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לגרום	להנהגת	אדם	למשול
בהנהגת	חוה:

בתורה	 כותב	 מברסלב	 נחמן	 רבי	
מהות	 כל	 את	 בעצם	 הזאת	 היפה	

החסידות	של	ברסלב	ובכלל:
ְלָחָמה	ְוכּו’	)דברים	כא’(.	 י	ֵתֵצא	ַלמִּ “כִּ
)תהלים	 ִני	 ַצְרתָּ ָוֶקֶדם	 ָאחֹור	 ִתיב:	 כְּ
ֵסֶדר.	 כְּ ֹּלא	 ְוֶשׁ ֵסֶדר	 כְּ ִחיַנת	 בְּ ֶזה	 	– קלט(	
ָאֶלף	 ִחיַנת	 בְּ ֵסֶדר,	 כְּ ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ֶקֶדם	

ַר”ק	 ְשׁ תַּ ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ְוָאחֹור	 ֵסֶדר,	 כְּ ית	 בֵּ
ה,	 ְוַחוָּ ָאָדם	 ִחיַנת	 בְּ ְוֶזה	 ֵסֶדר.	 כְּ ֹּלא	 ֶשׁ
ִמּלּוי	ַאְלִפין	 ֵסֶדר.	הוי”ה	בְּ ֹּלא	כְּ ֵסֶדר	ְוֶשׁ כְּ
ִחיַנת:	 ה	הּוא	בְּ א	מ”ה	–	ָאָדם,	ְוַחוָּ יַמְטִריָּ גִּ
ה	ָקִריַנן	ָלּה.	 ַעל-פֶּ בְּ ה	ְותֹוָרה	ֶשׁ ַמְלכּות	פֶּ
)תהלים	 תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ּבּור,	 דִּ ְלׁשֹון	 ה	 ְוַחוָּ
ַהְינּו	 ַעת,	 דָּ ה	 ְיַחוֶּ ְלַלְיָלה	 ְוַלְיָלה	 יט’(:	

בס”ד

גיליון קמ"ט - פרשת בשלח

תוכן העניינים:

ד יש שמקבלים את הנהגת אדם כסדר ויש שמקבלים את הנהגת חוה והדברים נגד רצונם 

ה ההבדל בין מהות אדם למהות חוה      

ה הוכחות לכך שאדם מסמל את הנהגת החסד והרחמים וחוה את הנהגת הדין  

ו על ידי הִׁשְפלּות נותנים כוח להנהגת האדם )חסד( להתגבר על הנהגת חוה )דינים(  

ו דרך הענווה האדם יסדר את כל הבעיות שיש לו בחיים    

ז אפילו משה רבינו היה צריך שה’ יסתיר לו את האור המסנוור    

ז הפרנסה של האדם תלויה בכמה הוא דן אנשים לכף זכות    

ח איך הכל מתחבר כמו פאזל לתורה יפיפייה של רבינו הקדוש    

ח נוסחה בדוקה לדעת האם התפילה התקבלה או לא     

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט כוחה של האמונה בהקב"ה, ואמונה בחכמים      

ג



 

ד

ה. ַמְלכּות	פֶּ
י	ֵאין	 ם	כִּ ּבּור,	ַעל	ֵשׁ ְלכּות	ִנְקָרא	דִּ י	ַהמַּ כִּ
ְרצֹונֹו	 יֹוְדִעים	 ָהָעם	 ְוֵאין	 ָעם,	 ֹלא	 בְּ ֶמֶלְך	
ְבּתֹו	 ַמֲחַשׁ ה	 ְמַגלֶּ ֶלְך	 ַהמֶּ ֶשׁ כְּ ן	 כֵּ ִאם	 א	 ֶאלָּ
ר	ַהְנָהַגת	 ִעקָּ ּבּורֹו.	ִנְמָצא	ֶשׁ ּוְרצֹונֹו	ְלתֹוְך	דִּ
ְוֶזה	 ּבּור,	 דִּ ְיֵדי	 ַעל	 א	 ֶאלָּ ֵאינֹו	 ַמְלכּותֹו	
רֹוִאים,	 ָאנּו	 ֶשׁ ְוֶזה	 ה.	 פֶּ ַמְלכּות	 רּוׁש:	 פֵּ
ֵסֶדר,	 כְּ ֹּלא	 ֶשׁ ְלָאָדם	 הֹוֵלְך	 ְפָעִמים	 לִּ ֶשׁ
א	 ֶאלָּ ֵאינֹו	 ָבִרים	 ַהדְּ ל	 כָּ ל	 ֶשׁ ֵלמּות	 ְשׁ י	 כִּ
ַרְך,	 ִיְתבָּ ּבֹו	 ִרים	 ׁ ּוְמֻקשָּ ְמֻיָחִדים	 ֵהם	 ֶשׁ כְּ
י	 כִּ ַהִחּיּות.	 הּוא	 יּלּוי	 ְוַהמִּ ֵלמּות	 ׁ ַהשְּ י	 כִּ
ּנּו	ַהִחּיּות,	ֲאַזי	ִנְקָרא	 ק	ִממֶּ לֵּ ְסתַּ נִּ ֵאיָבר	ֶשׁ
מֹו	 ֶׂכל,	כְּ ִחין	ְוַהשֵּ רֹון.	ְוַהִחּיּות	ִהיא	ַהֹמּ ִחסָּ
ה	ְוכּו’,	 ַחיֶּ תּוב	)קהלת	ז(:	ְוַהָחְכָמה	תְּ כָּ ֶשׁ
ַח	ָמה”,	 ִחיַנת	“ָמה”	–	“ֹכּ ְוַהָחְכָמה	הּוא	בְּ
י	 כִּ ָאָדם,	 הּוא	 ּוַמה	 ֵחנּו.	 ֹכּ ַמה	 ינּו	 ַחיֵּ ֶמה	
ִמּלּוי	 בְּ ַהְינּו	הוי”ה	 ָאֶלף,	 ָלא	 בְּ ָאָדם	 ֵלית	
רּוְך	הּוא	הּוא	ִחּיּות	 דֹוׁש	בָּ ַאְלִפין.	ַהְינּו	ַהקָּ
)נחמיה	 תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ָבִרים,	 ַהדְּ ל	 כָּ ל	 ֶשׁ

ם. לָּ ה	ֶאת	ֻכּ ה	ְמַחיֶּ ט:(:	ְוַאתָּ
ה,	 ַחוָּ ַמְלכּות,	 ִחיָנה	 ַהבְּ ֹזאת	 ִנְמָצא	
ֶרת	ָלָאָדם,	ִלְבִחיַנת	“ָמה”,	 ׁ ִהיא	ְמֻקשֶּ ֶשׁ כְּ
ָלּה	 ֵיׁש	 ֲאַזי	 הּוא,	 רּוְך	 בָּ דֹוׁש	 ְלקָּ ַהְינּו	
הּוא	 רּוְך	 בָּ דֹוׁש	 ַהקָּ ֶשׁ ֶׂכל	 ַהשֵּ י	 כִּ ֵלמּות.	 ְשׁ
ה	 ְמַחיֶּ הּוא	 ֶזה	 בָּ ַמְלכּותֹו,	 ַהְנָהַגת	 בְּ ָשׂם	
ה.	 ַחיֶּ תְּ ַהָחְכָמה	 תּוב:	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ אֹוָתּה,	
ּוְמלֹוָאּה	 ָהָאֶרץ	 ַלה’	 כד(:	 )תהלים	 ְוֶזהּו	
ַמְלכּות,	 ה	 ַחוָּ ִחיַנת	 בְּ ַהְינּו	 ָהָאֶרץ,	 ֶשׁ כְּ 	–
ֵלמּות.	 ְמֹלאֹו	ּוִבְשׁ ֶרת	ַלה’,	ֲאַזי	הּוא	בִּ ׁ ְמֻקשֶּ
ה	ַמְלכּות	ְלַעְצמֹו,	 ִחיַנת	ַחוָּ ק	בְּ ַחלֵּ מְּ ּוִמי	ֶשׁ
ק	 ְמַחלֵּ ֶזה	הּוא	 בָּ 	– ֶאְמֹלְך	 א	 ֲאנָּ אֹוֵמר:	 ֶשׁ
ֲאַזי	 רּוְך	הּוא,	 דֹוׁש	בָּ ּוַמְפִריד	אֹוָתּה	ֵמַהקָּ

ר	ִחּיּוָתּה	–	“ָמה”,	 י	ִעקָּ ֵלמּות.	כִּ ְשׁ ֵאיָנּה	בִּ
ֶׂכל. ַהְינּו	ַהשֵּ

ַהּגֹויִים	 ַחְכֵמי	 ְבָכל	 י	 כִּ י(:	 )ירמיה	 ְוֶזה	
רּוׁש:	ִשְׂכָלם	 מֹוָך.	פֵּ ּוְבָכל	ַמְלכּוָתם	ֵמֵאין	כָּ
ַמְלכּוָתם,	 ֶאת	 ְלַהֲחיֹות	 דֹול	 גָּ ְך	 כָּ ל	 כָּ ֵאין	
ְלַעְצמֹו,	 ַמְלכּות	 ֶאת	 ק	 ְמַחלֵּ הּוא	 ּוְכֶשׁ
תֹוְך	 י	הּוא	בְּ כִּ ֵסֶדר,	 כְּ ֹּלא	 ֶשׁ ֲאַזי	הֹוֵלְך	לֹו	
ה,	 ַחוָּ ַמְלכּות,	 ַהְינּו	 ֵסֶדר,	 כְּ ֹּלא	 ֶשׁ ִחיַנת	 בְּ

ַר”ק. ְשׁ תַּ
ֶרת	 ׁ ְמֻקשֶּ ִהיא	 ה	 ַחוָּ ִחיָנה	 ַהבְּ את	 ֹזּ ּוְכֶשׁ
ֲאַזי	 הּוא,	 רּוְך	 בָּ דֹוׁש	 ְלַהקָּ ַהְינּו	 ְלָאָדם,	
ַכר,	 דְּ ִאית	 דְּ ֲאָתר	 בַּ י	 כִּ ֵסֶדר,	 כְּ לֹו	 הֹוֵלְך	
ן	)זוהר	חוקת	קפ”ג	 מָּ ר	תַּ ּה	ָלא	ִאְדכַּ ֻנְקבֵּ

ועיין	זוהר	בא	דף	לח	לט(.
ֵסֶדר	 כְּ ֹּלא	 ֶשׁ ה	 ַחוָּ ִחינֹות	 בְּ י	 כִּ ִנְמָצא	

ֵסֶדר”.	 ִלים	ַעל	ְיֵדי	ָהָאָדם	כְּ טְּ ִנְתבַּ

יש שמקבלים את הנהגת אדם 
והכל הולך כסדר ויש שמקבלים 
את הנהגת חוה והדברים הולכים 

נגד רצונם

גודל	 את	 מסביר	 הזאת	 בתורה	 הרב	
האדם	 נשמת	 על	 שיש	 המלחמה	

בשמים.
ֵני	 בְּ ֹבאּו	 ַויָּ ַהּיֹום	 “ַוְיִהי	 שכתוב:	 כמו	
ַגם	 בֹוא	 ַויָּ ה’	 ַעל	 ב	 ְלִהְתַיצֵּ ָהֱאלוקים	
מלחמה	 יש	 א’(,	 )איוב,	 תֹוָכם”	 בְּ ָׂטן	 ַהשָּ
גדולה	מאוד	בשמים	על	כל	נשמה	של	

יהודי	ויהודי.
“כי	 בפרשת	 אותנו	 מלמדת	 והתורה	
ולנצח	 הרע	 ביצר	 להילחם	 דרך	 תצא”	
ֱאלוקיָך	 ה’	 “ּוְנָתנֹו	 שכתוב:	 כמו	 אותו,	
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ָיֶדָך”,	אז	הרב	בונה	את	כל	המאמר	על	 בְּ
ֹאְיֶביָך	 ַעל	 ְלָחָמה	 ַלמִּ ֵתֵצא	 י	 “כִּ הפסוק:	
ְביֹו”	 ִשׁ ִביָת	 ְוָשׁ ָיֶדָך	 בְּ ֱאֹלֶהיָך	 ה’	 ּוְנָתנֹו	
ומלמד	אותנו	איך	לנצח	ולשבות	את	כל	
הסטרא	אחרא,	המקטרגים	וכל	מחנות	

הטומאה.
הרב	כדי	להסביר	מביא	את	המדרש	
פסוק	 מוזכר	 ושם	 פסוק,	 אותו	 על	
ִני	 ַצְרתָּ ָוֶקֶדם	 “ָאחֹור	 בתהילים:	 אחר	
הזה	 שהפסוק	 ָכה”,	 פֶּ כַּ ָעַלי	 ת	 ֶשׁ ַותָּ
בעצם	מתאר	שה’	ברא	את	אדם	וחוה	
בהתחלה	בשני	פרצופים,	מקדימה	היה	
ואחר	 האישה,	 היתה	 ומאחוריו	 האדם	
כך	ה’	ניסר	אותם	ועשה	שני	גופים,	וכך	
נהיו	לאדם	וחוה	נפרדים	כל	אחד	בפני	

עצמו.

ההבדל בין מהות אדם למהות חוה

רבינו	מסביר	את	המהות	של	פרצוף	
אדם	מול	פרצוף	חוה:

שלפי	 אותיות	 זה	 “אדם”	 המילה	
“א”	 האות	 את	 יש	 קודם	 הא-ב,	 הסדר	
מגיעה	 עולה	 כרונולוגי	 בסדר	 ואח”כ	
האות	 מגיעה	 מכן	 ולאחר	 “ד”	 האות	
וזה	 הסדר,	 לפי	 הולך	 זה	 כלומר	 “מ”,	
הסדר	 לפי	 לו	 שהולך	 האדם	 הנהגת	
לו	 יש	 בחיים,	 לו	 זורם	 שהכל	 בעולם	
בית,	בריאות,	פרנסה	וילדים	שהולכים	

בדרך	התורה	והכל	בסדר.
הפרצוף	 הנהגת	 את	 יש	 ולעומתו	
אחורית,	 הנהגה	 וזו	 חוה	 שזאת	 השני	
לפי	 הולכת	 לא	 “חוה”	 המילה	 ופה	

קודם	 הפוך,	 בסדר	 אלא	 הא-ב,	 הסדר	
מגיעה	האות	“ח”	ואח”כ	האות	“ו”	ורק	
שהיא	 הנהגה	 כלומר	 “ה”	 האות	 אח”כ	

לא	כסדר.
מסמלת	 חוה	 האדם,	 כמו	 ושלא	
הדברים	 לאיש	 זורם	 לא	 שבה	 הנהגה	
דירה	 לעבור	 רוצה	 הוא	 אם	 בחיים,	
רוצה	 הוא	 אם	 או	 רוצה,	 לא	 אשתו	 אז	
להרחיב	את	העסק	אז	השותף	מתנגד,	
ולא	 האדם	 רצון	 כנגד	 הנהגה	 היא	 זו	
כסדר,	ולכן	הנהגת	חוה	נקראת	הנהגת	

דין.

הוכחות לכך שאדם מסמל את 
הנהגת החסד והרחמים וחוה את 

הנהגת הדין

כתוב	בספר	יחזקאל:
ַמְרֵאה	 כְּ מּות	 דְּ א	 סֵּ ַהכִּ מּות	 דְּ “ְוַעל	
ָאָדם”,	כלומר	הנביא	רואה	את	ה’	יושב	
על	הכיסא	ומראהו	כדמות	אדם,	כלומר	
הוא	רואה	בעצם	את	שם	“הויה”	כדמות	
אדם,	בהנהגת	חסד	ורחמים,	שנותנים	
שלא	 למרות	 מתנות	 מהשמים	 לאדם	

מגיע	לו	וכל	חסרונותיו	מתמלאים.
)ה”א,	 אלפין	 במילוי	 “הויה”	 שם	 לכן	
כמניין	 	45 בדיוק	 יוצא	 ה”א(	 יו”ד,	 וא”ו,	

אדם.
הולך	 כאשר	 היא	 האדם	 הנהגת	 אז	
זה	 האישה	 והנהגת	 הסדר,	 לפי	 לאדם	
כאשר	לא	הולך	לאדם	כפי	הסדר	ולפי	

רצונו.
ַעת”	 ה	דָּ ולכן	כתוב:	“ְוַלְיָלה	ְלַלְיָלה	ְיַחוֶּ
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חוה,	 מלשון	 זה	 ה”	 “ְיַחוֶּ יט’(,	 )תהילים,	
דעתו	 ומגלה	את	 כאשר	האדם	מחווה	
על	ידי	הדיבור,	והדיבור	זה	תמיד	מסמל	
פה”,	 “מלכות	 שכתוב:	 כמו	 מלכות	
הדינים	 הנהגת	 בעצם	 זאת	 והמלכות	

של	הקב”ה,	“דינא	דמלכותא	דינא”.
מכל	המהלך	הזה	יוצא:

כי	 הדינים	 הנהגת	 את	 מסמלת	 חוה	
היא	מלשון	גילוי	ודיבור.	

על ידי הִׁשְפלּות נותנים כוח 
להנהגת האדם )חסד( להתגבר על 

הנהגת חוה )דינים(

צריך	 החסד	 את	 שמסמל	 האדם	
שמסמלת	 האישה	 על	 לשלוט	 לשאוף	
ל	 ִיְמָשׁ “ְוהּוא	 שכתוב:	 כמו	 הדינים,	 את	
קבע	 ה’	 כך	 כי	 ג’(,	 )בראשית,	 ְך”	 בָּ

בבריאה.
ה’	 של	 שהרחמים	 דואג	 האדם	 ואיך	
יתרבו	על	הדינים	ואז	ממילא	נוצר	מצב	

שהאדם	שולט	על	חוה?
רבינו	 לנו	 מסביר	 בדיוק	 זה	 את	
איך	 הזאת,	 בתורה	 באריכות	 הקדוש	
בלי	קשר	למאזנים	של	האדם,	הרחמים	
של	ה’	תמיד	יגברו	על	הדינים,	עבירות	

והקטרוגים	של	הנהגת	חוה:
מן	הרפואה	שכמו	 רבינו	מביא	משל	
גורם	 זה	 איבר	שמתנתק	מהמוח	 שכל	
לאדם	 שיש	 איבר,	 באותו	 מוחי	 שיתוק	
כל	 את	 בה	 שיש	 אצבע	 איזו	 למשל	
החלקים	והיא	מחוברת	לגוף	אבל	היא	
מנותקת	מהמוח,	אז	אין	בה	חיות	והיא	

נקראת	איבר	מת.
כל	 את	 מחיה	 שהמוח	 אומרת	 זאת	
ה	 ַחיֶּ תְּ “ַהָחְכָמה	 שכתוב:	 כמו	 הגוף,	
של	 החוכמה	 ז’(,	 )קהלת,	 ְבָעֶליָה”	

האדם	מחיה	אותם.
והרב	מסביר	שאם	נחלק	את	המילה	
“ֹּכַח-מה”,	 ייצא	 לשתיים	 “חכמה”	
שהחוכמה	נותנת	לאדם	את	החיות	רק	
כאשר	הוא	מרבה	את	ה”מה”	שלו	שזה	
כמו	שכתוב	אצל	משה	 הִׁשְפלּות	שלו,	

רבינו	“ְוַנְחנּו	ָמה”	)שמות,	טז’(.
כשאדם	מבין	שהוא	כלום	בעולם	הזה	
לו	שום	דבר,	אז	הוא	מגביר	 ולא	מגיע	
את	ה-”ֹּכַח-מה”	שלו	ובעצם	נותן	חיות	
לכל	הגוף,	כלומר	הוא	נותן	כוח	להנהגת	
לכבוש	 החסד,	 הנהגת	 שהיא	 האדם,	
את	הנהגת	חוה,	שהיא	הנהגת	הדינים.		

דרך הענווה האדם יסדר את כל 
הבעיות שיש לו בחיים

כל	 כאשר	האדם	מצליח	לכבוש	את	
מה	שלא	הולך	לו	בחיים,	ונהיה	בבחינת:	
ַאּפֹו	 ָמה	בְּ ר	ְנָשׁ “ִחְדלּו	ָלֶכם	ִמן	ָהָאָדם	ֲאֶשׁ

ב	הּוא”	)ישעיה,	א’(,	 ה	ֶנְחָשׁ י	ַבמֶּ כִּ
כלומר	הוא	לא	מסתכל	על	העצלנות	
שלו	 שהשותף	 זה	 על	 או	 אשתו	 של	
עצמו	 את	 רואה	 אלא	 ראש,	 מקטין	
ידי	 על	 מהם,	 גרוע	 יותר	 הרבה	 שהוא	
זה	הוא	בעצם	מגביר	את	כוח	הִׁשְפלּות	
הנהגת	 כלומר	 אדם,	 הנהגת	 ואז	 שבו	

החסד,	פועלת	עליו	יותר.
החיים	 כל	 לזכור	 חייב	 האדם	 אז	
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בחיים	 כסדר	 לו	 הולך	 לא	 שכאשר	
או	 פרנסה	 בית,	 בשלום	 בעיות	 לו	 ויש	
בריאות	זה	בגלל	שהוא	מרגיש	גדלות,	
זלזול	וביקורות	בלב	על	אנשים,	ובאמת	
אפילו	 נמוך	 יותר	 להרגיש	 צריך	 האדם	
יזכה	 זה	 ידי	 ועל	 שבישראל.	 מהפחות	

תמיד	להנהגה	של	חסד	ולא	של	דין.

אפילו משה רבינו היה צריך שה’ 
יסתיר לו את האור המסנוור

יכול	 איך	 מסביר	 הקדוש	 נחמן	 רבינו	
להיות	שלפעמים	אפילו	רבנים	נופלים	
ולא	מצליחים	להרגיש	את	עצמם	נמוך	

מאחרים.	
“סנוור	 כזה	 מושג	 שיש	 אומר	 הרב	
מתקרבים	 הצדיקים	 כאשר	 האור”,	
מסתנוורים	 הם	 אז	 לאלוקות,	
וכעס	 יוצר	להם	שנאה	 וזה	 מהאלוקים	
על	מי	שלא	עובד	את	ה’	כלל,	או	שעובד	

אותו	אבל	לא	כמו	שצריך.
כמו	שאלישע	בן	אבויה	נכנס	לפרד”ס	
של	 למעמקים	 נכנס	 כלומר	 התורה	
התורה,	ובמקום	שזה	יגרום	לו	לקרבת	

ה’,	הוא	התרחק.
אור	 אותו	 את	 יסתיר	 שה’	 צריך	 ולכן	
י	ָעֶליָך	 ִתי	ַכפִּ שמסנוור,	כמו	שכתוב:	“ְוַשֹׂכּ
אמר	 ה’	 ֲאֹחָרי”.	 ֶאת	 ְוָרִאיָת	 ָעְבִרי..	 ַעד	
למשה:	‘אני	לא	אתן	לך	להסתנוור,	ולכן	
אני	אסתיר	לך	את	האור	הזה’,	כי	אפילו	
הזה,	 מהאור	 יסתנוור	 רבינו	 משה	 אם	
אז	הוא	ישנא	את	מי	שלא	עובד	את	ה’	
וזה	 ויכעס	על	הפושעים	כנגד	הקב”ה,	

דבר	אסור	כי	גם	באדם	שנמצא	בדיוטא	
הכי	תחתונה	יש	משהו	מהאלוקות.	

ולכן	האדם	חייב	להגדיל	אצלו	את	כוח	
הִׁשְפלּות	וירגיש	פחות	מכל	אדם	אחר,	
ואז	יזכה	להנהגת	אדם,	הנהגת	החסד,	
דין,		 הנהגת	 שהיא	 חוה	 הנהגת	 בלי	
הסדר,	 לפי	 הנהגה	 יקבל	 הוא	 וממילא	
הנהגה	של	חסד,	רחמים	וחמלה,	וינצל	
כפי	 שלא	 הנהגה	 שהיא	 חוה	 מהנהגת	

הסדר	ועם	הרבה	בעיות	ודינים.

הפרנסה של האדם תלויה בכמה 
הוא דן אנשים לכף זכות

רבינו	הקדוש	מברסלב	כותב	ב”ספר	
המידות”	על	אדם	שרואה	שנעלמים	לו	

המזונות:
מתמעטים	 האדם	 של	 “מזונותיו	
כשלא	דן	את	סביבתו	לכף	זכות,	וכתוב:	
‘ֵאיָכה	ָהְיָתה	ְלזֹוָנה	ִקְרָיה	ֶנֱאָמָנה	ְמֵלֲאִתי	
ִחים’	 ְמַרצְּ ה	 ְוַעתָּ ּה	 בָּ ָיִלין	 ֶצֶדק	 ט	 פָּ ִמְשׁ

)ישעיה,	א’(,	זונה	מלשון	מזונות.
היו	 שלא	 מסביר:	 רש”י	 בה,	 וילין	
אנשים	 זכות”,	 בו	 ימצא	 אולי	 מחכים	
לא	היו	מחכים	לבוקר	שאולי	ימצאו	על	
האדם	זכות	בינתיים,	אלא	היו	כועסים	

ומקפידים	מיד.
זכות,	 למצוא	 מחפשים	 שלא	 “כיוון	
מאבד	 אדם	 המזונות”,	 את	 מאבדים	
את	פרנסתו	על	ידי	זה	שלא	מוצא	זכות	

באנשים.
כוח	 את	 להגביר	 צריך	 האדם	 ולכן	
החכמה	הכוח	השכלי,	וזה	על	ידי	שהוא	
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מכניס	“ֹּכַח-מה”,	נותן	את	כל	כוחו	כדי	
עצמו	 את	 כלומר	ממעט	 “מה”,	 להיות	

לא	לדון	אף	אחד	לכף	חובה.	

איך הכל מתחבר כמו פאזל לתורה 
יפיפייה של רבינו הקדוש

“כי	 בפרשת	 הפסוק	 מובן	 עכשיו	
ְלָחָמה”,	שלא	הולך	 י	ֵתֵצא	ַלמִּ תצא”:	“כִּ
לאדם	לפי	הסדר	ונלחמים	ורבים	איתו	
ואם	זה	 כל	מיני	אנשים,	אם	זה	אשתו	

השותף	שלו	או	השכן.
ָיֶדָך”,	הקב"ה	יגרום	 “ּוְנָתנֹו	ה’	ֱאֹלֶהיָך	בְּ
לך	לנצח	את	מידת	הדין	ולהפוך	אותה	
ִביָת	 למידת	הרחמים,	ואיך?	על	ידי	“ְוָשׁ
ְביֹו”-	שממשיך	“מה”	לתוך	מחשבתו,	 ִשׁ
וכל	מקום	שנמשך	ממקום	גבוה	נקרא	
ִביָת	 רֹום	ָשׁ ֶׁשִבי,	כמו	שכתוב:	"ָעִליָת	ַלמָּ

ִבי".	 ׁ שֶּ
יתבטלו	 זה	 ידי	 "ועל	 כותב:	 ורבינו	
רצונך,	 נגד	 והרצונות	 המחשבות	 כל	
וזה	הסוד	נרמז	בעץ	חיים	בכוונות	של	

חודש	אלול”.
כל	 את	 לבטל	 רוצה	 האדם	 אם	 ולכן	
לעלות	 צריך	 הוא	 שלו,	 ההתנגדויות	
גבוה	ולמשוך	את	האלוקות	שזה	נקרא	

ֶׁשִבי	לתוך	המחשבה	שלו.
את	 למדתי	 אני	 שכאשר	 לכם	 תדעו	
לשיר	 פשוט	 התחלתי	 הזאת	 התורה	
ולרקוד	מרוב	התפעלות	איך	רבי	נחמן	
הקדוש	הביא	את	הגמרא,	זוהר,	קבלה,	
מדרשים	וכו’	למאמר	אחד	ועשה	מהם	

כאלו	מטעמים	מתוקים	לחיך.

נוסחה בדוקה לדעת האם התפילה 
התקבלה או לא

על	 דומה	 דבר	 כותב	 יקר”	 ה”כלי	
ְזָנבֹו”	)שמות,	 ַלח	ָיְדָך	ֶוֱאֹחז	בִּ הפסוק:	“	ְשׁ

ד’(.
את	 שיזרוק	 רבינו	 למשה	 אומר	 ה’	
ואם	 לנחש,	 וייהפך	 הארץ	 על	 המטה	
הוא	 אז	 הדינים	 את	 לבטל	 רוצה	 הוא	
הכי	 להיות	 כלומר	 לזנב,	 לרדת	 צריך	
ידי	שיוסיפו	 נמוך	בעולם	מכולם,	שעל	

שפלות	על	שפלותם	יקבלו	ישועה.	
על	 יורד	 בעבודה	 המנהל	 אם	 ולכן	
מה	 את	 ומבקר	 אותו	 ומוכיח	 האדם	
לכעוס	 צריך	 לא	 הוא	 עושה,	 שהוא	
כמה	 להגיד	 צריך	 אלא	 עליו,	 ולהתרגז	
המנהל	הזה	צודק,	ועוד	ימצא	בו	איזה	
בעדינות	 זה	 את	 שעשה	 טובה	 נקודה	

וכו’.
כלומר	האדם	צריך	לאחוז	בזנבו	של	
יותר	ממנו,	 ושפל	 ולהרגיש	עניו	 הנחש	
להשיג	 אפשר	 שפלות	 אותה	 ידי	 ועל	
רק	 שוכן	 ה’	 כי	 גדולה,	 אלוקים	 קרבת	

על	שפלי	הרוח	ונמוכי	הקומה.
האדמו”ר	מקומרנא	כותב	יסוד	גדול	
שממנו	האדם	יכול	לדעת	אם	תפילתו	
מיד	 לא,	 או	 הקב"ה	 לפני	 התקבלה	

כאשר	הוא	יוצא	מבית	הכנסת:
אם	הוא	יוצא	לחצר	בית	הכנסת	אחרי	
יותר	 סביבו	 שכולם	 ומרגיש	 התפילה,	
טובים	ממנו,	אז	ידע	בוודאות	שתפילתו	

התקבלה.
בדבר	 להשקיע	 צריך	 האדם	 כמה	
הזה,	של	לקנות	את	הענווה	והִׁשְפלּות,	
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להרגיש	תמיד	כמה	אחרים	טובים	יותר	
ממנו,	ובמיוחד	שרבי	נתן	כותב	שעיקר	
ועל	 זה	השפלות,	 התשובה	של	האדם	
ממנו	 מסיר	 וההכנעה	 השפלות	 ידי	

וזוכה	 והבעיות	 הדינים	 הנהגת	 כל	 את	
ולהנהגת	 ביותר,	 גדולות	 למעלות	

החסד	מאת	הקב"ה.
ה’	יזכנו!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-3978629

כוחה של האמונה בהקב"ה, ואמונה בחכמים

את	הסיפור	הזה	סיפר	יהודי	צדיק	מאחד	המושבים	בארץ:	
‘לפני	כמה	חודשים	החלטנו	אני	ועוד	כמה	חברים	לפתוח	כולל	אברכים	במושב	כדי	שנזכה	לברכה	
יש	מצב	בכלל	לאסוף	 והצלחה	בזכות	תורתם.	התחלתי	לעבור	בין	הדיירים	במושב	כדי	לראות	אם	
מימון	לאותם	אברכים	וכן	לספרים	וציוד	כדי	שיוכלו	ללמוד	בראש	שקט.	הצלחתי	לאסוף	קצת	כסף	
מהדיירים	אבל	זה	לא	היה	מספיק	כדי	לקחת	פרויקט	כזה,	ואז	דיברתי	עם	איזה	אדם	אמיד	שהכירו	
לי	וכשהוא	שמע	על	המהלך,	אמר	לי	שהוא	לוקח	את	כל	ההוצאות	עליו	והוא	ישלם	את	כל	הכסף	של	

השנה	הקרובה.
עשרה	 לאסוף	 מהר	 די	 הצלחתי	 ה’	 שברוך	 האמת	 האברכים,	 את	 לגייס	 והתחלתי	 מאוד	 שמחתי	
תלמידי	חכמים	מצוינים	שיישבו	וילמדו	כל	היום.	הגענו	לקראת	אמצע	החודש	ואני	מנסה	להתקשר	
לאותו	מממן	והוא	לא	עונה,	חשבתי	זה	מקרי	ונסתי	גם	בימים	הקרובים	ולא	הייתה	תשובה,	ואז	ביררתי	
דרך	מכר	משותף	והבנתי	שהוא	כנראה	מאוד	רצה	אבל	אין	לו	כרגע	כל	כך	אפשרויות	לממן	דבר	כזה.	
ניגשתי	לרב	אייל	עמרמי	שליט”א	ואמרתי	לו	 לא	ידעתי	מה	לעשות	כי	כבר	התחייבתי	לאברכים,	
זה	ושאני	 ואמר	שיש	באפשרותי	לעשות	את	 עיין	 שאני	רוצה	לגשת	לדין	תורה	עם	אותו	אדם.	הרב	
באמת	צודק,	אבל	יש	משהו	יותר	גדול	וזה	ללכת	עם	האמונה,	הרי	ה’	עומד	מאחורי	הכל,	אז	את	מי	

אני	בעצם	תובע.
חשבתי	וחשבתי		על	דברי	הרב	וקיבלתי	החלטה	אמיצה	שאני	לא	תובע	את	אותו	מממן	אלא	הולך	

עם	הקב”ה	באמונה	וביטחון.
והנה	לא	עוברים	כמה	ימים	וקורא	לי	ראש	המועצה	של	המושב	ואומר	לי	שהמועצה	ישבה	וחשבה	
ושהפרויקט	שעשיתי	עם	הקמת	הכולל	נכנס	להם	ללב	והם	רוצים	לממן	את	הכל	ובסכום	גדול	יותר	

ממה	שחשבנו.
תודה	רבה	לרב	הגאון	אייל	עמרמי	על	העצות	הכי	טובות	בעולם!	ותודה	לקב”ה	על	האמונה	הקדושה!
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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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