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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל
 052-9695044  אהרון

 : ברחבי הארץ והעולם  להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים 
 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 דביר אלון אבני חפץ 

 050-4177727 משה הלוי   אדם
 50-27278160 יצחק אור יהודה 

 054-7330809 ליאור עברי  אזור
 054-9739732 יוסף אור  אחיעזר

 054-5763240 דוידי    רתומ באר יעקב
 050-4239271 אילן שמואלי  בית שמש

 050-2909702 בן סעדה בני ברק
 052-2835442 חדש! כהן שמעונוב   בת ים

 054-2133280 רפאל  גבעת שמואל 
 050-6500565 יצחק עיני גדרה 

 052-2750784 יוסי מזרחי  גן יבנה
 054-7230035 עומר הרצליה 

 054-5912934 אורן  חולון
 052-4624432 נאור חשמונאים 

 050-7990060   יעקב  יערים-טלזסטון קרית
 054-2919221 עמית   יבנה

 052-9695044 ירון   ירושלים
 054-3253799 אברהם   כפר סבא

 054-7967670   אדם  לוד
 054-9139138 חיים חוגי  קרית ספר-מודיעין

 053-5257533 רועי אור    מעלה אדומים
 054-2639782 דוב    נס ציונה
 053-3159033 ברוך וקנין  עמנואל 

 054-8453014 דוד   אברהםפרדס כץ 
 053-2466221 אבישי משה  קרית עקרון 

 052-5002090 הראל  ראש העין
 054-7453096 אלמוג ראשון לציון

 054-2390447 איתן אזולאי   רחובות
 055-9193148 שי אוחיון   רמלה

 053-3139506   עמרם וקרית אונורמת גן 
 050-7440517 ארזרעננה 
 050-4535354 גיא בן עמי  שוהם

 053-3145436 מאיר   תל אביב
 050-3564444 עמית  תל ציון )כוכב יעקב(

 050-9945999 אורן זנטי   תקוע
 
 

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי   בית שאן

 054-2399998 מרדכי אוחיון  ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזן חיפה 
 052-6712369 תום יצחקי חריש 

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

 054-4469746 שלומי אוחנה    מגדל העמק
 054-4281773 ערן נהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג   נתניה

 050-5798510   אלקובי  משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין  עפולה 

 050-4137999 יחזקאל הלל  צפת ומירון  
 053-2730024 ברק פוגלהוט קצרין 

 055-6788517 עמוס אליה   קרית שמונה
 058-3245227 יום טוב אברהם  רכסים
 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

 052-8847778 אלמוג סרוסי  באר שבע 
 054-8405397 בן שושן  דימונה 

 050-3240240 רועי קדושים מושב איתן  
 050-5922001 אברהם   מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי  מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל  מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים 
 052-7696890 גרשון מלכיאל נתיבות 

 052-7186779 רחמים  ערד
 050-6656562 אביהו שקלים  קרית גת

 052-6494317 ניסים  קרית מלאכי
 050-6462038 ון צי-ןבשדרות 

  לארץ חוץ
 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס 

 1-910-9640474 שבי   מיאמי 
 1-651-2464179 יוסי   יורק וני
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 תוכן העניינים   - ויחי תשפ"א -גליון מס' צ"ו 

 א  דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושין   - סוד ההשגחה הפרטית  

 ב השגחה פרטית והשגחה כללית –ישנם שני סוגי השגחות בעולם 

 ב במה צריך להתאמץ אם הכל נעשה על פי השגחת השם יתברך

 ב האדם קובע האם יונהג על ידי ה' או על ידי הסטרא אחרא

 ג האיש השלם לא יסיר שכלו מה' ואז תהיה השגחה תמידית עליו

 ג רק הבוטח בה' מקבל השגחה פרטית

 ג יהיה נשמר תמיד מכל מקרי הזמן וישתמר מהם בנס –באלוקיו תמיד  הדבק

 ד גם זה שה' מסיר את השגחתו הפרטית מהאדם זה לטובתו

 ד ממה צריך לחשוש אדם שלא זכה להיות דבק באלוקיו –לא הביט און ביעקב 

 ד הטוב האמיתי הוא הדבקות בה' יתברך

 ה עה מרעות העולם מגיעים אל האדם רק בעת שכחת השם והשגחתוהר

 ה לפי האמונה נקבע האם אדם ייתן שפע לסטרא אחרא או לשכינה הקדושה

 ה צריך האדם להידמות לה' ולראות רק טוב באנשים אחרים

 ו במיוחד צריך האדם לראות רק את הטוב אצל אשתו

 ז  סיפורים אישיים מחזקים 

 ז א[ רב קו

 

דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושין -סוד ההשגחה הפרטית 

תורה זו )ליקוטי בלגליון הקודם בהמשך 

רבי נחמן מוהר"ן תנינא תורה י"ז( כותב 

ַרְך " מברסלב: ם ִיְתבָּ ְך ַהשֵּׁ רֶּ ְלַהִביט ַעל  –דֶּ

ן  ם ַגם־כֵּׁ הֶּ א בָּ ִנְמצָּ עֹוִשין, ְוַאף שֶּ ַהּטֹובֹות שֶּ

ל ַעל זֶּה. ְכמֹו  ינֹו ִמְסַתכֵּׁ ינֹו טֹוב, אֵּׁ אֵּׁ ַמה שֶּ

ן ְבַיֲעֹקב תּוב )במדבר כג(: ֹלא ִהִביט ָאוֶּ כָּ  ,שֶּ

רֹו  ם ָאסּור לֹו ְלַהִביט ַעל ֲחבֵּׁ ָאדָּ הָּ ן שֶּ כֵּׁ ל־שֶּ ִמכָּ

ה, ִלְמֹצא בֹו ַדְוקָּ  עָּ ינֹו טֹוב ְלרָּ אֵּׁ א ַמה שֶּ

רֹו, ַרק  ִמים ַבֲעבֹוַדת ֲחבֵּׁ ש ִלְמֹצא ְפגָּ ּוְלַחפֵּׁ

ה  זֶּ א, ְמֻחיָּב ְלַהִביט ַרק ַעל ַהּטֹוב. ְולָּ ַאְדַרבָּ

ה. ִכי  חָּ ַבע ְוַהְשגָּ יֵּׁש טֶּ ה שֶּ ה ְגדֹולָּ טֹובָּ

ה טֹוב, ֲאַזי ַמְנִהיג אֹותֹו  ם עֹושֶּ ָאדָּ הָּ ְכשֶּ

ה. ּוכְ  חָּ ה ְבַהְשגָּ יָּ ינֹו טֹוב, ְוִאם הָּ הּוא אֵּׁ שֶּ

ה   חָּ יָּה יָּכֹול ְלַהִגיַע   –ַמְנִהיג אֹותֹו ְבַהְשגָּ ֹלא הָּ

ַבע,  ה, ֲאַזי ַמִניַח אֹותֹו ַעל ַהּטֶּ לֹו שּום טֹובָּ

ִיְהיֶּה לֹו טֹובֹות ַעל־ִפי  ְויָּכֹול ִלְהיֹות שֶּ
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ַבע ב  ...ַהּטֶּ הּוא חֹוזֵּׁר ְלמּוטָּ  ה'()שוב ּוְכשֶּ

ין ָאנּו ְיכֹוִלין ַמְשגִ  ת אֵּׁ ֱאמֶּ יו ַכַנ"ל. ּובֶּ לָּ יַח עָּ

ת ַגם  ֱאמֶּ ה, ִכי בֶּ חָּ ַבע ְוַהְשגָּ ִבין ַמהּו טֶּ ְלהָּ

ַרְך תֹו ִיְתבָּ חָּ ַבע ִהיא ַהְשגָּ  ".ַהּטֶּ

השגחה  – סוגי השגחות בעולםישנם שני 
 פרטית והשגחה כללית

את הזו הרב הקדוש מלמדנו בפסקה 

לם, ובעצם הנהגת והשגחת ה' על העו

ההשגחה מתחלקת מבואר מדבריו ש

לשניים, השגחה פרטית והשגחה כללית. 

שיננו וחידדנו ווחזרנו וכמו שלמדנו, 

, כל מה שנעשה לאדם בעולם רבות  פעמים

הזה, הוא ברצונו ובחשקו של ה' יתברך. 

)זכור  כמו שאומר רבינו ה"חפץ חיים"

רשים היא ושורש כל הש: "כ"א(למרים 

בגדר השלמות, והיינו שיאמין האמונה בה'  

באמונה שלמה ויתחזק שכן היא האמת 

הברורה בלי פקפוק כלל, בין מה שנעשה 

ובין מה שנעשה   ,כבר בעולם לכל הברואים

כעת בעולם, ובין מה שיעשה לעתיד 

כלומר  –" הכל ברצון ה' יתברך ,בעולם

שורש כל התורה והמצוות ולימוד ש

ה, בין המידות, זה שיאמין באמונה שלמ

ן מה שנעשה ימה שנעשה כבר בעולם וב

עכשיו בעולם, ומה שיעשה לעתיד בעולם, 

ואין פרט אחד  ,הכל ברצונו ובחפצו של ה'

הכי קטן שאותו ה' לא רצה. צריך האדם 

לדעת עוד לפני שנכנס לבית הכנסת 

עד להתפלל או ללמוד שכל מה שנעשה לו 

ואם לא  ,כך ה' רוצהעתה ויעשה מעתה 

 זה לא היה קורה.ה' ה היה רוצ

הכל נעשה על פי במה צריך להתאמץ אם 
 השגחת השם יתברך 

: )אמונה ובטחון פ"ב( ה"חזון איש" אומר

ה " ֱאמּונָּ ת הָּ ל ְלַהְחִזיק אֶּ יִני ֻמְרגָּ ַגע ֲהרֵּׁ ל פֶּ ְבכָּ

ה עֹולָּם ְבִמְקרֶּ ר בָּ בָּ ה דָּ בכל  - "ִכי ֹלא ַנֲעשָּ

צריך וכו'  עבודה  בבריאות,  בבעיה בפרנסה,  

אומר הרב, ומוסיף כך  ,להתחזק באמונה

ַרְך"  שכל דבר נעשה תֹו ִיְתבָּ חָּ  "ַרק ַעל ִפי ַהְשגָּ

, לכן ה'השגחת כל מה שזז בעולם זה  -

ה " מוסיף הרב, ץ ִבְתִפלָּ יִני ִמְתַאמֵּׁ ַוֲהרֵּׁ

יִני  ְך ֲהרֵּׁ ה, ּוְלִפיכָּ רָּ ת ֹרַע ַהְגזֵּׁ ְלַהֲעִביר אֶּ

ס ִבְקִרירּות  ַלִהְשַתְדלּות, ִכי ַעל ִפי ִמְתַיחֵּׁ

ה ין ַהִהְשַתְדלּות ְברּורָּ ֹרב אֵּׁ לעשות  – "הָּ

זה לא ישנה אבל , צריך פעולות גשמיות

תפילה, תשובה רת ה', אלא רק יאת גז

 מעבירים את רוע הגזירה., הם הוצדקה

האדם קובע האם יונהג על ידי ה' או על ידי 
 הסטרא אחרא
ה של ה' על רבי נחמן אומר: שההשגח

האדם, תלויה באדם עצמו. האדם הוא 

שיקבע לאיזה קבוצה הוא ישתייך, כמו 

שכותב הרמב"ם הקדוש: השכל של האדם 

הוא הדיבוק בינו לבין ה' יתברך. אם 

בשכלו רואה כל דבר שזה ה', אפילו דבר 

קטן כמו איבוד מפתחות או שקבעו לו תור 

וביטלו לו ברגע האחרון, האדם אינו 

ויש  ,לטובתוו אלא יודע שזה ה' מתקצף,

לאדם בחירה האם להמשיך ולהגביר את 

, הדיבוק הזה או להחלישו ולהפסיקו

וכשאדם מפנה את מחשבתו מה' ומפסיק 

את הדיבוק עם ה', אז גם ה' עוזב אותו. 
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אדם לא רואה בשכלו נמצא, שכאשר 

שהכל זה ה' יתברך, אלא חושב שמי 

המנהל אשתו, החברים או  ושמפריע לו, ז

הוא מפריד את ה' ממחשבתו בכך  בעבודה,  

גם ה' נפרד ממנו ומסיר גורם על יד כן שו

ַני " עינו ממנו, כמו שכתוב: ְוִהְסַתְרִתי פָּ

ם הֶּ האדם נכנס וכך  )דברים ל"א(, "מֵּׁ

בו למהלך אחר שנקרא השגחה כללית, 

עבירות הוא מונהג על פי שכר ועונש, 

 ו,יקבל שכראם מגיע לאדם אז , ומצוות

ואם לא מגיע לו אז המקטרגים והמזיקים 

תו, ייהיה אשיחליטו מה עליו ורחמי השם 

יזיקו לו, ולפעמים הם ייתנו לו עונש 

ולפעמים דווקא בגלל שהוא "חייל" טוב 

הסטרא אחרא אז הם יטיבו שמשרת את 

 תו.יא

האיש השלם לא יסיר שכלו מה' ואז תהיה 
 ית עליוהשגחה תמיד 

כמה שאדם יתגבר את ם, שמכאן אנו למדי

שכלו להאמין בה', כך תהיה השגחת ה' 

עליו גדולה יותר, והאיש השלם לא יסיר 

 ,שכלו מה' ואז תהיה השגחה עליו תמיד

וההשגחה היא, ששום רע בעולם לא יכול 

 .לבוא על האדם שהוא בדיבוק עם ה'

לעומת זאת אדם שלא רואה את ה' בכל 

ם, דבר, מזומן לכל הרעות שיש בעול

שבאות בעל ידי המקטרגים והמזיקים 

שנבראו בעוונותיו והם רוצים שהאדם 

יזון אותם, ולכן  הם הוא ש אותם שברא

מושכים את השפע שהאדם אמור לקבל 

מה', וזה יכול להיות בכל מיני תחומים: 

 משפחה וכו'.  כלכלה, בריאות,

 רק הבוטח בה' מקבל השגחה פרטית
)שער  ברבינו בחיי בחובת הלבבות כות

אם איננו בוטח " :הקדמה( ,הבטחון

ומי שבוטח בזולת , ים בוטח בזולתוקבאלו

 –" ים השגחתו מעליוקה', מסיר האלו

מפסיק לשמור על יתברך ה' כלומר ש

האדם בהשגחה פרטית, אלא רק בהשגחה 

, כללית כמו כל בני האדם על פי שכר ועונש

אבל אם האדם רואה כל הזמן שזה ה' 

יתברך עושה לו ולטובתו, אז אפילו אם יש 

לו עבירות, הוא תחת השגחתו של ה' 

בהשגחה פרטית וה' חופף עליו ולא יכול 

שמפורש לבוא עליו שום פגע, כמו 

בפסוקים: "כי אתה ה' מחסי", "לא תאונה 

והכל , אליך רעה", "נגע לא יקרב באוהליך"

שאדם "מדביק" את כ  –  בי חשק""כי  בזכות  

 ז "אפלטהו".א לכל מקרה שלו בחייםה' 

יהיה נשמר תמיד  – הדבק באלוקיו תמיד 
 שתמר מהם בנסיכל מקרי הזמן ומ

 :)בפירושו לאיוב פרק ל"ו( הרמב"ן כותב

הדבק באלוקיו תמיד, ולא יפרד הדבק "

במחשבתו בו בענין מענייני העולם, יהיה 

אפילו ההווים נשמר תמיד מכל מקרי הזמן 

" בטבע, וישתמר מהם בנס יעשה לו תמיד

אפילו שאדם ברא מקטרגים ומלאכים  –

מחבלים הם לא יכולים להתקרב אליו, כי 

והרחוק " ,ממשיך הרבהוא דבק באלוקים. 

ל במחשבתו ומעשיו, ואפילו לא -מהא
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יתחייב מיתה בחטאו אשר חטא, יהיה 

מי שאינו חושב  - "משולח ונעזב למקרים

ה' יתברך, אז ה' זורק אותו זה ל שהכ

 להנהגת הטבע.

גם זה שה' מסיר את השגחתו הפרטית 
 מהאדם זה לטובתו

רבי נחמן מחדש בתורה הזאת חידוש גדול 

ועצום, כאשר ה' רואה שאדם מפריד 

לטובתו של אותו דוקא  מחשבתו ממנו, אז  

יהודי, ה' מסיר את השגחתו ממנו. כי אם 

להשגיח על האדם בהשגחה ה' היה ממשיך  

 פרטית, למרות שהוא מתעלם מהנהגת ה',

נמצא שאדם זה ישאר ללא אמונה ולא 

היה ו יהיה מה שיקרב אותו אליו יתברך,

חייב הקב"ה לאבד את אותו האדם מן 

העולם, כי באמת אי אפשר לחיות בעולם 

הזה בלי האמונה. אז כדי שה' לא יהיה 

שגחתו את הה' מחויב לאבד אותו, מסיר 

כך הפרטית ומוסר אותו להנהגת הטבע. 

מזה שה' משליך אותו כביכול יוצא שגם 

מגיעים להשגחה הכללית, ולהנהגת הטבע 

 לאדם שתי טובות גדולות מאוד: 

א. ברגע שאדם מאבד את האמונה שהכל 

מה', הוא לא יכול לקבל טובות מה' יתברך, 

ואם הוא מונהג על ידי הטבע אז הוא יכול 

בות מהמקטרגים שנבראו על ידי לקבל טו

העוונות שלו, שלפעמים שווה להם 

להשפיע לו טובות, כדי שהוא ימשיך 

לחיות ויעשה מצוות כמו הנחת תפילין 

ותפילה, והם יינקו ממנו את השפע על ידי 

מעט הקדושה מהמצוות שהוא עושה. וכך 

   יוצא שהאדם בכל זאת מקבל קצת טובות.                          

ב. על ידי זה שה' העביר את האדם להנהגת 

הטבע בהשגחה כללית, הוא נשאר בחיים 

מתוך הדחק שואז יש לו סיכוי בעתיד 

לחזור בתשובה ומקרי הזמן שפקדו אותו 

שלמה ולחזור להאמין שהכל מה' יתברך 

את כל השפע שהחיצונים  "לגנוב"ואז 

 לקחו לו ולחזור להשגחה הפרטית של ה'. 

ממה צריך לחשוש   – ון ביעקבלא הביט א
 אדם שלא זכה להיות דבק באלוקיו 

  – הפסוק אומר: "לא הביט און ביעקב"

הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על שכלומר 

הרע של היהודי בזה שמפסיק להשגיח עליו 

שהוא רואה האדם אם אז , השגחה פרטית

דירה חדשה או הקים עסק  וקיבל איז

רות מצליח, ומתפלא איך קיבל מתנה למ

, צריך אלוקיו דבוק בה'יודע שאינו שהוא 

לדעת שזה הגיע מהסטרא אחרא, כלומר 

ממקום לא טוב. אבל אם הוא רואה את ה' 

אז ה' שומר עליו שמירה בחייו כל רגע ב

ונמצא  ,והנהגה ניסית מכל הפגעים

 מבורא עולם.ישירות המתנות מגיעות ש

 הטוב האמיתי הוא הדבקות בה' יתברך
"כשאדם  בתורה זו היאמן רבי נחלשון 

המילה "טוב" אצל רבותינו  –טוב"  עושה

ַוֲאִני " מציינת דבקות כמו שנאמר:תמיד 

, וכך  )תהילים ע"ג( "ים ִלי טֹובקִ ִקֲרַבת ֱאֹל

: )מסילת ישרים א'( אומר הרמח"ל

השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו "
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יתברך, והוא מה שהיה דוד המלך אומר: 

שאדם כ – "ים לי טובקואני קרבת אלו

אשתו אם  מדביק את ה' לכל מאורע, אז גם  

איזו 'בורחת לו באמצע החג, הוא לא אומר  

, אלא יודע 'אין לה לב, שה רעה זאתא

בתורה זו   , לכן אומר רבי נחמןשהכל זה ה'

ה" חָּ ינֹו  ,ֲאַזי ַמְנִהיג אֹותֹו ְבַהְשגָּ הּוא אֵּׁ ּוְכשֶּ

יָּה ַמְנִהיג אֹות ה טֹוב ְוִאם הָּ יָּ ה לא הָּ חָּ ֹו ְבַהְשגָּ

ה אז מניח אותו   –  "יָּכֹול ְלַהִגיַע לֹו שּום טֹובָּ

לטבע, להנהגה כמו כל העולם שזה גם 

סיפר . כללי יותרניהול ניהול של ה' אבל 

 (פלוס עשריםגיל בוגר ב)אדם אחד שבנו 

והוא לא יודע איך  ,קילל אותו נמרצות

שכח כנראה אותו אדם אבל , לסלוח לו

ל אותו ולא הבן שלו, שה' הוא זה שקיל

כי הבן  ,והוא לא צריך לסלוח לבנו בכלל

 לא עשה כלום אלא הכל ה'.

רק מגיעים אל האדם  רעה מרעות העולםה
 ת השם והשגחתו בעת שכח
"ייראה לי כי כל מי  הרמב"ם אומר:

שתמצאנה אותו רעה מרעות העולם, לא 

מצא אותו הרע ההוא רק בעת השכחה, 

יהיה פחיתות העניין ולפי אורך השכחה 

האדם שכח שזה ה',  –שנתעסק בו" 

לפעמים זה אפילו גדול בתורה ששוכח 

שזה ה', אז הקדוש ברוך הוא זז ממנו. 

וכמה שאדם מדביק את עצמו יותר לה', כך 

ושום עונש  ,השגחת ה' תהיה גדולה יותר

ושום מידת הדין לא יכולה לבוא על האדם 

 הבוטח בה'.

ם אדם ייתן שפע לפי האמונה נקבע הא
 לסטרא אחרא או לשכינה הקדושה 

התניא הקדוש אומר: אדם שלא רואה את 

ה' בכל מקרה, אלא רואה את האנשים, 

אותו אדם בכך  ,עשו לו רעשכאילו הם 

 ,מוריד שפע לסטרא אחרא ונותן לה חיות

והסטרא אחרא בתמורה נותנות לו להיות 

נותנת לו אבל , צליחלהכלומר  "בראש"

סים ומרירות, וזה בבחינת עצבות, כע

"גלות השכינה", שהוא משפיע שפע  

וכאשר   ,להיכלות הסטרא אחרא שה' שונא

האדם עושה תשובה ומאמין שהכל מה' 

יתברך, אז מסתלקת ההשפעה שקיבלה 

 הסטרא אחרא ועוברת לשכינה הקדושה. 

שהיה רואה את   ,עידמרבי יהודה פתייה  ך  כ

שאדם כהקליפות והרוחות הרעות בוכות 

היה יה חוזר בתשובה, מפני שאותו אדם ה

מפסיק לתת להם השפעה ומעביר את 

ההשפעה לשכינה, וכל זה על ידי שהפסיק 

לראות את הגורמים אלא שהכל מה' 

 יתברך שמו. 

צריך האדם להידמות לה' ולראות רק טוב  
 באנשים אחרים 

שה' מסביר שכשם  רבי נחמן  המשך דבריו  ב

אם ,  ק בוהדבו  את הרע של האדםלא רואה  

הוא גם כן צריך האדם להדמות לבוראו, ו

צריך להפסיק לראות את הרע באנשים 

אחרים. צריך האדם להתנהג כמו ה' יתברך 

טיב ישמפסיק לראות את הרע כדי לה

לראות את צריך להפסיק לאדם, כך האדם 
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אם לדוגמא סתכל רק על הטוב. לההרע ו

יש לו ילד עצלן שלא קם בבוקר ולא אוהב 

סתכל להלא צריך שאדם אותו , אז לעבוד

מעלות האלא יסתכל על    ,על הרע באותו בן

 טובות שיש בו.ה

באמרתו המפורסמת רבי אלימלך כך אומר 

"שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא 

, כמו שהגמרא אומרת: שהיה חסרונם"

תה לו אישה גידמת ולא אדם אחד שהי

כלומר לא שם לב  – הכיר בה כל הימים

בכלל, בגלל שהוא הסתכל על טוב ליבה 

ולא התעמק בחסרונותיה. לכן אסור לאדם 

רע אלא רק בטוב. בלהתמקד מן השורה 

שוטר, שופט דיין, הוא מחנך, אלא אם כן 

יכול  , הואעוסק בתיקון החברההוכו' 

אבל באופן  ,להסתכל על הרע כדי לתקן

 להסתכל רק על הטוב.צריך כל אחד אישי 

את הטוב רק לראות צריך האדם במיוחד 
 אצל אשתו 

כי חפץ  –)פרק א' אומר ה"תומר דבורה" 

ג : "חסד הוא(  ם ְלִהְתַנהֵּׁ אּוי ְלָאדָּ ר זֹו רָּ דֶּ ְבסֵּׁ

ה לֹו ַרע ּוַמְכִעיסוֹ  ם עֹושֶּ ָאדָּ ָאה שֶּ  ,ַאף ִאם רָּ

ִרים אֹו  ִטיב ַלֲאחֵּׁ מֵּׁ ה שֶּ ִאם יֵּׁש בֹו ַצד טֹובָּ

ג  ִמְתַנהֵּׁ ה שֶּ ה טֹובָּ הִמדָּ ַיְסִפיק לֹו ַצד  ,ַכשּורָּ

יו לָּ עָּ ל ַכֲעסֹו מֵּׁ ה ִלבֹו ִעמֹו  ,זֶּה ְלַבּטֵּׁ צֶּ ְויֵּׁרָּ

ד סֶּ יֵּׁש 'ְוֹיאַמר ַדי  ,ְוַיְחֹפץ חֶּ ה זֹו שֶּ ִלי ְבטֹובָּ

ינּו  ',לוֹ  ְרשּו ַרבֹותֵּׁ ן ְבִאְשתֹו ִכְדפֵּׁ כֵּׁ ל שֶּ ְוכָּ

מֹות סג ה )ְיבָּ כָּ ְמַגְדלֹות ( ַדיֵּׁנּו שֶּ .ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ

ְטא נּו ִמן ַהחֵּׁ נֵּׁינּו ּוַמִצילֹות אֹותָּ ת בָּ רק  – "אֶּ

מגדלות את הילדים עם שנשותינו כך על 

היום  והטיפולהמורכבויות כל הבעיות 

להסתכל עליה רק כדי  , זה כבר מספיק  יומי

לראות רק הוא בטוב. כל מהות היצר הרע 

רע, ולכן צריך להיות חזק מאוד ולראות רק 

לם, במיוחד באישה ובילדים, כמו טוב בכו

בסדום אפילו אברהם אבינו חיפש ש

אולי יש שם כמה צדיקים 'ועמורה רק טוב,  

, למרות שהיו 'שיכולים להציל אותם

רשעים ממש, רצה למצוא בהם צדיקים, 

 .כלומר לחפש בהם את הטוב

על התורה המדהימה הזאת אמר רבי נחמן 

יעזור לו לנקות שמי שיקיים אותה, הוא 

ויהי  את עצמו ויביא אותו לעולם הנצח!

תמיד את טובו  רצון שנזכה כולנו לראות

וחסדו של השם עמנו בכל דרכינו ונזכה 

 להשגחתו הפרטית עלינו.
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 סיפורים אישיים מחזקים

 גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו! 
 052-3978629  : או בוואטסאפ   b0526558387@gmail.comבמייל: 

רב קו  [א
ובזכות סרטון חיזוק , עמרמי חיזוק של הרב איילהסרטוני מלהפיץ זכינו השם בחסדי 

 . את הקוראיםרציתי לשתף אותה של הרב זכיתי להשגחה מהשם 

'השם מוכן שיימחק אות בספר תורה ולא  - עלה סרטון של הרב על שלום ביתלאחרונה 
לאחר , 'מה שהשם רוצה, אני מרוצה' - במהלך הסרטון הרב התחיל לשיר, תפרק בית'י

 כמה דק התחלתי לשיר ביחד עם הרב. 

למחרת בבוקר הייתי צריכה לצאת לפגישה חשובה מאוד והיה לי אוטובוס אחרון להגיע 

השם הכניס לי לראש לחפש את הרב קו מהבית לפני שאני באה לצאת . בזמן לפגישה
לגעור התקשרתי ישר לאחי  ,ובאמת התחלתי לחפש ולא מצאתיאם הוא נמצא בארנק, 

מוצאת את אני לא אני צריכה לצאת כשועכשיו  ,  שלקח לי את הרב קו בלי להודיעעל  ו  ב

חייכתי עמוקה אז לקחתי נשימה לטלפון, אחי לא ענה יתברך השם את מ ,הרב הקו
 .'מה שהשם רוצה, אני מרוצה' - התחלתי לשיר בקולוונזכרתי ישר בשיר שהרב שר 

לאחד ידי את הכנסתי שרה בעודי ו ,משך שתי דקותמצאתי את עצמי שרה לככה 

להפיץ את סרטוני   זיכוי הרביםהזכות  והכל בזכות ,  בתוכו  את הרב קוומצאתי  המעילים  
 תורה. השקיבלתי את רצון השם בשמחה על ידי השיר שהרב שר בשיעור ע"י הרב, ו

   כל טוב.ו מספרת את הסיפור לזיכוי הרבים. תודה רבהאני 
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 כאייל תערוגהשיעור השבועי 
  שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

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

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

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך 
 

 התודה והברכה 
   לר' נפתלי ניסים הי"ו 

   אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו
 .ו"ר הרב שליט"אמשל 

יעמיד דורות ישרים  יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ו 
 ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים אכי"ר 

 

 העלון מוקדש
 ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א 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 סוליקהמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,  

 ב בן רוחמה ציפורהמשה יעק , ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה , קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
רחל בת , הודיה טובה בת אביבה,  ירון בן תקוה,  ירדן בן סימה, התינוק חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש,  

, יפה חיה בת מלכה בת ג’ולייט , ל בת סימה יוכבד י ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב אסתר חיים בת שרה מדלן, 
לילך  ה לא , גילה בת זוהרהירה, איילת בת חבובה, חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מ 

מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת ,  לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה ,  בת רחל חנה 
 סיוון שרה בת אסתר,  אסתר בת עליזה,  תמר בת מימה , מזל 

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, לזיווג הגון, ישראל בן ד

אליאן בת לכל הישועות,  תמר בת אביבה ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, , ושלום בית 
לילך , תםיהודה ואיריס אזולאי ובני בי, מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר ה לזיווג הגון, לאה בת ציפור  , גלית

אבי ואסתי ובר  ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית לזרע קודש,  רחל שרה בת רוחמה לזרע קודש,  בת רוחמה 
 גילי בת אווה ,  טליה בת אילנית מרים ,  זני בת ד מרים  אילנית  ,  שילת בת מזל,  דוד מלכה

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון אברהם 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  , ליזהיצחק בן ע , שחר רפאל בן סימה ,חיים בן ליליאן  , משה בן שלביה  עליה, דוד בן עליה, 
יוסף  ,משה זנזורי בן מנטנה  , עמוס בן רחל , יגאל בן רחל ,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,  לאה  שלמה בן,  שלמה ראובן בן ירוחם ,  שלום בן שרה 

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

סילביה סולטנה בת ,  אסתר בת חסיבה,  פוחה בת שמחהם, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  אפרת בת מרי
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  לורהמרלן ישראל בת  ,  וסף ואיזה אוחנונה, יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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