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בס”ד

גיליון קי"ג  -פרשות אמור

תוכן העניינים
		
אדם שמקבל החלטה שהוא מתקרב לה’ ומפסיק לראות את החסרונות של האחרים

ד

		
כאשר אדם עובד על טוב עין אז ה’ נותן לו את המתנה היקרה ביותר והיא השלום

ה

המלאכים מקנאים באדם הרוצה להתקרב ושולחים לו מניעות והפרעות כדי שיתייאש

ו

הקב”ה אוהב מאוד את ההתקרבות של האדם ומצד שני גם את מידת הדין		

ו

						
ישנן שתי בחינות בקבלת המניעות

ז

						
הקב”ה נמצא בתוך הטומאה והמניעה

ז

				
כשאין לאדם עין טובה אפילו קריעת ים סוף לא מספיקה לו

ח

			
כמה שהמניעה גדולה יותר ככה הכלי שאדם מכין לעצמו גדול יותר

ח

ככל שהמניעה גדולה יותר ,כך החשק גודל וגם האלוקות גדלה			

ט

ט

סיפורים אישיים מחזקים
			
מי שהולך באמונה עם ה’ ובעצת החכמים אף פעם לא יצא מופסד

ט

ליקוטי מוהר”ן תורה קט"ו

אדם הרוצה להתקרב לעבודת ה’ חייב לעבור
מניעות גדולות בדרך לאלוקות:
ּומי ֶשׁהּוא
ַע ְצמֹו ִּכ ְביָ כֹול ְּב ְּמנִ ָיעה ַהּזאתִ .
ּומֹוצא
ֵ
ַּבר ַּד ַעת ,הּוא ִמ ְס ַּת ֵּכל ְּב ְּמנִ ָיעה,
ּבֹורא ָּברּוך הּוא ְּכמֹו ְּד ִא ָיתא
ָשׁם ַה ֵ
יאמר ְלך
(ת ֲענִ ית פ”א) ִ :אם ַ
ירּוש ְׁל ִמי ַּ
ִּב ַ
ּתאמר לֹו ִּב ְכ ָרך ָּגדֹול
ַ
לוקיך
ָא ָדם ֵה ָיכן ֱא ֶ
קרא ִמ ֵּש ִׂעיר”,
“א ַלי ֵ
ֶש ַּׁב ֲא ָרםֶ ,ש ֶּׁנ ֱא ַמרֵ :
ׁרֹואה ַה ְּמנִ ָיעה
ּומי ֶש ֵׁאינֹו ַּבר ַּד ַעתְּ ,כ ֶש ֶ
ִ

ּומשה נִ ַּגׁש ֶאל
"וַ ַּי ֲעמד ָה ָעם ֵמ ָרחֹק ֶ ׁ
(שׁמֹות כ):
ֹלקים" ְ
שם ָה ֱא ִ
שר ָ ׁ
ָה ֲע ָר ֶפל ֲא ֶ ׁ
הֹולך ְּבגַ ְש ִׁמּיּות ָּכל יָ ָמיו,
ִּכי ִמי ֶשׁהּוא ֵ
רֹוצה ֵל ֵילך ְּב ַד ְר ֵכי
וְ ַא ַחר ָּכך נִ ְת ַל ֵהב וְ ֶ
ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרך ֲאזַ י ִמ ַּדת ַה ִּדין ְמ ַק ְט ֵרג
ָע ָליו ,וְ ֵאינֹו ַמ ִּנ ַיח אֹותֹו ֵל ֵילך ְּב ַד ְר ֵכי ַה ֵּשׁם
ּומ ְס ִּתיר ֶאת
ּומזְ ִמין לֹו ְמנִ ָיעה ַ
יִ ְת ָּב ַרך ַ

ג

ְל ָמנְ עֹו ִמן ָה ֱא ֶמת ֵמ ֲח ַמת ַה ִּדין וְ ַה ִּמ ְש ָּׁפט
אֹוהב ִמ ְש ָּׁפט ַּכ ַּנ”ל ֲא ָבל
ֶש ָׁע ָליוִּ ,כי הּוא ֵ
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָּב ֱא ֶמת ַל ֲא ִמּתֹו ְרצֹונֹו
וְ ֶח ְפצֹו יִ ְת ָּב ַרךֶ ,ש ַׁאף ַעל ִּפי ֵכן יִ ְת ָק ֵרב
אֹוהב יִ ְש ָׂר ֵאל
ָה ָא ָדם ֵא ָליו יִ ְת ָּב ַרך ִּכי הּוא ֵ
יֹותר ֵמ ַה ִּמ ְש ָּׁפטַ .על ֵּכןַ ,ה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרך
ֵ
נֹותן ְרׁשּות ְל ַהזְ ִמין לֹו ְמנִ יעֹות ֲא ָבל הּוא
ֵ
יִ ְת ָּב ַרך ְּב ַע ְצמֹו ַמ ְס ִּתיר ֶאת ַע ְצמֹו ִּכ ְביָ כֹול
ּומי ֶשׁהּוא ַּבר ַּד ַעת יָ כֹול
ְּבתֹוך ַה ְּמנִ יעֹות ִ
ִל ְמצוא ֶאת ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרך ְּבתֹוך ַה ְּמנִ יעֹות
עֹולם
ְּב ַע ְצ ָמן ִּכי ֶּב ֱא ֶמת ֵאין ׁשּום ְמנִ ָיעה ָּב ָ
ְּכ ָלל ִּכי ְּבת ֶֹקף ַה ְּמנִ יעֹות ְּב ַע ְצ ָמן נִ ְס ָּתר
ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרך וְ ַעל יְ ֵדי ַה ְּמנִ יעֹות ְּב ַע ְצ ָמן
כֹולים ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרך
ווקא יְ ִ
ַּד ָ
ּומשׁה
ִּכי ָשׁם נִ ְס ָּתר הּוא יִ ְת ָּב ַרך ַּכ ַּנ"ל ֶ
נִ ַּגׁש ֶאל ָה ֲע ָר ֶפלֶ ,שׁהּוא ַה ְּמנִ ָיעה ִּכי ָשׁם
לקים.
ָה ֱא ִ

ּומנִ ָיעה הּוא ְּב ִחינַ ת
חֹוריוְ .
חֹוזֵ ר ֵּת ֶכף ַל ֲא ָ
ָענָ ן וַ ֲע ָר ֶפל ִּכי ָענָ ן וַ ֲע ָר ֶפל ַהיְ נּו ח ֶֹשׁך ,וח ֶֹשׁך
אשׁית
הּוא ְלׁשֹון ְמנִ ָיעהְּ ,כמֹו ֶש ָּׁכתּוב ְּ(ב ֵר ִ
כ”ב) “ :וְ לא ָח ַש ְׂכ ָּת” וַ ַּי ֲעמד ָה ָעם ֵמ ָרחֹק
ׁרֹואים ָה ֲע ָר ֶפלַ ,היְ נּו ַה ְּמנִ ָיעה
ִּכי ְּכ ֶש ִ
ּומשׁהֶ ,שׁהּוא ְּב ִחינֹות
ֶ
עֹומ ִדים ֵמ ָרחֹק
ְ
ַּד ַעת ָּכל יִ ְש ָׂר ֵאל נִ ַּגׁש ֶאל ָה ֲע ָר ֶפלֲ ,א ֶשׁר
ֹלקים ַהיְ נּו ֶאל ַה ְּמנִ ָיעהֶ ,ש ָּׁבּה
ָשׁם ָה ֱא ִ
ְּב ַע ְצ ָמּה נִ ְס ָּתר ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרך עֹוד ָש ַׁמ ְענּו
ׁהֹוסיף ְל ָב ֵאר ָה ִענְ ייָ ן
ָּבזֶ ה ִמ ִּפיו ַה ָּקדֹוׁשֶ ,ש ִ
ַה ַּנ"ל ַמה ֶּש ַׁה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרך ְּב ַע ְצמֹו ַמ ְס ִּתיר
ֶאת ַע ְצמֹו ְּבתֹוך ַה ְּמנִ ָיעה ַּכ ַּנ"ל ואמר,
כי השם יתברך אוהב משפט (ישעיה
אֹוהב יִ ְש ָׂר ֵאל
סא ,תהלים לז) וְ גַ ם הּוא ֵ
אֹוהב ֶאת יִ ְש ָׂר ֵאל ִהיא
ַאך ַא ֲה ָבתֹו ֶשׁהּוא ֵ
אֹוהב ֶאת
יֹותר ֵמ ָה ַא ֲה ָבה ֶשׁהּוא ֵ
דֹולה ֵ
ְּג ָ
ַה ִּמ ְש ָּׁפט (עיין זוהר אמור צט ):ועל כן,
כשמידת הדין מקטרג על מי ֶש ֵׁאינֹו
ָראּוי ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרך ִל ְב ִלי
ְל ַה ִּניחֹו ִל ְכנס ְל ֶד ֶרך ַה ַח ִּייםְ ,ל ִה ְת ָק ֵרב
ְל ַצ ִּדיק ָה ֱא ֶמת ְּול ֶד ֶרך ָה ֱא ֶמת ,וְ ַה ֵּשׁם
אֹוהב ִמ ְש ָּׁפט ַעל ֵּכן הּוא
יִ ְת ָּב ַרך הּוא ֵ
יִ ְת ָּב ַרך ֻמ ְוכ ָרח ִּכ ְביָ כֹול ְל ַה ְס ִּכים ְל ַהזְ ִמין
לֹו ְמנִ יעֹות ְלמֹונְ עֹו ִמ ֶּד ֶרך ַה ַח ִּיים ְּכ ִפי
ָה ָראּוי לֹו ְל ִפי ַמ ֲע ָש ׂיו ָה ָר ִעיםַ ,על ִּפי
ַה ִּדין וְ ַה ִּמ ְש ָּׁפט ִּכי הּוא יִ ְת ָּב ַרך ֵאינֹו יָ כֹול
אֹוהב
ִל ְדחֹות ֶאת ַה ִּדיןִּ ,כי הּוא יִ ְת ָּב ַרך ֵ
ִמ ְש ָּׁפט ַּכ ַּנ"ל ַאך ֵמ ַא ַחר ֶש ֶּׁב ֱא ֶמת הּוא
אֹותּה ָה ַא ֲה ָבה ֶשׁל
אֹוהב יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ָ
יִ ְת ָּב ַרך ֵ
יֹותר ֵמ ָה ַא ֲה ָבה ֶשׁל
דֹולה ֵ
יִ ְש ָׂר ֵאל ִהיא ְּג ָ
עֹוש ׂה ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרך ִּכי הּוא
ַה ִּמ ְש ָּׁפטָ ,מה ֶ
ֻמ ְוכ ָרח ִּכ ְביָ כֹול ְל ַה ְס ִּכים ַעל ַה ְּמנִ יעֹות

אדם שמקבל החלטה שהוא
מתקרב לה’ ומפסיק לראות את
החסרונות של האחרים:
הרב הקדוש מברסלב מסביר לנו
בתורה הזאת ,שהרבה פעמים רוצה
האדם לנתק את עצמו מעולם החומר,
הגשמי והתאוותי ,ולפעמים האדם
רוצה להתנתק אפילו כחוט השערה
ולהתחבר לעולם הרוחני ,האלוקי,
לעולם התורה.
אדם החליט שהוא רוצה להפסיק
לראות את החסרונות של אשתו ,הוא
משכנע את עצמו שאם ה’ יתברך לא
רוצה שהוא יראה חסרונות של אחרים,
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האדם להסתכל כמה החבר הזה
מצחיק ונחמד ,וכמה הוא איש חסד,
ולא יתמקד בלכלוך שהוא משאיר,
ואדרבא אפילו הוא ינקה אחריו .ואז
יזכה למידה של ה’ שכתובה בי"ג
מידות“ :ונקה” ,שגם ה’ ינקה אותו
מעוונותיו.

ובטח ובטח לא החסרונות של אשתו
אז הוא מפסיק עם זה .הוא מקבל
החלטה אמיצה שפעם אחת בשבוע
הוא מתנתק מהתכונות הרעות ,ולא
מעביר שום ביקורת והערות בבית .הוא
אומר לעצמו שהתורה הקדושה לימדה
אותנוֹ“ :לא ִה ִּביט ָאוֶ ן ְּביַ ֲעקֹב” (במדבר
כג ,כא) ,שצריך לעצום עין ולהתעלם
מהחסרונות של אחרים“ :ע ֵֹצם ֵעינָ יו
ֵמ ְראֹות ְּב ָרע” (ישעיה לג ,טו) ,הוא
יודע שהעולם בנוי על עיקרון “מידה
כנגד מידה” ,שאם הוא לא יסתכל על
המומים של אשתו ,אז ה’ כנגד זה
יתעלם מהטעויות שהוא עושה ,כמו
“כי פ ַֹעל ָא ָדם יְ ַש ֶּׁלם לֹו” (איוב
שכתובִּ :
לד ,יא) וזה עיקר עבודת ה’ ,כמו שכתוב
ב”חובת הלבבות” שאפילו בנבילה
צריך לראות את השיניים הלבנות שלה
ולא את הלכלוך והזבובים שבאים
עליה ,כלומר גם בדבר המאוס ביותר
יתאמץ למצוא משהו טוב.
וזה דרך החיים שהתורה רוצה
שנחיה ,ומי שיסגור את עיניו כדי לא
לראות רע ,אז הוא יזכה לראות בעיניו
“מ ֶלְך
את מלך המשיח ,כמו שכתובֶ :
ְּביָ ְפיֹו ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֶ יָך” (ישעיה לג,יז).
וידע האדם שככה אדם צריך
להתנהג בכל התחומים בחיים ,תמיד
לחפש את היתרונות של האחרים ולא
את החסרונות שלהם ,אז אם יש לו
איזה עמית לעבודה ,שהוא לא מסודר
או שתמיד סביבתו איננה נקיה ,צריך

כאשר אדם עובד על טוב עין
אז ה’ נותן לו את המתנה היקרה
ביותר והיא השלום:
אז  האדם החליט שהוא עושה הכל
כדי שיהיה לו שלום בית ,והוא מקבל
על עצמו לא להעיר ולהעביר ביקורת
ולראות הכל רק בעין טובה ,ולא
שואל למה זה מלוכלך ,ולמה הילד
ֹאמרּו
לא מסודר וכו’  כי כתוב“ :לָ ָמּה י ְ
ַהּגֹויִ ם” (תהילים קט”ו) ,רק הגויים
שואלים על כל דבר למה .ואם יעשה
כך אז כתוב עליו“ :טֹוב ַעיִ ן הּוא יְ ב ָֹרְך”
(משלי כב,ט) ,וה’ מברך את האדם
במידת השלום שנאמר“ :ה’ יְ ָב ֵרְך ֶאת
ַעּמֹו ַב ָּשׁלֹום” ,וזה היהלום הכי יקר
בעולם ,אז אם תהיה טוב עין ,יהיה לך
שלום עם כולם ,אשתך ,חברים ,אחים
ושכנים .וכמו שאומר רבי אלעזר אזכרי:
“בן אדם ,סוכת השלום פרוש על ראשך
בכל עוז ותוקף”  -תשתדל בכל הכוחות
שיהיה לך שלום בבית וזה רק על ידי
שתהיה טוב עין“ .ולך בדרכיו של ה’
כאמור ‘עושה שלום במרומיו’ ,ופירש
בזוהר כדכתיב עושה ולא עשה ,שתמיד
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עושה ,כן גם אתה תמיד תעשה”.

הקב”ה אוהב מאוד את
ההתקרבות של האדם ומצד שני
גם את מידת הדין:

המלאכים מקנאים באדם הרוצה
להתקרב ושולחים לו מניעות
והפרעות כדי שיתייאש:

הקב”ה מצד אחד רואה את
האדם שרוצה להתקרב אליו וממש
שמח מזה ,שכמו שרבותינו אומרים
שאפילו מחשבה אחת שאדם חושב
על התקרבות לה’ ,זה נקרא “הרהור
תשובה” מרגשת את הקב”ה מאוד.
אבל מהצד השני ,ה’ אוהב מאוד את
אֹוהב
“מ ֶלְך ֵ
מערכת המשפט שהרי הוא ֶ
ּומ ְש ָּׁפט” ,ומערכת המשפט
ְצ ָד ָקה ִ
דורשת לבדוק האם האדם כנה או לא,
ולכן צריך לבדוק אותו.
דבר זה דומה ,לאדם שהיה עובד
בחנות מכולת ,ויום אחד תפסו שבמשך
כל אותה תקופה היה גונב כסף
מהקופה ונאלצו לפטר אותו .לאחר זמן
הוא חוזר לבעל החנות ומבקש לחזור
לעבודה וכעת הוא מבטיח שלעולם
לא יגנוב שוב .בעל החנות מקבל את
בקשתו אבל לא מוכן שהוא יחזור
לעבוד בקופה ,אלא שמים אותו לעבוד
במחסן עד שיוכיח שבאמת השתנה,
וככה במשך תקופה בודקים שהוא לא
גונב מוצרים ,לפני שמחזירים אותו
לעבוד בקופה.
ככה אומרים בשמיים לאותו אדם
שהחליט לעזוב את העין הרעה
שהייתה לו כל השנים ולעבוד על קניית
עין טובה :כל השנים ראית את הגבאי,
הרב ,החברים ואשתך בעין רעה,

רבי נחמן אומר ,כשאדם מחליט
שהוא מנתק ,ואפילו במעט ,את עצמו
מגשמיותו ולילך בדרכי ה’ ,אז מדת
הדין מקטרגת עליו ואומרת :רק רגע,
האם יכול להיות שהאדם הזה רוצה
להתקרב לקב”ה ,ובעקבות זה ה’
יאהב אותו יותר מהמלאכים ,ואז היא
מנסה להפריע ,וכל זה נקרא בלשון
רבותינו“ :קנאת המלאכים” .המלאכים
שנקראים “בר אלהין” רואים את היהודי
רוצה לעלות במעלות התורה ,והם
מקנאים בו ורוצים לשרוף אותו ,כמו
שרצו לשרוף את משה רבינו שעלה
לשמיים לקחת את התורה“ -מתיירא
אני שלא ישרפוני בהבל פיהם” .אז
כל המלאכים יושבי שמיים מקטרגים
על האדם על האדם הרוצה להתקרב,
ואומרים לקב”ה :איך יכול להיות
שהאדם הזה חיפש רק רע באנשים,
ופתאום הוא רוצה להיות צדיק ולראות
רק את הטוב ,אז עכשיו נזמין לו מניעות
והפרעות כדי לבדוק האם באמת הרצון
שלו כנה ואמתי ,ואז הם באמת שולחים
לו מניעות והפרעות כדי שיתייאש ויגיד
ניסיתי וזה לא בשבילי  .
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איתה ,הוא שולח להם ענן וערפל
וחושך גדול ,וזה מסמל לאדם הרוצה
להתקרב לתורה שיהיה לו חושך
בהתחלה בדמות ענן וערפל.
ואז יש שתי בחינות:
בחינה ראשונה“ ,וַ ַּי ֲעמֹד ָה ָעם
ֵמ ָרחֹק” -עם ישראל פחד להיכנס אל
הענן והערפל ,הם אמרו אולי יש בפנים
איזה מפלצת שתהרוג אותנו ,או אולי
מלאך עם שישה ראשים שרוצה לאבד
אותנו ואז הם נשארים מרחוק.
הבחינה הזאת מסמלת את האדם
שניסה להתקרב ולא הצליח בגלל
המניעה ,ואז הוא מתייאש ואומר :זה
כנראה לא בשבילי.
ויש בחינה שניהּ“ ,ומ ֶֹשׁה נִ ַּגׁש ֶאל
ָה ֲע ָר ֶפל” – שכמו שמשה רבינו נכנס אל
תוך הענן וערפל ומצא שם הכי הרבה
אלוקות ,כך האדם שניסה להתקרב אל
ה’ וקיבל מניעות קשות מאוד ,מקבל
על עצמו לנצח את המניעה הזאת,
ומבין שבמקום שיצטרך לעבור מאות
ניסיונות בעין טובה ,כאן בפעם אחת
של מניעה גדולה הוא יגיע ישר לקב”ה.

ופתאום החלטת שאתה רוצה לראות
את כולם בעין טובה ולהתקרב ביום
אחד אל ה’ ,אז מזמינים לו מניעה כדי
שהוא יוכיח את עצמו.
וככה האדם מחליט שביום שישי
הקרוב הוא לא מעיר ולא מבקר
את אשתו ,ומקבל על עצמו באמת
ובתמים לעשות את השינוי ,ולתת לה
רק פרגונים ומילים טובות.
ואז הסטרא אחרא מכינה לו עכשיו
“חבילה” ומניעה גדולה ,אשתו קמה
בבוקר ואומרת לו :אני ממש מאוכזבת
מאימא שלך שלא התקשרה לשאול
בשלום הבן שלנו ,כנראה כל פעם
שהיא מחבקת ומנשקת אותו זה רק
הצגה .ויצר הרע לוחש לאותו אדם,
אימא שלך מסכנה וסובלת מכל מיני
מחלות ,ואיך אשתך מחפשת באשה
בת שבעים ,רק רע.
וצריך לדעת ,שכל הסיפור הזה הוא
רק מניעה קשה של מידת הדין כדי
שהאדם יתייאש ויגיד :עם האישה
הזאת אין סיכוי להיות עם עין טובה,
אבל הקב”ה אומר ,תדע לך שאני  
נמצא איתך בתוך המניעה הזאת.

הקב”ה נמצא בתוך הטומאה
והמניעה

ישנן שתי בחינות בקבלת
המניעות

רבי נחמן כותב על הגמרא בתענית
ּתאמר
ַ
לוקיך
יאמר ְלך ָא ָדם ֵה ָיכן ֱא ֶ
”אם ַ
ִ
לֹו ִּב ְכ ָרך ָּגדֹול ֶש ַּׁב ֲא ָרם” שהקב”ה אומר
לאדם אני מחכה לך בשיא הטומאה,
את כל האלוקות תמצא בתוך המניעה

רבי נחמן מסביר על הפסוקּ“ :ומ ֶֹשׁה
ֹלוהים”
נִ ַּגׁש ֶאל ָה ֲע ָר ֶפל ֲא ֶשׁר ָשׁם ָה ֱא ִ
(שמות כ ,יז) ,שהקב”ה נתן תורה לעם
ישראל ובמקום שייתן להם אור גדול
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אפילו נקרע לו את ים סוף ,הוא יהיה
ממורמר על משהו קטן כמו נעל עם
בוץ.
חז”ל רצו ללמד אותנו מהסיפור הזה  ,
שאפילו אם תהיה לאדם בבית אישה
כמו אסתר המלכה או שרה אימנו,
אם יש לו עין רעה הוא אף פעם לא
יהיה מרוצה .זה כמו שהיה אדם אחד
שהתמודד על נשיאות ארצות הברית
ולא זכה ,אז הוא התאבד ,והכל בגלל
שלא הייתה לו עין טובה.
אז הכי חשוב שהאדם שהחליט
לעבוד על העין הטובה ,יידע שתגיע
המניעה ,אבל אם יצלח אותה יקבל את
כל האלוקות הטמונה בה.

הזאת .ואז האדם צריך להבין שאסור
לו להתייאש ולהגיד לעצמו :לא מתאים
לי העבודה על עין טובה ,אני אשאר מין
דתי פושר כזה ששומר פסח וסוכות,
אלא ישכנע את עצמו שזאת הפרעה
מהשמיים ,וימשיך לעבוד על העין
טובה כי זה אחד הדברים הכי חשובים.
ואדם שאין לו עין טובה ,אז אפילו אם
יש לו את כל הלוקסוס של העולם ,הוא
יהיה ממורמר ועצוב .אבל אדם שיש לו
עין טובה הוא הראשון שנהנה מזה.

כשאין לאדם עין טובה אפילו
קריעת ים סוף לא מספיקה לו
חז”ל אומרים שבזמן שבני ישראל
עברו בים ,ה’ עשה להם מופע גרנדיוזי,
הים נקרע לשתים עשרה חתיכות ,לכל
שבט היה שביל בנפרד ,בשביל היו להם
אילנות ופירות וכל אישה שמעה את
הבן שהיה בבטן שלה שר לה’ .אולם
את השביל של ים סוף השאיר הקב"ה  
במצב של בוץ וטיט ,כי הוא אמר שחייב
להיות מידה כנגד מידה  -המצריים
שהעבידו את בני ישראל בטיט ,חייבים
לטבוע באותו טיט.
חז”ל אומרים שבני ישראל התלוננו
ואמרו ,מה עשה לנו הקב”ה שהוציא
אותנו מהטיט של מצריים לטיט של
הים .במקום לראות את כל היופי
והניסים שהקב”ה עשה להם ,הם בחרו
להתמקד בקצת טיט שנדבק להם
לנעליים .כי אדם שאין לו עין טובה

כמה שהמניעה גדולה יותר ככה
הכלי שאדם מכין לעצמו גדול
יותר
רבי נחמן אומר ,שאדם שהחליט
להתקרב לה’ נמשכים עליו הדינים
והייסורים ,וזה נראה כאילו רוצים לרחק
אותו מעבודת ה’.
אדם החליט שהוא בא להתפלל
מוקדם בבית הכנסת כי הוא מבין
מעלת התפילה שהיא חיינו כמו שכתוב:
“ת ִפ ָּלה ְל ֵאל ַח ָּיי” (תהילים מב ,ט) .והנה
ְּ
הוא מגיע לבית הכנסת והחזן רדום
כזה ,וגם הפעילו לו את המזגן על קור,
והוא ממש לא נהנה מהתפילה .אדם
כזה צריך לדעת שזאת המניעה ,והוא
חייב להתגבר עליה ולהמשיך להגיע
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רוצה אותו ,הוא יחזר אחריה יותר עם
פרחים ומתנות“ .כי על ידי המניעה
שמזמינים לו נעשה התגברות החשק”-
כמו ילד קטן שחוטפים לו איזה צעצוע,
אז החשק שלו לצעצוע גודל ,כך ה’
עושה מניעות לאדם ואז החשק של
האדם להשיג אותו גדל.
החידוש הוא שגם הנחשק נהיה גדול
יותר ,כלומר השפע והאלוקות שה’
ייתן לאדם ,אם רק לא יתייאש וימשיך
לרצות ולרדוף אחרי ההתקרבות
לעבודתו יתברך יגדל מאוד מאוד .ה’
יזכנו להתקרב לה’ ולעבור כל מניעה
בהצלחה!!!

לבית הכנסת עם חשק .רבי נחמן אומר
שכמה שהמניעה גדולה יותר אז היא
מכינה לאדם “כלי” עם קיבולת גדולה
יותר להמשיך בעבודת ה’.

ככל שהמניעה גדולה יותר ,כך
החשק גודל וגם האלוקות גדלה
ממשיך רבי נחמן וכותב “ועיקר
החשק נעשה על ידי מניעה שמזמינים
לו”  -ה’ אומר שהוא רוצה שהאדם
“כי ִבי ָח ַשׁק” (תהילים צא,
יחשוק בוִּ ,
יד) ,אז כדי שה’ יגרום לאדם לחשוק בו,
הוא דוחה אותו עם כל מיני הפרעות.
זה דומה לאדם שמחזר אחרי אישה,
כמה שהיא תגיד לו יותר שהיא לא

סיפורים אישיים מחזקים

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

מי שהולך באמונה עם ה’ ובעצת החכמים אף פעם לא יצא מופסד
יהודי אחד משומעי לקחיו של הרב סיפר ,שהיה עובד בחברת מזון גדולה ,וכל בוקר לאחר תפילה
בנץ החמה בבית הכנסת “חסדי שמואל” של כבוד הרב אייל עמרמי שליט”א ,היה נוסע לעבודה
במפעל .יום אחד הגיע למשרדו והנה על השולחן מונח “מכתב שימוע” ,מכתב התראה לפני פיטורין.
כאשר ניסה לברר למה ומדוע קיבל את המכתב הזה ,הודיע לו המנהל שבגלל התפילה הוא מאחר כל
יום בכמה דקות ,ולכן אם ימשיך לאחר יאלץ לחפש מקום עבודה אחר ,ושמבחינתו הוא יכול לצאת
באמצע התפילה והעיקר שיגיע בזמן.
העובד מספר שפתאום כאילו שמע את הרב לוחש באוזנו את השיעור שדיבר על האיסור לצאת
לפני “עלינו לשבח” כי זה מראה על חוסר אמונה ,שכביכול המפעל מפרנס ולא ה’ חס וחלילה .הוא
מיד ניגש אל המנהל ואמר לו שלא משנה מה הוא יחליט לעשות ,את התפילה לא עוזבים אפילו דקה
לפני סיומה .המנהל שראה את הנחרצות של הפועל ,לקח צעד אחורה ולא המשיך להעיר לו אפילו
שעדיין היה מתעכב בבוקר .לאחר מספר חודשים ספורים מצא אותו פועל עבודה מצוינת  במשרד
ממשלתי ושם לא היו מקפידים כלל באיזה שעה מגיעים .מי שהולך באמונה עם ה’ ובעצת החכמים
אף פעם לא יצא מופסד!!

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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