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מרכז	הארץ	ירושלים	ויהודה	ושומרון	
052-6511643 אבני חפץ	דביר	אלון	
050-4177727 אדם	משה	הלוי		
50-41123340 אור יהודה	יצחק	מספר חדש! 
054-7330809 אזור	ליאור	עברי	
054-9739732 אחיעזר	אור	יוסף	
054-5763240 באר יעקב	תומר	דוידי		
050-2909702 בני ברק	בן	סעדה	
052-2835442 בת ים	כהן	שמעונוב	
054-2133280 גבעת שמואל	רפאל	
050-6500565 גדרה	יצחק	עיני	
052-2750784 גן יבנה	יוסי	מזרחי	
054-7230035 הרצליה	עומר	
054-5912934 חולון	אורן	
052-4624432 חשמונאים	נאור	
050-7990060 טלזסטון קרית-יערים	יעקב		
054-2919221 יבנה	עמית		
052-9695044 ירושלים	ירון	
054-3253799 כפר סבא	אברהם		
054-7967670 לוד	אדם		
054-9139138 מודיעין-קרית ספר חיים	חוגי	
053-5257533 מעלה אדומים	רועי	אור		
054-2639782 נס ציונה	דוב		
053-3159033 עמנואל	ברוך	וקנין	
פרדס כץ אברהם	דוד																					054-8453014
050-5646422 פרדס חנה	יורם	מזוז	חדש! 
053-2466221 קרית עקרון אבישי	משה		
052-5002090 ראש העין	הראל	
054-7453096 ראשון לציון אלמוג	
054-2390447 רחובות	איתן	אזולאי		
055-9193148 רמלה	שי	אוחיון		
053-3139506 רמת גן וקרית אונו עמרם		
050-4535354 שוהם	גיא	בן	עמי	
053-3145436 תל אביב מאיר		
050-3564444 תל ציון )כוכב יעקב( עמית	
050-9945999 תקוע	אורן	זנטי		

צפון	הארץ	
055-9191732 בית שאן	חגי		
054-2399998 הקריות והסביבה מרדכי	אוחיון		
058-3297724 חדרה  

058-3888899 חיפה	אהרן	חזן	
052-6712369 חריש	תום	יצחקי	
053-5594439 טבריה	מ.	לוי		חדש! 
054-7999768 יקנעם והאזור	נתנאל		
052-9592085 כרמיאל	עידו	רפאל	
054-4469746 מגדל העמק	שלומי	אוחנה		
054-4281773 נהריה	ערן	
054-4320790 נתניה	שמרון	רוזנצויג		
050-5798510 עכו	משה	אלקובי		
054-6467078 עפולה	אלי	אסולין	
052-4578972 צפת ומירון יוסף	בן	דוד	
053-2730024 קצרין	ברק	פוגלהוט	
050-9371476 קרית חיים	עופר	ביטון	חדש! 
052-6994942 קרית שמואל אביעד	זנו	
055-6788517 קרית שמונה	עמוס	אליה		
058-3245227 רכסים	יום	טוב	אברהם	
053-5882799 שלומי	יובל	

דרום	הארץ	
053-8819827 אילת	שרון		
054-5569267 אשדוד	ציון	כהן	
053-2823666 אשקלון	נדב	משה		
052-8847778 באר שבע אלמוג	סרוסי		
054-8405397 דימונה	בן	שושן		
050-3240240 מושב איתן	רועי	קדושים	
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	
1-910-9640474 מיאמי	שבי	
1-651-2464179 ניו יורק	יוסי		
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לקבלת העלון, להפצה והוספת מוקדים, להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון
אהרון		052-9695044	|	להפצת	או	קבלת	העלון	באיזורכם:

סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 1 ₪ בלבד
המעוניין לתרום וליטול חלק בזיכוי הרבים. לפרטים אהרון – 052-9695044



 

ליקוטי	מוהר”ן	תנינא	תורה	ע"ז:	
עיקר	היראה	לאדם	בשעת	האכילה:	                                                                        

כותב	 הקדוש	 מברסלב	 נחמן	 רבי	
ֶאָחד	 ל	 כָּ ֶשׁ ע,	 “דַּ הזאת:	 בתורה	
ְהֶיה	 יִּ דֹול	ָצִריך	ֶשׁ יק	גָּ ְשָׂרֵאל,	ֲאִפיּלּו	ַצדִּ ִמיִּ
ְעּתֹו	 דַּ ֶשׁ ִמי	 ְוַגם	 יֹום	 ָכל	 בְּ ַצַער	 ֵאיֶזה	 לֹו	
ְבִחיַנת	 בִּ יֹוֵתר	 בְּ דֹול	 גָּ ַצֲערֹו	 דֹוָלה,	 גְּ יֹוֵתר	
ַעת	יֹוִסיף	ַמְכאֹוב”	 )קֶהֶלת	א(	:	“יֹוִסיף	דַּ
ה	 ׁ ְקֻדשָּ ְיֵדי	ֲאִכיָלה	בִּ ָקה	הּוא	ַעל	 ְוַהַהְמתָּ
ֲאִכיָלה	 ְיֵדי	 ַעל	 ֶשׁ ַהְינּו,	 ַמִים	 ָשׁ ּוְבִיְרַאת	

ָקה,	 ַהְמתָּ ַנֲעֶשׂה	 ֶזה	 ְיֵדי	 ַעל	 ה	 ׁ ְקֻדשָּ בִּ
לֹום	 ְוָשׁ ַחס	 יֹוֵתר	 בְּ ַער	 ַהצַּ ר	 בֵּ ִיְתגַּ ּלא	 ֶשׁ
ַער,	ַחס	 ל	ִמן	ַהצַּ ְלֵשׁ תַּ ּלא	ִיְהֶיה	ִנְשׁ ְוַגם	ֶשׁ
ְטָרא	ָאֳחָרא,	 לּות	ֶאל	ַהסִּ ְלְשׁ תַּ לֹום	ִהְשׁ ְוָשׁ
לֹום	ְוַעל	ְיֵדי	ֶזה,	 ה,	ַחס	ְוָשׁ ין	ָקֶשׁ ִהיא	דִּ ֶשׁ
ַעל	ְיֵדי	ֶזה	 ה	ֶשׁ ׁ ְקֻדשָּ ַהְינּו	ַעל	ְיֵדי	ֲאִכיָלה	בִּ
ְרָאה	 ר	ַהיִּ י	ִעקָּ ”ל...	כִּ נַּ ָקה	כַּ ַנֲעֶשׂה	ַהַהְמתָּ
ווָקא	 דַּ ֲאִכיָלה	 ַעת	 ְשׁ בִּ ָלָאָדם	 ָאה	 בָּ ִהיא	

גיליון קי"א - פרשת תזריע-מצורע בס”ד

תוכן העניינים

ד הרווח הגדול של אכילה בקדושה הוא קבלת יראת שמיים:    

ה  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: 

ו 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:  

ז 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:   

ח על ידי ברכה בכוונה חוזרים ניצוצות לנשמתו והיא נהיית עוצמתית:   

ח השוני במהות הברכה הראשונה והאחרונה:     

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

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

ג



 

ד

י	 ּגִשׁ ָהאֶכל	 “ְלֵעת	 ב(	:	 )רּות	 ְבִחיַנת	 בִּ
)ְזָבִחים	 ַמְלכּות	 א	 ֶאלָּ ֲהלם	 ֵאין	 	 ֲהלם”	
ָאְמרּו	 ֶשׁ מֹו	 כְּ ִיְרָאה	 ִחיַנת	 בְּ ִהיא	 ֶשׁ קב(,	
ל	 ֶשׁ מֹוָרָאּה	 ִאְלָמֵלא	 ג(	:	 ֶרק	 פֶּ )ָאבֹות	
ֲאַזי	 ֲאִכיָלה	 ַעת	 ְשׁ בִּ ֶשׁ ִנְמָצא	 ַמְלכּות,	
אֹוֵכל	 ֶשׁ כְּ ן	 כֵּ ְוַעל	 	 ְלָאָדם.	 ְרָאה	 ַהיִּ ָאה	 בָּ
ְרָאה	 ַהיִּ ַעְצמֹו	 ַעל	 יך	 ּוַמְמִשׁ ה	 ׁ ְקֻדשָּ בִּ
אֹוֵכל	 ֶשׁ ַהיְינּו	 דְּ ֲאִכיָלה	 ַעת	 ְשׁ בִּ לֹו	 ָאה	 ַהבָּ
ָראּוי	 ה	ּוְבָטֳהָרה	כָּ ׁ ְקֻדשָּ ַמִים	בִּ ִעם	ִיְרַאת	ָשׁ
ְלכּות	 ַהמַּ ִחיַנת	 בְּ ֶאת	 ַמְכִניס	 הּוא	 ֲאַזי	
ה	 ַהפֶּ ְלתֹוך	 ”ל	 נַּ כַּ ְרָאה	 ַהיִּ ִחיַנת	 בְּ ִהיא	 ֶשׁ
ָאָדם	 קֹוַמת	 ִחיַנת	 בְּ ה	 ֵמַהפֶּ ַנֲעֶשׂה	 ַוֲאַזי	
י	 כִּ ”ל	 נַּ כַּ ָלָאָדם”	 ה	 פֶּ ָשׂם	 “ִמי	 ְבִחיַנת:	 בִּ
ַמִים	 ָשׁ ּוְבִיְרַאת	 ה	 ׁ ְקֻדשָּ בִּ אֹוֵכל	 ֵאינֹו	 ֶשׁ כְּ
”ל	 נַּ כַּ ֲאִכיָלה	 ַעת	 ְשׁ בִּ ָאה	 ַהבָּ ְרָאה	 ַהיִּ ֲאַזי	
ּבֹו	 ִנְכֶנֶסת	 ְוֵאיָנּה	 ֵמָרחֹוק	 עֹוֶמֶדת	 ִהיא	
ַהיְינּו	 דְּ ּוְבִיְרָאה	 ה	 ׁ ְקֻדשָּ בִּ אֹוֵכל	 ֶשׁ כְּ ֲאָבל	
"ל	 ה	ַהנַּ ְרָאה	ְקדֹוָשׁ יך	ַעל	ַעְצמֹו	ַהיִּ ְמִשׁ מַּ ֶשׁ
ִפיו	 בְּ ַמְלכּות	 ְרָאה	 ַהיִּ ִחיַנת	 בְּ ִנְכָנס	 ֲאַזי	
"ל	 נַּ ִחיַנת	קֹוַמת	ָאָדם	כַּ ה	בְּ ְוַנֲעֶשׂה	ֵמַהפֶּ
ּוְבִיְרַאת	 ה	 ׁ ְקֻדשָּ בִּ אֹוֵכל	 ֶשׁ ֶזה,	 ּוִבְשַׂכר	
ה	קֹוַמת	ָאָדם	ַעל	ְיֵדי	 ַמִים	ְועֹוֶשׂה	ֵמַהפֶּ ָשׁ
ה	 ְתַעלֶּ נִּ ֶשׁ דֹוָלה	 גְּ יֹוֵתר	 ה	 ַלֲעִליָּ זֹוֶכה	 ֶזה	
ִחיַנת	 "ל	ְוַנֲעֶשׂה	בְּ ִחיַנת	קֹוַמת	ָאָדם	ַהנַּ בְּ
א(	:	 )ְיֶחְזֵקאל	 ְבִחיַנת	 בִּ ָהֶעְליֹון	 ָאָדם	
ָעָליו	 ָאָדם	 ַמְרֵאה	 כְּ מּות	 דְּ א	 יסֵּ ַהכִּ "ְוַעל	
ה	 זֶּ ֶשׁ ִמְלַמְעָלה”	)עיין	זוהר	פנחס	רכה(	
ִכיָנה	 ְשׁ ִחיַנת:	 בְּ ָהֶעְליֹון	 ָאָדם	 ִחיַנת	 בְּ
“ֲאדָני	 ִחיַנת:	 בְּ רֹונֹו	 גְּ ִמּתֹוך	 ֶרת	 ְמַדבֶּ

ְפתח. ְשָׂפַתי	תִּ

הרווח הגדול של אכילה 
בקדושה הוא קבלת יראת שמיים:

אותנו	 מלמד	 זאת	 בתורה	 נחמן	 רבי	
האדם	 שיכול	 הגדולים	 הרווחים	 על	
לגרוף	בשעת	האכילה,	רווחים	רוחניים	
בקדושה	 שאוכל	 שאדם	 עצומים	
שכותב	 שכמו	 להשיג,	 יכול	 ובטהרה	
נקנית	 האדם	 של	 היראה	 שעיקר	 הרב	

בשעת	האכילה.
ויראת	שמיים	פירושה	לראות	את	ה’	
כל	הזמן	ולהאמין	שהכל	ממנו	יתברך,	
וזהו	האוצר	הגדול	של	ה’,	כמו	שאמרו	
רבותינו:	“ִיְרַאת	ה'	ִהיא	אֹוָצרֹו”	)ישעיהו	
לג,	ו(	-	האוצר	הגדול	ביותר	שאדם	יכול	
הוא	 הזמן	 שכל	 הוא	 לעצמו,	 לרכוש	
עיקר	 ואת	 השמיים,	 את	 ומרגיש	 רואה	
מספרים,	 מקבל	 לא	 האדם	 היראה	
אלא	 תפילות,	 או	 דרשות	 הרצאות,	
איך	 האכילה,	 בזמן	 הוא	 היראה	 עיקר	

הוא	אוכל	בשעת	הסעודה.
על	 אומר	 הקדוש	 טוב	 שם	 הבעל	
ִמְּפִרי	 ּוְלַקְחֶּתם	 “ְוִהְתַחַּזְקֶּתם	 הפסוק:	
אדם	 שכאשר	 כ(,	 יג,	 )במדבר	 ָהָאֶרץ”	
בקדושה	 הארץ	 פירות	 את	 אוכל	
מאוד	 גדול	 חיזוק	 לו	 נותן	 זה	 ובטהרה	
ֶאת	 ֱחזּו	 “ַויֶּ שכתוב:	 כמו	 ברוחניות,	
ּתּו”	-	שכדי	שאדם	 ְשׁ ַויִּ אְכלּו	 ַוֹיּ ָהֱאֹלִהים	
יוכל	לראות	ולהרגיש	את	ה’,	הוא	צריך	
הקדושה	 של	 הסטנדרט	 לפי	 לסעוד	
בתורה	 לנו	 הרב	מסביר	 ולכן	 והטהרה.	
העצום	 הרווח	 את	 באריכות	 הזאת	

שמקבל	האדם	שאוכל	בקדושה.
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 רווח נוסף שהאדם מרוויח על 
ידי אכילה בקדושה, הוא השמחה:

האור	החיים	הקדוש	אומר	על	הפסוק:	
ֱאֹלֵהיֶכם	 ְיהָוה	 ִלְפֵני	 ם	 ָשׁ ם	 “ַוֲאַכְלתֶּ
ם	 ַאתֶּ ֶיְדֶכם	 ַלח	 ִמְשׁ ֹכל	 בְּ ם	 ּוְשַׂמְחתֶּ
יֶכם”	)דברים	יב,	ז(	-	כשאדם	עושה	 ּוָבתֵּ
את	אכילתו,	כאילו	הוא	ממש	לפני	ה’,	
זה	מביא	לו	שמחה	גדולה	בעבודת	ה’.

לאכול,	 יכול	 שאדם	 לדעת	 וצריך	
שרוצה	 מה	 מכל	 וליהנות	 לשתות	
לו	 יש	 ואם	 הכשרות(	 במסגרת	 )כמובן	
קדושה	באכילה,	אז	הוא	לא	יינזק	כלל,	
על	 זו	 שרטייה	 זמן	 “כל	 שכתוב:	 כמו	
מה	 ושתה	 שהנאתך	 מה	 אכול	 מכתך,	
והרטייה	 	- ב(	 ל,	 )קידושין	 שהנאתך”	
הזאת	היא	הקדושה	והטהרה	בסעודה.

באכילה בקדושה מתקן את פגם 
האכילה של אדם וחוה:

רבי	צדוק	מלובלין	אומר,	שבחטא	עץ	
הדעת,	הטיל	הנחש	זוהמה	באישה	על	
הביא	 כך	 ובעקבות	 האכילה,	 פגם	 ידי	

את	התמותה	לעולם.
זוכה	 בקדושה	 אוכל	 שאדם	 ידי	 על	
האדם	את	אותו	פגם.	אחרי	החטא	הזה,	
וכידוע	 מאשתו	 פרש	 הראשון	 האדם	

נגרמו	לו	הרבה	חטאי	ברית	הקודש.
על	ידי	אכילות	קדושות	האדם	מהפך	
לתקן	 ומצליח	 שלו	 המציאות	 כל	 את	

את	כל	הפגמים	האלו.
הוא	 כמה	 יודע	 היה	 האדם	 רק	 אם	
לאכול	 שלו	 הקטן	 מהמאמץ	 מרוויח	

בשביל	 נפשו	 את	 מוסר	 היה	 בקדושה,	
זה.

וצריך	לדעת	שלאכול	בקדושה	זה	לא	
דבר	קשה,	לא	מבקשים	מהאדם	לצום,	
אלא	יכול	לאכול	ולשתות,	אבל	שיהיה	

במסגרת	הקדושה	והטהרה.

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	
ֲהֹלם”	 י	 ִשׁ ֹגּ ָהֹאֶכל	 “ְלֵעת	 רות:	 במגילת	
)רות	ב,	יד(	–	כאשר	בועז	רואה	את	רות	
מלקטת	שיבולים	בשדה,	הוא	אומר	לה	
והוא	 האוכל,	 זמן	 כשיגיע	 אליו	 שתבוא	

ייתן	לה	לאכול.
“הלום”	 במילה	 משתמש	 בועז	
שמבטאת	ביטוי	של	מלכות,	כמו	שכתוב	
ֲאֹדָני	 ָאֹנִכי	 “ִמי	 לה’:	 שדוד	המלך	אמר	
ֲהֹלם”	 ַעד	 ֲהִביֹאַתִני	 י	 כִּ ֵביִתי	 ּוִמי	 ְיהִוה	
)שמואל	ב’	יז,	ח(,	כלומר	מי	אני	שראוי	
בועז	 ולכן	 מורא.	 זה	 ומלכות	 למלוכה,	
התכוון	 כלומר	 הלום,	 גשי	 לרות:	 אומר	
שמיים	 היראת	 ועיקר	 שמיים,	 למורא	

היא	“ְלֵעת	ָהֹאֶכל”-	בזמן	האכילה.	

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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נגזרה	 נחרב,	 שמזמן	שבית	המקדש	

גזירה	על	בתיהם	של	צדיקים	להיחרב,	

שכמו	שה’	בצער	בגלל	שאין	לו	את	בית	

צריך	 מישראל	 כל	אחד	 ככה	 המקדש,	

לא	 וזה	 יום,	 בכל	 צער	 איזשהו	 לעבור	

קשור	לעוונות	של	האדם.

ועל	ידי	אכילה	בקדושה,	הוא	ממתק	

את	אותו	צער.

שלושה כללים באכילה כדי 
שהיא תהפוך לאכילה בקדושה:

רבותינו	אמרו	שבדורות	שלנו,	אכילה	

בקדושה	כוללת	שלושה	דברים:

בלי	 הנהנין	 ברכת	 לברך	 הראשון,	

לחלק	 אלא	 תיבות,	 או	 אותיות	 בליעת	

ברוך	 חלקים:	 לשלושה	 הברכה	 את	

אתה	ה’...	אלוקינו	מלך	העולם...	בורא	

מיני	מזונות.	ישתדל	לברך	את	הברכה	

כדי	 מכובדת	 ובצורה	 עיניים	 בעצימת	

שיועיל	לו	להיות	מרוכז	בברכה.

השני,	אמירת	דברי	תורה	כאשר	הוא	

אוכל,	ולא	משנה	מה	אוכל,	ואפילו	אם	

עוגייה,	 או	 חטיף	 כמו	 מועט	 דבר	 זה	

או	 מהתורה	 אחד	 משפט	 לומר	 צריך	

משהו	 שמזכיר	 העיקר	 קצרה,	 משנה	

של	תורה.

ולא	 ארץ,	 בדרך	 אכילה	 השלישי,	

ברעבתנות	או	בתאוותנות.

אכילה בקדושה גורמת לאדם 
לטרוף את המזיקים ולא שהוא 

יהפוך למטורף:

באמת	 למה	 מסביר,	 נחמן	 רבי	
הצער	 את	 ממתקת	 בקדושה	 האכילה	

הזה	שמגיע	לאדם	להצטער	כל	יום.
קיים,	 היה	 המקדש	 שבית	 זמן	 כל	
ועכשיו	 האדם,	 על	 מכפר	 היה	 המזבח	
לאחר	החורבן	שולחנו	של	האדם	מכפר	
עליו.	ולכן	צריך	להאמין	לזוהר	הקדוש	
מנקה	 האדם	 של	 שהשולחן	 שאומר	

אותו	מכל	חטא	ועוון.
מסביר	 הרב	 מוהר”ן	 ובליקוטי	
כמו	 בנימין	 של	 בחלקו	 היה	 שהמזבח	
)בראשית	 ִיְטָרף	 ְזֵאב	 ְנָיִמין	 “בִּ שכתוב:	
מט,	ז(	ולכן	כשאדם	אוכל	בקדושה,	אזי	
הוא	טורף	את	כל	המזיקים	והמקטרגים	
חלילה	 ואם	 שלו.	 מהעוונות	 שנבראו	
נעשה	 הוא	 אז	 בקדושה,	 אוכל	 אינו	
מטורף,	כלומר	הוא	נהיה	עצבני,	כעסן,	
אכל	 האם	 תלוי	 והכל	 נקמן,	 או	 חשדן	

בקדושה	או	לא.	

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

מהסטרא אחרא:

שהצער	 האדם	 על	 נגזר	 אם	 ולכן	
תריב	 שאשתו	 הוא	 אליו,	 יגיע	 שהיום	
זה	 ובעקבות	 דברים	 בו	 ותטיח	 אתו	
ידי	 על	 אז	 לעבודה,	 מדוכדך	 ילך	 הוא	
ומקפיד	 בבוקר	 בקדושה	 אוכל	 שהוא	
ומברך	 שהזכרנו,	 הכללים	 שלושת	 על	
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בבית	 אצלנו	 שהיה	 כמו	 במתינות,	
גדול,	 אחד	 רב	 כשנה	 לפני	 הכנסת	
ראש	 של	 מצווה	 סעודת	 לאכול	 וירדנו	
כמה	 אחרי	 אורז,	 לנו	 הגישו	 אז	 חודש,	
עדיין	 שהרב	 לב	 שמנו	 ארוכות,	 דקות	
גדולה,	 כוונה	 מתוך	 בברכה	 אוחז	
ועדיין	לא	התחיל	לאכול.	אז	אנחנו	לא	
צריכים	 שלנו	 בדרגה	 אבל	 כזו,	 ברמה	
את	 ולחלק	 אותיות,	 חסרון	 בלי	 לברך	
הברכה	לשלוש,	כמו	שיש	רמז	בפסוק:	
ולא	 ֲעֶשָׂה”,	 תַּ ים	 ִלִשׁ ּוְשׁ ם	 ִניִּ ְשׁ ם	 יִּ ְחתִּ “תַּ
את	כל	הברכה	בהבלעה	אחת,	ובנוסף	
יאמר	דברי	תורה,	כגון	פסוק	או	משפט	
ואפילו	 האכילה,	 באמצע	 מהתורה	
בצורה	 והכל	 מועטה,	 אכילה	 כשאוכל	

נימוסית.
אתו	 לריב	 צריכה	 אשתו	 אם	 ואז	
ייגרר	 ומזה	 יום,	 באותו	 גדולה	 מריבה	
שהוא	יכנס	לעצבות,	אבל	בגלל	שאכל	
בקדושה,	יתחלף	לו	הצער	למשהו	קטן.	
ארוחת	 לבית,	 יגיע	 כשהוא	 לדוגמא	
הצהריים	לא	תהיה	מוכנה,	והוא	יצטרך	

לחכות	קצת	עד	שאשתו	תכין	לו.

ככל שאדם גדול יותר, הצער 
שמקבל הוא גדול יותר

גדול	 שהאדם	 שכמה	 מוסיף	 רבינו	
גדול	 מקבל	 שהוא	 הצער	 אז	 יותר,	
יֹוִסיף	 ַעת	 דַּ “יֹוִסיף	 שכתוב:	 כמו	 יותר,	
יח(,	שכמה	שאדם	 א,	 )קהלת	 ַמְכאֹוב“	
יודע	יותר	מי	זה	ה’,	אז	הוא	סופג	צער	
יותר	מאשר	אדם	שלא	מכיר	את	 גדול	

ידי	אכילה	בקדושה	 ה’,	וההמתקה	על	
גורמת	שהצער	שמגיע	אליו	הוא	מינורי,	
יסבול	צער	 ואם	לא	אוכל	בקדושה	אז	
אלא	 מהקדושה	 מגיע	 שלא	 דרסטי,	
מגדיל	 הרב	 	 ובנוסף	 אחרא.	 מהסטרא	
שאוכל	 האדם	 של	 שהפה	 ואומר,	
בקדושה	הופך	להיות	ממש	פה	קדוש	

והשכינה	מדברת	מגרונו.	

הכללים של הבן איש חי לאכילה 
בנימוס:

על	 כללים	 לנו	 כתב	 חיים	 יוסף	 רבי	
השלב	השלישי	שהזכרנו,	שצריך	האדם	

לאכול	בנימוס	ולא	ברעבתנות:
ליד	 בכבוד	 לשבת	 צריך	 האדם	 א.	
שיושב	 כמו	 בלבושו	 והדור	 השולחן	
באכילתו	 ימהר	 לא	 ב.	 גדולים.	 ליד	
באכילה.	 גדול	 וחשק	 חיבה	 יראה	 ולא	
לא	 ד.	 מדי.	 יותר	 פיו	 את	 ימלא	 לא	 ג.	
ה.	 בפיו.	 שיסיים	 עד	 לקערה	 ידו	 יושיט	
ברגע	שהמסובים	מסלקים	את	ידם	מן	

הקערה,	גם	הוא	יסלק	ידו.			
הרי	 הללו,	 הכללים	 על	 עובר	 ואם	
ולכן	 אחרא,	 מהסטרא	 רעבתן	 הוא	
צריך	להיזהר	מאוד	מאכילה	רעבתנית	
שהיא	 אכילה	 יאכל	 אלא	 ומהירה	
במתינות.																																																							

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

הלכות”:	 ב”ליקוטי	 כותב	 נתן	 רבי	
יום	 בכל	 אדם,	 לכל	 מזמין	 יתברך	 “ה’	
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נשמתו	 חלקי	 להעלות	 שעה	 ובכל	
בנשמה	 חלקים	 לאדם	 יש	 	- לו”	 שיש	
שברחו	לו,	ולכן	הוא	מרגיש	עצוב	ובלי	
דומה	לאדם	שחתכו	 זה	 ומרץ,	 שמחה	
יכול	לרוץ.	 לו	את	הרגליים	אז	הוא	לא	
והקב”ה	דואג	שכל	יום	תוכל	לאסוף	את	

החלקים	שברחו	אליך,	בחזרה.
מלובשות	 הנאכלים	 בדברים	 “והנה	
ה’	 לו	 מזמן	 אחד	 וכל	 קדושות	 נפשות	
נפש	 לחלקי	 השייכים	 מאכלים	 לאכול	
של	 הנשמה	 חלקי	 	– שלו”	 ונשמה	 רוח	
שהוא	 הפרי	 בתוך	 נמצאים	 האדם	
ם	ְצֵמִאים	 אוכל,	כמו	שכתוב:	“ְרֵעִבים	גַּ
ה(	 קז,	 )תהילים	 ף”	 ְתַעטָּ תִּ ֶהם	 בָּ ם	 ַנְפָשׁ
מתפזרים	 האדם	 עוונות	 שבעקבות	
ניצוצות	נשמתו,	זה	כמו	פיגוע	לנשמה,	
וממורמר,	 עצוב	 להיות	 לאדם	 וגורם	
ולכן	ה’	דואג	שיוכל	לתקן	את	זה	על	ידי	
שהוא	מקבץ	את	כל	החלקים	שהתפזרו	
לתוך	המאכל	שהוא	אוכל,	כמו	שכתוב:	

ץ	ִנְדֵחי	ַעּמֹו	ִיְשָׂרֵאל”.	 “	ְמַקבֵּ
פלאפל,	 מנת	 אוכל	 כשאדם	 אז	
המנת	 בדיוק	 שזאת	 לדעת	 צריך	 הוא	
יש	 כי	 לאכול,	 צריך	 שהוא	 פלאפל	
בתוכה	חלקים	מנשמתו,	ואם	הוא	אוכל	
אותה	בקדושה	ועושה	נטילת	ידיים	כמו	
במילה	 מילה	 המוציא	 וברכת	 שצריך	
ובחילוק	התיבות	לשלושה,	ואומר	דבר	
תורה	בסעודה,	אזי	חוזרים	לו	כל	חלקי	

הנשמה.

על ידי ברכה בכוונה חוזרים 
ניצוצות לנשמתו והיא נהיית 

עוצמתית:

בורא	 בחינת	 “וזה	 נתן:	 רבי	 ממשיך	
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	
כל	 את	 לעבור	 ויכול	 רוחנית,	 מבחינה	
וזה	 הזה,	 העולם	 של	 והרוחות	 הגלים	

נקרא	“ִאיׁש	ֲאֶשׁר	רּוַח	ּבֹו”.	
וממשיך	הרב	"ועיקר	שלמות	הנפשות	
שמברכים”	 הברכה	 ידי	 על	 ועלייתן	
המאכל,	 על	 ה’	 את	 מברך	 כשאדם	 	-
שנמצאות	 נשמתו	 ניצוצות	 יוצאות	
בנשמתו.	 ונדבקות	 המאכל	 בתוך	
	– תחילה”	 החביב	 על	 מברכים	 “ולכן	
מינים,	 כמה	 יש	 שאם	 אומר	 הרמב”ם	
צריך	לברך	על	החביב	ביותר,	ורבי	נתן	
מסביר	שהסיבה	היא	“כי	מאחר	שחביב	
נפשות	 הרבה	 יש	 ודאי	 אז	 הדבר,	 עליו	
המאכל	 	- הדבר”	 באותו	 לו	 השייכים	
יותר,	 האדם	 את	 ומושך	 טעים	 החביב	

בגלל	שיש	בו	יותר	חלקים	שלו.

השוני במהות הברכה הראשונה 
והאחרונה:

שונים	 שיש	תפקידים	 אומר	 נתן	 רבי	
לפני	 מברך	 שאדם	 הראשונה	 לברכה	
האחרונה	 הברכה	 לבין	 האכילה,	
הברכה	 האכילה.	 לאחר	 שמברכים	



 

ט

למשוך	 האפשרות	 על	 היא	 הראשונה	
את	הניצוצות,	ובברכה	האחרונה	האדם	
מודה	לה’	על	אותה	אפשרות	שה’	נתן	

לו	כדי	להשלים	את	נשמתו.	
התחלה	 ברכה	 של	 החשיבות	 בגלל	
לברך	בחסרון	 גדול	 הרע	 יצר	 יש	 וסוף,	
הברכה	 של	 והמעלה	 ותיבות.	 אותיות	
אומר	 הקדוש	 שהאר”י	 עד	 גדולה	 כה	
האדם	 של	 הקודש	 רוח	 השגת	 שעיקר	
ע”י	שמברך	ברכות	הנהנין	כמו	שצריך,	

ובעבודת	 בתורה	 למתיקות	 זוכה	 ובזה	
המידות,	וזה	נקרא	לחזות	בנועם	ה’.

רק	תראו	כמה	רווחים	מרוויח	האדם	
שאוכל	בקדושה	לפי	הכללים	שדיברנו	
מקבל	 הדינים,	 את	 ממתק	 עליהם:	
יראת	שמיים,	מתקן	פגמי	ברית	קודש,	
הפה	שלו	הופך	להיות	קדוש,	מתקן	את	
נהיה	 לו,	 שברחו	 הנשמה	 ניצוצות	 כל	
שמח	וזה	עיקר	רוח	הקודש.		ה’	יזכנו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

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”.

הזמן	 כל	 מייחלת	 הייתה	 היא	 שלה	 התסכול	 שמרוב	 מתארת	 והיא	 ממנו,	 התעברה	 היא	 בינתיים	

שההריון	הזה	יתבטל,	רק	כדי	שלא	יהיה	להם	תינוק	משותף,	וכל	הזמן	חשבה	רק	איך	היא	בורחת	ממנו.	

זה	 זה	שהוא	 ולקבל	את	 ה’	 ומורנו,	היא	החליטה	לקבל	את	רצון	 רבינו	 ויום	אחד	בעקבות	שיעורי	

על	 רק	 והסתכלה	 על	בעלה	 היא	שינתה	את	הראיה	שלה	 זה	 ובעקבות	 הזה,	 לה	את	הבעל	 ששלח	

“הבעל	 להיות	 הפך	 בעלה	 ההחלטה,	 את	 שקיבלה	 יום	 אומרת	שמאותו	 היא	 שלו.	 הטובים	 הצדדים	

המושלם”	ומרוב	שהיא	מאושרת	היא	אמורה	ללדת	בקרוב	עוד	ילד	ממנו.

אדם	שמקבל	באמונה	את	כל	מה	שה'	עושה	לו,	כל	הדינים	והצרות	מתבטלים.
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  הרה"ג אייל עמרמי שללייטט""אא    ששייחחתתוו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   
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 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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להזמנות
ירון

052-9695044


