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ליקוטי	מוהר”ן:

איך	עוברים	בהצלחה
את	כל	הגלים	והקשיים	של	העולם	הזה:

רּוׁש	 פֵּ “ֶזה	 כותב:	 הקדוש	 רבינו	
)בבא	 ה	 ָחנָּ ר	 בַּ ר	 בַּ ה	 ַרבָּ ָאַמר	 ׁ שֶּ ַמה	
ע	 ַמְטבַּ דְּ א	 לָּ גַּ ַהאי	 עג’(:	 בתרא	
נּוָרא	 דְּ צּוִציָתא	 י	 כִּ י	 ִמְתַחזֵּ א	 ִלְסִפיְנתָּ
ַאְלָוָתא	 בְּ ֵליּה	 ּוְמִחיָנן	 א,	 ֵריָשׁ בְּ א	 ְרתָּ ִחוַּ
ֶאְהֶיה: ר	 ֲאֶשׁ ֶאְהֶיה	 ֲעֵליּה	 ָחִקיק	  דְּ

ע	 ַמְטבַּ דְּ ָהָרע.	 ַהֵיֶצר	 הּוא	 	– א	 לָּ גַּ
ְלׁשֹון	 יבּות,	 ְוַהֲחִשׁ ַהֵחן	 הּוא	 א	 ִלְסִפיְנתָּ
רֹוֶצה	 ָהָרע	 ֶצר	 ַהיֵּ י	 כִּ ְוָחׁשּוב,	 ָספּון	
ִחיַנת	 בְּ לֹום,	 ְוָשׁ ַחס	 יל,	 פִּ ּוְלַהְשׁ יַע	 ְלַהְטבִּ
ִחיַנת	 בְּ ִיְשָׂרֵאל,	 ל	 ֶשׁ יבּות	 ְוַהֲחִשׁ ַהֵחן	
צּוִציָתא	 י	 כִּ י	 ּוִמְתַחזֵּ ה.	 ׁ ְקֻדשָּ דִּ ַמְלכּות	

בס”ד

גיליון קכ"ה - פרשת ואתחנן )שבת נחמו(

תוכן העניינים

ד סודות עליונים טמונים של התנא רבה בר בר חנה     

ה בכל ניסיון או אכזבה צריך להוריד את הראש עד שהגל יעבור    

ה כאשר יש לאדם בעיה והוא מקבל באהבה, הוא זוכה למלכות דקדושה   

ו דוגמא ומופת איך מגיעים למלכות דקדושה     

ו הדיבור של האדם יקבע את רמת הגאולה שתהיה לו    

ז אישה פשוטה מגיעה לדרגות עליונות של חן ומלכות דקדושה    

ז ה’ בודק כל מילה שיהודי מוציא מפיו      

ח החטאים שמעכבים את הגאולה הם חטאי הברית והלשון    

ח בסופו של דבר איך מנצחים את היצר הרע שרוצה להטביע את הספינה וזוכים לחן  

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט האמונה היא הדבר הכי יקר לאדם       

ג



 

ד

ֶצר	 ה	ַהיֵּ ִחלָּ י	ִמתְּ א,	כִּ ֵריָשׁ א	בְּ ְרתָּ נּוָרא	ִחוַּ דְּ
ּוַמְטֶעה	 ִמְצוֹות	 בְּ ַעְצמֹו	 ׁש	 ִמְתַלבֵּ ָהָרע	
ִאּלּו	ְמִסיתֹו	ַלֲעשֹות	ִמְצָוה.	 ֶאת	ָהָאָדם	כְּ
א,	ֵאׁש	 ְרתָּ נּוָרא	ִחוַּ ִחיַנת	צּוִציָתא	דְּ ְוֶזהּו	בְּ
הּוא.	 יק	 ַמזִּ ַמְלָאְך	 י־ֵכן	 ַאף־ַעל־פִּ ְלָבָנה;	
ָחִקיק	ָעֵלּה	ֶאְהֶיה	 ַאְלָוָתא	דְּ ּוַמִחיָנן	ֵליּה	בְּ
ֶצר	ָהָרע	 ל	ַהיֵּ ר	ַהְכָנָעתֹו	ֶשׁ ִעקַּ ְוכּו’,	ַהְינּו	ֶשׁ
מֹוָתיו	 ּה	ְשׁ לָּ ִהיא	ֻכּ הּוא	ַעל־ְיֵדי	ַהּתֹוָרה,	ֶשׁ
ִהיא	 ְוַהּתֹוָרה	 הּוא.	 רּוְך	 בָּ דֹוׁש	 ַהקָּ ל	 ֶשׁ
ן	 ְוָרְחבָּ ָוי”ו	 ן	 ָאְרכָּ י	ַהּלּוחֹות	 כִּ ָוי”ו,	 ִחיַנת	 בְּ
ל,	 ַמקֵּ צּוַרת	 הּוא	 י”ו	 ְוַהוָּ יד.(.	 )ב”ב	 ָוי”ו	
ַרְך,	ַהְינּו	 ם	ִיְתבָּ ׁ ל	ַהשֵּ מֹוָתיו	ֶשׁ ּה	ְשׁ לָּ ְוִהיא	ֻכּ
ֶצר	 ה	ִהיא	ַמְכִניַע	ֶאת	ַהיֵּ דֹוָשׁ ַהּתֹוָרה	ַהקְּ ֶשׁ
ע	 גָּ רֹוֶצה	ַלֲעׂשֹות	ֶאת	ָהָאָדם	ְמֻשׁ ָהָרע,	ֶשׁ
הּוא	 ֲעֵבָרה	 ַעל	 בַּ י	 כִּ לֹום,	 ְוָשׁ ַחס	 ׁש,	 ַממָּ
ִזיְכרֹוָנם	 ַרּבֹוֵתינּו	 ָאְמרּו	 ֶשׁ מֹו	 כְּ ע,	 גָּ ְמֻשׁ
ִלְבָרָכה	)סוטה	ג.(:	ֵאין	ָאָדם	עֹוֵבר	ֲעֵבָרה	
ּוְכמֹו	 טּות.	 ְשׁ רּוַח	 ּבֹו	 ִנְכַנס	 ן	 כֵּ ִאם	 ֶאָלא	
ְוָלׂשּום	 ְלַהּכֹוָתם	 ְצִריִכים	 ִעים	 גָּ ֻשׁ ַהמְּ ֶשׁ
ַהּתֹוָרה	 ׁש	 ַממָּ ֵכן	 מֹו	 כְּ מֹות,	 ֵשׁ ֲעֵליֶהם	
מֹות,	 ְוֵשׁ ַמְקלֹות	 ִחיַנת	 בְּ הּוא	 עֹוְסִקים	 ֶשׁ
ָהָרע	 ֶצר	 ַהיֵּ ֶאת	 ּוַמְכִניִעים	 ין	 ַמכִּ ֶזה	 בָּ ֶשׁ
עֹון	ְוָהרּוַח	 יגָּ ׁ ים	ִמן	ָהָאָדם	ֶאת	ַהשִּ ּוְמָגְרִשׁ
ֵליּה	 ּוְמִחיָנן	 ִחיַנת	 בְּ ּבֹו,	 ְכַנס	 נִּ ֶשׁ טּות	 ְשׁ
”ל: נַּ מֹות	ְוכּו’	כַּ ָחִקיק	ָעֵליּה	ֵשׁ ַאְלָוָתא,	דְּ  בְּ
ְלׁשֹון	 ֵרי	 ַאְשׁ ָדֶרְך.	 ְתִמיֵמי	 ֵרי	 ַאְשׁ ְוֶזהּו	
ִחיַנת	)בראשית	 לּות.	ְתִמיֵמי	ָדֶרְך	בְּ כְּ ִהְסתַּ
ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ֶשׁ ם,	 תָּ ִאיׁש	 ַיֲעֹקב	 כה(:	
ַעל	 ל	 כֵּ ְלִהְסתַּ ִלְזּכֹות	 ַהְינּו	 ”ל.	 נַּ כַּ ֶׂכל	 ַהשֵּ
ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ֶשׁ ָבר,	 דָּ ָכל	 בְּ ׁש	 יֵּ ֶשׁ ֶׂכל	 ַהשֵּ
ם,	ֶזה	זֹוִכים	ַעל־ְיֵדי	ַהּתֹוָרה.	 ַיֲעֹקב	ִאיׁש	תָּ
ַעל־ְיֵדי	 י	 כִּ ה',	 תֹוַרת	 בְּ ַההֹוְלִכים	 ְוֶזהּו	

ַח	 ֹכּ נֹוֵתן	 ַעל־ְיֵדי־ֶזה	 ֹכַח,	 בְּ ּתֹוָרה	 ּלֹוֵמד	 ֶשׁ
ל	 ְלַקבֵּ נּו"ן,	 ִחיַנת	 בְּ ה,	 ׁ ְקֻדשָּ דִּ ְלכּות	 ַלמַּ
ַוֲאַזי	 ֵחי"ת,	 ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ֶשׁ ֶׂכל,	 ַהשֵּ ִמן	
ַוֲאַזי	 "ל,	 נַּ כַּ ָבָריו	 דְּ ִלים	 ְוִנְתַקבְּ ֵחן,	 ַנֲעֶשׂה	
ל	ִיְשָׂרֵאל,	ְוָכל	 יבּות	ֶשׁ ה	ַהֵחן	ְוַהֲחִשׁ ִנְתַעלֶּ

ִלים”	 ׁשֹות	ִנְתַקבְּ קָּ ִפּלֹות	ְוַהבַּ ַהתְּ
אחרי	שרבינו	הקדוש	מברסלב	לימד	
בשביל	 ביותר	 הגדול	 שהנכס	 אותנו	
היהודי	הוא	החן	וצריך	לעשות	הכל	כדי	
הקב”ה:	 אומר	 שעליו	 החן	 את	 לרכוש	
	ֶאֱעֶשׂה	 ְרתָּ בַּ ר	דִּ ה	ֲאֶשׁ ָבר	ַהזֶּ ם	ֶאת	ַהדָּ “גַּ
ולא	 לג(,	 )שמות,	 ֵעיַני”	 בְּ ֵחן	 ָמָצאָת	 י	 כִּ
משנה	אם		מגיע	לאדם	או	לא,	כי	על	ידי	
החן	מתקבלים	כל	התפילות	והבקשות	
של	האיש	הישראלי,	אם	האדם	הצליח	
כל	 יקבל	 הוא	 אז	 לרכוש	את	החן	הזה	

מה	שירצה	מה’.
הזה	 החן	 שאת	 אותנו	 לימד	 הרב	
משיגים	על	ידי	שרוכשים	את	האותיות	
ו-”נ”	שמרכיבים	את	המילה	“חן”,	 “ח”	
החוכמה	 את	 מסמלת	 “ח”	 שהאות	
הנפילה	 את	 מסמלת	 ו-”נ”	 האלוקית,	
יש	 שכאשר	 והענווה,	 השפלות	 כלומר	
אז	 בחיים	 ואכזבה	 נפילה	 איזו	 לאדם	
האלוקית	 החוכמה	 את	 מכניס	 הוא	
בתוך	 ה’	 את	 ועובד	 ה’,	 יראת	 שהיא	

הנפילה.

סודות עליונים טמונים של התנא 
רבה בר בר חנה

את	 עכשיו	 לנו	 מסביר	 הקדוש	 רבינו	
בתרא,	 בבא	 במסכת	 הגמרא	 דברי	
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שם	יש	כמה	מאמרים	שהתנא	הקדוש	
והמאמרים	 מביא,	 חנה	 בר	 בר	 רבה	
מובנים,	 ולא	 מאוד	 מוצפנים	 האלו	
בתוך	 נמצאת	 התורה	 חוכמת	 כל	 אבל	
המאמרים	האלו,	ורבינו	הקדוש	מסביר	
חנה	 בר	 בר	 רבה	 התכוון	 בדיוק	 מה	

במאמרים	האלו.
התנא	 לנו	 אומר	 הראשון	 בסיפור	
גל	 מגיע	 שכאשר	 הספנים	 לו	 שסיפרו	
לשטוף	את	הספינה,	רואים	על	אותו	גל	
אש	לבנה,	וכדי	להכות	אותו	ולבטל	את	
לספינה,	 לעשות	 רוצה	 שהוא	 הסחף	
כתוב:	 שעליהם	 במקלות	 אותו	 מכים	
מסביר	 והרשב”ם	 אהיה”.	 אשר	 “אהיה	
הלבנה	 שהאש	 הגמרא,	 דברי	 על	
המלאך	 זה	 גל,	 אותו	 על	 שנמצאת	

המזיק	שאותו	רואים	על	הגל.
ולא	 התחלה	 לו	 אין	 הזה	 והסיפור	
אחד	 אף	 ראשית,	 ולא	 קצה	 לא	 סוף,	
התכוון	 חנה	 בר	 בר	 רבה	 מה	 מבין	 לא	
הזה	 הגל	 בדיוק	 זה	 ומה	 הזה,	 בסיפור	
המקלות	 אלו	 ומה	 הלבנה,	 והאש	
האלו	שכתוב	עליהם	צופן	“אהיה	אשר	
פה	 שיש	 מבינים	 כולם	 אבל	 אהיה”,	
סודות	תורה	טמונים,	ואת	אותם	סודות	
כדי	 הקדוש	 נחמן	 רבי	 פושט	 עליונים	
שאנחנו	האנשים	הרדודים	נבין	אותם.

בכל ניסיון או אכזבה צריך 
להוריד את הראש עד שהגל יעבור

הרב	מברסלב	מסביר	שהגל	בסיפור	
ומלאך	 השטן	 גם	 שהוא	 הרע	 יצר	 הוא	

ה”,	 ַהזֶּ ל	 ַהגַּ “ֵעד	 שכתוב:	 כמו	 המוות,	
הספינה.	 את	 להטביע	 רוצה	 והוא	
והמשברים	 הגלים	 כל	 הוא	 הזה	 והגל	
שעוברים	על	היהודי	בחייו,	כמו	שכתוב:	
יָך	ָעַלי	ָעָברּו”)תהילים,	 ֶריָך	ְוַגלֶּ בָּ ל	ִמְשׁ “כָּ
מב(,	כל	הניסיונות,	הנפילות,	האכזבות,	
עובר	 שהאדם	 הצלחה	 וחוסר	 מריבות	

בחייו	על	פני	האדמה.
יבמות	 במסכת	 שהגמרא	 כמו	
מספרת	על	רבי	עקיבא	שכמעט	וטבע	
הוא	 אז	 ניצל,	 איך	 אותו	 וששאלו	 בים,	
לו	 וגל	שבא	עלי	נענעתי	 גל	 “כל	 אמר:	
בראשי	וניצלתי”,	כל	מפח	נפש,	הפסד,	
אכזבה	או	צער	שבא	עלי,	הורדתי	את	
לעבור	 לגל	 ונתתי	 נלחמתי,	 ולא	 ראשי	

ואז	הרמתי	את	הראש	מחדש.
אז	הגל	זה	יצר	הרע	שרוצה	להעביר	
את	 להטביע	 כדי	 הזדונים	 המים	 את	

הספינה.

כאשר יש לאדם בעיה והוא 
מקבל באהבה, הוא זוכה למלכות 

דקדושה

שהספינה	 להסביר	 ממשיך	 הרב	
כמו	 חשוב,	 כלומר	 “ספון”	 מלשון	 זה	
ם	ֶחְלַקת	 י	ָשׁ שכתוב	על	משה	רבינו:	“כִּ
ְמֹחֵקק	ָספּון”	)דברים,	לג(,	וניצוץ	משה	
אומר	 והוא	 יהודי	 בכל	 נמצא	 רבינו	
לאדם	לעבוד	את	ה’	גם	כאשר	קשה	לו,	
לשטוף	 הרע	 יצר	 רוצה	 בדיוק	 זה	 ואת	

ולכבות,	וזה	המשימה	העיקרית	שלו.	
הניצוץ	הספון	הזה	הוא	החן,	שזה	כמו	
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נפילה,	 לאדם	 יש	 שכאשר	 שהסברנו	
צרה	או	בעיה	והוא	ממשיך	לעבוד	את	
ה’	ומוריד	את	הראש	ומצטמצם	ממש	
כמו	הלבנה,	אז	הוא	זוכה	לחן,	ואת	זה	

רוצה	יצר	הרע	לכבות	לאדם.	
שותק,	 והוא	 לאדם	 בעיה	 יש	 כאשר	
הוא	זוכה	למלכות,	כמו	אסתר	המלכה	
ואחר	 עמה,	 את	 גילתה	 ולא	 ששתקה	
ַמְלכּות”	 ר	 ֶאְסתֵּ ׁש	 ְלבַּ ”ַותִּ כתוב:	 כך	
נסעה	 אשתך	 אם	 אז	 ה(.	 )אסתר,	
והאוטו	 קמ”ש	 	140 על	 מהיר	 בכביש	
דו”ח	 לבית	 וקיבלת	 שמך,	 על	 כתוב	
באה	 והיא	 נקודות,	 ועשר	 	₪ 	1500 של	
עכשיו	 בעלי”,	 מצטערת	 “אני	 ואומרת:	
נבחנת	התשובה	שלך,	אם	אתה	אומר	
לה:	"איך	יכול	להיות	שאת	נוסעת	בכזו	
או	 אני	אקבל	שלילה	 ובגללך	 מהירות,	
קורס	נהיגה”,	או	שאתה	בוחר	במלכות	
מילת	 מוציא	 ולא	 ושותק	 דקדושה	
שה’	 מבין	 אלא	 מריבה,	 או	 האשמה	
רק	 גדולה,	 אחרת	 מצרה	 אותך	 פדה	

בעשר	נקודות	וקנס.

דוגמא ומופת איך מגיעים 
למלכות דקדושה

הגיעו	אלי	השבוע	לקבלת	קהל	בחור	
עומדים	 שלצערינו	 דתיים,	 לא	 ובחורה	
להביא	ילד	לעולם	ללא	נישואין,	הבחור	
הבחורה	 ואילו	 ימשיך	 שזה	 מעוניין	 לא	
לא	מוכנה	לוותר	על	ההריון.	היא	קבלה	
דקדושה	 מלכות	 ממש	 עצמה	 על	
קיבלה	את	רצון	ה’	באופן	מדהים,	ועוד	

שונות	 התחזקויות	 עצמה	 על	 קיבלה	
לסמינר.	 וללכת	 כשרות	 שבת,	 כמו,	
הכניסה	 חילונית	 בחורה	 איך	 תראו	
הנפילה	 לתוך	 האלוקית	 החוכמה	 את	
שלה,	ממש	מלכות	דקדושה	שעל	ידיו	
מתקבלים	כל	התפילות	ובקשות.	לאחר	
מהחדר,	 לצאת	 אותה	 בקשתי	 מכן	
והתחלתי	להוכיח	את	הבחור	והסברתי	
הוא	 ואז	 לו	בחיים.	 לו	מה	עלול	להיות	
התחיל	לבכות	והסכים	להתחתן	איתה	

כדת	משה	וישראל.

הדיבור של האדם יקבע את רמת 
הגאולה שתהיה לו

העולם	 “כל	 כותב:	 חי	 איש	 “הבן	
החיים	 כל	 	- בדיבור”	 תלוי	 וקיומו	 הזה	
ידבר	 של	האדם	תלויים	מה	הפה	שלו	
בשעת	כאב,	צער	או	דכדוך	כי	הדיבור	

של	האדם	הוא	הגאולה	שלו.
שבעשר	 בדיבור,	 נברא	 העולם	 “לכן	
מאמרות	ברא	ה’	את	העולם,	ואם	אדם	
החוטאת	 הנפש	 בו	 לקיים	 צריך	 חוטא	
קחו	 שיחיה	 תקנתו	 ומה	 תמות,	 היא	
אלא	 דברים	 תקרא	 אל	 דברים,	 עמכם	
לך	 כשיהיה	 נראה	מה	תדבר	 דיבורים”	
נזק	או	הפסד	בחיים,	האם	תאשים	או	

תקלל.
או	 קורבן	 יביא	 אומר	 אתה	 "שאם	
יעשה	צדקה	שמא	אין	לו,	אבל	דיבורים	
עושה	 האדם	 מה	 נראה	 בוא	 לו”,	 יש	
בשעת	מחלוקת	ואיזו	מילים	יוצאים	לו	

מהפה	בשעת	עלבון.
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“לא	אמרה	הגמרא	כל	שיש	לו	צעקת	
לגימה	על	חברו	ושותק”-	אפילו	גונב	לך	
אומר:	 ולא	 שותק,	 אתה	 הפרנסה,	 את	
”הוא	גנב	ורמאי,	והלוואי	והכסף	ילך	לו	
כי	 יתברך	 ה’	 זה	 הכל	 אלא	 לתרופות”,	

מגיע	לי.

אישה פשוטה מגיעה לדרגות 
עליונות של חן ומלכות דקדושה

השבוע	הגיעה	אישה	לקבלת	הקהל,	
ועוד	לפני	שנכנסה,	ביקשה	ממני	רשות	
בית	 את	 לשטוף	 הזכות	 את	 לה	 שאתן	

הכנסת	לפחות	פעם	בשבוע.
ילדים	 לה	 שיש	 סיפרה	 כך	 ואחר	
שברוך	ה’	גידלה	אותם	יפה,	ולפני	חצי	
שנה	בעלה	ביקש	ממנה	להתגרש,	אז	
היא	שמעה	אותי	אומר	בשיעור	שאישה	
כשרה	עושה	רצון	בעלה	ולמרות	שהיא	
לא	רצתה	את	זה,	היא	קבלה	ממנו	גט.	
עבר	 הוא	 שנה	 חצי	 לאחר	 ועכשיו	
משותק,	 שלו	 הגוף	 וחצי	 מוחי	 אירוע	
תחזיר	 שהיא	 ולילה	 יומם	 בוכה	 והוא	
שיכול	 מישהו	 לו	 ושאין	 הביתה	 אותו	
מספרת	 היא	 ממנה.	 חוץ	 בו	 לטפל	
שבינתיים	היא	בנתה	לה	מסגרת	חיים	
ואם	 תורה	 ושיעורי	 חוגים	 עם	 נעימה	
תצטרך	 היא	 בחזרה	 אותו	 תקבל	 היא	
להיות	איתו	כל	היום	ולוותר	על	כל	זה.	
צריכה	 היא	 היא	באה	לשאול	האם	 אז	

לחזור	אליו?
כי	 אליו,	 שתחזרי	 בטח	 לה:	 אמרתי	
הוא	האבא	של	הילדים	שלך	ובזכות	זה	

לבריאות,	 תזכי	 ועשרים	 מאה	 גיל	 עד	
והיא	 רופא,	 שום	 לראות	 תצטרכי	 ולא	

מיד	הסכימה.
מקבלות	 שגם	 פשוטות	 נשים	 תראו	
להם,	 שעושה	 מה	 בכל	 ה’	 מלכות	 את	
הרי	 שלהן.	 הדיבור	 על	 שומרות	 וגם	
ה’	 איך	 תראה	 להגיד:	 יכולה	 הייתה	
אותי	 זרק	 הוא	 לרשעים,	 מהר	 משלם	
רק	 לא	 והיא	 לו.	 עשה	 ה’	 מה	 ותראה	
עוד	 אלא	 רע,	 דבר	 שום	 אמרה	 שלא	
הלכה	בתמימות	עם	מה	שאמרתי	לה	

והחזירה	אותו.
לחן,	 גם	 זכתה	 הזאת	 האישה	
שהכניסה	את	החוכמה	לתוך	הנפילה,	
דקדושה	 למלכות	 גם	 זכתה	 ובנוסף	

ששמרה	על	דיבורה.

ה’ בודק כל מילה שיהודי מוציא 
מפיו

רבי	נחמן	אומר	שהגל	שרוצה	להטביע	
ומה	 “ספון”,	 מלשון	 הוא	 הספינה	 את	
האדם?	 של	 חשוב	 הכי	 הספון,	 החלק	
בתוך	 ה’	 יראת	 שהיא	 החן	 מידת	 זאת	
להטביע	 רוצה	 הוא	 זה	 ואת	 הנפילה	

לאדם.
הזוהר	הקדוש	אומר	שה’	בדק	במשך	
בבית	 היה	 הצדיק	 שיוסף	 השנים	 	12
היה	 הוא	 ואם	 שלו,	 מילה	 כל	 הסוהר,	
כנגד	 או	 ה’	 כנגד	 מילה	 איזה	 מוציא	
נהיה	 היה	 לא	 הוא	 וההשגחה,	 המזל	

מלך	לעולם.
מלכות	 זה	 האדם	 של	 הפה	 לכן	
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ידי	 על	 לזה	 זוכה	 והאדם	 דקדושה	
ובמיוחד	 תמיד,	 פיו	 על	 לשמור	 שיודע	

בזמן	דוחק	וצרה.

החטאים שמעכבים את הגאולה 
הם חטאי הברית והלשון

שביאת	 “ידוע	 כותב:	 חיים	 יוסף	 רבי	
המשיח	מתעכבת	על	רוב	משני	חטאים,	
אחד	הדיבור	ששם	ברית	הלשון,	והשני	
השחתה	הנעשית	בברית	המעור.	ושתי	
בפגעים	 ביאתו	 מעכבים	 האלו	 נקודות	
של	 כותל	 מתעבה	 מהם	 כי	 שלהם,	
הטומאה	המפסיק	בין	ה’	לישראל,	והנה	
שפתחו	 לחלון	 מדומה	 הפה	 פתיחת	
גדול”,	ה’	מסתכל	על	שני	דברים	באדם,	
אחד	מהם	זה	הלשון	והשני	זה	שמירת	
יַח	ִמן	ַהֲחֹּלונֹות	 גִּ הברית,	כי	ה’	הוא	“ַמְשׁ
ים”,	הברית	זה	סדק	קטן	 ֵמִציץ	ִמן	ַהֲחַרכִּ
כמו	החרכים,	אבל	הפה	פתוח	כמו	חלון	

ושם	כל	הגאולה	וההצלחה.
שלה	 שהילד	 לאישה	 אמרו	 אם	 אז	
מה	 כל	 אז	 עקום	 או	 הפוך	 הוא	 בבטן	
זה	לשתוק	שעה	 שהיא	צריכה	לעשות	
השתיקה	 “כי	 שלה.	 הגאולה	 וזה	 ביום	
בעת	הריב	עושה	תועלת	וטהרה	גדולה	
מהעוונות”-	שאדם	שותק	כשאדם	אחר	

מטיח	בו	ולא	מחזיר	אש.
“דהיינו	שיהיה	כאבן	שאין	לה	פה,	פיו	
שאמר	 כמו	 משיב,	 ולא	 וחתום	 סתום	
ואין	 שומע	 לא	 כאיש	 והיה	 המלך:	 דוד	
בך,	 פוגעת	 אשתך	 תוכחות”,	 בפיו	
“וזה	 מילה.	 אפילו	 לה	 עונה	 לא	 ואתה	

שיהיה	 השתיקה	 של	 השבח	 עיקר	
כאבן	שכולם	דורכים	עליה	ואין	לה	פה	
להתרעם,	ובעל	מידה	זאת	נקרא	חרש	
לנפשו	 תועלת	 שעושה	 פיקח,	 שהוא	
טהרה	 עשית	 שתקת,	 אם	 קל”,	 בדבר	
לאדם	 דומה	 וזה	 שלך.	 הנפש	 לכל	
שלקח	ברנר	ושרף	את	כל	העוונות	שלו.	
ֶאֶבן	 ָחַרׁש	 ”ַמֲעֵשׂה	 שכתוב:	 מה	 “וזה	

ּתּוֵחי	ֹחָתם”	)שמות,	כח(. פִּ

בסופו של דבר איך מנצחים את 
היצר הרע שרוצה להטביע את 

הספינה וזוכים לחן

אחרי	שהרב	לימד	אותנו	שהגל	זה	יצר	
הספינה	 את	 להטביע	 רוצה	 והוא	 הרע	
שהיא	החן	של	האדם,	ועל	הגל	יש	אש	

לבנה,	ולבן	זה	סמל	הטהרה.
אבל	יש	לבן	גם	ליצר	הרע	והוא	“לבן	
בטענות	 האדם	 את	 שגוזל	 הארמי”,	
של	צדק,	כמו	שלבן	אמר	ליעקב	שלא	
הבכירה,	 לפני	 הצעירה	 את	 נותנים	
לדמות	 מתחפש	 הרע	 יצר	 כלומר	
אתה	 לאדם:	 ואומר	 טהרה,	 עם	 לבנה	
אז	 לא,	 אם	 כי	 פלוני	 עם	 לריב	 חייב	
הוא	יגנוב	מאחרים,	כלומר	נותן	לאדם	
טענה	לעשות	עבירה	בטענת	דרך	ארץ	
ומצווה,	ואחר	כך	לבן	רודף	אחרי	יעקב	
טוען	 ועוד	 אותם	 לרצוח	 כדי	 ובנותיו	

שליעקב	אין	דרך	ארץ.
את	 מנצחים	 איך	 אותנו	 מלמד	 הרב	
מקלות	 ידי	 על	 וזה	 הרע,	 יצר	 אותו	
אהיה”,	 אשר	 “אהיה	 עליהם:	 שכתוב	



 

ט

ומקל	זה	בחינת	הדינים	והעונשים	של	
התורה,	כמו	שכתוב	בשולחן	ערוך	שלכל	
כדי	 אז	 ורצועה,	 מקל	 להיות	 צריך	 דיין	
לנצח	את	יצר	הרע	צריך	האדם	ללמוד	
מה	העונשים	של	התורה,	וכשהוא	ידע	
אותם	אז	הוא	יעדיף	להילחם	ביצר	הרע	

במקום	לקבל	את	עונשי	התורה.	
על	 שכתוב	 אהיה”	 אשר	 ו”אהיה	
המקל,	זה	כמו	שאומר	הרמב”ן:	כאשר	
איך	 עימך”-	 הווה	 אני	 עמי,	 הווה	 אתה	
יתנהג	עמו,	אם	 ה’	 כך	 שאדם	מתנהג,	
ויתרת	אז	ה’	יוותר	לך,	ואם	שתקת	גם	

ה’	ישתוק	לך.
ואז	אם	האדם	זוכה	לכבות	את	האש	
התורה,	 עונשי	 למידת	 ידי	 על	 הלבנה	
בדיוק	 עמו	 יתנהג	 שה’	 יודע	 ושהוא	
לחן	 זוכה	 הוא	 אז	 מתנהג,	 שהוא	 כמו	
מתקבלות,	 והבקשות	 התפילות	 וכל	
שעוד	 במצב	 להיות	 צריך	 היהודי	 כי	
לפני	שהוא	מדבר	אז	ה’	שומע	לו,	כמו	
ֶאֱעֶנה	 ַוֲאִני	 ִיְקָראּו	 ֶטֶרם	 “ְוָהָיה	 שכתוב:	
ה’	 ָמע”.	 ֶאְשׁ ַוֲאִני	 ִרים	 ְמַדבְּ ֵהם	 עֹוד	

יזכנו!!!!	

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

האמונה היא הדבר הכי יקר לאדם

סיפרו	זוג	יהודים	יקרים:	קנינו	דירה	חדשה	מהקבלן	באזור	ירושלים,	והנה	לאחר	מספר	חודשים	ירדו	

גשמי	ברכה	וכל	הדירה	נעשתה	מוצפת	במים,	ואנחנו	אובדי	עצות,	יושבים	ובוכים	ממש	כמו	הפסוק:	

“על	נהרות	בבל,	שם	ישבנו	גם	בכינו”...

פנינו	לקבלן	שבנה	את	הבניין	ולהפתעתנו	הוא	הסיר	את	האחריות	שלו	לגמרי	ואמר	שהנזילה	לא	

קשורה	אליו.	ברגע	הראשון	חשבנו	לריב	אתו	ולתבוע	אותו	בבית	המשפט,	אבל	אז	נזכרנו	בשעורי	הרב	

וכך	 ושאם	מקבלים	באמונה	אז	הכל	מסתדר,	 לריב	על	שום	דבר	 אייל	עמרמי	שליט”א,	שלא	שווה	

עשינו.	תקנו	את	הבית	על	חשבוננו	בסכום	לא	מבוטל,	וחכינו	לישועת	ה’.	והנה	לאחר	תקופה	של	חצי	

שנה	בלבד	עשינו	כמה	עסקאות	מוצלחות	מאוד	וה’	החזיר	לנו	יותר	מפי	שתיים)!(	מהסכום	שהוצאנו.	

אין	כמו	האמונה	בעולם,	גם	גרמה	לנו	להיות	בשלווה	ובשמחת	הלב	בתוך	הצרה,	וגם	הסירה	מאתנו	

את	כל	הצרות	והדינים.	ותודה	רבה	לכבוד	הרב	על	השיעורים	מצילי	החיים!.
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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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להזמנות
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052-9695044


