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תוכן העניינים
				
הרווח הגדול של אכילה בקדושה הוא קבלת יראת שמיים:

ד

			
רווח נוסף שהאדם מרוויח על ידי אכילה בקדושה ,הוא השמחה:

ה

				
באכילה בקדושה מתקן את פגם האכילה של אדם וחוה:

ה

				
הוכחה ממגילת רות שעיקר יראת השמיים היא בזמן האכילה:

ה

יש גזירה על האדם לעבור צער בכל יום ,ועל ידי אכילה בקדושה ממתק את אותו צער:

ה

				
שלושה כללים באכילה כדי שהיא תהפוך לאכילה בקדושה:

ו

		
אכילה בקדושה גורמת לאדם לטרוף את המזיקים ולא שהוא יהפוך למטורף:

ו

		
הפה של האדם האוכל בקדושה נהיה פה קדוש ,ולא יקבל צער מהסטרא אחרא:

ו

ככל שאדם גדול יותר ,הצער שמקבל הוא גדול יותר				

ז

הכללים של הבן איש חי לאכילה בנימוס					:

ז

ה’ דואג שכל חלקי הנשמה יחזרו במאכל שהאדם אוכל כל יום			:

ז

			
על ידי ברכה בכוונה חוזרים ניצוצות לנשמתו והיא נהיית עוצמתית:

ח

					
השוני במהות הברכה הראשונה והאחרונה:

ח

סיפורים אישיים מחזקים

ט

אדם שמקבל באמונה את כל מה שה' עושה לו ,כל הדינים והצרות מתבטלים

ט

ליקוטי מוהר”ן תנינא תורה ע"ז:

עיקר היראה לאדם בשעת האכילה:
ִּב ְקדֻ ָּשׁה ַעל יְ ֵדי זֶ ה נַ ֲע ֶש ׂה ַה ְמ ָּת ָקה,
יֹותר ַחס וְ ָשׁלֹום
ֶשּׁלא יִ ְת ַּג ֵּבר ַה ַּצ ַער ְּב ֵ
וְ גַ ם ֶשּׁלא יִ ְהיֶ ה נִ ְש ַּׁת ְל ֵשׁל ִמן ַה ַּצ ַערַ ,חס
וְ ָשׁלֹום ִה ְש ַּׁת ְל ְשׁלּות ֶאל ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא,
ֶש ִׁהיא ִּדין ָק ֶשׁהַ ,חס וְ ָשׁלֹום וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה,
ַהיְ נּו ַעל יְ ֵדי ֲא ִכ ָילה ִּב ְקדֻ ָּשׁה ֶש ַׁעל יְ ֵדי זֶ ה
נַ ֲע ֶש ׂה ַה ַה ְמ ָּת ָקה ַּכ ַּנ”לִּ ...כי ִע ָּקר ַה ִּי ְר ָאה
ווקא
ִהיא ָּב ָאה ָל ָא ָדם ִּב ְש ַׁעת ֲא ִכ ָילה ַּד ָ

רבי נחמן מברסלב הקדוש כותב
“דעֶ ,ש ָּׁכל ֶא ָחד
ַּ
בתורה הזאת:
ִמ ִּי ְש ָׂר ֵאלֲ ,א ִפיּלּו ַצ ִּדיק ָּגדֹול ָצ ִריך ֶש ִּׁי ְהיֶ ה
לֹו ֵאיזֶ ה ַצ ַער ְּב ָכל יֹום וְ גַ ם ִמי ֶש ַּׁד ְעּתֹו
יֹותר ִּב ְב ִחינַ ת
דֹולהַ ,צ ֲערֹו ָּגדֹול ְּב ֵ
יֹותר ְּג ָ
ֵ
יֹוסיף ַמ ְכאֹוב”
“יֹוסיף ַּד ַעת ִ
(קה ֶלת א) ִ :
ֶ
וְ ַה ַה ְמ ָּת ָקה הּוא ַעל יְ ֵדי ֲא ִכ ָילה ִּב ְקדֻ ָּשׁה
ְּוביִ ְר ַאת ָש ַׁמיִ ם ַהיְ נּוֶ ,ש ַׁעל יְ ֵדי ֲא ִכ ָילה

ג

ּגשׁי
אכל ִ
“ל ֵעת ָה ֶ
ִּב ְב ִחינַ ת (רּות ב) ְ :
ֲהלם”   ֵאין ֲהלם ֶא ָּלא ַמ ְלכּות (זְ ָב ִחים
קב)ֶ ,ש ִׁהיא ְּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ְּכמֹו ֶש ָׁא ְמרּו
מֹור ָאּה ֶשׁל
(אבֹות ֶּפ ֶרק ג) ִ :א ְל ָמ ֵלא ָ
ָ
ַמ ְלכּות ,נִ ְמ ָצא ֶש ִּׁב ְש ַׁעת ֲא ִכ ָילה ֲאזַ י
ׁאֹוכל
ָּב ָאה ַה ִּי ְר ָאה ְל ָא ָדם   .וְ ַעל ֵּכן ְּכ ֶש ֵ
ּומ ְמ ִשׁיך ַעל ַע ְצמֹו ַה ִּי ְר ָאה
ִּב ְקדֻ ָּשׁה ַ
ׁאֹוכל
ַה ָּב ָאה לֹו ִּב ְש ַׁעת ֲא ִכ ָילה ְּד ַהייְ נּו ֶש ֵ
ִעם יִ ְר ַאת ָש ַׁמיִ ם ִּב ְקדֻ ָּשׁה ְּוב ָט ֳה ָרה ָּכ ָראּוי
ֲאזַ י הּוא ַמ ְכנִ יס ֶאת ְּב ִחינַ ת ַה ַּמ ְלכּות
ֶש ִׁהיא ְּב ִחינַ ת ַה ִּי ְר ָאה ַּכ ַּנ”ל ְלתֹוך ַה ֶּפה
קֹומת ָא ָדם
וַ ֲאזַ י נַ ֲע ֶש ׂה ֵמ ַה ֶּפה ְּב ִחינַ ת ַ
“מי ָש ׂם ֶּפה ָל ָא ָדם” ַּכ ַּנ”ל ִּכי
ִּב ְב ִחינַ תִ :
אֹוכל ִּב ְקדֻ ָּשׁה ְּוביִ ְר ַאת ָש ַׁמיִ ם
ְּכ ֶש ֵׁאינֹו ֵ
ֲאזַ י ַה ִּי ְר ָאה ַה ָּב ָאה ִּב ְש ַׁעת ֲא ִכ ָילה ַּכ ַּנ”ל
עֹומ ֶדת ֵמ ָרחֹוק וְ ֵאינָ ּה נִ ְכנֶ ֶסת ּבֹו
ִהיא ֶ
ׁאֹוכל ִּב ְקדֻ ָּשׁה ְּוביִ ְר ָאה ְּד ַהייְ נּו
ֲא ָבל ְּכ ֶש ֵ
דֹושׁה ַה ַּנ"ל
ֶש ַּׁמ ְמ ִשׁיך ַעל ַע ְצמֹו ַה ִּי ְר ָאה ְק ָ
ֲאזַ י נִ ְכנָ ס ְּב ִחינַ ת ַה ִּי ְר ָאה ַמ ְלכּות ְּב ִפיו
קֹומת ָא ָדם ַּכ ַּנ"ל
וְ נַ ֲע ֶש ׂה ֵמ ַה ֶּפה ְּב ִחינַ ת ַ
ׁאֹוכל ִּב ְקדֻ ָּשׁה ְּוביִ ְר ַאת
ִּוב ְש ַׂכר זֶ הֶ ,ש ֵ
קֹומת ָא ָדם ַעל יְ ֵדי
עֹוש ׂה ֵמ ַה ֶּפה ַ
ָש ַׁמיִ ם וְ ֶ
דֹולה ֶש ִּׁנ ְת ַע ֶּלה
יֹותר ְּג ָ
זֹוכה ַל ֲע ִל ָּיה ֵ
זֶ ה ֶ
קֹומת ָא ָדם ַה ַּנ"ל וְ נַ ֲע ֶש ׂה ְּב ִחינַ ת
ְּב ִחינַ ת ַ
ָא ָדם ָה ֶע ְליֹון ִּב ְב ִחינַ ת (יְ ֶחזְ ֵקאל א) :
"וְ ַעל ַה ִּכ ֵּיסא ְּדמּות ְּכ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם ָע ָליו
ִמ ְל ַמ ְע ָלה” (עיין זוהר פנחס רכה) ֶש ֶּׁזה
ְּב ִחינַ ת ָא ָדם ָה ֶע ְליֹון ְּב ִחינַ תְ :ש ִׁכינָ ה
“אדנָ י
ְמ ַד ֶּב ֶרת ִמּתֹוך ְּגרֹונֹו ְּב ִחינַ תֲ :
ְש ָׂפ ַתי ִּת ְפתח.

הרווח הגדול של אכילה
בקדושה הוא קבלת יראת שמיים:
רבי נחמן בתורה זאת מלמד אותנו
על הרווחים הגדולים שיכול האדם
לגרוף בשעת האכילה ,רווחים רוחניים
עצומים שאדם שאוכל בקדושה
ובטהרה יכול להשיג ,שכמו שכותב
הרב שעיקר היראה של האדם נקנית
בשעת האכילה.
ויראת שמיים פירושה לראות את ה’
כל הזמן ולהאמין שהכל ממנו יתברך,
וזהו האוצר הגדול של ה’ ,כמו שאמרו
אֹוצרֹו” (ישעיהו
רבותינו“ :יִ ְר ַאת ה' ִהיא ָ
לג ,ו)  -האוצר הגדול ביותר שאדם יכול
לרכוש לעצמו ,הוא שכל הזמן הוא
רואה ומרגיש את השמיים ,ואת עיקר
היראה האדם לא מקבל מספרים,
הרצאות ,דרשות או תפילות ,אלא
עיקר היראה הוא בזמן האכילה ,איך
הוא אוכל בשעת הסעודה.
הבעל שם טוב הקדוש אומר על
הפסוק“ :וְ ִה ְת ַחּזַ ְק ֶּתם ְּול ַק ְח ֶּתם ִמ ְּפ ִרי
ָה ָא ֶרץ” (במדבר יג ,כ) ,שכאשר אדם
אוכל את פירות הארץ בקדושה
ובטהרה זה נותן לו חיזוק גדול מאוד
ברוחניות ,כמו שכתוב“ :וַ ֶּי ֱחזּו ֶאת
אכלּו וַ ִּי ְשּׁתּו”  -שכדי שאדם
ֹלהים וַ ֹּי ְ
ָה ֱא ִ
יוכל לראות ולהרגיש את ה’ ,הוא צריך
לסעוד לפי הסטנדרט של הקדושה
והטהרה .ולכן הרב מסביר לנו בתורה
הזאת באריכות את הרווח העצום
שמקבל האדם שאוכל בקדושה.

ד

בקדושה ,היה מוסר את נפשו בשביל
זה.
וצריך לדעת שלאכול בקדושה זה לא
דבר קשה ,לא מבקשים מהאדם לצום,
אלא יכול לאכול ולשתות ,אבל שיהיה
במסגרת הקדושה והטהרה.

רווח נוסף שהאדם מרוויח על
ידי אכילה בקדושה ,הוא השמחה:
האור החיים הקדוש אומר על הפסוק:
ֹלה ֶיכם
“וַ ֲא ַכ ְל ֶּתם ָשׁם ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ֱא ֵ
ּוש ַׂמ ְח ֶּתם ְּבכֹל ִמ ְש ַׁלח יֶ ְד ֶכם ַא ֶּתם
ְ
ָּוב ֵּת ֶיכם” (דברים יב ,ז)  -כשאדם עושה
את אכילתו ,כאילו הוא ממש לפני ה’,
זה מביא לו שמחה גדולה בעבודת ה’.
וצריך לדעת שאדם יכול לאכול,
לשתות וליהנות מכל מה שרוצה
(כמובן במסגרת הכשרות) ואם יש לו
קדושה באכילה ,אז הוא לא יינזק כלל,
כמו שכתוב“ :כל זמן שרטייה זו על
מכתך ,אכול מה שהנאתך ושתה מה
שהנאתך” (קידושין ל ,ב)  -והרטייה
הזאת היא הקדושה והטהרה בסעודה.

הוכחה ממגילת רות שעיקר
יראת השמיים היא בזמן האכילה:
רבי נחמן הקדוש מביא הוכחות לכך
שעיקר היראה של האדם באה בשעת
האכילה ,מפסוקים בתנ”ך ,כמו שכתוב
“ל ֵעת ָהא ֶֹכל ֹּג ִשׁי ֲהֹלם”
במגילת רותְ :
(רות ב ,יד) – כאשר בועז רואה את רות
מלקטת שיבולים בשדה ,הוא אומר לה
שתבוא אליו כשיגיע זמן האוכל ,והוא
ייתן לה לאכול.
בועז משתמש במילה “הלום”
שמבטאת ביטוי של מלכות ,כמו שכתוב
“מי ָאנ ִֹכי ֲאדֹנָ י
שדוד המלך אמר לה’ִ :
ּומי ֵב ִיתי ִּכי ֲה ִביא ַֹתנִ י ַעד ֲהֹלם”
יְ הוִ ה ִ
(שמואל ב’ יז ,ח) ,כלומר מי אני שראוי
למלוכה ,ומלכות זה מורא .ולכן בועז
אומר לרות :גשי הלום ,כלומר התכוון
למורא שמיים ,ועיקר היראת שמיים
“ל ֵעת ָהא ֶֹכל” -בזמן האכילה.
היא ְ

באכילה בקדושה מתקן את פגם
האכילה של אדם וחוה:
רבי צדוק מלובלין אומר ,שבחטא עץ
הדעת ,הטיל הנחש זוהמה באישה על
ידי פגם האכילה ,ובעקבות כך הביא
את התמותה לעולם.
על ידי שאדם אוכל בקדושה זוכה
האדם את אותו פגם .אחרי החטא הזה,
האדם הראשון פרש מאשתו וכידוע
נגרמו לו הרבה חטאי ברית הקודש.
על ידי אכילות קדושות האדם מהפך
את כל המציאות שלו ומצליח לתקן
את כל הפגמים האלו.
אם רק האדם היה יודע כמה הוא
מרוויח מהמאמץ הקטן שלו לאכול

יש גזירה על האדם לעבור צער
בכל יום ,ועל ידי אכילה בקדושה
ממתק את אותו צער:
הרב מסביר שכל אדם ,אפילו הצדיק
הגדול ביותר צריך לעבור כל יום צער.
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שמזמן שבית המקדש נחרב ,נגזרה
גזירה על בתיהם של צדיקים להיחרב,
שכמו שה’ בצער בגלל שאין לו את בית
המקדש ,ככה כל אחד מישראל צריך
לעבור איזשהו צער בכל יום ,וזה לא
קשור לעוונות של האדם.
ועל ידי אכילה בקדושה ,הוא ממתק
את אותו צער.

אכילה בקדושה גורמת לאדם
לטרוף את המזיקים ולא שהוא
יהפוך למטורף:
רבי נחמן מסביר ,למה באמת
האכילה בקדושה ממתקת את הצער
הזה שמגיע לאדם להצטער כל יום.
כל זמן שבית המקדש היה קיים,
המזבח היה מכפר על האדם ,ועכשיו
לאחר החורבן שולחנו של האדם מכפר
עליו .ולכן צריך להאמין לזוהר הקדוש
שאומר שהשולחן של האדם מנקה
אותו מכל חטא ועוון.
ובליקוטי מוהר”ן הרב מסביר
שהמזבח היה בחלקו של בנימין כמו
“בנְ יָ ִמין זְ ֵאב יִ ְט ָרף (בראשית
שכתובִּ :
מט ,ז) ולכן כשאדם אוכל בקדושה ,אזי
הוא טורף את כל המזיקים והמקטרגים
שנבראו מהעוונות שלו .ואם חלילה
אינו אוכל בקדושה ,אז הוא נעשה
מטורף ,כלומר הוא נהיה עצבני ,כעסן,
חשדן או נקמן ,והכל תלוי האם אכל
בקדושה או לא.

שלושה כללים באכילה כדי
שהיא תהפוך לאכילה בקדושה:
רבותינו אמרו שבדורות שלנו ,אכילה
בקדושה כוללת שלושה דברים:
הראשון ,לברך ברכת הנהנין בלי
בליעת אותיות או תיבות ,אלא לחלק
את הברכה לשלושה חלקים :ברוך
אתה ה’ ...אלוקינו מלך העולם ...בורא
מיני מזונות .ישתדל לברך את הברכה
בעצימת עיניים ובצורה מכובדת כדי
שיועיל לו להיות מרוכז בברכה.
השני ,אמירת דברי תורה כאשר הוא
אוכל ,ולא משנה מה אוכל ,ואפילו אם
זה דבר מועט כמו חטיף או עוגייה,
צריך לומר משפט אחד מהתורה או
משנה קצרה ,העיקר שמזכיר משהו
של תורה.
השלישי ,אכילה בדרך ארץ ,ולא
ברעבתנות או בתאוותנות.

הפה של האדם האוכל בקדושה
נהיה פה קדוש ,ולא יקבל צער
מהסטרא אחרא:
ולכן אם נגזר על האדם שהצער
שהיום יגיע אליו ,הוא שאשתו תריב
אתו ותטיח בו דברים ובעקבות זה
הוא ילך מדוכדך לעבודה ,אז על ידי
שהוא אוכל בקדושה בבוקר ומקפיד
על שלושת הכללים שהזכרנו ,ומברך
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ה’ ,וההמתקה על ידי אכילה בקדושה
גורמת שהצער שמגיע אליו הוא מינורי,
ואם לא אוכל בקדושה אז יסבול צער
דרסטי ,שלא מגיע מהקדושה אלא
מהסטרא אחרא .ובנוסף   הרב מגדיל
ואומר ,שהפה של האדם שאוכל
בקדושה הופך להיות ממש פה קדוש
והשכינה מדברת מגרונו.

במתינות ,כמו שהיה אצלנו בבית
הכנסת לפני כשנה רב אחד גדול,
וירדנו לאכול סעודת מצווה של ראש
חודש ,אז הגישו לנו אורז ,אחרי כמה
דקות ארוכות ,שמנו לב שהרב עדיין
אוחז בברכה מתוך כוונה גדולה,
ועדיין לא התחיל לאכול .אז אנחנו לא
ברמה כזו ,אבל בדרגה שלנו צריכים
לברך בלי חסרון אותיות ,ולחלק את
הברכה לשלוש ,כמו שיש רמז בפסוק:
ּוש ִׁל ִשׁים ַּת ֲע ֶש ָׂה” ,ולא
“ת ְח ִּת ִּים ְשׁנִ ִּים ְ
ַּ
את כל הברכה בהבלעה אחת ,ובנוסף
יאמר דברי תורה ,כגון פסוק או משפט
מהתורה באמצע האכילה ,ואפילו
כשאוכל אכילה מועטה ,והכל בצורה
נימוסית.
ואז אם אשתו צריכה לריב אתו
מריבה גדולה באותו יום ,ומזה ייגרר
שהוא יכנס לעצבות ,אבל בגלל שאכל
בקדושה ,יתחלף לו הצער למשהו קטן.
לדוגמא כשהוא יגיע לבית ,ארוחת
הצהריים לא תהיה מוכנה ,והוא יצטרך
לחכות קצת עד שאשתו תכין לו.

הכללים של הבן איש חי לאכילה
בנימוס:
רבי יוסף חיים כתב לנו כללים על
השלב השלישי שהזכרנו ,שצריך האדם
לאכול בנימוס ולא ברעבתנות:
א .האדם צריך לשבת בכבוד ליד
השולחן והדור בלבושו כמו שיושב
ליד גדולים .ב .לא ימהר באכילתו
ולא יראה חיבה וחשק גדול באכילה.
ג .לא ימלא את פיו יותר מדי .ד .לא
יושיט ידו לקערה עד שיסיים בפיו .ה.
ברגע שהמסובים מסלקים את ידם מן
הקערה ,גם הוא יסלק ידו   .
ואם עובר על הכללים הללו ,הרי
הוא רעבתן מהסטרא אחרא ,ולכן
צריך להיזהר מאוד מאכילה רעבתנית
ומהירה אלא יאכל אכילה שהיא
במתינות                                                       .

ככל שאדם גדול יותר ,הצער
שמקבל הוא גדול יותר
רבינו מוסיף שכמה שהאדם גדול
יותר ,אז הצער שהוא מקבל גדול
יֹוסיף
“יֹוסיף ַּד ַעת ִ
יותר ,כמו שכתובִ :
ַמ ְכאֹוב“ (קהלת א ,יח) ,שכמה שאדם
יודע יותר מי זה ה’ ,אז הוא סופג צער
גדול יותר מאשר אדם שלא מכיר את

ה’ דואג שכל חלקי הנשמה יחזרו
במאכל שהאדם אוכל כל יום:
רבי נתן כותב ב”ליקוטי הלכות”:
“ה’ יתברך מזמין לכל אדם ,בכל יום
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ובכל שעה להעלות חלקי נשמתו
שיש לו”  -יש לאדם חלקים בנשמה
שברחו לו ,ולכן הוא מרגיש עצוב ובלי
שמחה ומרץ ,זה דומה לאדם שחתכו
לו את הרגליים אז הוא לא יכול לרוץ.
והקב”ה דואג שכל יום תוכל לאסוף את
החלקים שברחו אליך ,בחזרה.
“והנה בדברים הנאכלים מלובשות
נפשות קדושות וכל אחד מזמן לו ה’
לאכול מאכלים השייכים לחלקי נפש
רוח ונשמה שלו” – חלקי הנשמה של
האדם נמצאים בתוך הפרי שהוא
“ר ֵע ִבים ַּגם ְצ ֵמ ִאים
אוכל ,כמו שכתובְ :
נַ ְפ ָשׁם ָּב ֶהם ִּת ְת ַע ָּטף” (תהילים קז ,ה)
שבעקבות עוונות האדם מתפזרים
ניצוצות נשמתו ,זה כמו פיגוע לנשמה,
וגורם לאדם להיות עצוב וממורמר,
ולכן ה’ דואג שיוכל לתקן את זה על ידי
שהוא מקבץ את כל החלקים שהתפזרו
לתוך המאכל שהוא אוכל ,כמו שכתוב:
“ ְמ ַק ֵּבץ נִ ְד ֵחי ַעּמֹו יִ ְש ָׂר ֵאל”.
אז כשאדם אוכל מנת פלאפל,
הוא צריך לדעת שזאת בדיוק המנת
פלאפל שהוא צריך לאכול ,כי יש
בתוכה חלקים מנשמתו ,ואם הוא אוכל
אותה בקדושה ועושה נטילת ידיים כמו
שצריך וברכת המוציא מילה במילה
ובחילוק התיבות לשלושה ,ואומר דבר
תורה בסעודה ,אזי חוזרים לו כל חלקי
הנשמה.

על ידי ברכה בכוונה חוזרים
ניצוצות לנשמתו והיא נהיית
עוצמתית:
ממשיך רבי נתן“ :וזה בחינת בורא
נפשות רבות וחסרונן ,כי אלו הנפשות
שהוא אוכל עתה ,הם ניצוצות שנחסרו
בנפשו ,וכעת על ידי אכילתו הוא משלים
חסרון נפשו ממש”  -ברגע שהניצוצות
חוזרים לנשמה ,האדם נהיה חזק יותר
מבחינה רוחנית ,ויכול לעבור את כל
הגלים והרוחות של העולם הזה ,וזה
רּוח ּבֹו”.
“איׁש ֲא ֶשׁר ַ
נקרא ִ
וממשיך הרב "ועיקר שלמות הנפשות
ועלייתן על ידי הברכה שמברכים”
 כשאדם מברך את ה’ על המאכל,יוצאות ניצוצות נשמתו שנמצאות
בתוך המאכל ונדבקות בנשמתו.
“ולכן מברכים על החביב תחילה” –
הרמב”ם אומר שאם יש כמה מינים,
צריך לברך על החביב ביותר ,ורבי נתן
מסביר שהסיבה היא “כי מאחר שחביב
עליו הדבר ,אז ודאי יש הרבה נפשות
השייכים לו באותו הדבר”  -המאכל
החביב טעים ומושך את האדם יותר,
בגלל שיש בו יותר חלקים שלו.

השוני במהות הברכה הראשונה
והאחרונה:
רבי נתן אומר שיש תפקידים שונים
לברכה הראשונה שאדם מברך לפני
האכילה ,לבין הברכה האחרונה
שמברכים לאחר האכילה .הברכה
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ובזה זוכה למתיקות בתורה ובעבודת
המידות ,וזה נקרא לחזות בנועם ה’.
רק תראו כמה רווחים מרוויח האדם
שאוכל בקדושה לפי הכללים שדיברנו
עליהם :ממתק את הדינים ,מקבל
יראת שמיים ,מתקן פגמי ברית קודש,
הפה שלו הופך להיות קדוש ,מתקן את
כל ניצוצות הנשמה שברחו לו ,נהיה
שמח וזה עיקר רוח הקודש  .ה’ יזכנו!!!

הראשונה היא על האפשרות למשוך
את הניצוצות ,ובברכה האחרונה האדם
מודה לה’ על אותה אפשרות שה’ נתן
לו כדי להשלים את נשמתו.
בגלל החשיבות של ברכה התחלה
וסוף ,יש יצר הרע גדול לברך בחסרון
אותיות ותיבות .והמעלה של הברכה
כה גדולה עד שהאר”י הקדוש אומר
שעיקר השגת רוח הקודש של האדם
ע”י שמברך ברכות הנהנין כמו שצריך,

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

אדם שמקבל באמונה את כל מה שה' עושה לו ,כל הדינים והצרות מתבטלים.
אישה אחת סיפרה לכבוד הרב בשידור ברדיו ,שלפני כמה שנים היא התאלמנה מבעלה ,ולאחר זמן
התחתנה בשנית עם אדם שהכירו לה ,והיא מתארת כמה רע הוא היה עד שכינתה אותו “מפלצת”.
בינתיים היא התעברה ממנו ,והיא מתארת שמרוב התסכול שלה היא הייתה מייחלת כל הזמן
שההריון הזה יתבטל ,רק כדי שלא יהיה להם תינוק משותף ,וכל הזמן חשבה רק איך היא בורחת ממנו.
ויום אחד בעקבות שיעורי רבינו ומורנו ,היא החליטה לקבל את רצון ה’ ולקבל את זה שהוא זה
ששלח לה את הבעל הזה ,ובעקבות זה היא שינתה את הראיה שלה על בעלה והסתכלה רק על
הצדדים הטובים שלו .היא אומרת שמאותו יום שקיבלה את ההחלטה ,בעלה הפך להיות “הבעל
המושלם” ומרוב שהיא מאושרת היא אמורה ללדת בקרוב עוד ילד ממנו.
אדם שמקבל באמונה את כל מה שה' עושה לו ,כל הדינים והצרות מתבטלים.

ט

השיעור השבועי כאייל תערוג

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

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

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 ,הודיה טובה בת אביבה ,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 ,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 ,תמר בת אביבה לכל הישועות ,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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