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053-2730024 קצרין	ברק	פוגלהוט	
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050-5922001 מושב זרחיה	אברהם		
052-7277213	 מושב מנוחה מור	מוסאי	
050-4304342 מושב רווחה	אודי	מישאל	
050-8941515 מושב תלמים 
052-7696890 נתיבות	גרשון	מלכיאל	
052-7186779 ערד	רחמים	
050-6656562 קרית גת	אביהו	שקלים	
052-6494317 קרית מלאכי ניסים	
050-6462038 שדרות	בן-ציון	

חוץ	לארץ	
1-818-4067128 לוס אנג'לס	טל	
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ליקוטי	מוהר”ן	תנינא	תורה	פ"ו
איך	להגיע	לדרכיה	דרכי	נועם	בתורה:

י	 ַטנֵּ ִמקְּ ֵהם	 ָהעֹוָלם	 ֶשׁ ְיֵדי	 ַעל	 ֶשׁ ע,	 דַּ
ְלַתֲעִנית,	 ְצִריִכים	 ֵהם	 ן	 כֵּ ַעל	 ֲאָמָנה	
ָידּוַע,	 אי	 וַודַּ בְּ י	 כִּ ָקׁשֹות	 ֲעבֹודֹות	 ַהיְינּו	 דְּ
ָבר	 דָּ ָכל	 בְּ ַרך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ ַלֲעבד	 ר	 ֶאְפָשׁ ֶשׁ
ְטרּוְנָיה	ִעם	 א	בִּ רּוך	הּוא	בָּ דֹוׁש	בָּ י	ֵאין	ַהקָּ כִּ
ִריִכים	 צְּ ׁ ִרּיֹוָתיו	)ֲעבֹוָדה	ָזָרה	ג(	ַאך	ַמה	שֶּ בְּ
ְבִחיַנת	 בִּ ָקׁשֹות	הּוא	 ַלֲעבֹודֹות	 ִלְפָעִמים	
ִלְבָרָכה	 ִזיְכרֹוָנם	 ַרּבֹוֵתינּו,	 ָאְמרּו	 ׁ שֶּ ַמה	
ֲאִפיּלּו	 ָמד	 ְשׁ ַעת	 ְשׁ בִּ עד:(	 )ַסְנֶהְדִרין	

ַיֲעבר	 ְוַאל	 ֵייָהֵרג	 ְמָסאֵני	 דִּ ַאַעְרְקָתא	
יָהֵרג	 יֵּ ֶשׁ ָראּוי	 ֵאין	 ֱאֶמת	 בֶּ ֶשׁ ַאף	 ֶשׁ ִנְמָצא	
ָמד	 ְשׁ ַעת	 ְשׁ הּוא	 ֶשׁ ֵמֲחַמת	 ַאך	 ֶזה	 ַעל	
ְלַהֲעִבירֹו	 דווקא	 ְורֹוִצים	 ִרים	 בְּ ִמְתגַּ ְוֵהם	
לֹום	 ְוָשׁ ַחס	 ִלְכִפירֹות,	 ְוַלֲהִביאֹו	 ת	 דָּ ַעל	
ֲאִפיּלּו	 ַנְפׁשֹו	 ִלְמסֹר	 ֻמוְכָרח	 הּוא	 ן	 כֵּ ַעל	
ִפירֹות	 ְוַהכְּ ָזָרה	 ְוָהֲעבֹוָדה	 ַקל.	 ָבר	 דָּ ַעל	
ֵאין	 "ַאף	 קל"ה(	:	 ים	 ִהלִּ )תְּ ְבִחיַנת	 בִּ ֵהם	
ָלל	 ֶהם	ׁשּום	רּוַח	כְּ ֵאין	בָּ ֶהם"	ֶשׁ ֵיׁש	רּוַח	בָּ

גיליון ק"י - פרשת שמיניבס”ד

 תוכן העניינים

ד אם אדם יקבל על עצמו את האמונה אז הוא לא יצטרך לשום עבודה קשה   

ד לשמוע לצדיקי הדור - המלמדים אותנו שהכל לטובה    

ה צריכים להאמין שאם יגידו תודה ואפילו האדם מלא עוונות אז כל הצרות ייגמרו  

ה שלושה סוגי אנשים בענייני אמונה בה’ יתברך     

ו בשעת השמד אפילו על שרוך נעל ימסור את נפשו     

ו דרך הבעל שם טוב היא ללא סיגופים ותעניות     

ז במקום תעניות צריך להתמקד בשלושה דברים בעבודת ה’    

ז האדם שמקבל באמונה זה יותר ממאה מיליון תעניות    

ח העיקר הוא לצאת למלחמה נגד יצר הרע      

ח ההבדל בשיטות שבין האר”י הקדוש לבעל שם טוב ורבי נחמן, בעניין התעניות והסיגופים 

ח התענית מועילה רק אם האדם מאבד את החשק לאכול מרוב חטאיו   

ט 	 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	

ט אין שום יאוש בעולם         

ג



 

ד

ְבִחיַנת	"ִמּקֶצר	רּוַח"	 י	ֲאָמָנה	ֵהם	בִּ ַטנֵּ ְוַהקְּ
ָלֶהם	 ֵאין	 ֶשׁ ַהְיינּו	 דְּ ע	 ְמֻמצָּ מֹו	 כְּ הּוא	 ֶשׁ
ַמֲאִריך	 ִחיַנת	 בְּ ִהיא	 ֶשׁ ֵלָמה	 ְשׁ ֱאמּוָנה	
א	 לִיּקּוֵטי	 ]בְּ ַאֵחר	 ָמקֹום	 בְּ ּמּוָבא	 כַּ רּוחֹו,	
י	ֵכן	ֵאיָנם	ּכֹוְפִרים	 ִסיָמן	קנה[	ְוַאף	ַעל	פִּ
ַרק	 ָלל	 כְּ רּוַח	 ׁשּום	 ָלֶהם	 ֵאין	 ֶשׁ ְלַגְמֵרי,	
ִחיַנת	 בְּ ְקָצָרה	 ְורּוָחם	 ע	 ְמֻמצָּ מֹו	 כְּ ֵהם	
מֹות	ו(	:	"ִמּקֶצר	רּוַח	 ִמּקֶצר	רּוַח	ְוֶזהּו	)ְשׁ
ְבִחיַנת	 ֵהם	בִּ ֲחַמת	ֶשׁ מֵּ ה"	ֶשׁ ּוֵמֲעבָדה	ָקָשׁ
ֲאָמָנה	 י	 ְקַטנֵּ ֵהם	 ֶשׁ ֵמֲחַמת	 רּוַח",	 "קֶצר	
"ל	ַעל	ְיֵדי	ֶזה	ְצִריִכים	ַלֲעבֹודֹות	ָקׁשֹות	 נַּ כַּ

"ל, נַּ ּוְלַתֲעִניִתים	כַּ
ִקְלקּול	 ִהיא	 ֶשׁ ָמד	 ׁ ַהשְּ ַעת	 ְשׁ בִּ ֶשׁ מֹו	 כְּ
ִלְמסֹר	 ֲאִפיּלּו	 ְצִריִכים	 ְלַגְמֵרי,	 ֱאמּוָנה	
מֹו	 כְּ ַקל,	 ָבר	 דָּ ַעל	 ֲאִפיּלּו	 ׁש	 ַממָּ ם	 ַנְפָשׁ
ֱאמּוָנה,	ְצִריִכים	 ׁש	ַקְטנּות	ּוְפָגם	בֶּ יֵּ ֶשׁ ֵכן	כְּ
ה	 מָּ כַּ ְוֵיׁש	 "ל	 נַּ כַּ ָקׁשֹות	 ֲעבֹודֹות	 ַלֲעׂשֹות	
ֲאִפיּלּו	 ֵיׁש	 י	 כִּ ֱאמּוָנה	 י	 ְקַטנֵּ בִּ ִחינֹות	 בְּ
ְרׁשּו	 דָּ ֶשׁ מֹו	 י	ֲאָמָנה	כְּ ֵהם	ְקַטנֵּ ֶשׁ יִקים	 ַצדִּ
מח:(	 )סֹוָטה	 ִלְבָרָכה	 ִזיְכרֹוָנם	 ַרּבֹוֵתינּו,	
ִמי	 ְקַטּנֹות"	 ְליֹום	 ַבז	 ִמי	 י	 "כִּ סּוק.	 פָּ ַעל	

יִקים. דִּ ַרם	ַלצַּ גָּ

אם אדם יקבל על עצמו את 
האמונה אז הוא לא יצטרך לשום 

עבודה קשה

לנו	 מסביר	 מברסלב	 הקדוש	 הרב	
בתורה	הזאת,	איך	אדם	מצליח	להרגיש	
ְנִתיבֹוֶתיָה	 ְוָכל	 נַֹעם	 ַדְרֵכי	 ָרֶכיָה	 “דְּ את	
של	 הדרכים	 כל	 יז(,	 ג,	 לֹום”)משלי	 ָשׁ
מהנות	 נעימות,	 להיות	 צריכות	 התורה	
ומשמחות	לאדם,	התורה	צריכה	לתת	

ההיפך	 וזה	 לאדם	 מקסימלית	 הנאה	
שאנשים	 וסיגופים	 התעניות	 מכל	

עושים.
אז	הרב	תוהה,	למה	בכל	זאת	ראינו	
מכל	 להשתחרר	 שכדי	 רבותינו	 בספרי	
לעשות	 צריכים	 ובעיות,	 צרות	 מיני	
יש	 כאשר	 קשות”.	 “עבודות	 מיני	 כל	
או	 כרונית	 במחלה	 חולה	 ילד	 לאדם	
סופנית,	אז	הוא	הולך	לעשות	תעניות,	
תפילות	בלילות,	מיעוט	אכילה	ושתיה,	
או	 בקושי.	 ה’	 את	 ועובד	 ודיבור	 שינה	
והוא	לא	 רוצה	להתגרש	 אדם	שאשתו	
ממליצים	 אז	 הבית,	 את	 לפרק	 רוצה	
תעניות,	 ידי	 על	 תשובה	 לעשות	 לו	
של	 “ת”	 שהאות	 רבותינו	 שאמרו	 כמו	
התשובה	היא	כנגד	תענית,	שקודם	כל	

מייסרים	את	הגוף.

לשמוע לצדיקי הדור - המלמדים 
אותנו שהכל לטובה

למה	 הזאת,	 בתורה	 שואל	 הרב	 אז	
באמת	צריך	את	כל	זה.	ועונה	הרב	שזה	
משה	 משה”,	 אל	 שמעו	 “שלא	 בגלל	
שקראנו	 כמו	 הדור,	 צדיקי	 בבחינת	 זה	
ֶצר	רּוַח	 ה	ִמֹקּ ְמעּו	ֶאל	ֹמֶשׁ בתורה:	“ֹלא	ָשׁ
למשה	 ט(,	 ו,	 )שמות	 ה”	 ָקָשׁ ּוֵמֲעֹבָדה	
רבינו	יש	שיטה	ודרך	שעל	ידי	האמונה,	
לא	צריך	עבודות	קשות	שהרי	כל	דרכיה	
דרכי	נועם,	שכל	עבודת	ה’	צריכה	להיות	

אהבה,	שלום,	נוחות,	רוך	ושמחה.
לצדיקי	 לשמוע	 רוצים	 שלא	 ובגלל	
באמת	 “כי	 הרב:	 שכותב	 כמו	 הדור,	



 

ה

להאמין	 הדור,	 לצדיקי	 שומעים	 אם	
שבח	 וליתן	 טובה,	 שהכל	 לקב”ה	
ברע,	 ובין	 בטוב	 בין	 לה’,	 תמיד	 והודיה	
כמו	שכתוב:	בה’	אהלל	דבר,	באלוקים	
כל	 מתבטלים	 היו	 בוודאי	 דבר.	 אהלל	
הדינים	והצרות	וכל	הגלויות”	-	אז	אם	
יש	אדם	שאשתו	רוצה	להתגרש	או	הבן	
יכול	 שלו	חולה	במחלה	קשה,	אז	הוא	
צדיקים	 לקברי	 ללכת	 תעניות,	 לעשות	
ולחלק	צדקות,	שהרי	“ּוְתׁשּוָבה	ּוְתִפָּלה	

ּוְצָדָקה	ַמֲעִביִרין	ֶאת	רַע	ַהְּגֵזָרה".
אבל	יש	עוד	דרך	והיא	דרך	האמונה,	
שאם	אדם	יאמין	באמת	שהסבל	שהגיע	
לו	זה	לטובתו,	ויגיד	לה’	תודה	רבה	על	
לו	 שהגיע	 שהצער	 יודע	 ושהוא	 הכל,	
הוא	הרבה	יותר	קטן	ממה	שהיה	צריך	
שבמקום	 עוונותיו,	 בגלל	 עליו	 לבוא	
או	 הכבד	 אולי	 אותו	 תעזוב	 שאשתו	
הכליות	היו	צריכים	להיפרד	מגופו,	ולכן	
ואומר	 מריריות,	 או	 לעצבות	 נכנס	 לא	
צורת	 את	 וממשיך	 לה’	 תודה	 באמת	
החיים	שלו	עם	הרבה	שמחה,	תפילות	
מתבטלים	 יהיו	 אז	 שלו,	 השם	 ועבודת	

כל	הצרות.

צריכים להאמין שאם יגידו תודה 
ואפילו האדם מלא עוונות אז כל 

הצרות ייגמרו

היא	 שהבעיה	 ואומר,	 ממשיך	 הרב	
שאנשים	לא	מאמינים	שהצרות	שלהם	
כמו	 בה’	 יאמינו	 רק	 הם	 אם	 ייגמרו,	
ֹמֶשׁה”	 ֶאל	 ָשְׁמעּו	 “ְוֹלא	 שכתוב	בתורה:	

)שמות	ו,	ט(.	ואם	היה	מאמין	אותו	אדם	
שהבן	החולה	שלו,	או	שאשתו	שרוצה	
מכל	 לה’	 תודה	 אומר	 והיה	 להתגרש,	
הלב	הכל	היה	נגמר,	כל	הצרות	והדינים.
ואפילו	האדם	מלא	עוונות,	אם	יאמין	
בה’	באמת,	ה’	לא	יסתכל	על	העוונות	
שלו	אלא	יתבונן	רק	בתודה	שהוא	אומר	
באהבה,	 ה’	 מוסר	 יקבל	 כאשר	 “כי	 לו.	
יהיה	זה	לו	מגן”	-	זה	האמונה	שאומרת	
ולא	מאשים	 לא	מתקצף	 האדם	 שאם	
עושה	 אתה	 ה’,	 ואומר:	 ומתמרמר,	
לטובתי	אז	כל	הצרות	והבעיות	ייגמרו.		

שלושה סוגי אנשים בענייני 
אמונה בה’ יתברך

שלושה	 יש	 אומר,	 הקדוש	 נחמן	 רבי	
שלבים	באנשי	אמונה:

השלב	הראשון,	זה	אנשים	משומדים	
והם	 אמונה	 שום	 להם	 שאין	 לגמרי	
ז,	 )דברים	 ֱאֹלֵהיֶהם"	 “ְפִּסיֵלי	 נקראים	

כה(	אין	רוח	בפיהם.
השלב	השני,	אנשים	שיש	להם	קצת	
אמונה,	שיודעים	שצריכים	לשמור	שבת	
ולהניח	תפילין	אבל	לא	מאמינים	שכל	
מה	שקורה	להם	זה	ה’	יתברך.	ואם	גנבו	
אותו	או	אשתו	לא	נאמנת	לו,בו	אז	הוא	
מגיע	 שזה	 מאמין	 ולא	 אותם	 מאשים	
נקרא	 וזה	 ובעצמו	 בכבודו	 מהקב”ה	

“קוצר	רוח”.
רוח”,	 “אורך	 נקרא	 השלישי	 והשלב	
הכל	 לסבול	 שמוכנים	 אנשים	 אלו	
קטן	 ועד	 מגדול	 מה’,	 שהכל	 ויודעים	
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המלאים	 האנשים	 וזה	 לטובתם,	 והכל	
אמונה.

צריכים	 שאנשים	 הרב	 מסביר	 ואז	
סיגופים,	 תעניות,	 כמו	 קשות	 עבודות	
וקברי	 לילה	 בחצות	 תפילות	 צדקות,	
בה’	 בגלל	שלא	מאמינים	 רק	 צדיקים,	
היו	 אם	 אבל	 לטובה,	 שהכל	 באמת	
הצרות	 כל	 נגמרות	 היו	 בה’	 מאמינים	

ובלי	העבודות	הקשות	הללו.

בשעת השמד אפילו על שרוך 
נעל ימסור את נפשו

ראיה	 מביא	 מברסלב	 נחמן	 רבי	
)עד’(	 סנהדרין	 במסכת	 מהגמרא	
שאומרת,	שאדם	לא	צריך	למסור	את	

נפשו	אלא	רק	על	שלוש	עבירות.
זאת	אומרת	שאם	יגידו	לאדם,	נהרוג	
אותך	אם	לא	תעבור	על	איזו	עבירה	וזה	
לא	משלושת	העבירות	הללו,	יעבור	ולא	
והעבירות	המדוברות	הן:	עבודה	 ימות.	
זרה,	גילוי	עריות	ושפיכות	דמים,	שאם	
או	שתיהרג	 יגידו	לאדם	תהרוג	מישהו	
בעצמך,	אז	ימסור	את	נפשו	וייהרג.	וכן	
יכריחו	 אם	 האחרות,	 העבירות	 בשתי	
על	 לבוא	 או	 זרה	 עבודה	 לעבוד	 אותו	

העריות,	ייהרג	ולא	יעבור.
בימים	 הגמרא,	 אומרת	 זה,	 וכל	
שבאה	 השמד	 בשעת	 אבל	 כתיקונם,	
איזה	מלכות	ורוצה	לקעקע	את	התורה,	
כמו	מלכות	רומי	או	מלכות	יוון,	אז	אפילו	
אם	יתנו	לו	לשמור	את	כל	התורה	כולל	
נידה,	שבת,	תפילין	ומזוזה,	אבל	יחייבו	

שרוך	 של	 הקשירה	 את	 לשנות	 אותו	
הנעל	רק	כדי	שיראה	כמוהם,	זה	נקרא	
בלשון	רבותינו	“ערקתא	דמסאנא	אסור	
שימות	 האדם	 על	 מצווה	 אז	 לשינוי”,	

ולא	ישנה	את	שרוך	הנעל.
באדם	 דבר	 אותו	 הרב,	 אומר	 אז	
שעת	 זאת	 אז	 אמונתו,	 את	 שמאבד	
זה	 אם	 משנה	 ולא	 בשבילו,	 השמד	
הפרטנית,	 ברמה	 או	 הגלובלית	 ברמה	
יקבל	 הוא	 קלות	 עבירות	 על	 אפילו	 אז	
עצמו	 את	 לסגף	 חייב	 שיהיה	 ייסורים	
ולבכות	 ולצעוק	 ושתיה	 אכילה	 בשינה,	

לה’.	
אבל	אם	היה	הולך	בדרך	של	האמונה,	
בדרך	של	התורה,	שכל	נתיבותיה	שלום	
היה	 לא	 אז	 לגוף	האדם,	 נעימה	 וכולה	
צריך	את	כל	הסיגופים	והתעניות	האלו.	
הראה	לי	יהודי	אחד,	שאשתו	כתבה	
לא	 שאני	 אחוז	 “מיליון	 פתק:	 על	 לו	
יאהב	אותך	יותר”,	אז	אם	לא	מתפעל,	
והחטאים	 הפשעים	 עם	 שאפילו	 ויודע	
ומוסר	 לו	רק	טוב	 ה’	עושה	 שלו,	עדיין	
שלוש	 להתפלל	 וממשיך	 תודה,	 לו	
ואוכל	 תורה,	 תפילות	בתוספת	שיעורי	
תעניות	 צריך	 לא	 הוא	 אז	 שצריך,	 כמו	

וסיגופים.		

דרך הבעל שם טוב היא ללא 
סיגופים ותעניות

שם	 הבעל	 את	 שאלו	 אחת,	 פעם	
היא	 	 האם	 העבודה,	 עיקר	 מה	 טוב	
תעניות	 שכללה	 פעם	 שהייתה	 כמו	
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וסיגופים,	שעל	כל	בעיה	וצרה	היו	צמים	
ומתענים.

והבעל	שם	טוב	ענה	שלא	רק	שזאת	
לא	הדרך,	אלא	הפוך	ממה	שהיה	פעם,	
הדין.		 את	 יתן	 היום	 שמתענה	 מי	 כל	
הגוף	 אז	 צמים	 כשהיו	 והסביר,	שפעם	
היה	 מזה	האדם	 וכתוצאה	 נחלש,	 היה	
הייתה	 והנשמה	 מהגשמיות,	 מתנתק	
הרבה	 נהיה	 היה	 והאדם	 מתרוממת,	
שמתענה	 אדם	 היום	 אבל	 שמח.	 יותר	
אז	 וכועס	 עצבני	 עצוב,	 יותר	 מרגיש	

הצום	הולך	לסטרא	אחרא.
חוזר	 כשאדם	 רואים	 שאנחנו	 כמו	
מזיז	 מישהו	 רק	 הכיפורים,	 יום	 מצום	
כל	 כי	 עליו,	 מתפרץ	 הוא	 בבית	 משהו	
העצבים	שלו	מתוחים	בגלל	שלא	אכל	
אדם	 כל	 רבותינו	 בזמן	 אבל	 היום.	 כל	
שהיה	צם	זה	היה	גורם	לו	לחייך	יותר.	

במקום תעניות צריך להתמקד 
בשלושה דברים בעבודת ה’

עצמו:	 על	 אומר	 טוב	 שם	 והבעל	
אחרת,	 דרך	 להראות	 לעולם	 “באתי	
עצמו	 על	 להמשיך	 האדם	 שיראה	
אהבת	 ה’,	 אהבת	 דברים:	 שלושה	
יותר	 ואין	צריך	 ואהבת	התורה,	 ישראל	

סיגופים”.
עושה	 שהקב”ה	 מה	 זה	 ה’,	 אהבת	
לי,	אני	אוהב	ושמח	בו,	שלא	יהיה	לבך	
חולק	על	המקום.	ואם	פיטרו	את	האדם,	
אז	הוא	יודע	שזה	הכי	טוב	בעולם	ולא	

כועס	ולא	מחפש	את	מי	להאשים.

התורה	 את	 שאוהב	 תורה,	 אהבת	
הקדושה	ואת	תלמידי	החכמים.

בעולם	 אדם	 אין	 ישראל,	 ואהבת	
שהוא	כועס	או	שונא	אותו,	ואוהב	אפילו	

את		האדם	שעושה	לו	רע.
בסיס	 הם	 האלה	 הדברים	 ושלושת	
לקנות	 כדי	 עובד	 אדם	 ואם	 האמונה,	
אותה	אז	הוא	לא	צריך	סיגופים	ותעניות.

האדם שמקבל באמונה זה יותר 
ממאה מיליון תעניות

“ויאהב	 כותב:	 מקומרנא	 האדמו”ר	
את	חברו	שעושה	לו	רעות	ומבזה	אותו,	
כי	יודע	שאין	שום	מקרה	בעולם,	ובדין	
שמיים	נעשה	זה	שלוחו	ומקבל	באהבה,	
יותר	 נפשו	 ומתרפא	 ובשמחה,	 בחיבה	
ממאה	אלף	אלפים	תעניות	וסיגופים”.

האר”י	הקדוש	תיקן	סדר	תעניות	על	
פגמי	הברית,	ואמר	שאדם	שלא	יצום,	
הרבה	 מעלה	 של	 דין	 בבית	 לו	 יחכה	
בעיות.	ובאים	הבעל	שם	טוב,	רבי	נחמן	
מברסלב	והאדמו”ר	מקומרנא	ואומרים	
שהדרך	של	האר”י	היא	דרך	אחת	אבל	

יש	גם	דרך	שנייה.
ואתה	 אותך,	 ויבזה	 ישמיץ	 אדם	 אם	
יום	 כל	 עליו	 ותתפלל	 אותו	 תאהב	
מכל	 ושיהנה	 חיים	 שמחת	 לו	 שיהיה	
הצאצאים	שלו,	כמו	שדוד	המלך	אמר:	
אומר	 אז	 שק”,	 לבושי	 בחלותם	 “ואני	
יותר	 מרפא	 שזה	 מקומרנא	 האדמו”ר	
מאלף	אלפי	תעניות,	שזה	מאה	מיליון	

תעניות)!(.	



 

ח

יחיה	 שהוא	 חשבון	 יעשה	 אדם	 ואם	
מאה	שנים,	ויבוא	בגלגול	מאה	פעמים	
אפשרות	 אין	 ימיו,	 כל	 ויתענה	 נוספות	
להגיע	למאה	מיליון	תעניות.	ולכן,	כמה	
טוב	לשמוע	למשה	וללכת	עם	האמונה.
מאמינים	 לא	 שאנחנו	 היא	 הבעיה	
כדאי	 אבל	 הגזמה.	 איזו	 שזה	 וחושבים	
הרע	 היצר	 נגד	 למלחמה	 לצאת	 לנו	

שלא	נותן	לנו	להאמין	וליישם.

העיקר הוא לצאת למלחמה נגד 
יצר הרע

המחשבה	 ה’	 לפני	 חשובה	 כמה	 עד	
למלחמה	 יוצא	 שהוא	 מחליט	 שאדם	
נגד	היצר	הרע,	לומדים	מהמעשה	הבא:
שאל	 אחת	 פעם	 מצאנז	 האדמו”ר	
תלמיד	שלו,	מה	היית	עושה		אם	היית	
השיב	 דולר?	 אלף	 ובתוכו	 ארנק	 מוצא	
לו	התלמיד,	שהיה	עושה	השבת	אבדה.		

אמר	לו	האדמו”ר:	אתה	שקרן!
שאל	 נוסף,	 תלמיד	 הגיע	 בינתיים	
אותו	הרב	אותה	שאלה,	מה	היית	עושה	
בכסף,	 מלא	 ארנק	 מוצא	 היית	 אם	
אותו	תלמיד	ראה	שהרב	לא	אהב	את	
אז	 הקודם,	 התלמיד	 של	 התשובה	
השיב	שהיה	לוקח	לעצמו	את	הארנק,	

אמר	לו	הרב:	אתה	גנב!
ואז	שאל	את	התלמיד	השלישי	אותה	
החכם,	 התלמיד	 לו	 והשיב	 שאלה	
שברגע	שיבוא	לו	ניסיון	גדול	עם	ארנק	
הרע	 יצר	 גם	 אתו	 יגיע	 אז	 כסף,	 מלא	
אני	 אבל	 ינצח,	 מי	 יודע	 לא	 ואני	 גדול	

אצא	למלחמה.
אמר	לו	האדמו”ר:	אתה	צדיק!	

ההבדל בשיטות שבין האר”י 
הקדוש לבעל שם טוב ורבי נחמן, 

בעניין התעניות והסיגופים

צריכים	אנחנו	לדעת,	בדורו	של	האר”י	
פשוטים	 אנשים	 והקדמונים,	 הקדוש	
לא	הכירו	את	דרך	האמונה,	כלומר	הם	
עבדו	את	ה’	ועשו	מצוות,	אבל	לא	ידעו	
ולמדו	בעניין	ההשגחה	הפרטית	של	ה’	

על	כל	דבר	ודבר.
לעומתם	היו	צדיקים	ספורים	בדורות	
ההשגחה	 על	 לומדים	 שהיו	 האלו,	
רק	 עושה	 שה’	 מה	 ושכל	 הפרטית,	

לטובת	האדם.
ורבי	 נחמן	 רבי	 הבעש”ט,	 הגיעו	 ואז	
בכל	 האמונה	 את	 והפיצו	 אלימלך,	
שהאר”י	 אמר	 כבר	 והבעש”ט	 העולם.	
כל	 את	 מנהל	 ה’	 איך	 גילה	 הקדוש	
הרקיעים,	ושהוא	גילה	איך	ה’	מנהל	כל	

עלה	וקש	בארץ.
החסידות	 בדרך	 שנמצא	 מי	 ולכן,	

צריך	לדעת	שאין	תעניות	וסיגופים.

התענית מועילה רק אם האדם 
מאבד את החשק לאכול מרוב 

חטאיו

כותב	הבעל	שם	טוב	“אווילים	מדרך	
אוכל	 כל	 יתענו	 ומעוונותיהם	 פשעם	
תתעב	נפשם,	כי	עיקר	התענית	שישים	
ויצטער	 ופשעיו,	 חטאיו	 גודל	 ליבו	 אל	
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מיני	 כל	 נפשו	 שתתעב	 עד	 כך	 כל	
אותו	 שמוליכים	 מי	 כמו	 אוכל,	 מעדני	
מי	 אבל	 מוות.	 שערי	 אל	 ושלום	 חס	
שמתאווה	לאוכל,	אלא	שעם	כל	זה	הוא	
ואוויל	 בער	 נקרא	 זה	 נפשו,	 את	 מענה	

ואינו	יודע	את	דרכי	התשובה”.
הבעל	שם	טוב	אומר,	התענית	עוזרת	
מחמת	 לאכול	 נגעל	 האדם	 אם	 רק	
עונותיו	וחטאיו	ואז	אין	לו	חשק	לאכול.

אבל	 לאכול,	 חשק	 לו	 יש	 אם	 אבל	

וכסיל	 בער	 הוא	 אז	 עצמו,	 את	 מענה	
ולא	מועילה	לו	התענית.

או	 אוכל	 רואים	 רק	 שבצום	 ואנחנו,	
אליהם,	 תאווה	 לנו	 באה	 מיד	 שתייה,	
לא	 היא	 וסיגופים	 התעניות	 של	 הדרך	
הדרך	 את	 לקחת	 עלינו	 לכן	 בשבילנו.	
של	הבעש”ט	ולקבל	על	עצמנו	אהבת	
ה’,	אהבת	התורה	ואהבת	ישראל,	וניקח	
על	עצמנו	את	כל	ענייני	האמונה	ובזה	
נכפר	על	כל	חטאינו	ועוונותינו.ה’	יזכנו!

סיפורים אישיים מחזקים
גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו.

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

אין שום יאוש בעולם

מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט”א סיפר:

כדי	 עד	 צדק”,	 “שערי	 החולים	 בבית	 מאוד	 קשה	 במצב	 הייתה	 היקרה	 אמי	 שנה,	 כחצי	 שלפני	

שהרופאים	קראו	לכל	הילדים	לבוא	להיפרד	ממנה.

וסיגופים	אלא		ללכת	בדרך	האמונה,	שה’	עושה	רק	טוב	 החלטנו	כל	האחים	לא	לעשות	תעניות	

והתחלנו	לשיר	לה’	יתברך,	ולמרות	שהרופאים	העירו	לנו	המשכנו	לשיר	ולהודות	לה’.

את	 	 צריכה	 היתה	 שלא	 עד	 טוב,	 יותר	 הרבה	 והרגישה	 קמה	 ואמי	 נס,	 קרה	 בבוקר	 למחרת	 כבר	

מכשירי	ההנשמה.	וב"ה	הבריאה	לגמרי.

והצרות.	 כל	הדינים	 בוודאי	שיגמרו	 יתברך,	 לה’	 והודיה	 ייתנו	שבח	 נתן	שאם	 רבי	 וזה	מה	שאומר	

ושצריך	לקבל	את	הייסורים	ממש	כמו	שאדם	שמח	לקבל	מתנה.		
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  הרה"ג אייל עמרמי שללייטט""אא    ששייחחתתוו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   

 

  
 ז 

 

 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב   הגאון הגדולועט"ר מו"ר  מפי 

 ללררפפוואאתתוו  ההששללממהה  ששלל  ממוו""רר  וועעטטררתת  רראאששננוו  גגללייווןן  זזהה  ממווקקדדשש    
 ובעולם   מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

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

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

  ווההבבררככהה  ההתתוודדהה    
      ללרר''  ננפפתתלליי  ננייססייםם  ההיי""וו  

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

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

 

 מוקדשהעלון 
  הה  ששללממהה  ששלל    ההררבב  ההצצדדייקק  ררבביי  ששללווםם  אאררוושש  בבןן  ייממננהה  ששללייטט""אא  ללררפפוואא  ההעעללווןן  ממווקקדדשש    

  

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

משה יעקב בן רוחמה ציפורה ,  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 שמחה לרפואת הגוף והנפש,  

, יפה חיה בתמלכה 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 זוהרה חנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה,  

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

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

, אייל בן דליהיעקב 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 בתלכל הישועות,    תמר בת אביבה ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית,  ,  ושלום בית 
לילך, תם יהודה 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 ,  ז ני בת ד מרים  אילנית  ,  שילת בת מזל ,  דוד מלכה 

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומוןאברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,    ללעעייללוויי  ננששממתת  
, יצחק בןעזיז 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   , יגאל בן רחל   , ה בן גיטה מש   , 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 
בחבי ,  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 ,  לוגסי בן אסתר 
, מוריס בן סביחה, שרה בת פאני, רחלשמעון בן מזל ,  ישראל מלכה בן חוה אביבה ,  שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת,  חסיבה   אסתר בת ,  פוחה בת שמחה אפרת 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 אוחנונה , יפית בת רות, י אורלי סבטלנה בצרה ,  אזולאי בת אסתר 
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