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בית שמש אילן שמואלי
בני ברק בן סעדה
בת ים כהן שמעונוב חדש!
גבעת שמואל רפאל
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גן יבנה יוסי מזרחי
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חשמונאים נאור
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יבנה עמית
ירושלים ירון
כפר סבא אברהם
לוד אדם
מודיעין-קרית ספר חיים חוגי
מעלה אדומים רועי אור
נס ציונה דוב
עמנואל ברוך וקנין
פרדס כץ אברהם דוד
קרית עקרון אבישי משה
ראש העין הראל
ראשון לציון אלמוג
רחובות איתן אזולאי
רמלה שי אוחיון
רמת גן וקרית אונו עמרם
רעננה ארז
שוהם גיא בן עמי
תל אביב מאיר
תל ציון (כוכב יעקב) עמית
תקוע אורן זנטי

צפון הארץ

 052-6511643בית שאן חגי
 050-4177727הקריות והסביבה מרדכי אוחיון
 050-2727816חדרה
 054-7330809חיפה אהרן חזן
 054-9739732חריש תום יצחקי
 054-5763240יקנעם והאזור נתנאל
 050-4239271כרמיאל עידו רפאל
 050-2909702מגדל העמק שלומי אוחנה
 052-2835442נהריה ערן
 054-2133280נתניה שמרון רוזנצויג
 050-6500565עכו משה אלקובי
 052-2750784עפולה אלי אסולין
 054-7230035צפת ומירון יחזקאל הלל
 054-5912934קצרין ברק פוגלהוט
 052-4624432קרית שמונה עמוס אליה
 050-7990060רכסים יום טוב אברהם
 054-2919221שלומי יובל
 052-9695044דרום הארץ
052-8160291
 054-3253799אופקים חיים בוזגלו
053-8819827
 054-7967670אילת שרון
054-5569267
 054-9139138אשדוד ציון כהן
053-2823666
 053-5257533אשקלון נדב משה
052-8847778
 054-2639782באר שבע אלמוג סרוסי
054-8405397
 053-3159033דימונה בן שושן
050-3240240
 054-8453014מושב איתן רועי קדושים
050-5922001
 053-2466221מושב זרחיה אברהם
052-7277213
 052-5002090מושב מנוחה מור מוסאי
050-4304342
 054-7453096מושב רווחה אודי מישאל
050-8941515
 054-2390447מושב תלמים
052-7696890
 055-9193148נתיבות גרשון מלכיאל
052-7186779
 053-3139506ערד רחמים
050-6656562
 050-7440517קרית גת אביהו שקלים
052-6494317
 050-4535354קרית מלאכי ניסים
050-6462038
 053-3145436שדרות בן-ציון
 050-3564444חוץ לארץ
1-818-4067128
 050-9945999לוס אנג'לס טל
1-910-9640474
מיאמי שבי
1-651-2464179
ניו יורק יוסי
055-9191732
054-2399998
058-3297724
058-3888899
052-6712369
054-7999768
052-9592085
054-4469746
054-4281773
054-4320790
050-5798510
054-6467078
050-4137999
053-2730024
055-6788517
058-3245227
053-5882799
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גליון מס' צ"ה  -ויגש תשפ"א  -תוכן העניינים
א
עיקר החירות תלויה בתענוג ושמחה בשבת קודש
ב
כל דברינו ומקרינו הם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם
ב
מי ששמח בשבת לא מפחד ,בודאי שלא מהקורונה ,כי השמחה מביאה חירות
לבעבור נסות אתכם בא האלוקים – על הצורך להתחזק בבטחון ולהמנע מפחדים ג
ג
יש לשטן רשות לעשות הכל כדי להטעות את העולם
ד
החשיבות של השמחה והמנעות מדאגה בשבת קודש מסירים את הזוהמה
ד
השבת היא השורש והברכה של כל ששת ימי השבוע
ד
אם לא תהיה צרה ויגון ביום המנוחה אז כל השבוע יהיה בשלוה
ה
פסיעה גסה נוטלת ממאור עיניו של אדם ומרחיקה את האדם מעיני ה'
ה
חשוב מאוד לזמר בשבת כדי להגיע לעיקר שהוא השמחה
ה
הסטרא אחרא נלחם כדי להכניס כעס ועצבות בערב שבת
ערב שבת הוא זמן מועד לפורענות והטועה בו עלול להגיע לידי נזק באותו שבוע ו
ו
אדם דת"י צריך להקפיד על שלושה דברים בשבת
ז
סיפורים אישיים מחזקים
ז
א] אמונה גם באמבטיה

עיקר החירות תלויה בתענוג ושמחה בשבת קודש
ֶּשי ְִתלַהֵ ב לִ ב ֹו לְ ַקבֵ ל ַשבָ ת בְ ִש ְמ ָחה גְד ֹולָה
ָכ ָראּוי ...וְ עַ ל־ ְידֵ י־זֶּה הַ ִי ְרָאה
צּומה
וַעֲ ָ
בִ ְשלֵמּותְ ,דהַ יְנּו עִ ם ַדעַ ת ,כִ י בְ ֹחל אֶּ פְ ָש ר
ֶּשי ְִהיֶּה הַ ִי ְרָאה עִ ם כְ ִסילּות ,בִ בְ ִחינַת (איוב
ָאת ָך כִ ְסל ֶָּתָך .וְ עִ ָק ר הַ כְ ִסילּות
ד) :הֲ ֹלא ִי ְר ְ
הּוא מֵ חֲ מַ ת ַה ִּׁשעְ בּוד ֶּשיֵש בְ ֹחל ,כִ י עַ ל־ ְידֵ י
ָאמרּו
הַ ִּׁשעְ בּוד אֵ ין הַ דַ עַ ת ָשלֵםּ ..וכְ מ ֹו ֶּש ְ
ַרבוֹתֵ ינּו ִזכְ ר ֹונָם לִ בְ ָרכָה (מגילה יב ,):כִ י עַ ל־

רבינו נחמן הקדוש אומר בתורה זאת
(ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה י"ז)" :צָ ִריְך
לִ זָהֵ ר ְמ ֹאד לִ ְהיוֹת ָשמֵ חַ וְ טוֹב לֵב בְ ַשבָ ת ,כִ י
יק ָרה ְמ ֹאד,
ּוקדֻ ּׁשוֹת ַשבָ ת גְד ֹולָה וִ ָ
מַ עֲ לוֹת ְ
אשית־חָ כְ ָמה בְ ַשעַ ר
כַּמּובָ אּ ,ובִ פְ ָרט בְ ֵר ִ
הַ ְקדֻ ָּׁשה בִ ְת ִח ָלתוֹ ,כִ י יֵש ָשם ַכ ָּמה ְדבָ ִרים
פְ ָר ִטיִים יְ ָק ִרים ִמ ְקדֻ ַּׁשת ּומַ עֲ לוֹת ַשבָ ת ...כִ י
ּומעֲ לָה הַ נֶּאֱ מָ ר ָשם עַ ל ַשבָ ת הּוא
ָכל עִ ְניָן ַ
דָ בָ ר בִ פְ נֵי עַ צְ מוֹ ,וְ הָ בֵ ן ָשם הֵ יטֵ ב ,כְ דֵ י
א
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ְידֵ י ִשעְ בּוד וְ גָלּות הַ ַדעַ ת ְמבֻלְ בָ ל .אֲ בָ ל
בְ ַשבָ ת הּוא חֵ רּות..
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הפחדים והדאגות של העולם ,וכמה
שמענג יותר א ת השבת ומסיר עצב ,דאגה,
כעס ,ומרירות ככה זוכה ליותר שלוות
הנפש ,דעת בשלמות וחירות ,וכשאדם
זוכה לחירות אז הוא לא מפחד מכלב
שעובר לידו ומכל מיני "יראות נפולות",
כמו לגור ליד אנטנה ,כי הוא יודע "שכל
דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע
ומנהגו של עולם" (רמב"ן עה"ת שמות י"ג)
– הטבע בכלל לא שייך ליהודי.

וְ עִ ָק ר ַהחֵ רּות – עַ ל־ ְידֵ י ַה ַתעֲ נּוג וְ הַ ִש ְמ ָחה
ֶּשל ַשבָ תְ ,ב ִחינַת (ישעיה נח)ָ :אז ִת ְתעַ נַג עַ ל
ה' ,הַ נֶּאֱ מָ ר בְ ַשבָ ת .וְ עַ ל־ ְידֵ י־זֶּה נַעֲ ֶּשה חֵ רּות,
בִ בְ ִחינַת (שם נה) :כִ י בְ ִש ְמ ָחה ֵתצֵ אּוֶּ ,שעַ ל־
ְידֵ י ִש ְמחָ ה יו ְֹצ ִאין לְ חֵ רּותּ ..ובָ זֶּה ַמעֲ לִ ין
הַ ִי ְראוֹת הַ ְנפּולוֹתְ ,דהַ יְנּו מַ ה ֶּּׁש ְי ֵר ִאים
לִ פְ עָ ִמים ִמ ַשר וְ ַכדוֹמֶּ ה ,כִ י עַ ל־ ְידֵ י הַ דַ עַ ת
ימין או ָֹתן .וְ ִע ָקר הַ דַ עַ ת הּוא בְ ַשבָ ת עַ ל־
ְמ ִר ִ
ְידֵ י ַה ִש ְמ ָחהֶּ ,שעַ ל־ ְידֵ י־זֶּה יֵש חֵ רּותַ ,ואֲ זַי
הַ דַ עַ ת בִ ְש ֵלמּות..

מי ששמח בשבת לא מפחד ,בודאי שלא
מהקורונה ,כי השמחה מביאה חירות
נמצא ,שאדם שיש לו חירות לא מפחד
לדבר עם אדם בלי מסכה שהרי מוכח
במחקרים של הארגון הבריאות העולמי
שרופאים מומחים אומרים שהמסכה
בגלל החומר שהיא עשויה מהם ,יש לה
פוטנציאל להיות "רעילה" ממש .אחד
החוקרים בדק מסכה שלא היה בה שימוש
כלל ,והיה בה מושבות שלמות של
חיידקים שנאחזים בגרון ,ומסכה שכבר
השתמשו בה שלושה ימים אותו חוקר
אמר שהוא מפחד לבדוק אותה ,כי המקום
שהיא ישבה עליו כבר היה מלא במיליוני
חיידקים .מחקר נוסף מראה שהחורים
במסכה גדולים פי עשר מהנגיף.

וְ הַ כְ לָלֶּ ,שצָ ִריְך לִ נְ הֹג ִש ְמ ָחה גְד ֹולָה בְ ַשבַ ת־
ּודָא ָגה
ֹקדֶּ ש ,וְ לִ בְ לִ י לְ הַ ְראוֹת שּום עַ צְ בּות ְ
כְ לָלַ .רק לְ ִה ְתעַ נֵג עַ ל ה' ּולְ הַ ְרבוֹת בְ ַתעֲ נּוגֵי
ּוש ִתיָה ,הֵ ן
ַשבָ ת בְ ָכל ִמינֵי ַתעֲ נּוג ,הֵ ן אֲ כִ ילָה ְ
מַ לְ בּו ִשים כְ פִ י ַמה ֶּּׁשיָכ ֹו ל .כִ י אֲ כִ ילַת ַשבָ ת
ִהיא כֻלָּה רּוחָ נִיּות ,כֻל ֹו ֹקדֶּ ש ,וְ ע ֹולָה לְ מָ ק ֹום
ַאחֵ ר לְ ג ְַמ ֵרי ִמן אֲ כִ ילַת ֹחל "

כל דברינו ומקרינו הם ניסים אין בהם טבע
ומנהגו של עולם
הרב הקדוש מברסלב מלמד אותנו בתורה
הזו ,מה זוכה אדם שמשמח ומענג את
השבת ,שע ל ידי זה זוכה לרווח והצלה
גדולים מאוד ,וקורא לזה הרב "דעת
בשלמות" – זוכה לדעת ואמונה ,ומסביר
שאת עיקר החירות האדם משיג על ידי
התענוג והשמחה של שבת ,שכמה שאדם
יותר שמח בשבת ,זוכה ליותר חירות מכל

אדם שיש לו שמחה בשבת מקבל את כל
המידע הזה ישירות ללב בלי לעשות
מחקרים ,כי הוא בחירות מכל הפחדים
ומכל הדאגות .מפרסמים בתקשורת שיש
ב
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הרבה נפטרים השנה וכך מפחידים את
התושבים ,אבל באמת השנה נפטרו
בישראל עם הקורונה הכי פחות אנשים
מאשר נפטרו בכל שנה מחמשת השנים
האחרונות .יושב ראש קופת חולים
לאומית אמר שנחשף לממצאים מדאיגים
ביותר ,שע ל פי הנחיות משרד הבריאות,
כל אדם שנפטר בבית חולים אפילו
מסרטן ,מחלת לב או אלצהיימר ובגופו
היה גם נגיף הקורונה ,סיבת המוות תהיה
תמיד מחלת הקורונה ,כלומר לא משנה מה
יש לאדם בגופו ,אפילו סרטן סופני
מקטלגים אותו כנפטר בגלל קורונה.
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מגיעים ללמוד תורה ולא שולחים את
הילדים לתלמוד תורה ,וכל זה "לְ בַ עֲ בּור
נַּסוֹת אֶּ ְתכֶּם בָ א ָה ֱאֹל ִקים" (שמות כ ,ט"ז)
– ה' מנסה אותנו ,מי יעזוב אותו ,ולמרות
שהסיכוי לאדם חולה או זקן למות
מהקורונה הוא אחד למאה ,ולאדם בריא
הוא אחד לעשרים אלף(!) ,שזה סיכוי קטן
מלהדליק חשמל בבית ,בכל זאת כל כך
הרבה אנשים עוזבים את בתי הכנסיות
ובתי המדרשות.

יש לשטן רשות לעשות הכל כדי להטעות
את העולם
כתוב שהשטן בא לבלבל את העולם –
בעת שהראה את מיטתו של משה רבינו
פורחת באוויר ,ומאת השם ניתנה לו
הרשות לכך ,וגם בקורונה כל מה שעשה
השטן בעולם ,הוא כדי שאנשים לא יבואו
לבתי כנסיות ולשיעורי תורה ,הרי השאר:
מטוסים ,תיירים וקניונים לא מעניינים את
השטן – ומי ששמח בשבת אפילו בלי כל
המחקרים הללו ,מרגיש בלב שהכל שקר.

לבעבור נסות אתכם בא האלוקים – על
הצורך להתחזק בבטחון ולהמנע מפחדים
ידוע שכדי לשלוט בבני אדם ,מפחידים
אותם .כמו שלהבדיל נירנברג הנאצי שר"י
אמר במשפטים שהיו לו שהצליח לשלוט
בכל העם הגרמני על ידי שהפחיד אותם
שהיהודים ירעילו אותם ,יהרגו אותם
וייקחו את הפרנסה שלהם .אמרו חז"ל
"אדם קשה פחד שוברו" (בבא בתרא י– ).
ברגע שמפחידים אנשים על ידי זה שולטים
בהם ,ועושים בהם מה שרוצים ,כמו
לטלפונים
נכנסים
שהאמריקאים
ולמחשבים של התושבים והם שותקים
בגלל שמאיימים עליהם שאם לא יעשו
זא ת הטרור יגבר .זאת אומרת שהמטרה
היא להפחיד את התושבים ,ובגלל זה
הרבה אנשים לא מגיעים לבית הכנסת ,לא

מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,כותב שמצווה
לתרום כליה לאדם שנזקק לכך ושלא
לחשוש לסיכון של שלושים אחוז למות ,כי
"שומר מצווה לא ידע דבר רע" ,ואילו
בקורונה ,שהסיכוי לאדם בריא למות הוא
כמעט אפס אחוז ,עדיין יש רבנים
שאומרים שאסור לנשק ספר תורה ,זה
בטח מעשה שטן שבא וערבב והטעה את
העולם ,וכדי שאדם לא ילך אחרי אותם
ג
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רבנים ,והם יטעו אותו ,צריך את השמחה
והחירות של שבת קודש ,שמהם יקבל
חירות ויראה ודעת בשלמות.
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האדם כעס או היה עצוב בשבת יהיו לו
קשיים ובעיות באותו שבוע כמו שכתוב
"היא (השבת) מקור הברכה" ,שהשורש של
כל השבוע היא השבת .לכן צריך להיזהר
מאוד להיות בשבת שמח וטוב לב ,כי ה'
מוסיף לנו נשמה כעין עולם הבא בעבורה.

החשיבות של השמחה והמנעות מדאגה
בשבת קודש מסירים את הזוהמה
הזוהר הקדוש אומר :כשבאה שבת נהיה
רק שמחה בכל העולמות ,ואפילו הרשעים,
סוגרים להם את הגהינום .כשאדם מקבל
את הנשמה היתרה ,היא דואגת לסלק את
כל העצבויות והכעסים למיניהם ,ורק אם
אדם מחזיר את הכעס או העצבות בעצמו
ע"י מעשיו אז הנשמה היתרה מסתלקת.
האר"י הקדוש כותב שכבר משעה חמישית
ביום שישי (כלומר שעה קודם חצות היום)
נכנסת הנשמה היתרה באדם ,ולכם אם
אדם נקבר בערב שבת מתנקה לו כל
הזוהמה בלי צער חיבוט הקבר ,הקדושה
של שבת המתקרבת כבר מנקה אותו .אם
כך נאמר על הנפטר ונקבר בערב שבת ,קל
וחומר אם אדם חי ו שמח בשבת ,כמה
זוהמה הוא מסיר מעצמו .לכן הרב שך
כותב בספרו "אבי עזרי" ,שכל חייו התפלל
מה' למות ביום שישי לאחר חצות ,כדי
להינצל מחיבוט הקבר ,ובאמת זכה לכך.

אם לא תהיה צרה ויגון ביום המנוחה אז כל
השבוע יהיה בשלוה
בברכת המזון ב"-רצה והחליצנו" אנו
אומרים "ואל תהי צרה ויגון ביום
מנוחתנו" ,אומר על כך "הבני יששכר":
היינו צריכים לבקש שלא תהיה צרה ויגון
לכל ימי השבוע ולא רק ביום שבת ,אלא
כמו שאומר האור החיים הקדוש :שה'
יתברך ברא את העולם בשישה ימים ,וכל
שבת שמגיעה נותנת לעולם ' בטריה' לעוד
שישה ימים ,נמצא שכל מה שנברא בשבוע
הזה מכח השבת הוא נברא .לכן אומר
ה"בני יששכר" שאם אדם כועס או עצוב
בשבת אז הבריאה שלו תהיה מכעס או
מעצב שיבואו עליו בשבוע הסמוך ,כי מה
שיש בשורש יש בתולדה .לכן אם לא תהיה
צרה ויגון ביום מנוחתנו ,אז גם בימות
השבוע לא יבואו על האדם צרות ובעיות,
וכמו שאישה שמקבלת מכה חזקה בהריון
נהיה חלילה פגם בילד ,כך אותו דבר שיש
פגם בשבת רואים את זה במשך השבוע,
ואם אדם יהיה שמח ורגוע בשבת ,יהיה
בטוח שהשבוע יהיה שקט ושלו.

השבת היא השורש והברכה של כל ששת
ימי השבוע
הזוהר הקדוש כותב שהשמחה שאדם
שמח בשבת ממשיכה איתו לכל ששת ימי
השבוע ,וכך יוצא שכל השבוע אדם ישמח,
אם רק ירבה שמחה בשבת ,וכן להיפך אם
ד
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פסיעה גסה נוטלת ממאור עיניו של אדם
ומרחיקה את האדם מעיני ה'
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הַ ִש ְמחָ ה בְ ַשבָ ת" – צריך לדעת שיותר
חשוב מהתפילות והלימוד בשבת היא
השמחה בשבת ,כי העיקר הוא השמחה,
וברור לעין כל ,שעל ידי הזמירות נוצרת
השמחה ,ולכן צריך לזמר בשבת כמה
שיכול ,ואפילו אם לאנשים שסועדים איתו
אין כח לשירים ,ימשיך האדם לזמר כמה
שיכול ,ורבי נתן מספר בעצמו שרבי נחמן
לא היה מפסיק לשיר בשבת ,עד שקיבל
את חולי בכבד.

המגיד מקוז'ניץ אומר על מאמר חז"ל
(ברכות מ"ג " ):לא יפסיע פסיעה גסה,
דאמר מ ר פסיעה גסה נוטלת אחד מת"ק
(מ )500-ממאור עיניו של אדם ,ומאי
תקנתיה? להדריה בקדושא דבי שמשי" –
כשאדם עושה קידוש בשבת ,אז כל מה
שנפגם לו בראיה על ידי פסיעות גסות
וגדולות שעשה במשך השבוע חוזר לו
בקידוש .מסביר על כך המגיד מקוז'ניץ,
שמאור עיניו נפגמות ,כלומר שאדם
מתרחק מעיניו של הקב"ה כל השבוע
בעקבות השעבוד לעולם הזה  ,ועל ידי
הקידוש – כלומר על ידי ההתקדשות של
שמחה וההתנהגות המיוחדת בשבת הוא
מחזיר את כל המרחק מה' יתברך ומתקרב
אליו .ולכן צריך האדם להתגבר על כל
הנסיונות שיש בשבת להיכנס לכעס,
עצבות ,וכן להערות וביקורות ,וידע לו
ש ביום שבת לא מעירים לאשה ולילדים.

רבי נתן אומר שרבי נחמן הקדוש כל הזמן
היה מוכיח אותו ,ושואל אותו האם הוא
שמח בשבת מכיוון שעיקר הדעת הוא
בשבת ,וידוע שהדעת היא האמונה ,לדעת
שכל מה שקורה בעולם זה מה' יתברך
ושזה לטובתו ,ועל ידי ששמח בשבת,
תהיה לו אמונה לכל השבוע .רבי נתן הודה
בפני רבי נחמן שעדיין לא זכה להיות כל
השבת בשמחה ,וענה לו רבי נחמן שלמרות
שלא הצליח להיות בשמחה כל השבת ,הכי
חשוב שלא ייכנס לעצבות בגלל זה ,אלא
יש לו להמשיך ולהתאמץ ,למשוך את
השמחה בשבת ,ואפילו אם הצליח להיות
שעה או ארוחה אחת בשבת בשמחה גם כן
הרוויח בזה הרבה מאוד.

חשוב מאוד לזמר בשבת כדי להגיע לעיקר
שהוא השמחה
יח
רבי נתן כותב ( שיחות הר"ן קנ"ה) "הוֹכִ ַ
או ָֹתנּו (רבי נחמן) לְ זַּמֵ ר ז ְִמירוֹת בְ ַשבָ ת
הַ ְרבֵ ה ,וְ לִ בְ לִ י לְ ִה ְס ַתכֵל עַ ל שּום מ ֹונֵעַ מֵ אֵ יזֶּה
בְ נֵי ָאדָ ם הַ יו ְֹשבִ ים עַ ל ַהּׁשֻ לְ חָ ן ֶּש ִנ ְדמֶּ ה ל ֹו
ֶּשאֵ ין ְרצ ֹונָם בָ זֶּהַ ,רק לְ ִה ְתחַ זֵק לְ זַּמֵ ר
ז ְִמירוֹת בְ ִש ְמ ָחהּ ,ולְ ַהנ ְִהיג הַ ּׁשֻ לְ ָחן ָכל יוֹם
הַ ַּׁשבָ ת בְ ִש ְמ ָחה גְד ֹולָה ,כִ י ִע ָקר הּוא

הסטרא אחרא נלחם כדי להכניס כעס
ועצבות בערב שבת
מרן הבית יוסף כותב בשולחן ערוך (סימן
רס"ב) ,שאדם צריך לילך לבית הכנסת
בערב שבת בשמחה ,וזה לשונו "ילבש
ה
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בגדיו הנאים וישמח בביאת שבת כיוצא
לקראת המלך וכיוצא לקראת חתן וכלה ",
ועל כך אומר רבי יוסף חיים בעל "הבן איש
חי" שהסטרא אחרא עושה הכל כדי שאדם
יכנס לשבת בכעס ועצבות ,ובמיוחד בעת
שיוצא לבית הכנסת בערב שבת ,ולכן צריך
לילך בשמחה ,כמו שהולך לפגוש את אביו
שלא ראה אותו הרבה זמן ,ועיקר המלחמה
של הסטרא אחרא היא על ה יציאה מביתו
בליל שבת לבית הכנסת ,ולכן לא יכעס על
בני ביתו שלא מוכנים בזמן או אם לא
הדליקו את הנרות בזמן ,כי הכל זה עבודה
של יצר הרע.
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השטן ,ואם השטן הוא זה שעומד כנגד
אשתו או משרתיו אז אין לו לאדם מה
לכעוס עליהם.
הגמרא אומרת שכל הסטרא אחרא
והמזיקים נבראו בערב שבת ולכן אם אדם
שרואה שהילד לא מוכן ,וזה לא התקלח,
וההוא שבר איזה זכוכית ,ולא קנו נרות
ויין ,זה הכל כדי שיכעס ויתעצבן ,ועל כן
כל איש מבין שכאשר יראה מכשול על
אשתו ובני ביתו ישים לבו לא לריב איתם,
כדי שיהיה לו טוב בעולם הזה ובעולם
הבא ,וכל אדם יכול לבדוק שכאשר היה לו
ריב בערב שבת ,היה לו צרות באותו
השבוע רק שה' יתברך מרחם עלינו.

ערב שבת הוא זמן מועד לפורענות והטועה
בו עלול להגיע לידי נזק באותו שבוע

אדם דת"י צריך להקפיד על שלושה דברים
בשבת

רבי חיים פלאג'י אומר" :אני הגבר ראיתי
שבכל בית שהיה בו מריבה בערב שבת,
לעת ערב ,היה בדוק ומנוסה כי רעה נגד
פניהם באותו שבוע" – מי שכועס בערב
שבת ,יהיו לו איזה צער במשפחה באותו
שבוע ולא יצאו נקיים .וכן כותב ה"בן איש
חי" שבעלות המנחה ,בערב שבת ,זה זמן
מועד לפורענות ולמריבות עם בני ביתו
ומשרתיו ,כי הסטרא אחרא טורח הרבה
לחרחר ריב ושיהיה כעס ועצבנות ובעיקר
בשעה שיוצאים לבית הכנסת .לכן יכוף את
יצרו שלא יעורר שום מחלוקת והקפדה,
ומי שיש לו מוח בקדקודו יבין שגם אם
יצא מכשול תחת ידו ,זה נעשה על ידי

הבן איש חי אומר :צריך האדם הדתי
לקדש את השבת בשלושה דברים ,וסימנם
דת"י ,כלומר צריך להשתדל בשלושה
הדברים הבאים :דגן ,תירוש ויצהר ,שהם
החלות מהדגן ,היין שהוא התירוש ,והיצהר
שזה השמן בנרות שבת .כי עיקר הברכה
בשלושת הדברים האלו הם באוכל,
בשמחה ובאור.
יהי רצון שנזכה בעזרת ה' לשמוח ולקדש
את השבת כראוי ,ובזה נקבל חירות
ושמחה לאורך כל ימות השבוע!

ו
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סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

א] אמונה גם באמבטיה
שלום עליכם קוראים יקרים .רציתי לספר סיפור אישי השגחה פרטית שקרה לי לפני
יותר מחודש .קניתי בית מקבלן ואשתי לא רצתה את האמבטיה כמו שהציע הקבלן,
וביקשה שנחליף למקלחת עם מקלחון.
בהתחלה אני סירבתי ,ואמרתי לה שזה עוד הרבה כסף והוצאות ,ועדיף להשאר כך
לבינתיים ,אבל אשתי התעקשה ולא עזבה את הנושא ,והתעקשה שצריך להחליף שם
למקלחון.
לאחר זמן ,זכיתי להתחזק בשיעורי הרב אייל עמרמי ,שאמר בהם שצריך להקשיב לאשה
ולשמח אותה כ מה שיוכל ,כי מי שמשמח את האישה הקב"ה משמח אותו ,וכך בסופו
של דבר בסוף הסכמתי עם אשתי שנוציא את האמבטיה ונשים מקלחון במקום.
לאחר שהבאתי שיפוצניק ,הוא הוציא את האמבטיה וגילינו להפתעתנו כי יש הצפה של
מים מתחת לכל הריצוף של המקלחת ,והתברר בסופו של דבר שהאמבטיה כלל לא היתה
מחוברת לצינור הניקוז של הביוב ,וכך לא רק ששימחתי את אשתי ,אלא זכיתי להנצל
מהוצאות כספיות של רטיבות ושיפוץ לא מתוכנן.
תודה להשם שהציל אותנו מנזקים שהיו יכולים להגיע לאחר מספר שבועות קדימה,
ותודה לרב אייל עמרמי שליט"א שמחזק אותנו באמונה ובטחון ,ומלמדנו להאמין בהשם
יתברך בכל עיכוב ,ושתמיד יש להאמין שהכל לטובה .ברוכים תהיו.

ז
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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
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
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