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גליון מס' ל"ג – עקב התשע"ט  -תוכן העניינים
להרבות בקירוב רחוקים אל ה' יתברך ע"י צדקה ודיבורי אמונה
ע"י כבוד חכמים מרבה יראה ואהבת ה'
תיקון לפגם בכבוד חכמים  -על ידי אכילה בקדושה בחינת מזבח
תיקון לפגמי המזבח ואכילה שלא בקדושה – על ידי אמונה וקירוב רחוקים
מרבה צדקה מרבה שלום – ע"י צדקה נטהר האויר ועוברים דיבורי האמונה
ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש – צדקה מרבה אמונה בעולם
צדקה לחכמים מפתח לקבלת התפילות
ככל היוצא מפיו יעשה – על ידי שמרבים בדיבורי אמונה וקדושה מתעורר הטוב
מצדיקי הרבים ככוכבים – מעלת המדבר טוב על ישראל
תיקון לניצוצות הקדושה שנטמעו בין הגוים על ידי צדקה ודיבורי אמונה
שבע יפול צדיק וקם – לעולם לא להתייאש מהנפילות
עבדו את השם בשמחה
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] מעלת לימוד תורה בשירה  -מטהרת נשמתו של האדם
ב] מעלת לימוד תורת החסידות
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להרבות בקירוב רחוקים אל ה' יתברך ע"י צדקה ודיבורי אמונה
ראשית' ,ועל ידי שהצדיק מוצא נקודות
טובות ביהודי אז בעצם הוא מביא את
הקב"ה עכשיו כביכול ליום ההולדת שלו,
שההולדה והמחשבה הראשונה של ה'
בעולם היתה למצוא בכל יהודי איזה משהו
טוב שה' יתפאר בו ,שאני אתגאה בעם
ישראל' ,עוטר ישראל בתפארה' ,שיהיה לי
מכם איזה כבוד ,שכל מה שברא ה' לכבודו
ברא ,וכשהצדיק מוצא את הנקודה טובה
הזאת אז הוא גורם ליום הולדת לה' ,והרב
הסביר שביום הולדת מקבלים אהבה
מהמלך ,כי כשיש יום הולדת למלך ,המלך
חונן ונותן לכל נתיניו מתנות אפילו שלא
מגיע להם ,וזה נקרא 'בחינת אהבה' ,הקב"ה
מוריד אהבה לעולם ,אהבת תורה ,אהבת
מצוות ,אהבת חסדים ,אהבת עבדות

בתורה י"ז מוהר"ן הסביר לנו ,שעיקר עבודת
הצדיקים בעולם היא למצוא את ההתפארות
של הקב"ה בכל יהודי ויהודי ,למצוא עוד
נקודה טובה ביהודי ,למצוא איזו מידה טובה
או תכונה טובה או איזו מצוה טובה ,זו עיקר
עבודת הצדיקים .צדיק זה מלשון להצדיק
את הבריות' ,ומצדיקי הרבים' ,צדיק מסתכל
על הרבים ומצדיק אחד אחד מהם ומוצא
בהם דברים טובים ,זו העבודה של הצדיק,
ואומר הרב שכשצדיק עושה את זה הוא
גורם ליום גנוסיא של ה' [כביכול יום
ההולדת של ה'] ,כי גורם להולדה של
המחשבה של ה' בבריאת העולם הזה,
שהיתה 'לברוא עולם כדי להתפאר בנשמות
ישראל'' ,ישראל אשר בך אתפאר'' ,בראשית
ברא אלוקים  -בשביל ישראל שנקראו
ב
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להקב"ה ,וגם יורדת לעולם יראה ,כי
כשלמלך יש יום הולדת אז כולם יראים
מהמלך ,כי רואים אותו בהדרו במלכותו
ובלבושו ,ומי גרם את יום ההולדת הזה?
הצדיק ,אז יוצא שהצדיק הוא צינור היראה
והאהבה ,שבגלל שהצדיק גרם את יום
ההולדת להקב"ה ,ועל ידי יום ההולדת של
הקב"ה יורדות יראה ואהבה לעולם ,ואם כן
מיהו הצינור שמוריד את היראה והאהבה ,זה
הצדיק שמחפש טוב בכל יהודי.
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הצדיקים ,זאת אומרת העביר עליהם איזו
ביקורת ,חשב עליהם מחשבות רעות ,דן
אותם לכף חובה ,והמהרהר אחר רבו
כמהרהר אחר השכינה ,אז ממילא הצינור של
הצדיק נסתם אליו ,ואז האור של היראה
והאהבה לא זורם אליו.

תיקון לפגם בכבוד חכמים  -על ידי אכילה
בקדושה בחינת מזבח
ומה התיקון? לימד אותנו הרב שמה שגורם
לו את הקדרות הזאת אלו אותם עוונות
ומקטרגים שהוא יצר ,והם הגורמים לו את
הקדרות בעבודת ה' ,ואור הצדיק לא יכול
להגיע אליו ,והדרך היא לבטל את היניקה של
אותם מקטרגים ,ולנתק את היניקה שלהם
זה על ידי תיקון פגם המזבח ,ומזבח זה
בחינת שולחן ,כלומר ארוחות וסעודות,
שאדם מקדש את האכילה שלו ,בכל פעם
שניגש לאכול ולא משנה אם הוא אוכל
שניצל עם אורז או אוכל פיתה עם פלאפל,
כל ארוחה שהוא אוכל ,ואין הכוונה לקפה,
אלא שאוכל ארוחת בוקר או ארוחת צהרים,
הוא עושה אותה בקדושה ,קודם כל אומר
את המזמורים כמו שאומר הזוהר ,שרב
המנונא סבא אף פעם לא היה מתחיל לאכול
לפני שהיה מבקש מהשם על המזונות שלו,
ומה היה אומר? 'מזמור לדוד ה' רועי לא
אחסר בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות
ינהלני' ,קודם כל אומר את המזמור הזה לפני
שהוא נוגס נגיסה ראשונה מהאוכל ,ומבין
'השם אני רוצה שקודם כל אתה תתן לי את
האוכל ,שאני אבין שאתה נתת לי אותו',
אחר כך אומר את המזמור השני שתיקנו לנו
רבותינו על חורבן בית המקדש [על נהרות
בבל ,תהילים קל"ז] כמו שהזוהר הקדוש
אומר 'מאן דמתעדן על פתוריה [אדם שנהנה
מהארוחה שלו] ונזכר בחורבן בית ה' הקב"ה
מחשיב לו כאילו בנה את בית המקדש',
כשאומר 'על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו
בזוכרינו את ציון' ,זה אדם שקידש את
האכילה שלו .כמובן שהוא גם אוכל בצורה

ע"י כבוד חכמים מרבה יראה ואהבת ה'
לכן ,אדם שמקורב לצדיקים ואוהב את
הצדיקים ,וחושב עליהם מחשבות טובות ודן
אותם לכף זכות ,תמיד מחפש את הדברים
הטובים שלהם ולא מתפתה לכל הלשון הרע
והרכילות שיש עליהם ,אז הוא זוכה שגם
אליו מגיעות האהבה והיראה ,זוכה לראות
שיש לו יותר כיסופים וחשק לעבודת ה' ,יש
לו חשק להתעלות ,יש לו יותר חשק
להתקרב להשם ,להידמות לצדיקים ,יש לו
חשק בתפילה וכמו שהסברנו 'יראת ה' היא
תתהלל'  ,יש לו חשק גדול לתפילות ,יש לו
מסירות נפש לתפילה ,יש לו עבודת התפילה,
הוא נותן בתפילה את כל מאודו כל כוחו וכל
נפשו ,ממש עד כדי שהוא מזיע וממש
מתרגש מהתפילה ,ולמה? כי יש לו אור
היראה ,יש לו אור האהבה ,ולמה יש לו את
אור היראה ואור האהבה? כי הוא סמוך
לצדיקים ו'טוב לצדיק טוב לשכנו'.
אבל הרב אומר שאם ח"ו אדם רואה שנחשך
אצלו אור היראה והאהבה והוא רואה
שהתפילות שלו רדודות ושהחשקים שלו
לעבוד את ה' או להתקדם אל ה' ,לשבור עוד
מידה רעה או לוותר למישהו ,לעשות חסד
לעוד אדם ,זה בא לו בכבדות ובלי חשק ,זה
נקרא קדרות וחשכות היראה ,עבודת ה'
נהיית אצלו קודרת ,מעונן חלקית ,לא כזה
בהיר ושמח ,ולימד אותנו הרב בתורה י"ז
למה זה קורה? בגלל שהאדם הזה פגם בכבוד
ג
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מכובדת כמו שלימד אותנו הרב בשיחות
הר"ן ,שהוא לא אוכל בבהילות אלא
במתינות ,אחד הדברים הכי חשובים
בקדושת האכילה שאדם לא אוכל בבהילות,
הוא לא אוכל בצורה של נחפזות אלא
במתינות ,אוכל בקדושה ובנכבדות ,הרב
הביא לנו דוגמא יפה שתמיד יחשוב שאדם
גדול נמצא על שולחנו ,איך היית אוכל אם
היה יושב פה אדם גדול ,אדם מכובד ,נשיא
בעמיו? איך היית אוכל לידו ובאיזו צורה?
כך באותה הצורה צריך לאכול תמיד ,וכמובן
לא לדבר לשון הרע באכילה ,לא כעס ולא
קפידות על אנשים ,אלא להקפיד על אמירת
דברי תורה.
א"כ זה נקרא שאדם מקדש אכילתו,
וכשאדם מקדש אכילתו הוא מביא לתיקון
פגם המזבח ואז ממילא הקדושה של האכילה
גורמת לטרוף את כל המקטרגים והמזיקים
שנוצרו סביבו ,כמו שאמרו רבותינו מזבח
בחלקו של טורף ,מזבח נמצא אצל בנימין,
ועל בנימין אמר משה רבינו 'בנימין זאב
יטרף ,בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל' ,לכן
האכילה בקדושה יוצרת טריפה לכל אותם
מזיקים ,שעל ידי שאתה אוכל בקדושה זה
כנגד קרבן במזבח ,כמו שאמרו רבותינו
'בזמן שבת המקדש היה קיים היה מזבח
מכפר על האדם היום שאין בית המקדש
קיים שולחנו של אדם מכפר עליו' ,על
השולחן שלך אתה מכפר על העבירות שלך,
אז א"כ כשאדם אוכל בקדושה הוא זוכה
לטרוף את כל המזיקים ,וזה גורם להחזיר לו
את אור היראה והאהבה שהצדיק הוריד
לעולם למרות שהוא פגם בכבוד הצדיק.
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העולם ,הרי זה מול זה עשה האלוקים ,כמו
שאתה טורף את כל המזיקים על ידי אכילה
בקדושה ,ע"י אכילה שלא בקדושה אתה
נותן כח ועוצמה לכל מחשבות הכפירה
שנמצאות בעולם ,נותן להם כח להעצים את
עצמם ולגדל את עצמם ,כשאתה אוכל שלא
בקדושה חלילה ,לא אומר מזמורים ,לא יושב
בצורה מכובדת ,לא אמרת ברכות כהלכתן
ח"ו ,זה נקרא פגם המזבח ואמר לנו הרב
(ליקוטי מוהר"ן ,תורה י"ז אות ד) 'כִּ י כָּל
הָּ עֲ בו ָֹּדה ז ָָּּרה אֵ ין לָּהֶ ם כחַ כִּ י ִּאם ִּמפְּ גַם
הַ ִּמזְּ בֵ חַ ' .אנחנו רואים כל מיני פילוסופיות
שיטות ודעות ,כל זב ומצורע יכול לבוא
ולדבר ולהגיד מה נכון לעולם ומה לא נכון
לעולם ,וזה הכל כפירה .מאיפה יש לו כח כזה
אדיר? והעולם תומך בו? וכולם מפגינים
בשבילו? זה בא מפגם המזבח ,ומה זה פגם
המזבח? כשאני יושב לאכול שלא בקדושה,
אכלתי אבל לא עשיתי מזה קדושה ,לא
אכלתי לפני ה' אלוקיכם ,כמו שאומר האור
החיים הקדוש עה"פ (דברים י"ב ,ז') 'וַ אֲ כַלְּ ֶתם
ּושמַ ְּח ֶתם בְּ כֹל ִּמ ְּשלַח
ָּשם לִּ פְּ נֵי ה' אֱ ֹל ֵקיכֶםְּ ,
י ְֶּדכֶם אַ ֶתם ּובָּ ֵתיכֶם' ,שאם האכילה של אדם
היא לפני ה' אז לאחר האכילה באה לו
שמחה עצומה ,ושמחה זה עבודת ה' ,עבודת
ה' הגדולה ביותר.

מרבה צדקה מרבה שלום – ע"י צדקה
נטהר האויר ועוברים דיבורי האמונה
עוד אמר לנו הרב איך לתקן את כל האכילות
הלא קדושות שלנו שכבר אכלנו ,על ידי
שאני מחזיר אנשים בתשובה ,לקרב רחוקים
לאמונה ,כי על ידי שאכל שלא בקדושה אדם
הרבה עבודה זרה בעולם ,לכן כנגד זה צריך
לקרב גרים בעלי תשובה לאמונה' ,אבל אני
לא אחד כזה אני לא מומחה ,אני לא יודע
איך לקרב אנשים' ,אז אמר הרב אתה צריך
לטהר את האויר ,לעשות אויר סטרילי,
כשאתה תעשה אויר סטרילי ממזיקים אז
כשהצדיקים ידברו דברי תורה ,דברי התורה
האלו יגיעו לכל מקום שנמצא כופר בעולם,

תיקון לפגמי המזבח ואכילה שלא בקדושה
– על ידי אמונה וקירוב רחוקים
עוד אומר הרב ,איך מתקנים את כל אותם
אכילות שלא בקדושה שאכל האדם עד
עכשיו? כשאדם אוכל שלא בקדושה הוא
בעצם נותן יניקה לכל העבודות זרות של
ד
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ויחדרו לתוך ליבו ,והוא לבד ימאס בעבודה
זרה שלו ,הוא יגלה בכל עבודה זרה שלו
סתירות מיניה וביה ,ויזרוק אותה על ידי
הדיבורים של הצדיק ,ואיך אני מטהר את
האויר? אומר הרב על ידי אהבה ,ואיך אני
מרבה אהבה? בנתינת צדקה ,כשאתה נותן
צדקה הצדקה מביאה שלום' ,מרבה צדקה
מרבה שלום' ,ושלום זה אהבה ,לכן אומר
הרב שאדם ייתן צדקות לרוב ירבה אהבה,
אבל קשה לתת צדקות לרוב ,אם כן מה
יעשה? אומר הרב שעל ידי שנותן לאדם
שהוא נשמה כללית נמצא שנותן צדקות
לרוב ,ומה זאת נשמה כללית? נשמה של
אדם תלמיד חכם ,נשמה של עובד ה' שיש לו
תלמידים עובדי ה' אז הוא נקרא נשמה
כללית ,הכל תלויים בו ,זאת אומרת שיראת
שמיים שלהם עולה בגללו אז הם נשמות
הקשורות אליו ,וכשאדם נותן צדקה
לתלמידי חכמים שהם נשמה כללית אז
ממילא הוא נתן צדקה לכל המאות ולכל
האלפים שקשורים לנשמתו ,אז הוא הרבה
צדקה בעולם אומר הרב ,ועל ידי שהרבה
צדקה בעולם הוא טיהר הרבה אוירים
בעולם ,אז ממילא דיבורי התורה של
הצדיקים יכולים להגיע לכל מקום בעולם,
וממילא אתה תראה אנשים זורקים את
העבודות הזרות שלהם ,מתחילים להתקרב
לה' ,ואז אתה רואה כל מיני אומנים וכל מיני
זמרים מתחילים לעבוד את ה' ,מתחילים
לכתוב שירים על ה' ,אפילו שהם בלי כיפה
אתה רואה אותם מתקרבים להשם רוצים
את השם ,פתאום עומר אדם מודיע אני לא
מופיע בשבת ,אני מבטל את הכל בשביל
השבת ,וכל המדינה נכנעת אליו ,כל המדינה
עם כל המוסדות שלה מוכנים להתבטל אליו,
איך יכול להיות? כי דיבורים של איזה צדיק
הגיעו עד אליו ,הגיעו לתוך הלב שלו ,ואיך
הגיע לתוך הלב שלו? על ידי שנתנו צדקות
וטיהרו את האויר ואז ממילא הדיבורים של
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הצדיקים מגיעים לכל הרחוקים בחינת גרים
ובעלי תשובה.

ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש – צדקה
מרבה אמונה בעולם
לכן אומר הרב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן
הקדוש בליקוטי הלכות" ,יוֹם לְּ יוֹם יַבִּ יעַ אֹ מֶ ר
וְּ ַל ְּילָּה לְּ ַל ְּילָּה יְּחַ ּוֶה ָּדעַ ת ,אֵ ין ֹאמֶ ר וְּ אֵ ין ְּדבָּ ִּרים
בּורים
בְּ לִּ י נִּ ְּשמָּ ע ק ֹולָּםֶ ,שאֵ ין שו ְֹּמ ִּעין כְּ לָּל הַ ִּד ִּ
יקים כָּל יוֹם וָּ יוֹם ,מֵ חֲ מַ ת
ְּקד ֹו ִּשים ֶשל הַ צַ ִּד ִּ
הָּ רּוחַ ְּסעָּ ָּרה ֶש ְּמבַ לְּ בֵ ל הָּ אֲ וִּ יר ...וְּ הַ ִּתּקּון ָּלזֶה
הּוא ְּצ ָּד ָּקהֶ ,שעַ ל-יְּדֵ י-זֶה נַעֲ ֶֹשה אֲ וִּ יר הַ נָּח וְּ הַ זְַך
ָארץ יָּצָּ א ַקּוָּ ם
וְּ ָאז נִּ ְּשמָּ ע הַ ִּדבּור ,וְּ זֶהּו בְּ כָּל הָּ ֶ
ּובִּ ְּקצֵ ה ֵתבֵ ל ִּמלֵיהֶ ם ל ֶַשמֶ ש ָֹּשם אֹהֶ ל בָּ הֶ ם.
ֶשמֶ ש זֶה בְּ ִּחינַת ְּצ ָּד ָּקה[ ,שמש בתורה זה
תמיד כינוי של צדקה כמו שכתוב שמש
צדקה ומרפא] וְּ זֶה ֶשנֶאֱ מַ ר בְּ ִּמלְּ חֶ מֶ ת עֲ מָּ לֵק,
[שיהושע נלחם בעמלק] "וַ י ְִּּהי י ָָּּדיו אֱ מּונָּה עַ ד
בֹא הַ ָּשמֶ ש" .הצדיקים כל הזמן מדברים דברי
תורה ,בימים ובלילות ,מדברים דברי תורה
בכל רגע אבל אף לא שומע אותם ,כמו שגלי
קול לא יכולים לעבור כשיש רוח סערה כי
צריך לצעוק יותר ולמה? כי האויר סוער,
ואם האויר סוער אז ממילא גלי הקול לא
יכולים להכות אחד בשני כדי להגיע לנמען,
אז אומר הרב כשיש רוח סערה של עבירות
אז ממילא הדיבורים של הצדיקים לא יכולים
לעבור הלאה ונתקעים במקומם ,צדיק מדבר
בבית כנסת שלו ולא יכול להגיע הלאה ,זה
לא יכול להגיע יותר רחוק ,למה? כי יש רוח
סערה ,אבל כשיש צדקות הדיבורים של
הצדיקים מגיעים לכל פינה בעולם ולכל
מקום בעולם.
מהי כל המהות של עמלק? להביא כפירות
לעולם אז כל עוד שאין צדקות הדיבורים של
הצדיקים ,יהושע ומשה לא יכולים לעבור,
אבל שיש צדקות בעולם האויר נעשה טהור,
ואז ממילא הדיבורים של הצדיקים מגיעים
לכל אדם ואדם בעולם .משה רבינו האריך
בתפילה ובדיבורי אמונה בכח הצדקה שהוא
ה
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בחינת שמש ,א"כ לקרב גרים ובעלי תשובה
זה על ידי שהדיבורים הקדושים יגיעו לכל
אדם ואדם בעולם ,ואיך הם יגיעו? על ידי
צדקה ,מרבים צדקות מרבים אהבה,
וכשמרבים אהבה האויר מזדכך ונהיה צלול.
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עונה ,אני שליח שלו ,הוא שכר אותי
להתפלל עליו.
כתוב ששאול המלך הלך לשמואל הרמתי
לשאול אותו איפה האתונות שאבדו לו,
ואמר לנערו 'וְּ ִּהנֵה ֵנלְֵך ּומַ ה נָּבִּ יא ל ִָּּאיש ,כִּ י
שּורה אֵ ין לְּ הָּ בִּ יא לְּ ִּאיש
ּות ָּ
הַ לֶחֶ ם ָאזַל ִּמ ֵכלֵינּוְּ ,
הָּ אֱ ֹל ִּקים' ,אבל ידוע ששמואל הנביא אף פעם
לא נהנה משום בריה ,אלא שזה לא בשבילו,
זה בשביל הנותן שהצדיק יתפלל עליו ,לכן
כשאתה הולך לצדיקים שים כסף ביד שלהם,
ועל ידי זה נותנים לצדיק רשות בשמים
להתפלל עליך ,וכך זה בכל הדיבורים של
הצדיקים .תראו מה זה כח של דיבורים של
קדושה ,אדם מדבר קדושה ולא יודע איפה
זה עובד ,נמצא בנציבין ומצודתך פרוסה
בירושלים' ,איך יכול להיות? כי אנשים
נותנים צדקה ואז נטהרים כל האוירים ,דברי
התורה שלך חודרים לאיזה יהודי בלב ,אפילו
בלי שישמע אותך ,בזכות שהאויר מטוהר,
לכן אם אדם תמיד מדבר דברי תורה זה
עושה פעולה גדולה בשמים ,דברי התורה
האלה לא הולכים לאיבוד ח"ו ,אפילו אם
אמרת איזה דבר תורה לאשתך דע לך
שהדיבורים האלה משוטטים באויר ומגיעים
לכל מיני לבבות.

צדקה לחכמים מפתח לקבלת התפילות
כתוב 'והוא באחד ומי ישיבנו' ,שיש אהבה
יש שכינה ,וכשיש שכינה מיד יש סטריליות
מהמזיקים ,כשהשכינה נמצאת כל המזיקים
בורחים ואף אחד לא יכול להיות שם ,ולכן
החוזה מלובלין אומר שאדם הולך לצדיקים
צריך לתת להם צדקה ,אם אתה הולך לרבי
דוד אבוחצירא שליט"א ,לרב יעקב עדס
שליט"א תן להם צדקה ,אל תוותר עד שיקחו
ממך צדקה ,כי החוזה מלובלין מסביר
שישאלו את הצדיק למה אתה מתפלל
בשבילו ולמה הוא לא מתפלל על עצמו? אז
הצדיק עונה אני קיבלתי ממנו כסף ,אני
שליח שלו אני עכשיו כביכול עובד שלו,
ובשמים מקבלים את התפילה של הצדיק,
אצל הבעל שם טוב זה נקרא 'פדיון' ,ומה זה
פדיון? אתה פודה את התפילה שלך
מהמקטרגים ,וכך כותב החוזה מלובלין
"והענין הוא בבוא איש להתפלל אל השם
יתברך בעד חבירו הנה יחשב לעזות באמור
לו מדוע חברך אינו מתפלל בעצמו ,כנראה
לקבל רוח גאה שאתה הגון בעיניך ביותר
מחברך להתפלל לפני בוראך ,על כן העצה
היעוצה ליקח איזה שכר על זה ,והוא תשובה
בפני המקטרגים ,בשביל זה אני מתפלל
שאני שליח ששילמו משכורתי ומחויב אני
לעשות שליחותי" ,ולכן נותנים לצדיק ממון
שיתפלל ,כי בלי זה אין לו מקום להתפלל
עבורו .פעם אחת הייתי אצל רבי דוד
אבוחצירא והבאתי לו שטר ביד .לכן תמיד
כל אדם שהולך לצדיקים צריך להביא שטר
בידו שיתפלל עליך שהתפילה שלך תתקבל,
כי אחרי זה ישאלו אותו למה אתה מתפלל
עליו ,צריך שהוא יתפלל על עצמו? והצדיק

ככל היוצא מפיו יעשה – על ידי שמרבים
בדיבורי אמונה וקדושה מתעורר הטוב
כך אומר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב
בעל ה"בני יששכר" ,בספרו אגרא דכלה "הנה
נשמת האדם מעורבת טוב ורע [כל אדם בנוי
בצורה כזו ,שברגע אחד הוא טוב ופתאום
הוא רע ,פתאום אדם הוא הצדיק הכי גדול
ושניה אחרי זה הרשע הכי גדול ,זה אור
וחושך וקיצוניות שיש באדם] ,ודבוק האדם
מצד אחד משורש הטוב ומצד השני בשורש
הרע ,וכשמדבר האדם דיבורים קדושים
[דברי אמונה ,שירות ותשבחות להשם
יתברך ,הפה שלו כל הזמן מוציא דברי
קדושה' ,לא יחל דברו' ,לא עושה מזה דברי
ו
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חולין ,כל מה שהוא מדבר עושה מזה משהו
קדוש ,מזכיר 'בעזרת ה' והשם יהיה איתנו',
מזכיר דיבורי אמונה] ,אותם דיבורים
מעוררים את השורש הטוב שבו וממשיכים
לו חיות חדשה ,והחיות החדשה ההוא
מהקדושה" .אבל אם ח"ו אדם מוציא
דיבורים לא טובים ,דיבורי כפירה ,כל מיני
מילים וכל מיני השגות על אנשים ,כל מיני
הערות על אנשים ,כל מיני ביקורות על כל
מיני אנשים' ,המפלגה הזאת כך וכך' ,ומה
אכפת לך? אתה מבקר של אנשים? תבקר
את עצמך ,אין לך מספיק עוונות לבקר על
עצמך? תראה בעצמך כמה דברים רעים יש,
לכן שח"ו אדם מדבר סתם דברי ליצנות שקר
וחנופה ,אז זה מעורר את השורש הרע שבו.
'ככל היוצא מפיו יעשה' ,מה שיוצא מהפה
שלך זה מה שאתה תהיה ,אם יוצאים מהפה
שלך דיבורים קדושים אתה תהיה איש
קדוש ,אם יוצאים מהפה שלך דיבורים
טמאים אז ח"ו .אפילו כשאדם מדבר בענייני
העולם הזה יכול לעשות את זה בקדושה
אומר 'ישתבח שמו השם שנתן לי ועזר לי'
עשית מזה דיבורי אמונה ,הוא לא אומר 'אני
עשיתי היום מבצע' ,אלא אומר 'זה לא אני,
הכל זה ה' עשה ,נס גדול עשה לי ה' היום'
כאשר אדם עושה מכל דבר דיבורי אמונה
ממילא הוא מביא קדושה לעולם .עוד אומר
רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב "והודיע לנו
הפסוק שכל דיבור מביא עליו חיות חדש ,אם
הדיבור רע מכל מקום הדיבור מושך עליו
חיות ממקומו והחיות מושכו אל אשר הוא,
נמצא שבהכרח בסוף יבוא לגדר מעשה בדבר
ההוא אשר דיבר ולזה אמר לא יחל דברו".
תיזהר בדיבורים שלך ,שהמחשבה נמשכת
אחר המאמר.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

תדעו לכם אין מהות אחרת לצדיק ,כל
המהות של צדיק זה תמיד מצדיק אנשים,
אלא אם כן יש איזה היזק לציבור או איזה
היזק לכלל ,זה משהו אחר שצריך לדאוג
לכלל ,אבל בעניינים הפרסונליים שלו תמיד
מצדיק אנשים ,ואומר 'לא הוא לא התכוון,
הוא לא שם לב' ,כשאדם כל הזמן מוציא
דיבורים כאלה מהפה שלו הוא הופך להיות
צדיק' ,אוהב צדיקים השם' ,השם יתברך
אוהב את הצדיקים ,לכן דיבורים קדושים
מקרבים אנשים רחוקים על ידי צדקות.
אברהם אבינו ע"ה איך הכניס דיבורי אמונה
לאנשים? רק על ידי צדקות ,לאחר שאכלו
ושתו התחיל לדבר איתם אמונה ,תברכו,
אבל למי? למי שנתן את האוכל ,וזה 'גדולה
לגימה שמקרבת את הרחוקים' ,אתה רוצה
לדבר עם מישהו אמונה תן לו צדקה ,תן לו
איזה משהו לאכול ,תן לו אוכל ושתיה,
אברהם אבינו נתן להם אוכל ושתיה ואחר
כך לימד אותם אמונה ,וזה בכל אדם ,אם
אתה רוצה לדבר אמונה עם מישהו תן לו
לאכול ולשתות ותראה איך הדברים שלך
יכנסו לו ללב ,וגם אשתך אתה רוצה לדבר
איתה דברי אמונה ,תעשה לה איזה ארוחת
ערב טעימה ואז זה יכנס לה ללב.

תיקון לניצוצות הקדושה שנטמעו בין
הגוים על ידי צדקה ודיבורי אמונה
בתורה י"ז אות ו' הרב מלמד אותנו איך זה
עובד בצורה טכנית בשמים? אז אומר הרב
שידוע הדבר שכל מה שאומות העולם
מצרים לישראל הן בארנוניות והן בביטול
תורה ומצוות ,מה שנקרא 'שעבוד מלכויות'
יהודי לא יכול להתפלל כמו שצריך תפילת
שחרית כי הוא ממהר לעבודה ,אין מה
לעשות לא מעניין אותם נץ החמה ,ומי שיש
לו חובות עובד בשתי עבודות ומפסיד
שיעורי תורה ,זה נקרא שנשמות של העם
היהודי נפלו לקליפות בגלל הגויים
והכופרים ,שגרמו ליהודים לא לעבוד את ה',
אז אותם חלקי נשמות מתדבקים בקליפות

מצדיקי הרבים ככוכבים – מעלת המדבר
טוב על ישראל
לכן כמה חשוב תמיד להצדיק אנשים ,כמו
שהרב אומר צדיק זה מי שמצדיק אנשים,
ז
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ברע ובגויים ,והחלק הטוב שנדבק ברע נהיה
כבוש ,ואז הוא שוכח בכלל שהוא יהודי ,וכך
אדם נהיה מוטמע בגוי ,וכשבא הצדיק
ומדבר דברי קדושה ומטהרים את האויר זה
מגיע לאותו גוי או כופר או אפיקורוס ,אז
אותו חלק הטוב שהוא הניצוץ האלוקי
מתעורר ,ואז יש לו תשוקה גדולה לברוח
מהגוי ,הוא לא יכול כי הוא נאחז ונקשר
בקליפה ,אבל הוא כל כך נהנה מהדיבורים
של הצדיקים ,אז הוא יוצא בכח מהגויים,
וכשהוא יוצא הוא תולש מאיתו חלקים
מהגויים ,והחלקים שהוא תולש מהגויים זה
נשמות הגרים ,ואז באים נשמות ורוצים
להתגייר ,כי בנשמה של הגוי היה ניצוץ
אלוקי יהודי והניצוץ היהודי התעורר
מהדיבורים של הצדיקים ,דיבורי האמונה,
והוא יוצא מתוך הנשמות של הגויים ותולש
מהם חלקים מנשמות הגויים ,וזה בחינת
נשמות גרים ונשמות בעלי תשובה.
יוצא מכך שהעוונות של העם היהודי
מחזירים את הגויים בתשובה ,כשהיהודים
עושים עבירות מחמת ההצקות של הגויים
אז יהודים יורדים מהאמונה ומיראת שמיים,
וממילא חלקים מהנשמות שלהם יורדים
לגויים ,ואז נשמות של יהודים נחתכות
והניצוצות הקדושים יורדים לגויים ,אבל זה
בעצם מהלך טוב של ה' ,כי כשהניצוצות
האלו יחזרו מחדש לאותו יהודי הם יתלשו
מאיתם חלקים של גויים ואז ממילא יהיו
גרים ובעלי תשובה ,נמצא שאפילו
מהעוונות השם מוציא משהו טוב' ,כל דעביד
רחמנא לטב עביד' ,ואומר בעל התולדות
שלפעמים הקב"ה מכשיל צדיק בעוון
לאונסו ,והוא לא יקבל על זה עונש כי יש
איזה אחד שנפל בעוון הזה והוא לא מצליח
לצאת ממנו ,אז השם מפיל את הצדיק
באותו עוון ,כדי שהצדיק בטוח יעשה
תשובה על כך והוא יוציא את עצמו מהעוון
ואיתו הוא יוציא את אותו אחד שהוא חסר
יכולת לצאת מהעוון ,ולכן משה רבינו שבר
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את הלוחות' ,כל המחוייב בדבר מוציא
אחרים ידי חובתן' ,ואומר על זה הרב
שאמנם זה מימרא הלכתית שאומרת שאם
אני לא חייב בקידוש אני לא יכול להוציא
אותך ידי חובת קידוש ,אבל גם לעניין
השקפה ,שאם אין לי את העוון שלך אני לא
יכול לתקן אותך ,ומתי אני יכול לתקן אותך?
שיש לי את העוונות שלך ,משה רבינו ידע,
לכן הוא אמר 'אני גם אזרוק ספר תורה ,אני
גם אהיה כמוהם' ,הרי משה רבינו זרק ספר
תורה ואז שהוא חזר בו והצטער על כך הוא
החזיר איתו את כל עם ישראל בתשובה.

שבע יפול צדיק וקם – לעולם לא
להתייאש מהנפילות
כך גם אנו ,לפעמים אנחנו רואים שאדם יורד
מהמדרגה שלו ואומר 'איך בא לי הדבר
הזה'? לפעמים זה לא תלוי בך ,הקב"ה יודע
שיש נשמות שקשורות בך שאתה ירדת
למקום מסויים ואתה תעלה ממנו ואתה
תמשוך איתך נשמות אחרות שיעלו איתך,
הבא"ח קורא לזה כמו ספינת אש שגוררת
ספינת מפרשים[ ,בזמן הבא"ח התחילו
להוציא ספינות קיטור ,שאם ספינת
מפרשים נתקעת אז באה ספינת קיטור
ומצילה את ספינת המפרשים] ,כל מחשבתו
של הקב"ה כל היום זה רק על ישראל' ,וְּ חָּ ַשב
מַ חֲ ָּשבוֹת לְּ בִּ לְּ ִּתי י ִַּדח ִּממֶ נּו נִּדָּ ח' (שמואל ב
יד) ,ואלו גם כן המחשבות של הצדיקים' ,איך
אני מציל יהודי'' ,איך אני נותן להקב"ה כבוד
ותהילה' ,ישתבח שמו השם.

עבדו את השם בשמחה
לכן כשאדם חוזר בתשובה לא צריך
להתמרמר יותר על העוונות שלו ,רק ברגע
שאדם עושה תשובה ווידוי כמה דקות ביום
אז יתעצב על עוונותיו ,אבל בשאר כל היום
צריך להיות שמח ,ולכן התביעה של השם
יתברך 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך
בשמחה' ,אדם לומד תורה צריך להיות
בשמחה ,תמיד לשמוח .אדם הולך לעשות
ח
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מצוה צריך להכניס שמחה במצוה שהשמחה
כופה את הדינים ,משום שהנהגה של ה'
אליך כפי מה שאתה ,אם אתה בהנהגה של
שמחה גם בשמים יש שמחה ממך.
לכן יש להתחזק רבותי ,תמיד לדבר דיבורים
קדושים ,דיבורים של אמונה ,אמרת למישהו
איזה דיבור של אמונה כמה זה יכול לחזק
אותו ,כמה זה יכול להרים אותו ,זה יכול
לנפוח בו רוח חיים ,דיבור של אמונה שלך
יכול ללכת רחוק ,הצדקות מרבות אהבה ,זה
מה שה' רוצה שנרבה רק אהבה ,יש מספיק
קטגוריה ,צריך רק אהבה ,קודם כל בבית
להרבות באהבה לא להיכנס עם מריבות
בבית ,כי התביעה נהיית על האדם פי כמה
וכמה ,לכן צריך לדון לכף זכות ולדבר טוב,
גם על הילדים שלך ,אפילו שהוא בלי כיפה
תדבר עליו טוב ,אל תדבר עליו רע' ,תראה
מה יצא לי ,איזה בן רע' ח"ו ,מה לעשות זה
דור עיקש ופתלתול ,צריך להצדיק את כולם,
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'ומצדיקי הרבים' ,אדם רוצה להיות צדיק
כמשה ,משה רבינו מה עשה כל חייו הצדיק
אותנו מול ה' ,ולכן גם אנחנו כל תשעת
הימים צריך להקפיד לא לריב בבית ולא
להלחם ,לקבל את הכל באהבה ,לראות בעין
טובה את הכל ,ומי יודע ,הזוהר אומר
שאפילו בית כנסת אחד יחזור בתשובה מיד
המשיח יבוא ,אולי אנחנו נהיה הראשונים
מי יודע? אנחנו צריכים להצדיק את כולם,
זה התשובה אומר רבי נחמן ,עיקר העבודה
של עקבתא דמשיחא זה לדון את כולם לכף
זכות ,נהיה מהסנגוריא ולא מהקטגוריא ,לכן
נתחזק בעזה"י.
ברכת הרב שליט"א :השם יתברך יעזור,
שזכות רבינו הקדוש תגן עלינו ,וכל אחד
צריך לשים לב ,שאם הוא התקרב לתורת
החסידות ולליקוטי מוהר"ן דברים רעים
יוצאים לו מן הלב ,וצריך לטהר את הלב.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] מעלת לימוד תורה בשירה  -מטהרת נשמתו של האדם
כשהייתי בשיעור ביבנה ,התחלתי לשיר ולא שרו איתי ,אמרתי להם :תדעו לכם רבי יעקב
אבוחצירא אומר מי ששר באמצע השיעור עולה הבאר ומטהרת אותו ,שכתוב 'אז ישיר משה
את השירה הזאת ,עלי באר ענו לה' ,עולה הבאר ומטהרת את הנשמה שלו ,שמעו את זה
וכולם מיד התחילו להשיר ,אם לא נאמין לרבי יעקב אבוחצירא ,אז למי נאמין?

ב] מעלת לימוד תורת החסידות
סיפר מו"ר שליט"א :בא אלי ר' ירון עיני הי"ו [המפיץ הראשי של חוברות 'כאייל תערוג']
ואמר לי שהתקשר אליו בחור ישיבה אחד וסיפר לו שכל כך מחרימים בישיבה שלו את
תורתו של רבינו נחמן ,עד שהוא מפחד לשמוע בפלאפון את השיעור של מו"ר בליקוטי
מוהר"ן ,ולכן הוא מבקש שהרב יגביה את הקול כי הוא מתחבא במיטה לשמוע את השיעור.
אמר על זה מורנו הרב שליט"א :עברתי על כל התורה של רבי נחמן הקדוש ,חיפשתי משהו
שנוגד את תורתנו הקדושה ולא מצאתי ,אלא הפוך! הכל קודש קודשים הכל מחזק בעבודת
ה' ,אלא שהיצר הרע מפריע לקרב אנשים להשם יתברך.

ט
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מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו
מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

רבינו אייל עמרמי שליט"א
שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא ה' יתברך כל
משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

התודה והברכה
לר' נפתלי ניסים הי"ו

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה
והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש חיל
רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי
הארץ ללא תמורה כלל,

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של
מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן עיני הי"ו
יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים
לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של הפצת
הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו

העלון מוקדש לזיווג הגון לשמחה אורטל בת רחל
אשר תורמת את רכבה לצורך הפצת עלון קודש זה ,יתמלא עליה הקב"ה ברחמים מרובים וזכות
הרבים הזו תעמוד לימינה להקמת בית נאמן בישראל במהרה בימינו אמן

העלון מוקדש
לרפואת :האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,אלון שקד בן חממה ,קלימו בן ש'רונה ,נתן אליה בן נטלי
ביתיה ,ראובן בן שרה ,ניסים בן סוליקה ,עמרם מסעוד בן לאה ,מרדכי בן אסתר ,משה בן רחל ,בנימין בן רחל,
נתן בן שושנה ,דוד דודי בן רחל חלי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן מרים ,גילאור בן אתל אסתר,
סאסי בן פורטונה ,שולמית בת סמרה ,נילי בת מרים ,שולה בת תמר ,דפנה בת רחל ,ליאורה בת שולמית רג'ינה,
רחל בת מדלן ,אסתר חיים בת שרה ,שרה בת לולו ,בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד ,מלכה בת ג’ולייט ,יפה חיה
בת חנה ,מרסל בת דיאמנטה ,לאה בת מזל ,רחל בת מרים מירה ,איילת בת חבובה ,גילה בת זוהרה ,אנג'ל בת
חביבה ,לאה לילך בת רחל חנה ,אילנה חתון בת מלכה ,לינוי אודליה בת נורית ,מזל בת רחל ,נעמה נעמי בת חנה,
שלי רחל בת מזל
להצלחת :לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו
אורן בן שולמית ,מיכאל בן מרים ,מזכה הרבים מרדכי אוחיון ,יוסף בן שושנה ,משפחת סעדה ,שרון בן רבקה,
יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה ,תאיר בן ציפורה ,נדב בן אסתר ,ניסים בן מרים ,מור מרים בת אביבית
ולעילוי נשמת :וידל יפרח בן רחל ,יונתן שמעון בן אליס ,רבי דוד מחלוף ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,משה זנזורי בן
מנטנה ,עמוס בן רחל ,יגאל בן רחל ,משה בן גיטה ,אברהם בן ש'רונה ,מרדכי בן רחל ,רפאל בן עליזה ,יצחק בן
עליזה ,שחר רפאל בן סימה ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה ,דוד בן עליה ,יצחק בן עליה ,עזיז בן שוקת ,נפתלי
בן חבובה ,יהושע בן איז'ה ,אברהם בן מזל ,דניאל בן חסיבה ,סלומון חיים בן קדן ,שמעון פישל בן בקה אתי,
שלום ברזני בן חנה ,אלברט דרי בן רחל ,איתי בן זהבה ,ויקטור חיים בן יוסף ושמח ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח
בן פרטונה  ,אליהו חי בן רג'ינה ,זהבה בת שולמית רג'ינה ,לטיפה בת לולו ,לאה בת שרה דואיב ,לאה בת שרה,
עליזה בת אסתר ,שרה בת פאני ,רחל אפרת בת מרים ,אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,אילנה בת אסתר ,פוחה
בת שמחה ,אסתר בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת אסתר ז"ל ,וחנה בת לאה ת.נ.צ.ב.ה

י

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
;

המעוניין לתרום מחשב זה ולהשתתף בזכות זיכוי הרבים
נא ליצור קשר ר' ירון עיני הי"ו 052-9695044 :
כל המזכה את הרבים  -אין חטא בא על ידו
בחסדי השי"ת שיחתו של מו"ר שליט"א באמונה ובטחון בכל יום שני
התקשרו ומסרו לנו את רשימת בתי הכנסת בארץ ובעולם
שישדרו מידי שבוע את שיעוריו של מו"ר בלווין ,ונפרסמם ע"ג הגליון
❖
❖
❖

ר' ירון עיני הי"ו 052-9695044 :
בית שאן  -בית כנסת אהבת ישראל ,רח אהבת ישראל 4
חדש! בת ים – ישיבת למען שמו באהבה ,רח הרצל 55
חדש! מודיעין עילית – בית כנסת מאור ישראל ,רח חזון דוד 17
יא

