא

אותנו להרגיש שפל רוח בפני כל אדם ,כל

ּתוֹעֲ בַּ ת השם" ,כמה אדם צריך להתפלל

שכן לאנשים הרבה יותר גדולים ממנו.

להנצל מרמות הרוח שהוא חושב שהוא
מבין משהו ,כמה צריך להתפלל להקב"ה

להזהר מגאוה ומרמות הרוח שהם תועבת
השם ומעכבות התפילה

על זה ,אז יש אדם שנפל בקליפה הזאת,

רבי נחמן מספר (שיחות הר"ן ש"ח) ש זקנו

או מלשין על המנהל שלו וכל קליפה ויצר

הבעש"ט הקדוש התפלל פעם אחת עם

הרע אחר.

החבורה שלו וכך כותבִּ " :ספֵ ר ֶשהַּ בַּ עַּ ל ֵשם

הגאולה האחרונה שאין לה הפסק תלויה
בהמתנה וציפיה לישועה

ַאחת
טוֹב ֵזכֶר צַּ ִּדיק לִּ בְ ָׁרכָׁהִּ ,ה ְתפַּ לֵל פַּ עַּ ם ַּ
עִּ ם ַּהחֶ בְ ַּרּיָׁא ֶשל ֹו וְ ִּה ְתפַּ לְ לּו בְ ִּה ְת לַּהֲ בּות

אומר על כך רבי נתן ,דע לך שזה גאולת

גָׁדוֹל ְמאד כְ דַּ ְרכָׁםַ ,אחַּ ר כְָׁך כְ ֶשג ְָׁמרּו

שבועות ,כך מובא בליקוטי הלכות (פקדון

ְּתפִּ יל ָָׁׁתם ָׁראּו ֶשהַּ בַּ עַּ ל ֵשם טוֹב ֵזכֶר צַּ ִּדיק

ד'  /אות י"א) " :וְ זֶה בְ ִּחינַּת גְ אֻ לָׁה ִּראש ֹו ָׁנה

לִּ בְ ָׁרכָׁה הּוא בְ פָׁ נִּים זוֹעֲ פוֹתַ ,אחַּ ר כְָׁך עָׁ נָׁה

ּוגְאֻ לָׁה ַאחֲ ר ֹונָׁה ֶשאֵ ין לָּׁה הֶ פְ סֵ ק ,כִּ י אֵ ין

יתם ִּמ ְתפַּ לְ לִּ ים ִּהכְ ִּניס
וְ ָאמַּ ר לָׁהֶ ם בְ עֵ ת ֶש ֱה ִּי ֶ

יה גָׁלּות ֶשהֵ ם בְ ִּחינַּת פֶ ַּסח וְ ָׁשבּועוֹת,
ַאחֲ ֶר ָׁ

הַּ בַּ עַּ ל דָׁ בָׁ ר בְ ָׁכל אֶ חָׁ ד ִּמכֶם ַּמחֲ ָׁשבוֹת ֶש ל

כִּ י פֶ סַּ ח הּוא בְ ִּחינַּת גְאֻ לָׁה ִּראש ֹונָׁה ֶשָאז

גֵאּות וְ ָׁרמּות רּוחָׁ אֶ ,ש ַּא ֶּתם ִּמ ְתפַּ לְ לִּ ים

אוֹכְ לִּ ין ַּמצָׁ ה ֶש ִּהוא בְ ִּחינַּת ִּחפָׁ זוֹן ,כְ מ ֹו

בְ ִּה ְת ַּלהֲ בּות ּובִּ ְדבֵ קּות ָׁכזֶה" ,יצר הרע בא

ֶשכָׁתּובִּ ,שבְ עַּ ת י ִָּׁמים ּתֹא ַּכל עָׁ לָׁיו מַּ צוֹת כִּ י

ואומר 'תראה איזה צדיק אתה בא לבית

את ..בִּ ְז ִּריזּות גָׁדוֹל וְ ֹלא לִּ ְדח ֹות
בְ ִּחפָׁ זוֹן יָׁצָׁ ָׁ

כנסת ,תראה מה זה תפילה ,על זה בטוח

ִּמּיוֹם לַּחֲ בֵ ר ֹו ..אֲ בָׁ ל ָׁשבּועוֹת ֶשהּוא ַּקבָׁ לַּת

השם עונה לך' ,או ש אומר לו יצר הרע:

הַּ ּתו ָֹׁרה ,הּוא בְ ִּחינַּת גְ אֻ לָׁה ָׁהַאחֲ ר ֹו ָׁנה
ג
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נּוסה
ּוב ְמ ָׁ
ֶש ֶנאֱמַּ ר בָׁ ּה ,כִּ י ֹלא בְ ִּחפָׁ זוֹן ֵּתצֵ אּו ִּ

לא להתייאש ,אלא לה משיך להתפלל על

יאין ָאז ְשּתֵ י הַּ לֶחֶ ם
ֹלא תֵ לֵכּון ,וְ עַּ ל כֵן ְמבִּ ִּ

זה ולחכות לישועת השם.

מֵ חָׁ מֵ ץ דַּ יְ ָׁקא ,כְ מ ֹו ֶשכָׁתּוב ,חָׁ מֵ ץ ּתֵ יָאפֶ ינָׁה,

צריכין בכל יום ליפול על פנינו ולבכות
שימהר גאולתנו וכן בכל גאולה פרטית

וְ חָׁ מֵ ץ הּוא בְ ִּאחּור הַּ ְז ַּמן בְ ִּחי נַּת הַּ ְמ ָּׁתנָׁה..
בִּ בְ ִּחינַּת או ְֹמ ִּרים ל ֹו הַּ ְמּתֵ ן ֶשזֶה נִּ ְמ ָׁש ְך

היה אצלנו יהודי שבא אלי על ענייני שלום

ִּמבְ ִּחינַּת כ ֶֶתר ֶש ְמ ַּקבְ לִּ ין בְ ָׁשבּועוֹת ֶשהּוא

בית ,אשתו פרקה מעליה עול צניעות,

לְ שוֹן ַּה ְמ ָּׁת נָׁה ..כִּ י כְ ֶשזוֹכִּ ין ָׁלזֶה לִּ בְ ִּחי ַּנת

הלכה והביאה כל מיני מכשירים לא

הַּ ְמ ָּׁת נָׁה ָאז בְ ַּודַּ אי ִּי ְזכֶה לִּ גְאֻ לָׁה ְשל ֵָׁמה

טהורים ,הכניסה טלויזיה ר"ל ,ראה כך

ִּמגָׁלּות נַּפְ ש ֹו ".

והפסיק לבוא תפילות ו שיעורי תורה ,גם
לא תפילין ,ועכשיו הם באו אלי להתגרש,

עיקר הגאולה היא גאולת הנפש ,וצריך
להתחזק ולהמתין לישועת נפשו

אמרתי לו :למה הזנחת את הכל ,תתפלל,

אדם שנופל לעבירה ,שלא יאמר 'יאללה

לא להפסיק את התפילה ,לא להפסיק את

אני אהיה חילוני וזהו' ,חס וחלילה ,אלא

שיעורי התורה' ,אבל לא באה לי הישועה' ?

'קחו עמכם דברים ובואו אל השם',

חכה ,המתנה ,ואומר הרב ש זה בכל אדם

שיתפלל על זה 'השם תציל אותי' ,וימתין,

ובכל זמן ,כך אומר הרב (ליקוטי הלכות,

השם יציל אותו מהעבירה ,הוא ימתין

שם) "ּוכְ מ ֹו ֶשהּוא בְ עִּ ְניַּן הַּ גְ אֻ לָׁה הַּ כְ לָׁלִּ ית ֶש ל

רק צריך להמשיך

ש ָׁראֵ ל ֶשבְ ַּודַּ אי צְ ִּריכִּ ין בְ ָׁכל יוֹם לִּ פֹ ל עַּ ל
ִּי ְ ֹ

להתפלל 'קחו עמכם דברים' ,דיבורים של

פָׁ נָׁיו וְ לִּ בְ כוֹת ּולְ ִּה ְתחַּ נֵן הַּ ְרבֵ ה לְ פָׁ נָׁיו י ְִּתבָׁ ַּר ְך

תפילה' ,ושובו אל השם'  ,וזה בחינת

ֶשּיְמַּ הֵ ר גְאֻ לָׁתֵ נּו ..כֵן ִּהיא בִּ פְ ָׁר ִּטּיּות בְ ָׁכל

שבועות גאולת נפשנו ,צריך להתפלל

ָאדָׁ ם" ,אדם צריך לומר 'השם תראה באיזה

הרבה ולהמתין 'אם יתמהמה חכה לו'

עבירות אני נופל ,תעזור לי ,תציל אותי',

תמשיך להתפלל על זה ,ממשיך הרב

ולא להשבר וחלילה לא להכנס ליאוש ,לא !

(ליקוטי הלכות ,שם) ואומר" :וְ זֶהּו גַּם בְ ָׁכל

השם רוצה רק את התפילה של האדם,

ָאדָׁ ם ּובְ ָׁכל זְמַּ ן ,כִּ י ִּע ַּקר הַּ גְ אֻ לָׁה ִּהיא גְ אֻ לַּת

'תראה השם פה אני בשנאה ,פה אני

הַּ נֶפֶ ש ֶשַאף עַּ ל פִּ י ֶשצְ ִּריכִּ ין לְ מַּ הֵ ר ְמ ֹא ד

במחלוקת ,תעזור לי' ,אומר השם 'תתפלל

לְ מַּ לֵט נַּפְ ש ֹו ִּממַּ ה ֶשצָׁ ִּריְך לְ ִּהמָׁ לֵטַ ,אף עַּ ל פִּ י

מקירות הלב ותראה איך אני אעלים לך את

כֵן כְ ֶשרוֹאֶ ה ֶש ִּמ ְתעַּ כֵב גְ אֻ לָׁת ֹו הַּ ְרבֵ ה צָׁ ִּריְך

זה יום אחד' ,רק להתפלל' ,רבש"ע תציל

לְ ִּה ְתחַּ זֵק לְ הַּ ְמ ִּּתין הַּ ְרבֵ ה לִּ ישּועָׁ ת ֹו" ,כלומר

אותי מזה'.

ויחכה

בסבלנות,

ד

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

לא לעולם יריב ולא לנצח יקצוף – לכל
היסורין יש זמן וקץ

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

הגיע לאחד המקומות ונפלה עליו עצבות
גדולה מאוד ,וראו אותו במרה שחורה כמה

עוד אומר הרב (שם) "ַאף עַּ ל פִּ י כֵן כְ ֶשרוֹאֶ ה

ימים ,עד שהנכד שלו אמר לו :למה אתה

ֶש ִּמ ְתמַּ הֲ מַּ ּה הַּ דָׁ בָׁ ר הַּ ְרבֵ ה צָׁ ִּריְך לְ הו ִֹּחיל

כך עצוב? מה יש לך ,למה נפלו פניך? אז

ּולְ הַּ ְמ ִּּתין הַּ ְרבֵ ה ..כִּ י ֹלא לְ ע ֹולָׁם י ִָּׁריב וְ ֹלא

הוא אמר לו :יש פה נשמות ש 300-שנה לא

ָׁלנֶצַּ ח יִּ ְקצֹף " ,על כן חייב כל אדם לומר

הצליחו לתקן את הנשמות האלה ,ולא היה

להשם 'אני לא בסדר' ולא להתבייש ,השם

להם עלייה ,וכשבא הבעש"ט נתקבצו כולם

יודע את זה ג"כ והוא יעזור לאדם

אליו' ,תתקן אותי ,מתחנן אליך' ,ונהיה

להשתנות ,כך אומר הרב (שם) "וַּאֲ פִּ ילּו ִּאם

לרב עצבות גדולה מזה שהוא לא יכל לתקן

הּוא כְ מ ֹו ֶשהּוא ַאף עַּ ל פִּ י כֵן ָׁכל זְמַּ ן ֶשּת ֹולֶה

אותם ,ו למה לא יכל לתקנן? אמר הבעש"ט

ּומצַּ פֶ ה ּומַּ ְמ ִּּתין
ְ
עֵ ינָׁיו לַּמָׁ רוֹם וְ שוֹמֵ ר

שבשביל לתקן אותם הוא חייב למות ,אבל

לִּ ישּועָׁ ת ֹו יִּ ְתבָׁ ַּרְך עַּ ל ְידֵ י זֶה בְ עַּ צְ מ ֹו יָׁחּוס

מצד שני מה יעשה עם התלמידים החיים

יק ְרבֵ הּו לַּעֲ בוֹדָׁ ת ֹו
וְ יַּחֲ ֹמ ל עָׁ לָׁיו ה' יִּ ְתבָׁ ַּרְך וִּ ָׁ

שלו? ולכן היתה לו עצבות גדולה מאוד

בֶ אֱמֶ ת וְ ִּי ְתהַּ פֵ ְך הַּ כֹל לְ טוֹבָׁ ה" ,להאמין

שלא ידע מה לעשות.

באמת' ,השם ,אתה תביא לי את הישועה
בנפש ,אתה תושיע אותי ,אתה תכניס לי

היתה אצלי אשה בקבלת קהל ,אמרה לי

את הענוה ,את העין הטובה'.

'התחתנתי עם גרוש ושלושה ילדים ,כל
הבית של ההורים שלו ,ותמונות שלו ושל

למה נפלה עצבות על הבטש"ט וכיצד
הצליח לתקן נשמות?

הגרושה שלו ,איפה שאני הולכת תמונה

אחד אמר לי :הר ב אני שונא אורחים,

שלו ושל גרושתו ,וכל שבת הוא לוקח

אשתי מזמינה אורחים ואני לא מדבר

אותי להורים שלו ,אני אומרת לו תוריד

איתה על כך שבוע .אמרתי לו :זה סימן של

את התמונות האלה ,אומר לי שהם

עמוני' ,לא יבוא בקהל השם עד עולם',

אוהבים את האשה הראשונה ,ושמו אותה

אסור להיות כך' ,אבל אני בקליפה הזאת',

בכל פינה' ,אומרת לי 'הרב איזה סבל ,אני

בסדר ,טוב שאתה מודע לבעיה שלך ,השם

שונאת אותם' ,עניתי לה 'דעי לך שנפלת

לא רוצה ממך כלום ,רק להתפלל אל השם

ביצר הרע ,נפלת בשנאה ,יצר הרע הכין לך

'תן לי להיות גומל חסדים' ותרצה באמת,

מלכודת שאי אפשר לברוח ממנה' ,שאלה

רבי נחמן מספר על הבעש"ט שפעם אחת
ה

שיחתו השבועית של מו"ר
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אותי 'ואיך אני אצא מזה?' ,עניתי לה:

ארי
אֲ בָׁ ל ַאחַּ ר ָׁכל אֵ לֶה אֲ פִּ ילּו ֶשהּוא ִּמ ָׁמ ֵ

תתפללי ,לא יום ו לא יומיים ,סבלנות.

ְדחֻ ְשבְ נָׁא וְ חו ֵֹשב עִּ ם עַּ צְ מ ֹו בְ ָׁכל יוֹם וְ ז ֹו ֵכ ר
וְ יוֹדֵ עַּ

ממשיך נכדו של הבעל שם טוב בסיפורו

פּורים
ּוס ִּ
ְ
הֵ יטֵ ב ֶשּיָׁמָׁ יו ְמנּויִּים

ּוקצּובִּ יםּ ,ובִּ פְ ָׁרט כְ ֶנגֶד ִּמי ֶשרוֹצֶ ה לִּ כְ ֹנס
ְ

ואומר :ולכן ציוה הבעש"ט לאסוף את כל

בַּ עֲ בוֹדַּ ת ה' ,עַּ ל כֵן יָׁכוֹל לִּ ְהיוֹת ֶשַאף עַּ ל פִּ י

האורחים בעיר הזאת ' ,תאספו את כל

כֵן י ְִּתגַּבֵ ר כְ ֶנ ְגד ֹו הַּ בַּ עַּ ל דָׁ בָׁ ר חַּ ס וְ ָׁשלוֹם,

העניים שכולם יבואו אלי' ,והבעש"ט טיפל

וִּ יבַּ לְ בֵ ל עֲ בוֹדָׁ ת ֹו חַּ ס וְ ָׁשלוֹם ..מַּ ה בֶ צַּ ע

בהם כל השבת ,ו אמר עכשיו אני יכול

ֶש ִּּת ְספֹ ר אֶ ת יָׁמֶ יָך בְ ָׁכל עֵ ת וְ ַּתחֲ שֹב עַּ ל

לתקן את כל הנשמות ,ע"י שאני אביא

שכִּ יל עַּ ל הָׁ ֱאמֶ ת
ית ָך ..אֲ בָׁ ל ִּאם ַּמ ְ ֹ
ַאחֲ ִּר ְ

אורחים ואשרת אותם ואגיש להם ,עכשיו

לַּאֲ ִּמּת ֹו יֹאמַּ ר וְ י ִָּׁשיב לְ לִּ ב ֹו ..הֲ ֹלא ַאף עַּ ל פִּ י

אני יכול לתקן את זה ,סרה ממנו העצבות.

כֵן יָׁבוֹא ִּקצִּ י וְ אֻ כְ ַּרח לִּ ּתֵ ן ִּדין וְ חֶ ְשבוֹן ִּמ ָׁכ ל

אשה מזמינה את החתן והכלה ,והבעל

יוֹם וָׁיוֹם ,עַּ ל כֵן ַאף ִּאם יַּעֲ ֹבר עָׁ לַּי מָׁ ה אֲ ִּני

מתעצבן ,למה הוא מתעצבן? 'אתה נותן

עַּ ל ִּמ ְשמַּ ְר ִּּתי אֶ עֱ ֹמד לִּ ְש ֹמר ּולְ צַּ פוֹת ּולְ הַּ ְמ ִּּתין

למישהו אצלך לאכול בבית ,אתה יודע איזו

לִּ ישּועַּ ת השם " ,זה אדם שמבין שאף אם

זכות זו ,איזו מתנה זו ?' ,הגמרא אומרת

היצר מתגבר כנגדו בסוף השי"ת יפדה

ששלושה מידות יש בתלמידיו של אברהם

אות ו ועל כן הוא מתפלל על כך וממתין

אבינו ,ביישנים רחמנים וגומלי חסדים,

ומצפה לישועתו יתברך.

ואם אדם רואה שהוא אינו כן ,מרגיש

ונתתי עשב בשדך – כיצד שידד רבי נחמן
את תאוות האכילה?

אעשה? תתפלל! כך אומר הרב.

רבי נחמן בעצמו כותב שכאשר הוא היה

'השם יש לי נשמה של עמוני ,מה אני

בחור צעיר היה אוכל הרבה מאוד ,הבא"ח

מארי דחושבנא – אשרי המבין שעל הכל
צריך ליתן דין וחשבון ומצפה לישועה

אומר שיראה האדם כיצד הוא אוכל וידע

"כִּ י בֶ אֱמֶ ת עִּ י ַּקר ִּתּיקּון בְ ִּחי נַּת ַּה ְספִּ ָׁירה הּוא

איפה הוא נמצא ,הרי 'אין קידוש אלא

כְ ֶשזוֹכִּ ין לְ ָׁשבּועוֹת ֶש ִּהיא בְ ִּחי נַּת ַּה ְמ ָּׁת ָׁנה

במקום סעודה' ,קדושה תלויה בהנהגות

ַּכנַּ"ל ,הַּ יְנּו כִּ י בְ ִּחינַּת ְספִּ ָׁירה ִּהוא ֶשצָׁ ִּריְך

הסעודה ,והוא כל הזמן אוכל ,זה סימן לא

הָׁ ָאדָׁ ם ָׁכל יְ מֵ י חַּ ּיָׁיו לִּ ְזכֹר ְמ ֹאד ְמ ֹאד בְ ָׁכל יוֹם

טוב ,כמו שכתוב 'ואנוכי אסתיר פני מהם

וָׁיוֹם ֶשהּוא מָׁ נּוי וְ סָׁ פּור בְ ִּמ ְספָׁ ר ּובְ חֶ ְשבוֹן..

והיה לאכול' ,עושה מאוכל עסק' ,תעשי לי
ו

שיחתו השבועית של מו"ר
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דגים כאלה' ,ועושים פרסים על בישול ,כך

וְ ִּה ְת ִּחיל לְ בַּ קֵ ש ֶשּי ְַּראֶ ה ל ֹו הַּ ֵשם יִּ ְתבָׁ ַּרְך אֶ ת

כותב רבי נתן (חיי מוהר"ן צ"ב):

יח
הָׁ ָאב ֹות ַאבְ ָׁרהָׁ ם ִּי ְצחָׁ ק וְ יַּעֲ קב ,וְ ִּהבְ ִּט ַּ
לְ הַּ ֵשם יִּ ְתבָׁ ַּרְך כְ ֶש ַּּת ְראֶ ה לִּ י זאת אַּ ְשלִּ יְך ַּגם

" ִּספֵ ר ֶשהָׁ יָׁה ָׁרגִּיל ֶל ֱאכל הַּ ְרבֵ ה ְמאד בִּ ימֵ י

זאת הַּ ַּּתאֲ וָׁ ה [הַּ יְנּו ֶשל אֲ כִּ ילָׁה] ,וְ ִּנכְ נַּס בָׁ זֶה

סּורים ִּמ זֶה" ,במדרש כתוב
עּוריו וְ הָׁ יּו ל ֹו יִּ ִּ
ְנ ָׁ

ִּישןּ ,ובָׁ א זְ קֵ נ ֹו הַּ בַּ עַּ ל ֵשם ט ֹו ב ִּזכְ רוֹנ ֹו
ְמאד וַּ ּי ָׁ

שרבי אלעזר בנו של רשב"י גם לו היה את

לִּ בְ ָׁרכָׁה אֵ לָׁיו בַּ חֲ לוֹם וְ ָאמַּ ר ל ֹו הַּ פָׁ סּוק:

הנסיון הזה ,אמא שלו היתה עושה מגש

וְ נ ַָּׁת ִּּתי עֵ ֶשב בְ ָׁש ְדָך לִּ בְ הֶ ְמ ֶּתָך ,וְ הֵ ִּקיץ וְ ִּנפְ לָׁא

עופות והיה אוכל את כל המגש ,היו באים

בְ עֵ ינָׁיוַּ ,מה ַּשּיָׁכּות יֵש ָׁלזֶה הַּ פָׁ סּוק לְ ַּמה

אנשים לרבי שמעון ואומרים 'זה יביא רעב

ֶשבִּ קֵ שּ ,ובָׁ א בְ דַּ ְעּת ֹו ִּאי אֶ פְ ָׁשר לְ ָך כִּ י ִּאם

לעולם' ,ורבי שמעון ענה להם 'האם

בְ ָׁש ְדָך לִּ בְ הֶ ְמ ֶּתָך ,צָׁ ִּריְך אַּ ָּׁתה לְ ַּשדֵ ד הַּ בַּ הֲ ִּמּיּות

משלכם הוא אוכל?' ,דעו לכם שצדיקים

ַּּתאֲ ָׁוות אֲ כִּ י לָׁה ,וְ ִּה ְשלִּ יְך גַּם זאת הַּ ַּּתאֲ וָׁה ",

לא נולדו צדיקים ,לכל אחד היו את

מה זה עש"ב? ר"ת 'עושה שלום במרומיו',

הקשיים ,את היצר הרע והנסיונות שלו,

כשתשדד את הבהמיות שלך תזכה לשלום

ממשיך בחיי מוהר"ן " וְ ִּה ְשלִּ יְך זאת ,וְ ָׁרָאה

ממרומיו של השם" ,וְ ָאמַּ ר ֶשמַּ עֲ ֶשה ז ֹו

ַאחַּ ר ָׁכ ְך ֶשּיֵש ל ֹו ַּּתאֲ ָׁוה גַּם לְ אוֹת ֹו ַּה ְמעַּ ט

ַּש ָּׁיכָׁה לְ הַּ ַּמעֲ ֶשה ֶש ל ַּקבָׁ לַּת ַּהּתו ָֹׁרה " ,לקח לו

ֶשא ֹוכֵל ,וְ נ ְִּתי ֵַּש ב וְ ִּה ְת ִּחיל שּוב ֶל ֱאכל" .עובר

שנים לרב ,אבל בסוף הגיע למצב שגם מה

מסנדביץ' לסטייק ,לירקות ולסלטים ,כל

שהיה אוכל היה בולע ולא היה לועס .לכן

ֹשב עַּ ל
הזמן אוכל " פַּ עַּ ם ַאחַּ ת הָׁ יָׁה יו ֵ

תמיד יש להמשיך ו להתפלל ובסבלנות,

ישית
הַּ שֻ לְ חָׁ ן אֵ צֶ ל ָׁח ִּמיו בִּ ְשעַּ ת ַּה ְס ֻע ָׁדה ְשלִּ ִּ

ולחכות לישועת השם.

ֹשְך בַּ בַּ ִּית,
ֶשל ַּשבָׁ ת ,וְ י ַָּׁשב בְ זָׁוִּ ית וְ הָׁ יָׁה ח ֶ
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מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א

שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא ה' יתברך כל
משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

התודה והברכה
לר' נפתלי ניסים הי"ו

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של
מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן הי"ו

והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש חיל
רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי
הארץ ללא תמורה כלל,
יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים
לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של הפצת
הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפואה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א
האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן
לרפואת
מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,עמרם מסעוד בן לאה ,ניסים בן סוליקה ,ראובן בן שרה ,נתן
אליה בן נטלי ביתיה ,קלימו בן ש'רונה ,אלון שקד בן חממה ,ראובן בן שרה ,משה יעקב בן רוחמה ציפורה
לרפואת הגוף והנפש ,חביב בן שמחה ,התינוק ירדן בן סימה ,ירון בן תקוה ,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 ,מזל בת רחל ,נעמה נעמי בת חנה ,שלי רחל בת מזל,
תמר בת מימה ,אסתר בת עליזה ,סיוון שרה בת אסתר
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,מרדכי אוחיון ,יעקב בן רחל לשלום בית
להצלחת
ופרנסה טובה ,תאיר בן ציפורה ,נדב בן אסתר ,ניסים בן מרים ,אלעזר מאיר בן ציפורה לזיווג הגון ,דוד דודו
בן רחל חלי ,אלרועי יצחק בן מזל ,ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,יעקב אוחנה בן תמר ,אייל בן דליה
לזיווג הגון ,ישראל בן דניאלה שרה ,אליהו חזן בן אילנה ,יהודה ודליה זוהר ,אבי וגלית סבח פרנסה טובה
ושלום בית ,ירין בת גלית ,אליה שמואל בן גלית ,שוהם בן גלית ,אליאן בת גלית; לאה בת ציפורה לזיווג הגון,
אילנה בת אסתר ,מזל בת אסתר ,יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם ,לילך בת רוחמה לזרע קודש ,רחל שרה
בת רוחמה לזרע קודש ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית ,אבי ואסתי ובר דוד מלכה ,שילת בת מזל ,אילנית
מרים בת דניז ,טליה בת אילנית מרים ,גילי בת אווה
לעילוי נשמת שלום ברזני בן חנה ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה ,אליהו חי בן רג'ינה ,סלומון
חיים בן קדן ,דניאל בן חסיבה ,אברהם בן מזל ,יהושע בן איז'ה ,נפתלי בן חבובה ,עזיז בן שוקת ,יצחק בן
עליה ,דוד בן עליה ,משה בן שלביה ,חיים בן ליליאן ,שחר רפאל בן סימה ,יצחק בן עליזה ,רפאל בן עליזה,
מרדכי בן רחל ,אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל ,עמוס בן רחל ,משה זנזורי בן מנטנה ,יוסף
ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף ,יונתן שמעון בן אליס ,וידל יפרח בן רחל ,בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר,
שלום בן שרה ,שלמה ראובן בן ירוחם ,שלמה בן לאה ,יצחק בן ציפורה ,מאיר בן צ׳חלה ,יצחק בן אבנר ,חביב
לוגסי בן אסתר ,אליהו לוגסי בן אסתר ,מוריס משה בן אסתר ,יוסף לוגסי בן אסתר ,מרדכי אליהו בן אסתר,
שלום אזולאי בן מינה ,ישראל מלכה בן חוה אביבה ,שמעון בן מזל ,מוריס בן סביחה ,שרה בת פאני ,רחל
אפרת בת מרים ,אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,פוחה בת שמחה ,אסתר בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת
אסתר ז"ל ,חנה בת לאה ,מזל בת רבקה ,רחל בת פלורין ,אסתר גואטה בת מארי ,ציפורה בת יוכבד ,חדווה
אזולאי בת אסתר ,אורלי סבטלנה בצרה ,יפית בת רות ,יוסף ואיזה אוחנונה ,מרלן ישראל בת לורה ת.נ.צ.ב.ה
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