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055-9191732 בית שאן	חגי		
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053-5594439 טבריה	מ.	לוי	
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052-9592085 כרמיאל	עידו	רפאל	
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054-4281773 נהריה	ערן	
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050-9371476 קרית חיים	עופר	ביטון	
052-6994942 קרית שמואל אביעד	זנו	
055-6788517 קרית שמונה	עמוס	אליה		
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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	
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	
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בס”ד	
פרנסה,	רפואה	וכל	השפע
בזכות	סיפורי	צדיקים:

הזאת	 היפה	 בתורה	 כותב	 נחמן	 רבי	
כך:

יִקים,	 דִּ ִמצַּ ַמֲעִשּׂיֹות	 ּפּוֵרי	 סִּ ֶשׁ ע	 “דַּ
דֹול	 גָּ ָבר	 דָּ הּוא	 ָלֶהם,	 ֵאַרע	 ׁ שֶּ ה	 ִממַּ ַהְינּו	
ְבּתֹו.	ֲאָבל	 ְיֵדי	ֶזה	ִנְטָהר	ַמֲחַשׁ ְמֹאד,	ְוַעל	
יִקים.	 ַצדִּ ל	 ֶשׁ ַמֲעִשּׂיֹות	 ר	 ְלַספֵּ ר	 ֶאְפָשׁ ִאי	
ם	 ׁ ּמֹות	ַעְצמֹו	ְלַהשֵּ כֹול	ְלִהדַּ יָּ י	ִאם	ִמי	ֶשׁ כִּ
אֹור	 ין	 בֵּ יל	 ְלַהְבדִּ כֹול	 יָּ ֶשׁ ַהיְינּו	 דְּ ַרְך,	 ִיְתבָּ
י	 כִּ ְבָיכֹול,	 כִּ ַרְך	 ִיְתבָּ ם	 ׁ ַהשֵּ מֹו	 כְּ ְך	 ְוֹחֶשׁ
ֶנְגּדֹו	ַרע,	 יק	ֵיׁש	כְּ ל	ַצדִּ ל	ַמֲעֶשׂה	ֶשׁ ֶנֶגד	כָּ כְּ

ִעים,	 ל	ְרָשׁ ֶנְגּדֹו	ַמֲעִשּׂיֹות	ֶשׁ ׁש	כְּ יֵּ ַהיְינּו	ֶשׁ דְּ
ִצינּו	 מָּ גֹון	ֶשׁ ֶזה,	כְּ ּיֹוֵצא	בָּ ם	ָלֶהם	ֵאַרע	כַּ גַּ ֶשׁ
ֲאוִויר,	 ַרח	בָּ פָּ דֹול	ֶשׁ ָבר	גָּ יְנָחס	ָעָשׂה	דָּ פִּ ֶשׁ
ם	 גַּ ֶשׁ ע,	 ָרָשׁ ל	 ֶשׁ ַמֲעֵשׂה	 ֵיׁש	 ֶזה	 ּוְכֶנֶגד	
י	 כִּ ֶזה,	 בָּ ּיֹוֵצא	 כַּ ְוֵכן	 ֲאוִויר,	 בָּ ַרח	 פָּ ְלָעם	 בִּ

ת	ַהּטֹוב. ָהָרע	ְלֻעמַּ
יל	 ְלַהְבדִּ כֹול	 יָּ ֶשׁ ִמי	 ַרק	 הּוא	 ְוַהֶהְפֵרׁש	
ל	 ַהֶהְבדֵּ ֶדל	 ֹגּ יֹוֵדַע	 ֶזה	 ְך,	 ְוֹחֶשׁ אֹור	 ין	 בֵּ
יִקים	 ַצדִּ ל	 ֶשׁ ַמֲעִשּׂיֹות	 ין	 בֵּ ֶשׁ ְוַהֶהְפֵרׁש	
ְטָרא	 ִמסִּ ֶזה	 י	 כִּ ִעים,	 ְרָשׁ ל	 ֶשׁ ְלַמֲעִשּׂיֹות	

בס”ד

גיליון קנ"ג - פרשת תצוה

תוכן העניינים:

ד אילו מתנות יפות נותן הקב”ה למי שמספר סיפורי צדיקים    

ה עיקר החשק של רבי נחמן בתורה על ידי מעשיות הצדיקים    

ה ה’ עושה חסד למי ֶׁשהִּׂשיַח ומספר סיפורי צדיקים     

ו שימו לב איזו עצה נתן הבעל שם טוב לרבי נחמן כדי שבתו תבריא   

ו הסיפור הראשון והמהפנט שמספר רבי נחמן לבתו בציווי הבעש”ט   

ז איזו ישועה נוראה עשה המהרש”א לאחר מותו     

ח בני הקהילה מגלים את גדולתו של “בן” המהרש”א     

ט 	 	 	 	 	 סיפורים	אישיים	מחזקים	 	

ט מויתור לא מפסידים, ועוד יותר מזה - זוכים לסיעתא דשמיא מיוחדת    

ג



 

ד

תּוב	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ תֹו,	 ִפלָּ תְּ ְיֵדי	 ַעל	 ה	 ׁ ְקֻדשָּ דִּ
ִלי	 א	 נָּ ָרה	 ַספְּ ח(:	 ב	 )מלכים	 ע	 ֱאִליָשׁ בֶּ
ְיֵדי	 ַעל	 ים	 סִּ ַהנִּ ָעָשׂה	 ֶשׁ ַהְינּו	 ֹדלֹות;	 ַהגְּ
ל	 ֶשׁ ַמֲעִשּׂיֹות	 ֲאָבל	 כז’(,	 )מגילה	 ה	 ִפלָּ תְּ
ּׁשּוף	אֹו	 ְחּבּולֹות	אֹו	כִּ ִעים	ֵהם	ַעל	ְיֵדי	תַּ ְרָשׁ
ר	 ִעקַּ ְטָרא	ָאֳחָרא,	ִנְמָצא	ֶשׁ ָבר	ַאֵחר	ִמסִּ דָּ
ין	 יל	בֵּ ּיֹוֵדַע	ְלַהְבדִּ ַהֶהְפֵרׁש	יֹוֵדַע	ַרק	ֶזה	ֶשׁ

ין	ַרע	ְלטֹוב. ְך,	ַהְינּו	בֵּ אֹור	ְלֹחֶשׁ
יל	 ְלַהְבדִּ ַעת	 ַהדַּ ֶזה	 לֹו	 ֵאין	 ֶשׁ ִמי	 ְוַגם	
ֲאִמין	 מַּ ֵלָמה,	ֶשׁ ְוכּו’,	ֲאָבל	ֵיׁש	לֹו	ֱאמּוָנה	ְשׁ
ָיכֹול	 ֶזה	 ם	 גַּ ”ל,	 נַּ כַּ יֵניֶהם	 בֵּ ׁש	 יֵּ ֶשׁ ל	 ַהֶהְבדֵּ
יִקים,	ֲאָבל	ָצִריְך	 ל	ַצדִּ ר	ַמֲעִשּׂיֹות	ֶשׁ ְלַספֵּ
רּוָרה	 בְּ ֵלָמה	 ְשׁ ֱאמּוָנה	 ָהֱאמּוָנה	 ְהֶיה	 תִּ ֶשׁ
ַעל	ְיֵדי	ָהֱאמּוָנה	ִיְהֶיה	ּדֹוֶמה	 ְמֹאד,	ַעד	ֶשׁ
ֵעיַנִיים	 בָּ ֲאִמין	 מַּ ֶשׁ ָבר	 ַהדָּ רֹוֶאה	 ִאּלּו	 כְּ לֹו	
ּמּוָבא	 כַּ ְוַגְלָיא,	 ְסִתים	 ִחיַנת	 בְּ ׁש,	 ַממָּ
ְוֶזה	 ס”ב(.	 בסי’	 )לעיל	 ַאֵחר	 ָמקֹום	 בְּ
ב(:	 פרשה	 )בראשית	 ְדָרׁש	 מִּ בַּ ּמּוָבא	 ֶשׁ
	– אֹור	 ְך:	 ַהֹחֶשׁ ּוֵבין	 ָהאֹור	 ין	 בֵּ יל	 ְלַהְבדִּ
ְך	–	ֵאּלּו	 יִקים,	ֹחֶשׁ ל	ַצדִּ ֵאּלּו	ַמֲעֵשׂיֶהם	ֶשׁ
ֲעִשּׂיֹות	 מַּ ֶשׁ ַהְינּו	 ִעים.	 ְרָשׁ ל	 ֶשׁ ַמֲעֵשׂיֶהם	
ּוְלֶהֶפְך	 אֹור,	 ִחיַנת	 בְּ ֵהם	 יִקים	 ַצדִּ ל	 ֶשׁ
ְך,	 ֹחֶשׁ ִחיַנת	 בְּ ֵהם	 ִעים	 ְרָשׁ ל	 ֶשׁ ַמֲעִשּׂיֹות	
ָיכֹול	 ְך	 ְלֹחֶשׁ ין	אֹור	 בֵּ יל	 ְלַהְבדִּ כֹול	 יָּ ֶשׁ ּוִמי	

”ל.	 נַּ יִקים	כַּ ל	ַצדִּ ר	ַמֲעִשּׂיֹות	ֶשׁ ְלַספֵּ
ם	ִניּצֹול	 ְבּתֹו,	גַּ ְוַעל	ְיֵדי	ֶזה	ִנְטָהר	ַמֲחַשׁ
ִחיַנת	 בְּ הּוא	 ַעת	 ַהדַּ ְלּבּול	 בִּ י	 כִּ רֹות.	 ִמצָּ
י	ֹמִחין	 ִאין	ָצרֹות,	כִּ ה	בָּ ַקְטנּות,	ּוִמזֶּ ֹמִחין	דְּ

יִנין. ִחיַנת	דִּ ַקְטנּות	ֵהם	בְּ דְּ
ֵהם	 יִקים	 ַצדִּ ל	 ֶשׁ ַמֲעִשּׂיֹות	 ְוִסּפּוֵרי	
תּוב:	 כָּ ֶשׁ מֹו	 כְּ ַגְדלּות,	 דְּ ֹמִחין	 ִחיַנת	 בְּ
אֹור	 ִחיַנת	ַהמָּ ֹדלֹות;	בְּ א	ִלי	ֶאת	ַהגְּ ָרה	נָּ ַספְּ

ְבּתֹו	 ַמֲחַשׁ ְמַטֵהר	 ֶזה	 ְיֵדי	 ְוַעל	 דֹול,	 ַהגָּ
ִחין	 ִכין	ִמֹמּ ֵהם	ִנְמָשׁ בֹות	ָרעֹות,	ֶשׁ ֲחָשׁ ִממַּ
רֹות	 ַהצָּ יק	 ַמְמתִּ ֶזה	 ְיֵדי	 ְוַעל	 ַקְטנּות,	 דְּ
ֹמִחין	 ִחיַנת	 ִמבְּ ֵהם	 ם	 לָּ ֻכּ ֶשׁ יִנים,	 ְוַהדִּ

”ל: נַּ ַקְטנּות	כַּ דְּ

אילו מתנות יפות נותן הקב”ה למי 
שמספר סיפורי צדיקים

את	 לנו	 מסביר	 הזאת	 בתורה	 הרב	
גודל	החשיבות	והמעלה	שאדם	מספר	
בתולדותיהם	ומעשיהם	של	הצדיקים.	

לאותם	 ארע	 מה	 שמספר	 אדם	
צדיקים	וכיצד	הם	עבדו	את	ה’,	מצליח	
להמתיק	 הזה	 הגדול	 הדבר	 בזכות	

לעצמו	את	כל	הצרות	והבעיות.
מגדיל	 הרב	 הר”ן”	 “שיחות	 ובספר	

וכותב:
ידי	סיפורי	מעשיות	של	צדיקים	 “על	
ממשיכים	אורו	של	משיח	ודוחה	הרבה	
חושך	וצרות	מן	העולם”	-	אדם	רק	יושב	
חי”,	 איש	 ה”בן	 על	 סיפורים	 ומספר	
החפץ	חיים,	תלמידי	הבעש”ט	הקדוש,	
או	 עטיה	 עזרא	 הרב	 איגר,	 עקיבא	 רבי	
מרן	הרב	עובדיה	ועל	איך	הם	עבדו	את	
על	 שבאו	 הניסיונות	 כל	 את	 ועברו	 ה’	

ידם	באמונה.
מושך	 האדם	 האלו	 הסיפורים	 ובכוח	
אורו	של	משיח	שזה	בעצם	אור	הגאולה,	
לקבל	 אפשר	 הסיפורים	 דרך	 כלומר	
גאולה	ולהיפדות	מכל	מיני	דברים	שעד	
ובנוסף	 היום	לא	הצלחנו	לצאת	מהם,	

להזיז	הרבה	מהחושך.
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ובספר	המידות	רבינו	הקדוש	מוסיף:	
שמספר	 מי	 	- נאים”	 לבגדים	 “וזוכה	
נאים,	 לבגדים	 זוכה	 צדיקים	 סיפורי	
לבגדים	 הצדיקים	 סיפורי	 בין	 והקשר	
על	 מספר	 האדם	 שכאשר	 הוא,	 נאים	
לעולם,	 אור	 מביא	 הוא	 אז	 הצדיקים	
ְׂלָמה”,	 שַּ כַּ אֹור	 “ֹעֶטה	 שהקב”ה:	 וכתוב	
כלומר	ה’	כביכול	לובש	את	האור	שאדם	

יצר	מסיפורי	הצדיקים	כבגד	עליו.
עשה	 שהאדם	 מידה	 כנגד	 מידה	 אז	
בגדים	 לאדם	 נותן	 ה’	 אז	 לה’,	 “בגד”	

יפים	שישמחו	אותו	בלבישתם.	

עיקר החשק של רבי נחמן בתורה 
על ידי מעשיות הצדיקים

הפשוט	 לדבר	 יש	 מעלה	 איזה	 תראו	
צדיקים,	 סיפורי	 ולספר	 לשבת	 הזה	

ובספר	“חיי	מוהר”ן”	כותב	רבי	נתן:	
“שמעתי	מפיו	הקדוש	)של	רבי	נחמן(	
העניין	של	 גודל	 על	 בעת	שדיבר	עמנו	
בעצמו	 שהוא	 ואמר	 צדיקים	 סיפורי	
ה’	 לעבודת	 התעוררותו	 עיקר	 כל	
צדיקים,	 מעשיות	 סיפורי	 ידי	 על	 היה	
הצדיקים	 ואמו	 אביו	 שבבית	 וסיפר	
הרבה	 ושמע	 הצדיקים	 שכיחים	 היו	
מסיפורי	הצדיקים	ועל	ידי	זה	היה	עיקר	
התעוררותו	לה’	יתברך	עד	שזכה	למה	

שזכה”.
שהכי	 שהדבר	 אומר	 הקדוש	 רבינו	
גרם	לו	לדבר	ולבכות	אל	ה’	זה	סיפורי	
צדיקים,	כי	בהם	הוא	הבין	איזה	דברים	
הם	עברו	בחיים	ואיך	עבדו	את	ה’	בכל	

החשק	 עיקר	 את	 לו	 גרם	 וזה	 מצב,	
והרצון	לה’	יתברך.

וקורא	 שיושב	 לאדם	 יש	 מעלה	 איזו	
ספר	על	איזה	צדיק,	או	מקריא	לילדים	

בכל	לילה	מסיפורי	הצדיקים.
בספרו	 כותב	 טוב	 שם	 שהבעל	 כמו	
בסיפורי	 שעוסק	 שמי	 טוב”	 שם	 “כתר	
המרכבה	 בתורת	 עוסק	 כאילו	 צדיקים	
בעולם	 גבוהה	 הכי	 התורה	 שהיא	

בפנימיות	ובנסתרות.				

ה’ עושה חסד למי ֶׁשהִּׂשיַח ומספר 
סיפורי צדיקים

בחיי	מוהר”ן	כותב	רבינו:
נתמתקים	 צדיקים	 סיפורי	 ידי	 “על	
שכתוב:	 וזהו	 חסד,	 ונמשך	 הדינים	
ֶחֶסד	 ְוֹעֶשׂה	 ַמְלּכֹו	 ְיׁשּועֹות	 יל	 ‘ַמְגדִּ
עֹוָלם’	 ַעד	 ּוְלַזְרעֹו	 ְלָדִוד	 יחֹו	 ִלְמִשׁ

)תהילים,	יח’(”.
הפסוק	 על	 יפה	 מהלך	 מביא	 הרב	
יל	 ”ַמְגדִּ ומסביר:	 בתהילים,	 הזה	
ְיׁשּועֹות	ַמְלּכֹו”	זה	כאשר	האדם	על	ידי	
הסיפורים	שמספר	על	מלכי	רבנן	שהם	
הצדיקים,	מגדיל	ומפאר	את	הנפלאות	
“ֹעֶשׂה	 זה	 בזכות	 ואז	 להם,	 עשה	 שה’	
חסד	 עושה	 ה’	 כלומר	 יחֹו”,	 ִלְמִשׁ ֶחֶסד	
למי	ֶׁשהִּׂשיַח	וסיפר	את	אותן	מעשיות.	

שימו לב איזו עצה נתן הבעל שם 
טוב לרבי נחמן כדי שבתו תבריא

בעל	“כוכבי	אור”	רבי	אברהם	בנו	של	
התורה	 שאת	 כותב	 טולצ’ין	 נחמן	 רבי	
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הזאת	גילה	רבינו	הקדוש	לאחר	שבתו	
היה	 נחמן	 ורבי	 גדול	 חולי	 חלתה	 אדל	

בצער	גדול.
גדול”	 ליד	מיטת	חוליה	בצער	 “וישב	
-	גם	רבי	נחמן	הקדוש	נפל	בצער,	וזה	
שמספרים	 האמת	 צדיקי	 של	 היופי	
על	 רק	 ולא	 שלהם	 הנפילות	 על	 גם	
י	 “כִּ שכתוב:	 וזה	 הגדולות,	 ההצלחות	
כד’(,	 )משלי,	 ָוָקם”	 יק	 ַצדִּ ִיּפֹול	 ַבע	 ֶשׁ
שרק	על	ידי	הנפילות	האלו	יכול	האדם	

להיות	צדיק.
הצדיקים	 שלכל	 לדעת	 וחשוב	
תאוות	 חשקים,	 נפילות,	 היו	 הגדולים	
בניהם	 ההבדל	 אבל	 לה’,	 ובגידות	
כי	 לקום	 ידעו	 שהם	 הוא,	 לאחרים	
הייתה	להם	הידיעה	שאף	אחד	לא	נולד	

מושלם.
הם	עברו	את	כל	מה	שאנחנו	עוברים,	
שכל	 יועץ”	 ה”פלא	 שכותב	 וכמו	
יצחק	 לאברהם,	 היו	 לנו	 שיש	 הקשיים	

וליעקב	ולכל	האבות	הקדושים.
אליו	 בא	 “וכשנרדם	 ומספר	 וממשיך	
אותו:	 ושאל	 טוב	 שם	 הבעל	 זקנו	 מור	
‘למה	אתה	שרוי	בצער’,	אמר	לו:	‘בתי	
טוב:	 שם	 הבעל	 לו	 אמר	 כך.	 כל	 חולה	
ְוֹעֶשׂה	 ַמְלּכֹו	 ְיׁשּועֹות	 יל	 ‘ַמְגדִּ כתוב	
את	 ותגדיל	 כשתספר	 יחֹו’,	 ִלְמִשׁ ֶחֶסד	
עושה	 זה	 ידי	 על	 רבנן,	 של	 הישועות	
הקב”ה	חסד	למשיחו”,	הבעל	שם	טוב	
אמר	לרבי	נחמן:	‘אם	תספר	ותגדיל	את	
איזה	חסד	 אז	תראה	 סיפורי	הצדיקים	

יהיה	לך	ואיזו	רפואה	ה’	ישלח	לבתך.

ציווי	 לפי	 לבתו	 ואמר	 התעורר	 “ואז	
אוסטרה	 בעיר	 כשהייתי	 הבעש”ט,	
סיפרו	לי	שבעיר	הזו	יש	פנקס	מהגאון	
בפנקס	 דף	 ובכל	 המהרש”א	 האלוקי	
כתוב	סיפור,	ומי	שרוצה	לקרוא	סיפור	

צריך	לשלם	דינר”.
כדי	 דינרים	 שלושה	 נתן	 נחמן	 רבי	
לקרוא	שלושה	סיפורים	על	המהרש”א	
וכך	רבי	נחמן	סיפר	לבתו	את	 הקדוש,	
שלושת	הסיפורים	הנהדרים	האלו	כדי	
לו	 שתקום	ממיטת	חוליה,	כמו	שאמר	

הבעל	שם	טוב.

הסיפור הראשון והמהפנט שמספר 
רבי נחמן לבתו בציווי הבעש”ט

נחמן	 רבי	 שסיפר	 הראשון	 הסיפור	
לבתו	מאותו	פנקס	הוא	כזה:	

קהילה	 של	 רב	 היה	 	 המהרש”א	
קטנה	בעיר	אוסטרה	והיה	לומד	עם	בני	
היה	 העיירה	 ובאותה	 היום,	 כל	 ישיבתו	
מנהג	שכל	רב	שבא	לפתוח	ישיבה	בעיר	
צריך	לבקש	רשות	מרב	העיר	הממונה	
הלך	 לא	 והמהרש”א	 המדינה,	 מטעם	

לקבל	את	אישור	רב	העיר.	
אותו	רב	דן	את	המהרש”א	לכף	זכות,	
שהוא	כל	היום	עוסק	בתורה	ולכן	אין	לו	
זמן	לבוא	אליו,	ולכן	החליט	שהוא	יבוא	
שמהרש”א	 לחכות	 במקום	 למהרש”א	

יבוא	אליו.
לא	 המהרש”א	 הגיע	 הרב	 וכשאותו	
ומיד	 כבוד,	 לו	 חלק	 ולא	 לכבודו	 קם	
אחר	כך	הגיע	איזה	בחור	צעיר	ולכבודו	
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המהרש”א	קם	וחיבקו	ונשקו.
נפגע,	עד	עכשיו	 אז	הרב	הזה	מאוד	
הוא	דן	את	המהרש”א	לכף	זכות	שהוא	
שהוא	 עכשיו	 אבל	 וכו’	 בתורה	 עסוק	
בשביל	 תורה	 לבטל	 יכול	 שהוא	 רואה	
לתת	כבוד	לבחור	הצעיר	הזה,	אז	קשה	
לבקש	 הגיע	 לא	 הוא	 למה	 להבין	 לו	

רשות	ממנו	לפתיחת	הישיבה.	
לך	 “תדע	 המהרש”א:	 לו	 אמר	 אז	
ייהרג	 שעות	 שתי	 עוד	 הזה	 שהבחור	
לא	 העיר	 רב	 כבוד”,	 לו	 חלקתי	 ולכן	
האמין	לדברי	המהרש”א	והחליט	שהוא	
שעתיים	 לידו	 הזה	 הבחור	 על	 ישמור	
לו	כלום,	 יקרה	 ויראה	למהרש”א	שלא	
בינתיים	היה	מישהו	מחוץ	לבית	הכנסת	
שטען	את	הרובה	שלו	ובטעות	נפלט	לו	
כדור	שפגע	בבחור	הזה	והרג	אותו	על	
כל	 איך	 ראה	 הזה	 הרב	 וככה	 המקום,	

דברי	המהרש”א	התקיימו	בדיוק.
לו	 אמר	 ואז	 המהרש”א,	 אל	 “ורץ	
עוד	 יביאו	לכאן	 ‘עוד	מעט	 המהרש”א:	
והביאו	 מדברים	 הם	 ועוד	 אחד,	 הרוג	
מאוד”,הרב	 הרב	 ונתבהל	 לעיר	 הרוג	
וביקש	 מאוד	 נבהל	 הזה	 המקומי	
לו	 סיפר	 ואז	 מהמהרש”א,	 הסברים	
לו	 שאמר	 הזה	 שהבחור	 המהרש”א	
הגלגול	 היה	 הוא	 שעתיים	 עוד	 שייהרג	
של	אחאב	בן	עומרי,	ולמרות	שהיה	מלך	
רשע	כמו	שכתוב:	“ַרק	ֹלא	ָהָיה	ְכַאְחָאב	
ְיהָוה	 ֵעיֵני	 בְּ ָהַרע	 ַלֲעׂשֹות	 ר	 ִהְתַמכֵּ ר	 ֲאֶשׁ
ּתֹו”	)מלכים	 ה	ֹאתֹו	ִאיֶזֶבל	ִאְשׁ ר	ֵהַסתָּ ֲאֶשׁ
א,	כא’(		חלק	לו	כבוד	בגלל	המלכות,	

לתקן	 כדי	 בגלגול	 חוזר	 הוא	 דור	 וכל	
עליו	 נגזר	 הזה	 ובדור	 מחטאיו,	 קצת	
למות	צעיר	וכדי	שיגיע	לשלמות	התיקון	
הוא	נכנס	למהרש”א	כדי	לבקש	ברכה,	
ועיכב	את	 ובגלל	שאותו	רב	לא	האמין	
אותו	בחור	בבית	הכנסת,	ה’	גלגל	את	
רובהו	 את	 שיטען	 מישהו	 שיהיה	 זה	

בחוץ	ויהרוג	אותו.
אבל	המשחית	לא	התפייס	ולכן	נתנו	
לו	רשות	להרוג	אדם	אחר	במקומו	וזה	
זה	 אותו	 שהרגו	 מה	 וכל	 השני,	 ההרוג	

בגלל	חוסר	האמונה	של	אותו	רב.
המהרש”א	 לרגלי	 נפל	 רב	 אותו	 ואז	
והתחנן	שילמד	אותו	את	דרכי	התשובה.
’התשובה	 המהרש”א:	 לו	 אמר	 “אז	
ותהיה	 מהרבנות	 שתסתלק	 היא	 שלך	
בהוראה”,		 תתעסק	 ולא	 עגלה	 בעל	
נהג	 להיות	 לו	 אמר	 אחרות	 במילים	

מונית	ולא	רב.
רבי	 שמספר	 הראשון	 הסיפור	 זה	

נחמן	לבתו.

איזו ישועה נוראה עשה המהרש”א 
לאחר מותו

הסיפור	השני	שסיפר	רבי	נחמן	לבתו	
הוא:

איזו	 היתה	 המהרש”א	 של	 בעיר	
דרכה	 עובר	 שהיה	 מי	 וכל	 כנסייה	 איזו	
והיה	שומע	את	צלצולי	הפעמונים	של	
הכנסייה	היה	מתנצר,	כלומר	היה	איזה	
כישוף	שם	ובגלל	זה	היהודים	נזהרו	לא	

לעבור	משם.
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שצלצולי	 כותב	 הקדוש	 הבעש”ט	
מזיקים	מאוד	 הפעמונים	של	הכנסייה	
לאדם,	ומי	ששומע	אותם	מביתו	ייזהר	

לסגור	את	החלון.
פקיד	 לאיזה	 הלכנו	 אחת	 )פעם	
הבית	 של	 עניין	 איזה	 בשביל	 בעירייה	
מאוד	 גדול	 מתנגד	 היה	 והוא	 הכנסת,	
שנכנסתי	 ואיך	 כנסיות,	 בתי	 בענייני	
אז	 כנסייה,	 צלצולי	 שמעתי	 למשרדו	
אמרתי	לו:	‘עכשיו	אני	מבין	למה	אתה	
מתנגד	לצורכי	בית	הכנסת,	הפעמונים	

משפיעים	עליך’...(
כל	 את	 למהרש”א	 סיפרו	 אופן	 בכל	
להם	 אמר	 והוא	 הכנסייה	 עם	 העניין	
ישימו	 מהעולם	 ייפטר	 הוא	 שכאשר	
אותו	על	המיטה	ועליו	יניחו	את	הספר	
אותו	 ויעבירו	 הגמרא	 פירוש	 עם	 שלו	
דרך	אותה	כנסייה,	ובזכות	הכוח	שיהיה	
“גדולים	 שכתוב:	 כמו	 מותו,	 אחרי	 לו	
יותר	מבחייהן”	 במיתתן	 צדיקים	
)מסכת	חולין(,	אז	הוא	יצליח	לבטל	את	

הכישוף.
ובאמת	כשהמהרש”א	נפטר	מהעולם	
ושמו	 הכנסייה	 מעבר	 דרך	 אותו	 לקחו	
הכמרים	 וכאשר	 גופתו,	 על	 את	הספר	
מיד	התחילו	 עוברים	 היהודים	 ראו	את	
להפעיל	 כדי	 בפעמונים	 לצלצל	
לשם	 שהגיע	 ואיך	 כישופיהם,	 את	
הוא	 לזוז,	 התחילה	 גופתו	 המהרש”א	
ישב	על	המיטה	ודפדף	בספר	שלו,	ומיד	
וכל	הכנסייה	על	 נפתח	בולען	באדמה	
נגמרה	 וכך	 באדמה	 נבלעו	 אנשיה	 כל	

הטומאה	שלהם.

בני הקהילה מגלים את גדולתו של 
“בן” המהרש”א

נחמן	 רבי	 שקרא	 השלישי	 והסיפור	
בספרו	של	המהרש”א	ומספר	לבתו	על	

מיטת	חוליה:
לבנות	 רצה	 המהרש”א	 אחת	 פעם	
הוא	 אז	 כסף,	 לו	 היה	 ולא	 מדרש	 בית	
עשה	כנס	והכריז	שמי	שיקנה	את	הזכות	
המהרש”א	 המדרש,	 בית	 את	 לבנות	

ידאג	שתתקבל	בקשתו	בשמים.	
ובאמת	בא	איזה	עשיר	ותרם	את	כל	
הסכום	העצום,	ושאל	אותו	המהרש”א:	
אותו	 לו	 ואמר	 בתמורה?’	 תרצה	 ‘מה	
לו	 ואמר	 כמוך’,	 בן	 רוצה	 ‘אני	 עשיר:	
המהרש”א	שקשה	לתת	לו	את	מבוקשו	
כי	הוא	ואשתו	עקרים	וגם	הם	לא	ראויים	

לגדל	בן	כזה.
לתת	 אפשרות	 יש	 זאת	 בכל	 אבל	
והיא	 שביקש	 הבקשה	 את	 להם	
תהיה	 עשיר	 אותו	 של	 אשתו	 שכאשר	
וכאשר	 ייפטר,	 בעלה	 אז	 לידה,	 לפני	
ובצוואה	 תמות,	 האימא	 ייוולד	 התינוק	
הם	ירשמו	שהמהרש”א	יגדל	אותו	כבן,	
והסביר	להם	שזאת	האפשרות	היחידה	
מוכנים,	 לא	 הם	 ואם	 הבקשה	 לקבלת	

אז	שיבקשו	דבר	אחר.
והם	 אשתו	 את	 שאל	 עשיר	 אותו	

הסכימו	לתנאים.
ובאמת	כך	היה	והעשיר	ואשתו	נפטרו	
את	 גידל	 והרב	 כמו	שאמר	המהרש”א	

הילד	הזה.
ציווה	 הוא	 המהרש”א	 וכשנפטר	
אבל	 הקהילה,	 את	 ינהיג	 הזה	 שהילד	
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מיוחד,	 בו	משהו	 ראו	 לא	 הקהילה	 בני	
היה	 לא	 הוא	 למהרש”א	 שבניגוד	 ועוד	

משתתף	בשמחות	ובלוויות	שלהם.	
העיר	 מחשובי	 אחד	 נפטר	 אחד	 יום	
הקהילה	 בני	 כל	 איך	 ראה	 הבן	 ואותו	
מרננים	על	זה	שאינו	מתכוון	להשתתף	
הפעם	 החליט	 ולכן	 שלו,	 בהלוויה	 גם	
ואך	שהגיע	להלוויה	 להשתתף	בלוויה,	
ביקש	לגלות	את	המיטה	של	אותו	מת.

“וראו	כולם	איך	מלאכי	חבלה	חטפו	
להם	 אמר	 ואז	 מהמיטה”,	 הנפטר	 את	
שהם	 אנשים	 מחשיבים	 שהם	 שבגלל	

מגיע	 לא	 הוא	 באמת,	 חשובים	 לא	
את	 הכירו	 ואז	 הקהילה,	 של	 להלוויות	
גדולתו,	עזבו	אותו	לנפשו	והבינו	שהוא	

ראוי	לרשת	את	כסאו	של	המהרש”א.
את	 לבתו	 לספר	 סיים	 נחמן	 רבי	
היא	 ומיד	 האלו,	 הסיפורים	 שלושת	

החלימה!
שבסיפורים	 לדעת	 האדם	 צריך	 ולכן	
פשוטים	על	הצדיקים,	מכל	דור	שיבחר,		
מאוד,	 גדולות	 ישועות	 להשיג	 יכול	
להמתיק	את	הדינים	ולהוריד	חסד	גדול	

לעולם!!!

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

במייל: b0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

מויתור לא מפסידים, ועוד יותר מזה - זוכים לסיעתא דשמיא מיוחדת

סיפרה	אישה	אחת:	‘בעלי	לא	נמצא	הרבה	בבית	בגלל	השתדלותו	להביא	פרנסה	לבית,	והילדים	
ברוך	ה’	מקסימים	אבל	ההתעסקות	איתם	לא	קלה	ובעיקר	שבחודשי	החורף	הם	חולים	לא	מעט.

יום	אחד	אמר	לי	בעלי	שאימא	שלו,	כלומר	חמותי,	תעבור	לגור	אצלנו	לתקופה	של	כמה	חודשים	
ושלא	 לדבר	 על	מה	 לו	שאין	 ואמרתי	 לריב	 אתו	 נכנסתי	 מיד	 בבית,	 עושה	 שיפוץ	שהיא	 איזה	 בגלל	
מתאים	לי	שהיא	“תסתובב	לי	בין	הרגליים”,	בעלי	לא	כל	כך	ידע	מה	לעשות	מצד	אחד	רצה	כל	כך	

לעזור	לאמו	ומצד	שני	תגובתי	באה	לו	בהפתעה.	
לאחר	שנרגעתי	קצת	החלטתי	לשאול	את	כבוד	הרב	אייל	עמרמי	שליט”א	מה	דעתו.	באמת	הצלחתי	

לשוחח	עם	כבוד	הרב	והוא	אמר	לי:	‘בטח	שתסכימי	ותראי	ישועות	גדולות’.
ואני	מעידה	 כאחד.	 ושמח	 הופתע	 והוא	 לבוא	 לאמו	 להגיד	 יכול	 לו	שהוא	 והודעתי	 לבעלי	 הלכתי	
וגם	הרגשתי	שינוי	לטובה	 חולים	אפילו	פעם	אחת,	 היו	 הילדים	לא	 שמהיום	שחמותי	הגיעה	אלינו,	

בהתנהגות	שלהם.
כמה	שמחתי	ששמעתי	לעצות	התורה	הנפלאות	של	הרב	ועל	הדרך	שימחתי	את	בעלי	ואת	חמותי.	
ואם	תרצו	עוד	הוכחה	לדברי	הרב,	אז	איך	שחמותי	חזרה	לביתה,	ממש	באותו	יום,	אחד	הילדים	הרגיש	

לא	טוב!
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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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