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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	
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ליקוטי	מוהר”ן	תורה	לט’

שיעור	חובה	איך	לבטל
את	כל	המקטרגים	מידית:

ָך	)דברים	 ָשְׂדָך	ִלְבֶהְמתֶּ י	ֵעֶשׂב	בְּ “ְוָנַתתִּ
לֹום	 ָשׁ עֹוֶשׂה	 יבֹות	 תֵּ י	 ָראֵשׁ 	– ֵעֶשׂב	 יא(.	
ִביָרה.	 ּוְשׁ ּדּוד	 ִשׁ ְלׁשֹון	 ָשְׂדָך,	 בְּ ְמרֹוָמיו.	 בִּ
ר	 בֵּ ְתגַּ מִּ ֶשׁ ְרָעבֹון,	 ֵאיֶזה	 יׁש	 ַמְרגִּ ָאָדם	 ֶשׁ כְּ
ׁש	לֹו	ׂשֹוְנִאים,	 יֵּ ֲאַוות	ֲאִכיָלה,	ֵיַדע	ֶשׁ ָעָליו	תַּ
ׂם	 ַהשָּ ִלְבָרָכה:	 ִזיְכרֹוָנם	 ֲחָכֵמינּו	 ַמֲאַמר	 כְּ
ׁש	 יֵּ ֶשׁ ּוִמי	 קמ”ז(,	 )תהלים	 לֹום	 ָשׁ בּוֵלְך	 גְּ
ים	 ׁש	לֹו	ָרִשׁ יֵּ ָידּוַע	ֶשׁ ה,	בְּ ַמטָּ ים	ִמלְּ לֹו	ָרִשׁ

ָצִריְך	 ֵכן	 בְּ קג’(.	 )סנהדרין	 ַמְעָלה	 ִמלְּ
ה	 ְתַאוָּ ַהמִּ ּלֹו	 ֶשׁ ֲהִמּיּות	 ַהבַּ ר	 בֵּ ּוְלַשׁ ד	 ְלַשׂדֵּ
ְלַבֲהִמּיּות.	 הּוא	 ָהְרָעבֹון	 ר	 ִעקַּ י	 כִּ ֶלֱאֹכל,	
סג’(:	 פ’	 )בראשית	 ְדָרׁש	 מִּ בַּ ָאְמרּו	 ם	 גַּ
ל	ָרָעב,	 א	ְקלֹונֹו	ֶשׁ א	ָזדֹון	ְוָיבֹוא	ָקלֹון	–	דָּ בָּ
ֹלא	 ר	 ֲאֶשׁ לו(:	 )יחזקאל	 תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ
ִנְמָצא,	 ּגֹוִים.	 בַּ ָרָעב	 ת	 ֶחְרפַּ עֹוד	 יְקחּו	 תִּ
ָלָאָדם,	 ָחְרִפים	 מְּ ׁ שֶּ ַמה	 ַהְינּו	 ֲחֹלֶקת,	 ַהמַּ

בס”ד

גיליון קמ"ה - פרשת ויחי

תוכן העניינים:

ד אדם שמתלונן פה בעולם למטה יכול להביא  עליו ח"ו קטרוגים מלמעלה   

ה לעשות שלום עם כל המקטרגים והמתנגדים לאדם למעלה ולמטה   

ה ההבדל הגדול שיש בין האדם לבהמה כאשר מגישים להם אוכל   

ו איך מבצעים את שידוד הבהמיות באופן מעשי     

ו שיטה מהירה להכניס את המקטרגים להקפאה עמוקה    

ז אדם יכול בשעת הסעודה לטרוף את כל המזיקים או להיות מטורף   

ז האדם יכול לאכול ולשתות והעיקר שיאכל בקדושה ולא יתלונן   

ח רבי נחמן הצליח לראות את אברהם אבינו רק לאחר ששדד את הבהמיות שלו באכילה 

ח עוד עצות נפלאות כיצד לשדד את הבהמיות של האדם באכילה   

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט ע"י ששרים ומודים לה' בשעת הניסיון, זוכים לישועה      

ג
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ה,	 ַהזֶּ ְוָרָעב	 ָרָעב.	 ִחיַנת	 בְּ ֶזה	 ְיֵדי	 ַעל	 א	 בָּ
ה,	הּוא	 ִחיַנת	ֶחְרפָּ ִחיַנת	ַמֲחֹלֶקת,	בְּ ַהְינּו	בְּ
)בראשית	 תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ָעְרָלה,	 ִחיַנת	 בְּ
ֵהם	 ְוָהָעְרָלה	 ָלנּו.	 ִהיא	 ה	 ֶחְרפָּ י	 כִּ לד(:	
לֹום,	 ִרית	ָשׁ ִבים	ַהבְּ ֹלׁש	ְקִליּפֹות,	ַהְמַסבְּ ָשׁ
ה	 לֶּ ִנְתגַּ ֲאַזי	 ָהָעְרָלה,	 ֶאת	 ִרים	 בְּ ַשׁ מְּ ּוְכֶשׁ
ֵיׁש	 ה,	 ְלַמטָּ לֹום	 ָשׁ ׁש	 יֵּ ּוְכֶשׁ לֹום.	 ָשׁ ִרית	 בְּ
לֹום	 ׁש	ָשׁ יֵּ ְמרֹומֹו.	ּוְכֶשׁ לֹום	ְלַמְעָלה	בִּ לֹו	ָשׁ
דֹול	 ה	ׂשַבע	גָּ ה	ְוִנְתַרבֶּ לֶּ ְלַמְעָלה,	ֲאַזי	ִנְתגַּ
י	יֹוֵסף	)שם	מז’(:	 בֵּ תּוב	גַּ כָּ מֹו	ֶשׁ עֹוָלם,	כְּ בָּ

ן	ֶזַרע	ְוִנְחֶיה”. תֶּ
רבינו	הקדוש	מברסלב	מלמד	אותנו	
בתורה	החשובה	הזאת	איך	אדם	מצליח	
בשמים,	 עליו	 שיש	 קטרוגים	 לבטל	
תלונות,	 לבטל	 האדם	 מצליח	 וכיצד	
טענות	וקושיות	שיש	עליו	מאנשים	פה	

בארץ.

אדם שמתלונן פה בעולם למטה 
יכול להביא  עליו ח"ו קטרוגים 

מלמעלה

בין	 ישיר	 קשר	 שיש	 מסביר	 הרב	
קושיות	 קטטות,	 מריבות,	 התלונות,	
לבין	 הזה	 בעולם	 שיש	 וטענות	

המקטרגים	שיש	עליו	בשמים.
בעלה	 על	 מתלוננת	 האישה	 כאשר	
לו	 אכפת	 ולא	 בעסק	 הוא	 היום	 שכל	
עליו,	 ויש	לה	טענות	 ומהילדים,	 ממנה	
אז	הבעל	צריך	לדעת	שאין	לו	שום	בעיה	
עם	אשתו,	אלא	שמהשמים	הדליקו	לו	
באמונה	 לקבל	 ותזכורת	 ביקורת	 נורת	
כדי	שלא	יהיו	לו		מלאכים	שמקטרגים	

עליו.	
הגמרא	במסכת	סנהדרין	כותבת:	

ָידּוַע	 בְּ ה,	 ַמטָּ ִמלְּ ים	 ָרִשׁ לֹו	 ׁש	 יֵּ ֶשׁ “ּוִמי	
ַמְעָלה”	ורש”י	מסביר	 ים	ִמלְּ ׁש	לֹו	ָרִשׁ יֵּ ֶשׁ
שאין	 “מי	 הוא:	 “רש”	 המילה	 שהסבר	
רוח	הבריות	נוחה	ממנו	ויש	לו	שונאים”,	
כלומר	אם	יש	על	האדם	כל	מיני	טענות	
המנהל	 מצד	 או	 אשתו	 מצד	 ותלונות	
שיש	 מראה	 זה	 אז	 האחרים	 והעובדים	
עליו,	 שמדברים	 מקטרגים	 הרבה	 לו	
נוצרו	מהעוונות	של	 והמקטרגים	האלו	
מחשבה	 בדיבור,	 פגם	 כאשר	 האדם	

ומעשה.
עוונות	 יש	 שלכולנו	 לדעת	 וצריכים	
רבים,	כמו	שכתוב:	“עוונותינו	רבו	מעל	

ראשנו	ואשמותינו	גדלו	עד	השמים”.
שנוצרים	 מלאכים	 יש	 לפעמים	
לא	 בינתיים	 הם	 אבל	 מהעוונות	
על	 העביר	 שהאדם	 בגלל	 מקטרגים	
מידותיו	או	נהג	בענווה,	אבל	ברגע	שאין	
לאדם	יותר	זכות	שהם	לא	יקטרגו	עליו	
אז	הם	מתחילים	לדבר	עליו	רעות	לפני	

ה’.
וכדי	לעזור	לאדם,	ה’	שולח	לו	סימן	
אנשים	 ופתאום	 ביקורת	 נורת	 כמו	
ולא	 אתו	 ולהתקוטט	 לריב	 מתחילים	
משנה	אם	הסיבה	היא	מוצדקת	או	לא.	

לעשות שלום עם כל המקטרגים 
והמתנגדים לאדם למעלה ולמטה

שאפשר	 לנו	 מסביר	 הקדוש	 הרב	
ואת	 למעלה	 הקטרוגים	 את	 לבטל	
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ארוכה	 דרך	 ידי	 על	 למטה	 התלונות	
וצדקה	 ותפילה	 “ותשובה	 שהיא:	

מעבירים	את	רוע	הגזירה”.
ומתחיל	 תשובה	 עושה	 כשאדם	
כמו	 תפילה	 עושה	 אמונה,	 ללמוד	
יש	 אז	 יכולתו	 כפי	 צדקה	 ונותן	 שצריך	

ביכולתו	לבטל	את	אותם	מקטרגים.
בה	 שיש	 הארוכה	 הדרך	 זאת	 אך	
תהליך,	אבל	יש	פעמים	שהאדם	צריך	
את	 להכניס	 כדי	 ומהיר	 מיידי	 משהו	
כל	 את	 ולעצור	 להקפאה	 המקטרגים	
אנשים	 עם	 לו	 שיש	 והריבים	 התלונות	

בעולם	הזה.
לנו	איך	 גילתה	 רבינו	אומר	שהתורה	

עושים	את	זה:
כתוב	בקריאת	שמע	שאנחנו	אומרים	
ָך	 ִלְבֶהְמתֶּ ָשְׂדָך	 בְּ ֵעֶשׂב	 י	 “ְוָנַתתִּ יום:	 כל	
עשב	 יא’(,	 )דברים,	 	” ְוָשָׂבְעתָּ 	 ְוָאַכְלתָּ
שלום	 “עושה	 של:	 תיבות	 ראשי	 זה	
צריך	 האדם	 אם	 כלומר	 במרומיו”,	
כל	 עם	 שלום	 לו	 יעשה	 שהקב”ה	
עליו,	 ידברו	 לא	 שהם	 כדי	 המקטרגים	
כמו	שה’	עושה	בין	כל	הניגודים	למשל	
לגרום	 רוצה	 והאדם	 והמים,	 האש	 בין	
אותו	 להשמיץ	 להפסיק	 הזה	 למקטרג	
אתם	 ‘איך	 הזמן:	 כל	 ולהגיד	 בשמיים	
נותנים	לאדם	הזה	טובות	כמו	פרנסה,	
כל	 כי	 לו’,	 מגיע	 לא	 והרי	 וכו’	 בריאות	
זה	 המקטרג	 המלאך	 של	 התפקיד	
שמגיע	 להיות	 יכול	 שלא	 לה’	 לקנטר	
בריאים	 ילדים	 הזה	 החוטא	 לאדם	

והצלחה.

זאת	אומרת	כל	המשימה	של	האדם	
זה	להשתיק	את	המקטרג	כמו	שכתוב:	
רבינו	 אומר	 זה	 ואת	 ָׂשָטן”,	 “ֲחֹתם	ֶּפה	
	 “ְוָאַכְלתָּ הקדוש	אפשר	לעשות	בשעת	

”,	כלומר	בזמן	הארוחה. ְוָשָׂבְעתָּ
עם	 שלום	 לאדם	 ייתן	 שה’	 כדי	
המתלוננים	 ועם	 למעלה	 המקטרגים	
ֵעֶשׂב”,	 י	 “ְוָנַתתִּ עליו	למטה	שזה	נקרא:	
תיבות	 ראשי	 זה	 כמו	שאמרנו	עשב	 כי	
של	“עושה	שלום	במרומיו”,	אז	האדם	
ָשְׂדָך	 צריך	לקיים	את	המשך	הפסוק:	“בְּ
ָך”,	כלומר	שכמו	שחורשים	את	 ִלְבֶהְמתֶּ
האדמה	אז	שוברים	את	כל	הגושים	כדי	
כך	 אז	 לחרישה,	 נוחה	 תהיה	 שהשדה	
צריך	האדם	לשדד	את	הבהמיות	שלו	
בזמן	 כלומר	 	,” ְוָשָׂבְעתָּ 	 “ְוָאַכְלתָּ בזמן	

האוכל.

ההבדל הגדול שיש בין האדם 
לבהמה כאשר מגישים להם אוכל

איך	שוברים	ומשדדים	את	הבהמיות?	
לאכול	 צריך	 הוא	 רעב	 אדם	 כאשר	
קצת	 לשבור	 יכול	 הוא	 אבל	 ולשבוע,	
ידי	שידחה	 על	 והתאווה	 הבולמוס	 את	
שכאשר	 דקות,	 בכמה	 האוכל	 את	
הוא	 וטעים,	 חם	 אוכל	 לאדם	 מגישים	
מחכה	אפילו	דקה	אחת	כדי	לשדד	את	

הבהמיות.
זה	לא	אומר	שאדם	לא	צריך	לאכול,	
וחייב	 צריך	 אדם	 הנכון,	 הוא	 ההיפך	
יעכב	את	האכילה	בדקה-	 לאכול	אבל	
שתיים	ובזה	הוא	מסלק	את	הבהמיות	
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מהאוכל.
כאשר	השור	רואה	את	האוכל	שהגישו	
לו,	הוא	מיד	מתנפל	עליו,	ולכן	יש	איסור	
ִדיׁשֹו”,	הטבע	 בתורה:	“ֹלא	ַתְחֹסם	ׁשֹור	בְּ
על	 להתנפל	 זה	 והחיה	 הבהמה	 של	
האוכל	ואין	מציאות	לעצור	אותם	לפני	

האוכל.
אבל	האדם	שיש	לו	דעת	צריך	לכלוא	
את	הבהמיות	שלו	ולחכות	כמה	דקות	
בינתיים	 תהילים	 פרק	 איזה	 לקרוא	 או	

ורק	אז	יאכל.

איך מבצעים את שידוד הבהמיות 
באופן מעשי

לאדם	 שיש	 אומר	שכל	פעם	 הכלל	 	
אז	 טבעית	 היא	 ואפילו	 רעב	 תחושת	
בשמים,	 קטרוג	 עליו	 שיידע	שמתעורר	
הוא	 מקטרג	 אותו	 את	 להשתיק	 וכדי	
ידי	 צריך	לשדד	את	הבהמיות	שלו	על	
בכמה	 האכילה	 את	 משהה	 שהוא	 זה	

רגעים.
רבינו	 שכותב	 כמו	 היא	 נוספת	 דרך	
בחיי	ב”חובת	הלבבות”	שער	הפרישות,	
על	 גם	 בהמיות	 את	 לשדד	 שאפשר	
אוכלים	מאחד	המאכלים	 זה	שלא	 ידי	
אוכל	 האדם	 אם	 למשל	 שבסעודה,	
סעודה	דשנה	עם	הרבה	סוגי	מאכלים	
וסלט	אחד	שהוא	 והרבה	סוגי	סלטים,	
אוהב	הוא	לא	נוגע	בו,	כלומר	הוא	אוכל	
ושבע	אבל	מאכל	או	משקה	אחד	הוא	
שובר	 הוא	 זה	 ידי	 ועל	 ממנו,	 נהנה	 לא	

את	הבהמיות	שלו.

הבהמיות	 את	 משדד	 האדם	 וכאשר	
שלו	אז	ממילא	אין	עליו	גם	שום	טענות	
בו	 רואה	 אשתו	 ופתאום	 הזה.	 בעולם	
את	הטוב	ואומרת	לו	שהוא	הבעל	הכי	

מושלם	בעולם.
השתנה	 לא	 האדם	 שבאמת	 ואפילו	
אבל	בזה	שהוא	שבר	את	הבהמיות	שלו	
אז	הקטרוגים	בשמיים	נפסקו,	וממילא	
פה	 והתלונות	 שהטענות	 מזה	 נגזר	

בארץ	נפסקו	מידית.

שיטה מהירה להכניס את 
המקטרגים להקפאה עמוקה

יהודי	שטען	שהוא	מאמין	 אצלי	 היה	
בה’	יותר	מכל	הרבנים	יחד.

בעין	 הראיה	 את	 שאיבד	 סיפר	 הוא	
לה’,	 ולהודות	 לרקוד	 והתחיל	 אחת	
ובנוסף	יש	לו	מחלת	מעיים	וגם	על	זה	
ותשבחות	 שירים	 עושה	 הוא	 היום	 כל	
לה’	יתברך,	אבל	הוא	מספר	לי	שיש	לו	
וכפוית	 רעה	 היא	 נוספת	שאשתו	 צרה	

טובה.
אמרתי	לו:	‘פיך	מעיד	עליך	שאין	לך	
באמת	אמונה,	כי	אם	הייתה	לך	אמונה	

בחיים	לא	היית	מאשים	את	אשתך’.
תראו	כמה	היצר	הרע	מפיל	ועובד	על	
אמונה	 לו	 יש	 כאילו	 לו	 ומראה	 האדם	
מחשבות	 לו	 נותן	 ואז	 מהרבנים,	 יותר	
נעלמה	 לאן	 טובה,	 כפוית	 שאשתו	
נברא	 כזה	 דבר	 ועל	 פתאום?	 האמונה	

מקטרג	שמדבר	עליו	למעלה.	
אז	רבינו	מסביר	שכאשר	האדם	אוכל	
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כל	 לו,	 ומשדד	את	הבהמיות	 בקדושה	
להקפאה	 נכנסים	 עליו	 המקטרגים	
מתבטלים	 לא	 הם	 כלומר	 עמוקה.	
ולא	 הקפאה	 של	 במצב	 הם	 אבל	
יתבטלו	 הם	 כלום,	 לו	 לעשות	 יכולים	
יעשה	 האדם	 כאשר	 לגמרי	 ויכרתו	
בינתיים	 אבל	 וצדקה,	 תפילה	 תשובה,	
מצליח	האדם	בזכות	שבירת	הבהמיות	
להשתיק	את	המקטרגים	וגם	לסדר	את	
כאשר	 לו	 הראה	 שה’	 הביקורת	 נורת	

האישה	והילדים	התלוננו	עליו.
מטיל	 היה	 שהמזבח	 אומרים	 חז”ל	
שבשמים	 לאביהם	 ישראל	 בין	 שלום	
ומבטל	את	כל	הקטרוגים,	וכיום	שולחנו	
בשעת	 אז	 כמזבח,	 הוא	 האדם	 של	
כל	 את	 לעצור	 האדם	 יוכל	 האכילה	

המקטרגים	עליו.

אדם יכול בשעת הסעודה לטרוף 
את כל המזיקים או להיות מטורף

רבי	נתן	כותב:
במתינות		 שאוכל	 אכילה	 ידי	 “על	
יאכל	האדם	מה	 אוכל	בהלעטה”,	 ולא	

שרוצה	אבל	במתינות,	לאט	לאט.
שלא	 חי”	 איש	 ה”בן	 שאומר	 וכמו	
יחזיק	שני	מיני	מאכל	בידו,	כי	זה	דרך	

הלעטה.	
“ועל	ידי	זה	מתקן	את	שכלו	ונכנע	כל	
לאדם	 שיש	 הטיפשות	 כל	 הכסילות”,	

ששונא	את	חברו,	הכל	נכנע.
זה	 ידי	 על	 בלהיטות	 שאוכל	 “אבל	
ונחשך	 השכל	 על	 הכסילות	 מתגברת	

האמונה	 את	 גם	 האמונה”,	 אור	 אצלו	
האדם	יכול	לאבד	באכילה,	כמו	שכתוב:	
ֱאֹלקיָך”	 ה’	 ֶאת	 	 ַכְחתָּ ְוָשׁ ְלָבֶבָך	 “ְוָרם	

)דברים,	ח’(.
מוהר”ן”	 ב”חיי	 כותב	 נחמן	 ורבי	
נתון	 היה	 המקדש	 בית	 של	 שהמזבח	
ְנָיִמין	 בחלקו	של	טורף,	כמו	שכתוב:	“בִּ
וידוע	 מט’(	 )בראשית,	 ִיְטָרף”	 ְזֵאב	
ללמדך	 השולחן,	 כנגד	 הוא	 שהמזבח	
שהאדם	בזמן	האכילה	יכול	לטרוף	את	
כל	המקטרגים,	אבל	מצד	שני	אם	הוא	
להיות	 יכול	 הוא	 אז	 אוכל	בקדושה	 לא	
מטורף	ואז	הוא	צועק	ומצער	את	אשתו	

וילדיו.
טורף	 להיות	 האם	 לבחור	 יכול	 אדם	
מטורף	 חלילה	 או	 המקטרגים	 כל	 את	

לפי	האכילה	בקדושה.

האדם יכול לאכול ולשתות 
והעיקר שיאכל בקדושה ולא 

יתלונן

כותב	 מאפטא	 ישראל”	 ה”אוהב	
לא	 שהתורה	 ישראל”,	 “אוהב	 בספרו	

אוסרת	עלינו	לאכול	אלא	ההיפך:
אנחנו	 הראשונות	 הצרות	 “על	
על	 צרה	 מוסיפים	 והרבנים	 מצטערים,	
צרה	לסגף	גופותיהם	של	ישראל	ולגזור	
ה”אוהב	 נפשם”,	 בצום	 יענו	 כי	 עליהם	
להבין	 מצליח	 לא	 מאפטא	 ישראל”	
את	הרבנים	שמלמדים	את	עם	ישראל	

לצום.
איש	 של	 אכילתו	 כי	 שוכחים	 “והם	
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ישראל	ביום	אחד	שקולה	לפני	הקב”ה	
כתוב	 שכן	 יומיים,	 התענה	 כאילו	
בתשיעי	 ושותה	 “האוכל	 בברכות:	
בערב	 ועשירי”-	 תשיעי	 התענה	 כאילו	
להרבות	 צריך	 האדם	 הכיפורים	 יום	
נחשב	 זה	 הקב”ה	 ובשביל	 באכילתו	
כאילו	הוא	צם	יומיים,	מזה	רואים	שה’	

מעריך	את	האכילה	של	היהודי.
מסכימים	 הדור	 גדולי	 היו	 “ואילו	
כולם	 הצומות	 כל	 מבטל	 הייתי	 אתי,	
לרבות	י"ז	בתמוז	ועשרה	בטבת	והייתי	
באב	 תשעה	 צומות:	 שתי	 רק	 משאיר	
ויום	הכיפורים”,	לכן	האדם	יאכל	וישתה	
אבל	בקדושה	ובלי	להתלונן	על	האוכל	
או	 פתיתים’	 הזמן	 כל	 ‘למה	 ולהגיד:	
‘למה	האוכל	לא	טרי’	כי	ה”בן	איש	חי”	
וייפרע	 נחש	 יבוא	 אומר	שמי	שמתלונן	
ממנו,	ממש	כמו	שבני	ישראל	התלוננו	

על	המן	וה’	שלח	עליהם	נחשים.

רבי נחמן הצליח לראות את 
אברהם אבינו רק לאחר ששדד את 

הבהמיות שלו באכילה

במהירות	 יאכל	 "ולא	 כותב:	 נתן	 רבי	
האדם	 	- ָנא"	 "ַהְלִעיֵטִני	 מבחינת	 זה	 כי	
חי	 איש	 הבן	 במתינות,	 לאכול	 צריך	
כותב	שהכי	גרוע	לאדם	זה	לאכול	תוך	

כדי	שהוא	מקפיד	או	צועק	על	הילד.	
"רק	ירגיל	את	עצמו	במתינות,	ביישוב	

הדעת	ובדרך	ארץ".
מוהר"ן	 בחיי	 מספר	 נחמן	 רבי	
ביקש	 הוא	 אחת	 שלישית	 שבסעודה	
אבינו,	 אברהם	 את	 לראות	 מהקב"ה	

ואז	הוא	נרדם	בשעת	האכילה	ובא	אליו	
הקדוש	 טוב	 שם	 הבעל	 שלו,	 הסבא	
את	 לראות	 רוצה	 הוא	 שאם	 לו	 ואמר	
את	 לשדד	 צריך	 הוא	 אבינו	 אברהם	
הבהמיות	של	האכילה	שלו	ולדכא	את	

תאוות	האכילה.
רבי	נחמן	מעיד	שעד	אותו	סיפור	הוא	
התאוות	 כל	 את	 לגמרי	 לשבור	 הצליח	
ולאחר	 האכילה,	 מתאוות	 חוץ	 שלו	
לשבור	 הצליח	 נחמן	 רבי	 הזה	 המקרה	
וזכה	 הזאת	 התאווה	 את	 גם	 לגמרי	

לראות	את	אברהם	אבינו.
אמר	 לא	 טוב	 שם	 שהבעל	 לב	 שימו	
לרבי	נחמן	להפסיק	לאכול	או	לעשות	
את	 ולשדד	 לשבור	 רק	 אלא	 תעניות	
הפרקטיקות	 ידי	 על	 שלו	 הבהמיות	
ו"בחובת	 חי"	 איש	 ב"בן	 שכתובות	
אחד	 סוג	 יאכל	 שלא	 הלבבות"	

מהמאכלים	וישהה	את	האכילה.

עוד עצות נפלאות כיצד לשדד את 
הבהמיות של האדם באכילה

עוד	עצה	 לנו	 כותב	 הראב"ד	הקדוש	
כיצד	לשבור	את	הבהמיות	באכילה.

בשעת	 נמצא	 האדם	 שכאשר	
שאותו	 מהאוכל	 חלק	 ישאיר	 הסעודה	
ערב	 שהמאכל	 למרות	 אוכל	 לא	 הוא	
שבע	 כבר	 כשהאדם	 לחילופין	 או	 לו,	
וטעים	 חם	 בורקס	 איזה	 לו	 ומציעים	
שנפשו	מתאווה,	הוא	לא	נוגע	בו	כי	הוא	
בצורה	 יהיה	 כבר	 זה	 יאכל	 ואם	 	 שבע,	

בהמית.	
דברי	 את	 בספרו	 מביא	 יונה	 רבינו	
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הראב"ד:
בשר	 מלאכול	 האדם	 יעזוב	 "אל	
ולשתות	יין	כי	דייך	מה	שאסרה	התורה"	
-	אל	תהיה	יותר	מדי	צדיק	שלא	אוכל	
בשר	או	שותה	יין,	אלא	יאכל	וישתה	ורק	

יבדוק	שהכל	מהדרין.
תאב	 ובעודנו	 מאכלו	 בעת	 "אך	
לאכול,	יניח	מעט	לכבוד	הבורא"	-	אם	
אדם	אוכל	איזה	שקית	צ'יפס	חם	ונהנה	
יתברך,	 ה'	 לכבוד	 קצת	 ישאיר	 ממנו,	
את	 משדד	 שהוא	 בזה	 לו	 שמראה	

הבהמיות	שלו.
ותזכרנו	 מלחטוא	 תמנעהו	 זו	 "ודרך	
יותר	 לו	 ויעלה	 הבורא,	 אהבת	 את	

מתענית	אחת	בשבוע".
איזה	עצות	נפלאות	וקלות		נתנו	לנו	
ולשבור	את	תאוות	 רבותינו	כדי	לשדד	
רבינו	 זה	 ובזכות	 קצת,	 שלנו	 האכילה	
הקדוש	אומר	שכל	המקטרגים	למעלה	

והטוענים	נגדו	למטה	מתבטלים.	
כאלו	 עצות	 ללמוד	 שזכינו	 אשרינו	

טובות	מהספר	הקדוש	הזה!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

ע"י ששרים ומודים לה' בשעת הניסיון, זוכים לישועה

את	הסיפור	הבא	סיפר	יהודי	משכונת	"גאולה"	בירושלים:
נסעתי	עם	חברי	באופניים	החשמליות	שלנו	במרכז	שכונת	גאולה,	ולאחר	כמה	דקות	ירדנו	לקנות	
משהו	בחנות	מסוימת.	כשחזרנו	לכיוון	האופניים	פתאום	חברי	מגלה	שהמפתחות	של	האופניים	נעלמו	

לו.	שאלתי	אותו:	'כמה	מפתחות	היו?	והוא	ענה	שבסך	הכל	היו	שלוש	מפתחות.
חברי	ממש	נכנס	לעצב	מאיבוד	המפתחות	כי	לא	ניתן	לשחרר	את	האופניים	ובטח	שלא	להתניע	
אותן	בלעדיהם.	אמרתי	לו:	'הרב	אייל	עמרמי	תמיד	מלמד		בשיעורים	שכאשר	קורה	איזה	מקרה	מצער	
צריך	לשיר	ולהודות	לה'	ועל	ידי	זה	יוצאת	ישועה',	הוא	אמר	לי	שאין	לו	מצב	רוח	לשיר	ושאני	יעזוב	

אותו.
קצת	התעקשתי	אתו	ואמרתי	לו:	'מה	אכפת	לך	לנסות'.	ובאמת	התחלנו	לשיר	שירי	הודאה	לה'	
יתברך	והנה	עוד	לא	הגענו	לאופניים	ונמצא	מפתח	אחד	מתוך	השלושה.	אמרתי	לו:	'אתה	רואה	כבר	
קיבלת	שליש	ישועה,	בוא	נמשיך'	והוא	עוד	פעם	אמר	שהוא	שר	מספיק	ואין	לו	כוח	בשביל	זה,	כמובן	

שלא	ויתרתי	לו	והמשכנו	לשיר,	וממש	ליד	האופניים	נמצא	עוד	מפתח.
לא	הייתי	צריך	לשכנע	אותו	לשיר	עוד	ואיך	שהוא	הסתובב	נמצא	המפתח	השלישי	של	המנעול.	

איזה	ישועות	רואים	שמקבלים	באמונה	ושרים	לה'	ותודה	לרב	על	עצות	הזהב!!!
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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 

  

, הרב הצדיק דב קוק הכהן בן שושנה שליט"א
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