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 052-2750784 יוסי מזרחי  גן יבנה
 054-7230035 עומר הרצליה 
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 050-4535354 גיא בן עמי  שוהם

 053-3145436 מאיר   תל אביב
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 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזן חיפה 
 052-6712369 יצחקי  םותחריש 

 054-7999768 נתנאל   יקנעם והאזור
 052-9592085 עידן רפאל  כרמיאל

 054-4469746 שלומי אוחנה    מגדל העמק
 050-5068768 מעוז אלמליח  עמק המעינות

 054-4281773 ערן נהריה 
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 050-5798510   אלקובי  משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין  עפולה 
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 053-5882799 יובל  שלומי 
  הארץ דרום

 052-8160291 בוזגלו  חיים אופקים 
 053-8819827 שרון   אילת 

 054-5569267 ציון כהן  אשדוד
 053-2823666 נדב משה   אשקלון
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 052-5080177 אלי בוזגלונתיבות 
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 תוכן העניינים   - בלק תש"פ  -גליון מס' ע"ב 

 ב  השם ע"י תפילה מקירות הלב המתנה וציפיה מגיעה ישועת  

 ג להזהר מגאוה ומרמות הרוח שהם תועבת השם ומעכבות התפילה

 ג הגאולה האחרונה שאין לה הפסק תלויה בהמתנה וציפיה לישועה

 ד עיקר הגאולה היא גאולת הנפש, וצריך להתחזק ולהמתין לישועת נפשו

 ד גאולתנו וכן בכל גאולה פרטיתצריכין בכל יום ליפול על פנינו ולבכות שימהר 

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

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

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

 ו ילה?כיצד שידד רבי נחמן את תאוות האכ –ונתתי עשב בשדך 

 
 

מגיעה ישועת השם ע"י תפילה מקירות הלב המתנה וציפיה

ז[ שחג "תורה סליקוטי מוהר"ן,  ]הרב  כותב  

השבועות ממונה על רפואת הריאה, יש 

ות )שלוש בימנית בריאאונות חמש 

וכנגדם יש חמישה  ושתיים בשמאלית(

שבועות חג החומשי תורה, וכשמגיע 

יהי רצון שהקב"ה , ]מקבלת רפואההריאה 

 החולים בקורונה[ וכך כותבירפה את כל 

ֵרָאה בּועֹות הּוא ְרפּוָאה ְלהָׁ י , הרב: "שָׁ כִּ

ה' ֻחְמֵשי  שָׁ ְנֵפי ֵרָאה ְכֶנֶגד 'ֲחמִּ ה' כַּ שָׁ 'ֲחמִּ

ה ה, תֹורָׁ ּתֹורָׁ ין הַּ ְבלִּ בּועֹות ְמקַּ ין  ּוְבשָׁ ְיכֹולִּ

ש" דָׁ ּיּות חָׁ ֵבל חִּ מסביר בליקוטי הלכות  ,ְלקַּ

את הגאולה שנקראת גאולת מצרים, הרב 

במצרים ות הגוף, גאולוגאולת הנפש 

הגאולה נעשתה בחפזון, 'כי בחפזון יצאת 

מצרים', אדם יצא מבית עבדים, מארץ 

מסתכל על הקב"ה, מתחיל לאהוב את 

יצר מגיע  פתאום  ולאהוב את התורה,    ,הדת

טומאה, אחד ו לוכד אותו באיזוהרע 

יש לו איזה מישהי בעבודה כל   – בעריות

בור הזמן נכשל איתה בין במחשבה בין בדי

אוהבת ובין במעשה, אשתו דואגת לו 

תראה כמה 'אותו, כל הזמן סובבת סביבו, 

אבל , 'היא דואגת לך כמה היא רצה אחריך

וכן ל לצאת ממנה, וקליפה שהוא לא יכזו 
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אדם של המריבה, ו קליפה של המחלוקת

אחר נכנס בקליפה של גאוה, לא יכול 

מי הוא 'ממונים עליו, הלהתבטל לאנשים 

שלא מסוגל או  ',י מה לעשות?שיגיד ל

תשמע לרב שלך, הרב 'לשמוע לרב שלו, 

תלמיד החולק על רבו הרי , 'אמר לך משהו

מי זה הרב והוא אומר 'כבן המורד באביו, 

נפל בקליפה  ',?מה לעשות שלי שיגיד לי

התורה ציותה הרי  ?  ושל הגאוה, מה קרה ל

כל  אותנו להרגיש שפל רוח בפני כל אדם, 

  נו.לאנשים הרבה יותר גדולים ממשכן 

להזהר מגאוה ומרמות הרוח שהם תועבת  
 השם ומעכבות התפילה

זקנו ש  ( ש"ח)שיחות הר"ן  רבי נחמן מספר  

הקדוש התפלל פעם אחת עם  הבעש"ט

ל ֵשם " החבורה שלו וכך כותב: עַּ בַּ ֵפר ֶשהַּ סִּ

ת  ם ַאחַּ עַּ ֵלל פַּ ְתפַּ ה, הִּ כָׁ ְברָׁ יק לִּ דִּ טֹוב ֵזֶכר צַּ

ֲהבּות  ְתלַּ ְללּו ְבהִּ ְתפַּ ּיָׁא ֶשלֹו ְוהִּ ֶחְברַּ ם הַּ עִּ

ם ְרכָׁ דֹול ְמאד ְכדַּ ְמרּו , גָׁ ְך ְכֶשגָׁ ר כָׁ ַאחַּ

ם ילָׁתָׁ אּו שֶ  ְּתפִּ יק רָׁ דִּ ל ֵשם טֹוב ֵזֶכר צַּ עַּ בַּ הַּ

ה כָׁ ְברָׁ ים זֹוֲעפֹות לִּ נִּ ה , הּוא ְבפָׁ נָׁ ְך עָׁ ר כָׁ ַאחַּ

יס  ְכנִּ ים הִּ ְללִּ ְתפַּ יֶתם מִּ ֶהם ְבֵעת ֶשֱהיִּ ר לָׁ ְוָאמַּ

בֹות ֶשל  ֲחשָׁ ֶכם מַּ ד מִּ ל ֶאחָׁ ר ְבכָׁ בָׁ ל דָׁ עַּ בַּ הַּ

א מּות רּוחָׁ ים , ֵגאּות ְורָׁ ְללִּ ְתפַּ ֶּתם מִּ ֶשאַּ

ְתלַּ  ֶזהְבהִּ ְדֵבקּות כָׁ ", יצר הרע בא ֲהבּות ּובִּ

תראה איזה צדיק אתה בא לבית 'אומר ו

בטוח על זה  ,כנסת, תראה מה זה תפילה

אומר לו יצר הרע: או ש, 'השם עונה לך

אתה יודע מה אתה הרבה, אתה תורם '

, יש 'תעשה מה שאתה רוצה  ,עושה בשמים

אומר לו ומתפלל יפה בא יצר הרע שאחד 

, 'תראה איזה צדיק אתה  ,ל יפהאתה מתפל'

ל ְיֵדי ֶזה "ן ואומר, "ממשיך בשיחות הר ְועַּ

דֹול ֲעֵליֶכם ְטרּוג גָׁ ה קִּ ְעלָׁ ְתעֹוֵרר ְלמַּ ה , נִּ יָׁ ְוהָׁ

י זאת ְקּתִּ ְמּתַּ ד ֶשהִּ ה עַּ ה ְגדֹולָׁ יעָׁ י ְיגִּ ֵפר יְוסִּ , לִּ

ְרבֹות  ים ְלהַּ יכִּ ה ְצרִּ מָׁ ה ְוכַּ מָׁ ת כַּ עַּ ן דַּ עַּ זאת ְלמַּ

יא  ֵגאּות ֶשהִּ ֵצל מִּ נָׁ ְזכֹות ְלהִּ ל ֶזה לִּ ילָׁה עַּ ְתפִּ בִּ

ת ה צריך להתפלל אדם ", כמה שםּתֹוֲעבַּ

שהוא חושב הרוח שהוא מרמות להנצל 

מבין משהו, כמה צריך להתפלל להקב"ה 

 ,אתנפל בקליפה הזשעל זה, אז יש אדם 

וכל קליפה ויצר מלשין על המנהל שלו או 

 . הרע אחר

אחרונה שאין לה הפסק תלויה הגאולה ה
 בהמתנה וציפיה לישועה

זה גאולת שדע לך  ,רבי נתןעל כך אומר 

כך מובא בליקוטי הלכות )פקדון שבועות, 

ה " :ד' / אות י"א(  אשֹונָׁ ה רִּ ת ְגֻאלָׁ ינַּ ְוֶזה ְבחִּ

י ֵאין ּוְגֻאלָׁה ַאֲחרֹונָׁה שֶ  ּה ֶהְפֵסק, כִּ ֵאין לָׁ

בּועֹות,  ח ְושָׁ ת ֶפסַּ ינַּ לּות ֶשֵהם ְבחִּ ַאֲחֶריהָׁ גָׁ

ה ֶשָאז  אשֹונָׁ ה רִּ ת ְגֻאלָׁ ינַּ ח הּוא ְבחִּ י ֶפסַּ כִּ

זֹון, ְכמֹו  פָׁ ת חִּ ינַּ וא ְבחִּ ה ֶשהִּ צָׁ ין מַּ אֹוְכלִּ

י  צֹות כִּ יו מַּ לָׁ ל עָׁ ים ֹּתאכַּ ת יָׁמִּ ְבעַּ תּוב, שִּ ֶשכָׁ

אתָׁ ְבחִּ  זֹון יָׁצָׁ ְדחֹות .. פָׁ דֹול ְוֹלא לִּ יזּות גָׁ ְזרִּ בִּ

ֲחֵברוֹ  ּיֹום לַּ ת  ..מִּ לַּ בָׁ בּועֹות ֶשהּוא קַּ ל שָׁ ֲאבָׁ

ה  ַאֲחרֹונָׁ ינַּת ְגֻאלָׁה הָׁ ה, הּוא ְבחִּ ּתֹורָׁ הַּ
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ה  ְמנּוסָׁ זֹון ֵּתֵצאּו ּובִּ פָׁ י ֹלא ְבחִּ ּה, כִּ ר בָׁ ֶשֶנֱאמַּ

ין ָא ,ֹלא ֵתֵלכּון יאִּ ל ֵכן ְמבִּ ֶלֶחם ְועַּ ז ְשֵּתי הַּ

ה ֵמץ ֵּתיָאֶפינָׁ תּוב, חָׁ א, ְכמֹו ֶשכָׁ ְיקָׁ ֵמץ דַּ  ,ֵמחָׁ

נָׁה ְמּתָׁ ת הַּ ינַּ ן ְבחִּ ְזמַּ חּור הַּ ֵמץ הּוא ְבאִּ .. ְוחָׁ

ְך  ְמשָׁ ְמֵּתן ֶשֶזה נִּ ים לֹו הַּ ינַּת אֹוְמרִּ ְבחִּ בִּ

בּועֹות ֶשהּוא  ין ְבשָׁ ְבלִּ ינַּת ֶכֶתר ֶשְמקַּ ְבחִּ מִּ

ְמּתָׁ  הְלשֹון הַּ ת  ..נָׁ ינַּ ְבחִּ ֶזה לִּ ין לָׁ י ְכֶשזֹוכִּ כִּ

ה  ה ְשֵלמָׁ ְגֻאלָׁ ְזֶכה לִּ אי יִּ דַּ ה ָאז ְבוַּ נָׁ ְמּתָׁ הַּ

ְפשוֹ  לּות נַּ גָׁ  ."מִּ

עיקר הגאולה היא גאולת הנפש, וצריך 
 להתחזק ולהמתין לישועת נפשו 

שלא יאמר 'יאללה  ,נופל לעבירהשאדם 

אלא חס וחלילה, , 'וזהו היה חילוניאאני 

 ,'ובואו אל השם 'קחו עמכם דברים

מתין, י, ו'השם תציל אותי'על זה שיתפלל 

 מתיןיהוא מהעבירה, אותו השם יציל 

סבלנות, רק צריך להמשיך בחכה וי

 של דיבורים ,להתפלל 'קחו עמכם דברים'

, וזה בחינת 'ושובו אל השם'תפילה, 

צריך להתפלל שבועות גאולת נפשנו, 

חכה לו'  יתמהמהאם ולהמתין 'הרבה 

ממשיך הרב תמשיך להתפלל על זה, 

ל " :)ליקוטי הלכות, שם( ואומר ם ְבכָׁ ְוֶזהּו גַּ

ת  יא ְגֻאלַּ ְגֻאלָׁה הִּ ר הַּ קַּ י עִּ ן, כִּ ל ְזמַּ ם ּוְבכָׁ ָאדָׁ

ֵהר ְמֹאד  ין ְלמַּ יכִּ י ֶשְצרִּ ל פִּ ֶנֶפש ֶשַאף עַּ הַּ

ֵלט מָׁ יְך ְלהִּ רִּ ה ֶשצָׁ מַּ ְפשֹו מִּ ֵלט נַּ י ַאף עַּ   ,ְלמַּ ל פִּ

יְך  רִּ ְרֵבה צָׁ ֵכב ְגֻאלָׁתֹו הַּ ְתעַּ ֵכן ְכֶשרֹוֶאה ֶשמִּ

תוֹ  ישּועָׁ ְרֵבה לִּ ין הַּ ְמּתִּ ֵזק ְלהַּ ְתחַּ כלומר  ,"ְלהִּ

משיך להתפלל על להלא להתייאש, אלא 

  .ולחכות לישועת השם זה

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

שלום שבא אלי על ענייני  לנו יהודי  היה אצ

צניעות, עול אשתו פרקה מעליה  ,בית

כל מיני מכשירים לא הביאה והלכה 

, ראה כך ר"ל הכניסה טלויזיה ,טהורים

גם שיעורי תורה, והפסיק לבוא תפילות ו

להתגרש, הם באו אלי עכשיו ותפילין, לא 

אמרתי לו: למה הזנחת את הכל, תתפלל, 

לא להפסיק את התפילה, לא להפסיק את 

? 'לי הישועה  האבל לא בא'תורה,  השיעורי  

זה בכל אדם שאומר הרב וחכה, המתנה, 

כך אומר הרב )ליקוטי הלכות, ובכל זמן, 

ית ֶשל "שם(   לִּ ְכלָׁ ְגֻאלָׁה הַּ ן הַּ ְניַּ ּוְכמֹו ֶשהּוא ְבעִּ

אֵ  רָׁ ֹשְ ל יִּ ֹפל עַּ ל יֹום לִּ ין ְבכָׁ יכִּ אי ְצרִּ דַּ ל ֶשְבוַּ

ְך  רַּ ְתבָׁ יו יִּ נָׁ ְרֵבה ְלפָׁ ֵנן הַּ ְתחַּ ְבכֹות ּוְלהִּ יו ְולִּ נָׁ פָׁ

ֵתנּו ֵהר ְגֻאלָׁ ל  ..ֶשְּימַּ ּיּות ְבכָׁ טִּ ְפרָׁ יא בִּ ֵכן הִּ

ם השם תראה באיזה אדם צריך לומר '",  ָאדָׁ

, , תעזור לי, תציל אותי'עבירות אני נופל

 !כנס ליאוש, לאהשבר וחלילה לא להולא ל

, של האדםהשם רוצה רק את התפילה 

תראה השם פה אני בשנאה, פה אני '

אומר השם 'תתפלל , ', תעזור ליבמחלוקת

עלים לך את אאני  איך  תראה  מקירות הלב ו

רבש"ע תציל ', להתפלל, רק 'זה יום אחד

  .'אותי מזה
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לכל  –לא לעולם יריב ולא לנצח יקצוף 
 ן יש זמן וקץ היסורי

י ֵכן ְכֶשרֹוֶאה "  )שם(  אומר הרבעוד   ל פִּ ַאף עַּ

יל  יְך ְלהֹוחִּ רִּ ְרֵבה צָׁ ר הַּ בָׁ דָׁ ּה הַּ ֲהמַּ ְתמַּ ֶשמִּ

ְרֵבה ין הַּ ְמּתִּ יב ְוֹלא .. ּוְלהַּ ם יָׁרִּ י ֹלא ְלעֹולָׁ כִּ

ְקֹצף ח יִּ ֶנצַּ יב כל אדם לומר י, על כן ח"לָׁ

, השם לא להתביישו' אני לא בסדרלהשם '

יעזור לאדם הוא ויודע את זה ג"כ 

ֲאפִּ "כך אומר הרב )שם(  ,  להשתנות ם יוַּ לּו אִּ

ן ֶשּתֹוֶלה  ל ְזמַּ י ֵכן כָׁ ל פִּ הּוא ְכמֹו ֶשהּוא ַאף עַּ

ין  ְמּתִּ ֶפה ּומַּ רֹום ְושֹוֵמר ּוְמצַּ יו לַּמָׁ ֵעינָׁ

ְצמֹו יָׁחּוס  ל ְיֵדי ֶזה ְבעַּ ְך עַּ רַּ ְתבָׁ תֹו יִּ ישּועָׁ לִּ

תֹו  ְויֲַּחֹמל ֲעבֹודָׁ ְרֵבהּו לַּ יקָׁ ְך וִּ רַּ ְתבָׁ יו ה' יִּ לָׁ עָׁ

ה ֹכל ְלטֹובָׁ ֵפְך הַּ ְתהַּ להאמין  ,"ֶבֱאֶמת ְויִּ

אתה תביא לי את הישועה באמת, 'השם, 

בנפש, אתה תושיע אותי, אתה תכניס לי 

  '.טובההאת הענוה, את העין 

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

ב אני שונא אורחים, אחד אמר לי: הר

אני לא מדבר ואשתי מזמינה אורחים 

אמרתי לו: זה סימן של   .שבועעל כך  איתה  

 ,עמוני, 'לא יבוא בקהל השם עד עולם'

, 'אבל אני בקליפה הזאתאסור להיות כך, '

, השם ךבסדר, טוב שאתה מודע לבעיה של

השם אל להתפלל לא רוצה ממך כלום, רק 

, ותרצה באמת 'תן לי להיות גומל חסדים'

רבי נחמן מספר על הבעש"ט שפעם אחת 

עליו עצבות  ההגיע לאחד המקומות ונפל

במרה שחורה כמה   וגדולה מאוד, וראו אות

ימים, עד שהנכד שלו אמר לו: למה אתה 

נפלו פניך? אז , למה כך עצוב? מה יש לך

שנה לא   300-שהוא אמר לו: יש פה נשמות  

לא היה הצליחו לתקן את הנשמות האלה, ו

להם עלייה, וכשבא הבעש"ט נתקבצו כולם 

נהיה ו, 'ךאלימתחנן  ,תתקן אותי'אליו, 

הוא לא יכל לתקן שמזה  גדולה  עצבות  לרב  

? אמר הבעש"ט לא יכל לתקנן  למהואותם,  

אבל חייב למות,  הוא בשביל לתקן אותם ש

 התלמידים החייםעם יעשה מצד שני מה 

לו עצבות גדולה מאוד  הת? ולכן היושל

 .שלא ידע מה לעשות

לי אמרה היתה אצלי אשה בקבלת קהל, 

התחתנתי עם גרוש ושלושה ילדים, כל '

תמונות שלו ושל ו ,הבית של ההורים שלו

הגרושה שלו, איפה שאני הולכת תמונה 

שלו ושל גרושתו, וכל שבת הוא לוקח 

אותי להורים שלו, אני אומרת לו תוריד 

הם אומר לי שהאלה, את התמונות 

שמו אותה ו ,אוהבים את האשה הראשונה

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

נפלת עניתי לה 'דעי לך ש, 'שונאת אותם

ביצר הרע, נפלת בשנאה, יצר הרע הכין לך 

שאלה , 'מלכודת שאי אפשר לברוח ממנה
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עניתי לה:  ',?אותי 'ואיך אני אצא מזה

 . מיים, סבלנותלא יוותתפללי, לא יום 

ממשיך נכדו של הבעל שם טוב בסיפורו 

ולכן ציוה הבעש"ט לאסוף את כל  :ואומר

תאספו את כל 'האורחים בעיר הזאת, 

, והבעש"ט טיפל 'העניים שכולם יבואו אלי

אמר עכשיו אני יכול ו, כל השבת בהם

ביא אלתקן את כל הנשמות, ע"י שאני 

עכשיו  ,גיש להםאשרת אותם ואאורחים ו

 .אני יכול לתקן את זה, סרה ממנו העצבות

, והבעל הכלהומזמינה את החתן אשה 

אתה נותן '? הוא מתעצבן , למהמתעצבן

 ולמישהו אצלך לאכול בבית, אתה יודע איז

, הגמרא אומרת ?'ומתנה ז ו, איזוזכות ז

 אברהםבתלמידיו של יש  שלושה מידותש

גומלי חסדים, וביישנים רחמנים אבינו, 

מרגיש ואם אדם רואה שהוא אינו כן, 

מה אני  ,השם יש לי נשמה של עמוני'

 .אומר הרבכך  !עשה? תתפללא

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

י ֶבֱאֶמת עִּ " ר תִּ יכִּ ה הּוא ּיקַּ ירָׁ ְספִּ ת הַּ ינַּ קּון ְבחִּ

בּו ין ְלשָׁ ה ְכֶשזֹוכִּ נָׁ ְמּתָׁ ת הַּ ינַּ יא ְבחִּ עֹות ֶשהִּ

יְך  רִּ וא ֶשצָׁ ה הִּ ירָׁ ינַּת ְספִּ י ְבחִּ ְינּו כִּ "ל, הַּ נַּ כַּ

ל יֹום  ְזֹכר ְמֹאד ְמֹאד ְבכָׁ יו לִּ ּיָׁ ל ְיֵמי חַּ ם כָׁ ָאדָׁ הָׁ

ר ּוְבֶחְשבֹון ְספָׁ פּור ְבמִּ נּוי ְוסָׁ יֹום ֶשהּוא מָׁ  ..וָׁ

ל ֵאֶלה ֲאפִּ  ר כָׁ ל ַאחַּ אֵרי לּו ֶשהּוא מִּ יֲאבָׁ מָׁ

ל יֹום ְוזֹוֵכר  ְצמֹו ְבכָׁ ם עַּ ְדֻחְשְבנָׁא ְוחֹוֵשב עִּ

ים  ים ּוְספּורִּ יו ְמנּויִּ ְויֹוֵדעַּ ֵהיֵטב ֶשּיָׁמָׁ

ים ְכֹנס , ּוְקצּובִּ י ֶשרֹוֶצה לִּ ט ְכֶנֶגד מִּ ְפרָׁ ּובִּ

ת ה' ֲעבֹודַּ י  ,בַּ ל פִּ ְהיֹות ֶשַאף עַּ ל ֵכן יָׁכֹול לִּ עַּ

ֵבר ְכֶנְגדֹו  ְתגַּ לֹום, ֵכן יִּ ס ְושָׁ ר חַּ בָׁ ל דָׁ עַּ בַּ הַּ

לֹום ס ְושָׁ תֹו חַּ ְלֵבל ֲעבֹודָׁ יבַּ ע  ..וִּ ה ֶבצַּ מַּ

ל  ֲחֹשב עַּ ל ֵעת ְותַּ ְסֹפר ֶאת יֶָׁמיָך ְבכָׁ ֶשּתִּ

יְתָך ֱאֶמת  ..ַאֲחרִּ ל הָׁ יל עַּ כִּ ֹשְ ם מַּ ל אִּ ֲאבָׁ

בוֹ  יב ְללִּ ר ְויָׁשִּ ּתֹו ֹיאמַּ ֲאמִּ י .. לַּ ל פִּ ֲהֹלא ַאף עַּ

י וְ  צִּ ל ֵכן יָׁבֹוא קִּ כָׁ ין ְוֶחְשבֹון מִּ ֵּתן דִּ ח לִּ ֻאְכרַּ

יֹום י  ,יֹום וָׁ ה ֲאנִּ י מָׁ לַּ ם יֲַּעֹבר עָׁ ל ֵכן ַאף אִּ עַּ

ין  ְמּתִּ פֹות ּוְלהַּ ְשֹמר ּוְלצַּ י ֶאֱעֹמד לִּ ְרּתִּ ְשמַּ ל מִּ עַּ

ת ה ישּועַּ זה אדם שמבין שאף אם  ,"שםלִּ

בסוף השי"ת יפדה היצר מתגבר כנגדו 

ממתין ו ועל כן הוא מתפלל על כך ואות

 .ומצפה לישועתו יתברך

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

היה שכאשר הוא רבי נחמן בעצמו כותב 

בחור צעיר היה אוכל הרבה מאוד, הבא"ח 

וידע אוכל כיצד הוא אדם שיראה האומר 

'אין קידוש אלא , הרי איפה הוא נמצא

קדושה תלויה בהנהגות  ,במקום סעודה'

זה סימן לא  ,כל הזמן אוכלהסעודה, והוא 

מהם טוב, כמו שכתוב 'ואנוכי אסתיר פני 

תעשי לי 'עושה מאוכל עסק,  ,והיה לאכול'
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כך על בישול,  יםעושים פרסו, 'דגים כאלה

 :צ"ב( חיי מוהר"ןכותב רבי נתן )

יֵמי " ְרֵבה ְמאד בִּ יל ֶלֱאכל הַּ גִּ יָׁה רָׁ ֵפר ֶשהָׁ סִּ

ֶזהנְ  ים מִּ סּורִּ יּו לֹו יִּ יו ְוהָׁ דרש כתוב במ ,"עּורָׁ

את היה גם לו בנו של רשב"י שרבי אלעזר 

אמא שלו היתה עושה מגש  ,הנסיון הזה

, היו באים את כל המגשהיה אוכל ועופות 

זה יביא רעב ואומרים 'אנשים לרבי שמעון 

ענה להם 'האם , ורבי שמעון 'לעולם

צדיקים שדעו לכם , '?משלכם הוא אוכל

את  ולא נולדו צדיקים, לכל אחד הי

שלו, הנסיונות והקשיים, את היצר הרע 

יְך זאת"ממשיך בחיי מוהר"ן  ְשלִּ ָאה , ְוהִּ ְורָׁ

ט  ְמעַּ ם ְלאֹותֹו הַּ ה גַּ ֲאוָׁ ְך ֶשּיֵש לֹו ּתַּ ר כָׁ ַאחַּ

יל שּוב ֶלֱאכל, ֶשאֹוֵכל ְתחִּ ְתיֵַּשב ְוהִּ עובר   ".ְונִּ

כל  ,לסלטיםולסטייק, לירקות  'יץדבמסנ

ל הזמן אוכל " יָׁה יֹוֵשב עַּ ת הָׁ ם ַאחַּ עַּ פַּ

ית  ישִּ ה ְשלִּ ְסֻעדָׁ ת הַּ ְשעַּ יו בִּ מִּ ן ֵאֶצל חָׁ ֻשְלחָׁ הַּ

ת יִּ בַּ יָׁה ֹחֶשְך בַּ ית ְוהָׁ וִּ ב ְבזָׁ ת, ְויָׁשַּ בָׁ  ,ֶשל שַּ

ְך ֶאת  רַּ ְתבָׁ ֵשם יִּ ֵקש ֶשּיְַּרֶאה לֹו הַּ יל ְלבַּ ְתחִּ ְוהִּ

ָאבוֹ  ק ְויֲַּעקבהָׁ ְצחָׁ ם יִּ הָׁ יחַּ , ת ַאְברָׁ ְבטִּ ְוהִּ

ם  יְך גַּ ְשלִּ י זאת אַּ ְרֶאה לִּ ְך ְכֶשּתַּ רַּ ְתבָׁ ֵשם יִּ ְלהַּ

ילָׁה[ ְינּו ֶשל ֲאכִּ ה ]הַּ ֲאוָׁ ּתַּ ֶזה , זאת הַּ ְכנַּס בָׁ ְונִּ

ן ישָׁ ּיִּ ְכרֹונֹו ,  ְמאד וַּ ל ֵשם טֹוב זִּ עַּ בַּ א ְזֵקנֹו הַּ ּובָׁ

ר ֲחלֹום ְוָאמַּ יו בַּ ה ֵאלָׁ כָׁ ְברָׁ סּוק:  לִּ פָׁ לֹו הַּ

ְבֶהְמֶּתָך ְדָך לִּ י ֵעֶשב ְבשָׁ ּתִּ א , ְונָׁתַּ ְפלָׁ יץ ְונִּ ְוֵהקִּ

יו ה , ְבֵעינָׁ סּוק ְלמַּ פָׁ ֶזה הַּ ּיָׁכּות יֵש לָׁ ה שַּ מַּ

ֵקש ם , ֶשבִּ י אִּ ר ְלָך כִּ י ֶאְפשָׁ ְעּתֹו אִּ א ְבדַּ ּובָׁ

ְבֶהְמֶּתָך ְדָך לִּ ּיּו,  ְבשָׁ ֲהמִּ בַּ ֵדד הַּ ה ְלשַּ ּתָׁ יְך אַּ רִּ ת צָׁ

ה ילָׁ ות ֲאכִּ ֲאוָׁ ה, ּתַּ ֲאוָׁ ּתַּ ם זאת הַּ יְך גַּ ְשלִּ , "ְוהִּ

, 'עושה שלום במרומיו' ? ר"תב"מה זה עש

לשלום תזכה  כשתשדד את הבהמיות שלך

ֲעֶשה זֹו ", ממרומיו של השם ר ֶשמַּ ְוָאמַּ

ה ּתֹורָׁ ת הַּ לַּ בָׁ ֲעֶשה ֶשל קַּ מַּ ה ְלהַּ ּיָׁכָׁ , לקח לו "שַּ

שגם מה בסוף הגיע למצב אבל , לרב שנים

לכן . שהיה אוכל היה בולע ולא היה לועס

, להתפלל ובסבלנותתמיד יש להמשיך ו

   .ולחכות לישועת השם
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 מו"ר ועטרת ראשנו גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של  
 ובעולם   מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

 אייל עמרמי שליט"א מורנו ורבינו הרב
יתברך כל   ה'יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא  ה'ש

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך 
 

 באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה  
ליקר והנעלה איש חיל  סוף אין  עד  והכרת הטוב 

רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק  
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי  

 הארץ ללא תמורה כלל, 
 ירון אהרן הי"ו  ר'  

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים  
הפצת   לוי הרבים שלעבודתו יתברך וזכות זיכ

 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו  

 התודה והברכה 
   לר' נפתלי ניסים הי"ו 

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
 של   השיעור השבועי מתוך שיחותיו

 .מו"ר הרב שליט"א
שיזכה להמשיך   שמיםיהי רצון מלפני אבינו שב

להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים  
בורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים  ומ

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש
 א ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט" לרפוא העלון מוקדש  

 

האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  לרפואת 
נתן  , ראובן בן שרה ,  ניסים בן סוליקהבן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,    מרים, גילאור 

 משה יעקב בן רוחמה ציפורה, ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה , קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
אסתר חיים בת רחל בת מדלן, , ירון בן תקוה, ירדן בן סימההתינוק , חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש, 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, מלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבדי ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב שרה 
לילך בת רחל  ה לא , אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהלאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

, מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל , ת נוריתלינוי אודליה ב, אילנה חתון בת מלכה , חנה 
 סיוון שרה בת אסתר,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה 

מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית  , לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו  להצלחת 
דוד דודו לזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה,  ניסים בן מרים ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 

אייל בן דליה ,  יעקב אוחנה בן תמר,  ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,  אלרועי יצחק בן מזל,  בן רחל חלי 
אבי וגלית סבח פרנסה טובה , יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנה ניאלה שרה, דישראל בן לזיווג הגון, 
ה לזיווג הגון, לאה בת ציפור   ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, אליאן בת גלית;,  ושלום בית

רחל שרה ש, לזרע קוד  לילך בת רוחמה , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם , מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר
אילנית , שילת בת מזל, אבי ואסתי ובר דוד מלכה , ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  בת רוחמה 

 גילי בת אווה , טליה בת אילנית מרים ,  זני בת דמרים 

, סלומון , אליהו חי בן רג'ינהאברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת 
, יצחק בן עזיז בן שוקת , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה, חיים בן קדן 

 ,רפאל בן עליזה  , יצחק בן עליזה , שחר רפאל בן סימה ,חיים בן ליליאן  , משה בן שלביה  עליה, דוד בן עליה, 
יוסף  ,משה זנזורי בן מנטנה  , עמוס בן רחל , חליגאל בן ר  ,משה בן גיטה  , אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל

, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר , וידל יפרח בן רחל, ונתן שמעון בן אליס , י רבי דוד מחלוף  , ג'וילי בן שמחה 
חביב ,  יצחק בן אבנר ,  מאיר בן צ׳חלה,  יצחק בן ציפורה,  שלמה בן לאה,  שלמה ראובן בן ירוחם ,  שלום בן שרה 

, מרדכי אליהו בן אסתר ,  יוסף לוגסי בן אסתר,  מוריס משה בן אסתר ,  אליהו לוגסי בן אסתר ,  בן אסתר לוגסי 
שרה בת פאני, רחל מוריס בן סביחה, , שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה , שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת   , אסתר בת חסיבה,  פוחה בת שמחהאפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  
חדווה , ציפורה בת יוכבד , אסתר גואטה בת מארי , רחל בת פלורין , מזל בת רבקה , חנה בת לאה ז"ל,  אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה  מרלן ישראל בת לורה,  וסף ואיזה אוחנונהי יפית בת רות,  ,  אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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 שיעוריו הקרובים של מו"ר 
 ברחבי הארץ  שליט"א  אייל עמרמי הרב

 

 ( 07/07תמוז )   ט"ויום ג',  

 להזמנת הרב 
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