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סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ  1₪בלבד

אנו פונים לכל תלמידי מורנו הרב שליט"א ,לבוא ולתרום וליטול חלק בזיכוי
הרבים ,ולשמח את השם יתברך .לפרטים ירון – 052-9695044
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הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

גליון מס' כ"ח – ערש"ק פר' פנחס התשע"ט
תוכן העניינים
ב
לקנות יראה ואהבה בעבודה השם  -על ידי התפארות בכל יהודי
ג
לקנות יראה ואהבה על ידי התקשרות לצדיקים וקיום דבריהם
ג
יראה שמים – השגתה על ידי יראה מתלמידי חכמים
ד
יראתו של רבי נחמן והשפעתה על תלמידיו – גם בדורנו ע"י שילמד מתורתו
ד
הרוצה להאמין ולהרגיש שהכל לטובה – יתחזק באהבה השם
ה
ביאור כיצד קונים יראה ואהבה – על ידי שמוצא נקודה טובה בכל יהודי
ה
התפארות מכל יהודי באשר הוא ,מביאה שמחה גדולה להקב"ה
ו
כל הנברא בשמי לכבודי בראתיו – כל העולם נברא לגלות רצון ה' בעולם
אשבעה בהקיץ תמונתך – לחפש את הדבר הרוחני והטוב בכל מאורע ובכל יהודי ז
ח
תפילה אחת של יהודי ואפילו הרחוק מה' יתברך ,עולה על עבודת המלאכים
תורת החסידות – לחפש את הטוב בכל עת ,הסתכלות אחרת משאר באי העולם ח
ט
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
ט
א] כוחו של הבעל שם טוב – וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך
ט
ב] מעלת התפילה בקברות צדיקים
ט
ג] גדולת תורת החסידות – ממחישה יותר מכל את השגחת השם בעולם

לקנות יראה ואהבה בעבודה השם  -על ידי התפארות בכל יהודי
היראה היא יראת הרוממות ,והיא מעלה
גבוהה יותר מיראה רגילה ,יהודי שיש לו
יראת הרוממות אינו מפחד לעבור על רצון
השי"ת רק מכיוון שרוצה להצליח ,ומשום
שיודע שאם ימרה את פי ה' אז לא יצליח,
אלא מכיוון שיש לו רגש כלפי השם יתברך,
והפחד המרכזי שלו זה שח"ו הוא לא יתן
להקב"ה להצטער בשל מעשיו הרעים.
אך הדרגה הגבוהה ביותר בעבודת ה' היא
'האהבה' ,כל יהודי ויהודי בעם ישראל יכול
לבחון את עצמו אם הוא זכה להגיע למידת
האהבה ,משום שמידת האהבה מתבטאת
ב'עשה טוב' ,כלומר אדם שחושק וכוסף
לעשות את רצון השי"ת ,ממילא מעיד הדבר

חכמה אדירה מגלה לנו רבינו נחמן זיע"א
בליקוטי מוהר"ן [תורה יז] ,ויש בה חידושים
נפלאים עד מאוד .בתורה זאת מוהר"ן מבאר
שהשם יתברך ברא את העולם הזה בשתי
תכונות והם :יראה ואהבה ,ובזוהר הקדוש
נקראים היראה והאהבה כשתי כנפיים ,אשר
איתם יכול היהודי לעלות מעלה בעבודת ה'.
במה מתבטאת מידת היראה? כאשר יש
לאדם יראה מלעבור על רצון השם יתברך,
משום שהוא מבין שאם ימרה את פי ה' אז
ודאי דרכו לא תצליח ,וכמו שכתוב 'למה
תמרו את פי ה' והיא לא תצלח' ,וזוהי היראה
הנמוכה יותר אך נצרכת וממנה מתחילים
בעבודת השם .הדרגה השניה במעלות
ב
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שהוא באמת מרגיש אהבה להשם ,ומכיוון
שכך צורת קיום המצוות שלו היא אחרת,
כגון שברכת המזון שלו תהיה אחרת
לחלוטין מאדם שלא זכה למעלה זו ,הוא
יברך בחשק ובשמחה ,בקול ובהתלהבות,
וכמו שאהבה וכיסופין מניעה את האדם
בענייניו בעולם הזה ,וכגון כאשר הבן אומר
לאביו 'אבא היום אני חוגג יום הולדת
בתלמוד תורה' ,מיד האב האוהב את בנו
הולך וקונה לו מיני מתיקה ,וכן כאשר לאדם
יש טיול ויודע שבשביל להגיע לטיול צריך
לקום מוקדם ,ודאי לא יאמר בלילה שלפני
הטיול 'חבל שיש טיול ,צריך לקום מוקדם',
אלא אדרבה שמח וקם לפני כולם כי הוא
חושק בטיול ,כך אהבת ה' מולידה חשק
בליבו של האדם ,אם אדם אוהב את השם
יתברך הוא עובד את ה' בחשק ובשמחה ,עם
רצון לעשות עוד ועוד ללא גבול ,והדבר שעל
כל אחד לדעת זה שיש צורך לקשור את
מידת היראה והאהבה יחד בכל דבר בעבודת
ה' ,וברגע שיהודי זוכה לזה קנה את עולמו,
ובכך ה' יתברך כבר יעלה אותו מעלה מעלה
ברוחניות.
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דרך אחרת בעולם להיות עובד ה' ולקנות
יראה ואהבה להקב"ה אלא ע"י שיתקרב
לצדיקים ,ואפילו תפילה לא תעזור .נמצא,
שאלה שאינם קרובים לצדיקים אינם זוכים
לעבודת ה' אמיתית ,כי עבודת ה' האמיתית
היא רק כשמתקרבים לצדיקים שבדור.

יראה שמים – השגתה על ידי יראה
מתלמידי חכמים
נוראות כתב הבעש"ט הקד' זיע"א על הפס'
'ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעימך כי
אם ליראה את ה' אלוקיך' .על פס' זה שואלת
הגמרא (ברכות לג ):וכי יראה דבר קטן הוא
שכביכול השם מבקש רק את זה ,והרי זה
דבר גדול? ומתרצת הגמרא שמשה רבינו
הוא שכתב זאת ולגבי משה רבינו ע"ה זה
דבר קטן ,אך לשאר האדם זה באמת דבר
גדול לזכות ליראת ה' .על גמרא זאת שואל
מרן הבעש"ט :לכאורה אם משה רבינו מדבר
בתורה לכל עם ישראל אז איך יתכן שיכתוב
לגבינו דבר גדול מאוד כמו 'יראת השם'
ויאמר שזה דבר שקל להשיגו רק משום
שהוא השיגו? אלא מתרץ בזה הבעש"ט יסוד
עצום בעבודת ה' וז"ל (בעל שם טוב ,עקב
י"ג)" :ושמעתי ממורי ..דכתב המהרש"א את
ה' אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים,
והנה במשה מצינו 'וייראו מגשת אליו' אם
כן כבר נכנסו [ישראל] ליראת תלמיד חכם,
אז בנקל יכלו לבוא ליראת ה' ,ר"ל מאחר
שכבר נכנסו ביראת תלמיד חכם [שיראו
ממשה] ,שהוא לגבי משה שנאמר וייראו
מגשת אליו ,אם כן מלתא זוטרתא [דבר קל]
הוא לבוא גם כן ליראת ה' שזה נמשך מזה'.
דבריו הנפלאים של הבעל שם טוב מגלים
לנו שעל ידי שיש לאדם יראה מתלמיד חכם
יכול לזכות ליראה מהשם יתברך ,ולכן בדורו
של משה רבינו שהיו יראים ממנו [כמו
שאומר הפסוק וייראו מגשת אליו] ממילא
היה להם קל יותר לקבל יראה מהשם יתברך.

לקנות יראה ואהבה על ידי התקשרות
לצדיקים וקיום דבריהם
לאחר שלמדנו עד כמה יהודי צריך לשאוף
לזכות הן ליראה והן לאהבה לה' יתברך,
שהם פחד מלעבור על רצון ה' ,ויחד עם זאת
הרצון לעשות מצוות מאהבה ,מלמדנו
מוהר"ן שהדרך היחידה לקנות את מידת
האהבה והיראה היא אך ורק ע"י הצדיקים
שבדור ,שאדם זוכה ללמוד מספרי הצדיקים
שבדור ולקיים דבריהם ,רק אז זוכה ליראה
ואהבה ,שאדם קשור לתורה של רבינו
הבעש"ט הקדוש ,ולתורה של רבינו נחמן
ולרבינו הבן איש חי וכן לכל הצדיקים
האמיתיים ,אזי יכול לזכות ליראה ואהבה,
ורבינו נחמן אומר בצורה ברורה שאין שום
ג
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אדם שיש לו יראה פנימית לתלמידי חכמים
ולא מבזה אותם ולא עובר על רצונם ,ודואג
ח"ו שלא יצטערו ממנו ,בזה זוכה לקבל
יראת ה' ,משום שיראת ה' ואהבת ה' אפשר
לקבל אך ורק על ידי צדיקי הדור ,והאדם
הכנוע לחכמי הדור יכול לקבלם על ידי כך.
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ּומ ְּתעו ֵֹּרר ְּמאד לְּ הַ ֵּשם" ,כלומר רבי נחמן
ִ
מעיד שיכול היה בדרגות שקנה בעצמו
בעבודת ה' לעשות מכל תלמידיו יראי ה',
אבל נמנע לעשות זאת מכיוון שרצון ה'
שאדם יעבוד בכוחותיו את הקב"ה יתברך
שמו ,לכן כשרבי נחמן נתן לאחד מתלמידיו
יראת ה' ,הגיע התלמיד למצב בו צעק צעקות
איומות והרגיש פחד עד עמקי נשמתו מהשם
יתברך ,משום שלא קנה את היראה בעצמו.
ההסבר בזה הוא פשוט ,אדם שבאמת יש לו
יראה ופחד מהשם יתברך ,אזי בכל חטא
שהוא עושה מיד מרגיש כאב כמו ח"ו אב
שדרס את בנו ,ולכן כאשר תלמידו של ר'
נחמן קיבל בפתאומיות אוצר של יראת
שמים מיד נזכר בכל חטאיו שעשה במשך
חייו ,והרגיש צער גדול וכאב עצום ,כך בכל
רגע ורגע שעובר ,עד שמרוב הצער אותו לא
יכל להכיל ,של מחשבות על כמה ציער את
השם יתברך ,החל ללכת ברחוב ולצעוק מרוב
שגעון ,וכך חזר לרבי נחמן וביקש שיקח
ממנו את יראת השמים הנוראית הזאת,
מכיוון שלא היה לו כלי קיבול להכיל את
הצער של עוונותיו .כל זה מחזק את דברינו
שרק דרך הצדיקים יכול האדם לקנות יראת
ה' ואהבת ה' אמיתית ,ואין דרך אחרת.

יראתו של רבי נחמן והשפעתה על תלמידיו
– גם בדורנו ע"י שילמד מתורתו
רבינו נחמן מספר על עצמו וז"ל [חיי מוהר"ן
יקים
ש"ל] "אֲ נִי יָכוֹל לַעֲ ׂשוֹת ִמכֻּלְּ כֶם צַ ִד ִ
גְּמּורים נו ָֹר ִאים ,אֲ בָ ל מַ ה י ְִּהיֶה ִאם כֵּן יַעֲ בד
ִ
הַ ֵּשם י ְִּתבָ ַרְך בְּ עַ ְּצמ ֹו אֶ ת עַ ְּצמ ֹו [כְּ לוֹמַ ר
ֶש ְּרצוֹנ ֹו הּוא ֶשאֲ נ ְַּחנּו בְּ עַ ְּצמֵּ נּו נִ ְּת ַיגַע ..לְּ הַ ִשיג
ָאדם עַ ד
עֲ בו ַֹדת הַ ֵּשם] אֲ נִי יָכוֹל לִ ֵּתן י ְִּרָאה לְּ הָ ָ
ֶשיֵּצֵּ א מֵּ חַ יָיו וְּ י ְִּתבַ טֵּ ל בִ ְּמ ִציאּותּ .ופַ עַ ם ַאחַ ת
ַאנְּשי ְּשלוֹמֵּ נּו הַ ְּרבֵּ ה בְּ ִענְּ יָן
בִ ֵּקש מֵּ ִאת ֹו אֶ חָ ד מֵּ ֵּ
זֶה ֶשי ִֵּתן ל ֹו י ְִּרָאה ,וְּ ַאחַ ר כְָך יָצָ א הָ ִאיש
ִמלְּ פָ נָיו וְּ נָפַ ל עָ לָיו י ְִּרָאה עֲ צּומָ ה ּומֻּ פְּ ֶלגֶת ְּמאד
וְּ ִה ְּת ִחיל לִ צְּ עק לְּ הַ ֵּשם י ְִּתבָ ַרְך בְּ קוֹלוֹת ְּמשֻּ ּנוֹת
מַ ה ֶשלא הָ יָה ָרגִיל בְּ כְָך עַ ד ֶשכִ ְּמעַ ט יָצָ א
מֵּ ִחיּות ֹו וְּ נִ ְּמ ָשְך ָכְך עַ ד לְּ מָ חֳ ָרתוֹ .וְּ לַמָ חֳ ַרת
נִ כְּ נַס אֶ צְּ ל ֹו וְּ ָשַאל אוֹת ֹו ַרבֵּ נּו זִ כְּ רוֹנ ֹו לִ בְּ ָרכָה
ִאם ִהגִ יעַ אֵּ לָיו י ְִּרָאה הֵּ ִשיב ל ֹו הָ ִאיש הַ ּנַ"ל
שּוב אֵּ ינִ י רוֹצֶ ה בָ זֶה ּובִ ֵּקש מֵּ ִאת ֹו ֶשי ִַקח ִממֶ ּנּו
זאת וְּ חָ זַר וְּ ל ַָקח ִממֶ ּנּו וְּ ָשב לְּ ַק ְּדמּות ֹו".
בחיי מוהר"ן רצ"ד מוסיף רבי נתן על רבו:
"וְּ גַם ָאנכִ י ָשמַ ְּע ִתי ִמפִ יו הַ ָקדוֹש ֶשָאמַ ר אֲ נִי
אוֹצָ ר ֶשל י ְִּרַאת ָשמַ יִם ֶשכָל ִמי ֶשרוֹצֶ ה יָכוֹל
לְּ ַקבֵּ ל ִממֶ ּנִ יּ .ובֶ אֱ מֶ ת הָ יָה נִ ְּראֶ ה בְּ חּוש ֶשכָל
ֶשּנִ ְּת ָק ֵּרב אֵּ לָיו נ ְִּתמַ לֵּא ֵּתכֶף י ְִּרָאה גְּ ד ֹולָה
וַ עֲ צּומָ ה וְּ נִ ְּתלַהֵּ ב ְּמאד לַעֲ בוֹדַ ת הַ ֵּשם י ְִּתבָ ַרְך
אֲ ֶשר לא נ ְִּרָאה כָזאת .וְּ גַם עַ כְּ ָשיו עֲ ַדיִן י ְִּרָאת ֹו
הַ גְּ ד ֹולָה גְּ נּוזָה בִ ְּספָ ָריו הַ ְּקדו ִֹשים"[ ,מו"ר
שליט"א אומר :כל יהודי יכול לראות
שכשהוא לומד באמת בשביל להתעלות
מספריו של מוהר"ן זה נותן לו התלהבות
וחשק עצום לעבודת השי"ת] וְּ כָל ִמי ֶשעוֹסֵּ ק
בָ הֶ ם בֶ אֱ מֶ ת ּובִ ְּת ִמימּות בָ א עָ לָיו י ְִּרָאה גְּ ד ֹולָה

הרוצה להאמין ולהרגיש שהכל לטובה –
יתחזק באהבה השם
מאידך ,אדם שאוהב את ה' הוא האדם שחי
בדרגת האמונה הגבוהה ביותר ,ויש לדעת
שכדי לזכות להאמין שהכל לטובה חייב
להתחזק בראש ובראשונה באהבת ה' ,וברגע
שיהודי מאמין ויודע שהקב"ה אוהב אותו
באמת ,אזי הוא מבין שכל צער שבא אליו זה
מאהבת ה' אותו וממילא מקבלו באהבה ,וזה
נקרא אהבת ה' אמיתית ,ופשוט שכל אדם
רוצה לחיות כך ,אך יש לדעת שבשביל לקבל
זאת צריך לרדוף אחר הצדיקים ,שרק דרכם
אפשר לזכות לאהבת ה' כזאת ,וכמו שכותב
ד
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החינוך (מצוה תיח) וז"ל" :שורש אהבת ה'
שיעשה כל יכולתו להרגיל מחשבות ליבו כל
היום באמונתו ויחודו" ,אדם צריך כל היום
ללכת עם האמונה הפשוטה אך הכל כך
גבוהה הזו שהשם אוהב אותו ,וכל מה שהוא
עושה זה כדי לתקן אותו ,ורק בגלל שהשי"ת
אוהב אותו .יהודי מאמין לא מסוגל להוציא
מפיו שקרה לו איזה דבר רע ,וזאת משום
שהוא מאמין שהשם אוהב אותו והכל אך
ורק לטובתו ,ואין שום רע בעולם כלל ועיקר,
ואת האמונה הזאת באהבת ה' אפשר לקבל
רק מהצדיקים האמיתיים שבדור.
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שבמחשבה הזאת של התפארות ושעשוע
ביהודי רצה הקב"ה להתגלות בעולם.
כדי להבין את זה בשכל אנושי המשילו הרב
לרגע הראשון של האדם בעולמו הנקרא יום
הולדתו ,וכשיש יום הולדת למלך עצמו ,אז
המלך נותן מתנות וחונן אסירים ,כי יום
שמחה שלו הוא ,וכולו לבוש בבגדי מלכות
ומתעטר במאור פנים לכולם ,בכך יתבאר
מדוע יום ההולדת של הקב"ה הינו כביכול
ע"י ההתפארות שהשם מתפאר מכל יהודי
ויהודי בעולם ,מכיוון שהסיבה לבריאת
העולם זה בשביל להתפאר במעשים של עם
ישראל ,ולכן כשהצדיק שבדור מחפש איזה
דבר טוב ואפילו בפחות שבפחותים שבעם
ישראל ,אז הוא מקיים את הסיבה בגינה ה'
ברא את העולם ,כדי להתפאר בבניו ,ובאותו
רגע עושה יום הולדת למלכו של עולם.
בשביל השניה הזו שיהודי מסתכל על חברו
ומוצא בו איזה דבר טוב הקב"ה ברא את
העולם ,ואפילו כשרואה יהודי שהוא הפושע
הגדול ביותר מחפש ומוצא בו איזה משהו
טוב ,לדוגמא :כשרואה יהודי רחוק שנותן
חום ואהבה לילדיו ,מוציא זאת בפיו ואומר
'איזו מעלה טובה יש ביהודי הזה ,שהוא
מתנהג כ"כ יפה לילדיו' ,באותו רגע נעשה
יום הולדת למלך מלכי המלכים הקב"ה,
וכיוון שנעשה יום הולדת להקב"ה מיד יורדת
לעולם יראת ה' ,משום שכעת המלך נמצא
במלוא עוזו ,לבוש בבגדי מלכות ,ומיד לאחר
מכן מגיע שפע לעולם ומתבטלות צרות,
מכיוון שהקב"ה מחלק מתנות לכבוד שעשו
לו יום הולדת ,ע"י אותה התפארות שאיזה
יהודי התפאר ומצא משהו טוב בחברו.

ביאור כיצד קונים יראה ואהבה – על ידי
שמוצא נקודה טובה בכל יהודי
בתורה זו מבאר לנו מוהר"ן בצורה יחודית
שאין לה אח ורע כיצד את אותם יראה
ואהבה האמיתיים מהשם יתברך ,אפשר
לקבל רק דרך הצדיקים ,וזהו חידוש שלא
היה כמותו בעולם ,וכך הם פני הדברים:
כולנו יודעים ומאמינים באמונה שלמה
וגמורה שהשם יתברך קיים מאז ומעולם עוד
לפני בריאת העולם ,וככתוב בפיוט 'אדון
עולם אשר מלך' ,שהקב"ה כבר היה למלך
לפני שנברא העולם .רבינו נחמן כותב
בתורה זו שהמחשבה הראשונית שעלתה
לפני הקב"ה לסיבת בריאת העולם ,היא
קיומו של עם ישראל בעולם ,משום שהקב"ה
רצה שיהיו בעולם נשמות החצובות ממנו
יתברך' ,חלק אלוק ממעל' ,שיעשו את רצון
ה' ,וכך הקב"ה יתפאר מאותם נשמות
העושות רצונו יתברך ,וזו היתה המחשבה
והסיבה הראשונית שבגינה רצה הקב"ה
לברוא את העולם ,וזהו עיקר השעשוע של
השם יתברך להתפאר בנשמות עם ישראל
העושים רצונו ,וכמו שכתוב 'ישראל אשר בך
אתפאר' ,ובלשון רבינו נחמן המחשבה הזאת
גְּנּוסיָא ְּדמַ לְּ כָא'
ְּ
של הקב"ה נקראת 'יוֹם
שהוא כעין יום הולדת למלך ,כלומר

התפארות מכל יהודי באשר הוא ,מביאה
שמחה גדולה להקב"ה
עבודת השם של האדם היא להביא להקב"ה
התפארות ,ואיך עושים זאת? על ידי שיחפש
וימצא איזו נקודה טובה בכל יהודי ,אפילו
ה
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ביהודי פושע הרחוק ביותר שיש בעם
ישראל ,כך משמחים את השם יתברך,
ואפילו שהיהודי הזה הוא באמת פושע
וחוטא מלפני הקב"ה ,אעפי"כ זו לא עניינו
של האדם ,אלא מה שהשם יתברך דורש מכל
אחד ואחד הוא שיחפש את הטוב בכל יהודי
ובכך יביא להקב"ה התפארות שיוכל
להתפאר בבניו .יש לדעת ,הרי אין יהודי
שנברא בעולם לחינם ,אם השם יתברך ברא
אותו והוא קיים בעולם ,והוא מבני ישראל,
מוכרח שיש איזה דבר ואפילו קטן ,מעשה
טוב שעשה והקב"ה נהנה ממנו ,ועל ידי
שיהודי עובד ה' הרוצה וחפץ לשמח את
השם יתברך ,שלמד שאם מוצאים התפארות
והיינו איזה דבר טוב ביהודי שממנו השם
יתברך יכול להתפאר בו זו השמחה הגדולה
של הקב"ה ,במחשבה הזאת עושים יום
הולדת למלכא כלשון הליקוטי מוהר"ן.
כך לשון התורה הקדושה' ,בראשית ברא
אלוקים' ואמרו חז"ל 'בשביל ישראל שנקראו
ראשית' ,כלומר שכל מטרת בריאת העולם
בשביל עם ישראל ,וכל המטרה של עם
ישראל זה כדי שהקב"ה יתפאר בהם וכמו
שכתוב 'ישראל אשר בך אתפאר' ,לכן שיש
יהודי שאינו שומר תורה ומצוות ולכאורה
אין להקב"ה מה להתפאר ממנו ,ומגיע יהודי
צדיק ומוצא בו נקודה טובה ,בזה הוא מביא
להקב"ה את ההתפארות וכביכול מגלה שגם
מהיהודי הזה אפשר להביא כבוד להשם
יתברך ,וזה בחינת יום הולדת למלכא.
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המרמזים לנו איך לעבוד את ה' יתברך ומה
הקב"ה חפץ מאיתנו ,ומכיוון שהקב"ה
הסתכל בתורה ודרך התורה ברא את העולם,
נמצא שכל מה שקיים בעולם נברא מכח מה
שהשם טמן בתורה והבין שיש צורך לגלות
לנו את רצונו ע"י כל פרט ופרט שבבריאה.
ישנם צדיקים שאפילו כשרואים עכבר בבית
לא מסתכלים על כך במבט של מקרה ,אלא
במבט רוחני ,שהשם יתברך שלח את העכבר
הזה כדי לרמז לו איזה דבר שצריך לתקן
בעבודת השי"ת ,וזו גמרא מפורשת (עירובין
ק' ):אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין
צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה',
וזו ראיה מהגמרא שהבריאה באה ללמד כל
אחד מה השם יתברך רוצה בעבודתו יתברך.
נמצא ,כשצדיקים אמיתיים מסתכלים על
העולם והבריאה הנפלאה של הקב"ה ,לא
מסתכלים על זה במבט גשמי ,אלא במבט
רוחני ומנסים להבין מה השם טמן בכל דבר
בבריאה ,ואפילו הצבעים של הפירות
והירקות יש להם סיבה מסוימת למה השם
בראם דוקא בצורה זו ,הבננה צהובה
והאבוקדו ירוק ,וכל זה לא לחינם ,אלא
שבכל צבע יש רמזים לעבודת השי"ת ,וגם
אם לא נבין את הסיבה לכל פרט בבריאה,
עלינו לשאול ,מה הסיבה שהקב"ה ברא את
כל הבריאה המדהימה הזאת על כל ססגוניה
ופרטיה? כדי ללמדנו שאפילו ביהודי הכי
רחוק יש איזה משהו טוב שהוא רצון ה' ,כי
אם גם אצל ההיפופוטם אפשר לראות דבר
טוב שמגלה את רצון ה' בבריאה ,אז בוודאי
שגם ביהודי ואפילו הרחוק ביותר יש דבר
טוב שאפשר למצוא בו שמגלה על רצון השם
יתברך ממנו ,והצדיקים הגדולים כמו
הבעש"ט ורבינו נחמן זיע"א שהקיפו את כל
החכמה האלוקית בראשם ,להם היכולת
לראות בכל דבר ובכל פרט בבריאה למה
השם יתברך בראו דוקא בצורה זו ,וכמו

כל הנברא בשמי לכבודי בראתיו – כל
העולם נברא לגלות רצון ה' בעולם
בהמשך תורה זו ,רבי נחמן מלמד אותנו שכל
הבריאה כולה כולל כל סוגיה וססגוניה,
נבראו רק בשביל עם ישראל ,וצריך להבין
מה השם יתברך רוצה ללמד אותנו בזה
שהוא ברא את העולם וכל אשר בו ,וההסבר
הוא ,שבכל דבר ופרט בבריאה יש פרטים
ו
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שרבי נתן מספר שרבו הקדוש זיע"א היה
מטייל איתו ומראה לו סוג עשב שראה
ברחוב ודרך זה הסביר לו למה השם ברא את
העשב הזה דוקא בצורה זו שהוא מכופף ,ויש
לו עלים בסוג הזה וכו'.
מורי ורבותי!!! למרות שלאנשים כמונו אין
כח גדול כזה להבין מכל פרט בבריאה מה
רצון ה' ,יש לנו כח אחד שהוא גדול מאוד בו
אנו כן יכולים לפעול ולהידמות לדרכם של
הצדיקים ,וכמו שהם רואים את ההתפארות
ואת הטוב שיש בכל יהודי ,כן אנו צריכים
לשאוף לקיים ולעשות זאת ,להתחיל לעבוד
על כך ,לחפש בכל יהודי את הטוב שבו ,וכך
נביא להקב"ה התפארות ממנו ,ואפילו אדם
גזל וגנב ,על הנגזל לחפש בו איזה משהו טוב
שראה בו ,וכך עושה להשם יתברך יום
הולדת ,ואז יקבל הרבה מתנות ,כי השם
נּוסיָא ְּדמַ לְּ כָא.
מחלק מתנות ביום גְּ ְּ
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בכך עושה יום הולדת לקב"ה יתברך שמו,
וצריך להבין כמה טוב הוא עושה בזה שהוא
מתעלם מהרע של האחר ,ומחפש את הטוב
שלו ,כמה כבוד הוא עושה להשם יתברך ,ומי
שבאמת אוהב את ה' ומבין את החידוש
העצום הזה של ר' נחמן ,בצורה כזו יפה
ומעמיקה ,וכמו שהסברנו שעל ידי שמוצאים
דבר טוב בכל יהודי עושים יום הולדת למלך,
וכך השם מחלק מתנות ונעשה טוב בעולם,
וודאי שיתחיל לעבוד על כך ולקחת את
הנושא לעבודה עצמית ,לראות רק טוב בכל
יהודי בעולם ,וכך כותב הרב (תורה י"ז):
"וַ אֲ פִ ילּו בַ פָ חּות ֶשבְּ י ְִּׂש ָראֵּ ל ..כִ י יֵּש בְּ כָל אֶ חָ ד
וְּ אֶ חָ ד ִמי ְִּׂש ָראֵּ ל ִה ְּתפָ אֲ רּות בִ פְּ ָר ִטיּות ,וַ אֲ פִ ילּו
בַ פָ חּות ֶשבְּ י ְִּׂש ָראֵּ ל אֲ פִ ילּו פו ְֹּשעֵּ י י ְִּׂש ָראֵּ ל ,יֵּש
ב ֹו ִה ְּתפָ אֲ רּות פְּ ָר ִטי" ,ועוד בענין זה כותב רבי
נתן בליקוטי הלכות "צריך לדעת שהשם
יתברך מתפאר אפילו בגרוע שבישראל ,כי
יש להשם יתברך קורת רוח נחת ותענוג
מהנקודה הטובה המצויה אפילו בגרוע
שבגרועים ,כל עוד בשם ישראל יכונה,
ומצויה בו נקודה אשר בה מתפאר השם
ממנו אפילו אם אותו חוטא נפל לחטאים
רבים ולעוונות מחמת ריחוקו מן האמת,
שבגללה מכונה פושעי ישראל ,אעפי"כ אם
אוחז עצמו בנקודה טובה הוא אהוב להשם,
והשם מתפאר בו" ,אלו לא מילים שאפשר
להגזים בהם או להוסיף עליהן ,אלו מילותיו
של רבי נתן אשר כל מילה מדוקדקת.
מובן מדברים אלו ,שאפילו ביהודי הרחוק
ביותר ,ואפילו שהוא מחלל שבת ,או שחגי
ישראל כלל לא מעניינים אותו ,פסח לא
שומר ,וסוכות מאן דכר שמיה ,אך
כשמוצאים בו איזה משהו טוב ,אז אותו
אדם שרואה את הטוב באותו יהודי רחוק,
בזה עושה יום הולדת למלך ,ואפילו ביהודי
הזה ,כל עוד שלא מחק את שמו ,והרי הוא
יהודי מבטן אימו ,השם מתענג ומתפאר בו

אשבעה בהקיץ תמונתך – לחפש את הדבר
הרוחני והטוב בכל מאורע ובכל יהודי
בבעל שם טוב (לך לך י"ד) עה"פ "אשבעה
בהקיץ תמונתך" כתב וז"ל" :תמונה הוא רומז
על הצורה ,כלומר כשאני מסתכל בדבר
גשמי ,אין אני מסתכל על גשמיותו בלבד,
אלא אני מסתכל שהתמונה דהיינו הצורה
והחיוני [רוחני] שלך הוא ,והוא מלובש
בגשמי ההוא ,וזהו (קהלת ב׳) החכם עיניו
בראשו" ,כלומר מהפס' "אשבעה בהקיץ
תמונתך" מובן שדוד המלך היה רואה כל
אדם ואת כל הבריאה כמו תמונה ,ולא כדבר
גשמי הקיים בעולם ,אלא כתמונה שממנה
משתקף מה רוצה ה' שיתנהגו על פיו בעולם,
וכך כל הצדיקים שהיו מסתכלים בפרטי
העולם הזה ,ומתוך כך מבינים מה השם
יתברך רומז בעולם ,ואמנם זו מדרגת
הצדיקים ,אך העבודה של כל אחד ואחד
במדרגות שלנו ,זה להסתכל על הטוב שבכל
יהודי ,ועל הרוחניות שלו ,ובזה לכבד את ה',
ז
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ואוהב אותו על הדברים הטובים שבו ,אז
וודאי שגם אנחנו צריכים להתפאר ולמצוא
בו איזה התפארות טוב שהוא מביא
להקב"ה .ברור הדבר שאותו יהודי רחוק
צריך לתקן את כל מה מעשיו ולעשות
תשובה על כל העבירות ,ובזכות כך השם
יסלח לו ,אבל אפילו במצב שהוא נמצא בו
כעת ,ודאי יש בו איזה משהו טוב ,וכשבאים
ומבליטים את הנקודה הטובה הזאת שיש בו
ומשבחים אותו על אותה נקודה טובה ,בזה
עושים בשמים יום הולדת למלך ,ובשביל זה
השם יתברך ברא את העולם.
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לכן צריך להתפאר מכל יהודי שהרי ודאי
דיבר ולו פעם אחת עם השם יתברך.
כשחזרתי ממסירת שיעור בחיפה ,התקשרה
אלי אשה אחת מחוץ לארץ שקיבלה ניוון
שרירים ל"ע ,וכך סיפרה' :כבוד הרב הייתי
חזקה ובריאה ,והיום לאחר שקיבלתי את
המחלה אני כל היום חולה במיטה ,אני
מרגישה שאני עול על המשפחה ,נמאס לי
מהחיים האלה ,והתקשרתי אליך בגלל שאני
הולכת עכשיו לשתות כדורים ולהתאבד,
ואני רוצה לעשות וידוי לפניך' ,ואמרה כן
בצעקות ,עד שגם הנהג שלי הוריד דמעות,
עניתי לה 'אל תתאבדי עכשיו ,תתאבדי עוד
חודש' ,שאלה אותי בתמיה :למה? אמרתי
לה :עכשיו את הולכת לעשות בכל יום 'יום
הולדת' להקב"ה על ידי שתראי רק את
הדברים הטובים שבכל יהודי ,ואני אזכיר
אותך לרפואה שלמה ,ובזכות שתראי טוב
בכל יהודי תראי ישועות מהשם יתברך.

תפילה אחת של יהודי ואפילו הרחוק מה'
יתברך ,עולה על עבודת המלאכים
כדרכנו בקודש יובנו הדברים היטב ע"י
דוגמא מעשית ,אדם שלא החזירו לו הלואה
בזמן ,פעמים שהוא מלין ואומר 'איזה בן
אדם זה ,הוא לא ישר ,מקומו בגיהנום' ל"ע,
אך האמת שבמקום זה על האדם להתעלות
ולא לומר שבאדם הזה אין שום מעלה ,אלא
אדרבה יש לחפש בו נקודה טובה ,וכמה
אנחנו צריכים לעבוד על זה ,ובכך אנו
הולכים ללכת בדרכם של הצדיקים ,אשר
מחפשים נקודה טובה בכל נפש מישראל,
ואפילו בנפש הכי רחוקה בעולם ,וכשיהודי
הולך בדרך הזאת של הצדיק הוא זוכה ליראה
ואהבה ,כלומר ליראת שמים ואהבת ה' ,ובזה
משמח את השם ומביא התפארות להשי"ת,
וכך כותב רבי נתן (עלים לתרופה ר"ז)" :כִ י
כָל הָ ע ֹולָמוֹת ִעם כָל עֲ ב ֹו ָד ָתם הַ גְּ ד ֹולָה
ֶשעוֹבְּ ִדים אוֹת ֹו י ְִּתבָ ַרְך בְּ אֵּ ימָ ה ּובְּ י ְִּרָאה ָת ִמיד,
אֵּ ין ע ֹולֶה אֶ צְּ ל ֹו י ְִּתבָ ַרְך כְּ לָל כְּ ֶנגֶד ִׂשיחָ ה ַאחַ ת
ָאדם הַ ָשפָ ל הַ זֶה ֶשבְּ זֶה
ּותפִ י לָה ַאחַ ת ֶשל בֶ ן ָ
ְּ
הָ ע ֹולָם" ,אם כן אפילו יהודי שלא שומר
תורה ומצוות כגון אותו גזלן ,ופעם אחת
דיבר עם ה' איזה שיחה קטנה ,ואפילו דיבר
עם ה' בשביל לזכות בפיס ,כל זה לא
משתווה לעבודת המלאכים מלפני ה' יתברך,

תורת החסידות – לחפש את הטוב בכל עת,
הסתכלות אחרת משאר באי העולם
כל אחד ואחד צריך להתחזק בזה ,לראות
בכל יהודי ולא משנה מה הוא עושה רק את
ההתפארות שבו ,כי מי שלומד את תורת
החסידות צריך להחליף את המשקפיים שלו
לאחרות משל שאר באי העולם ,כי דרך
העולם להסתכל ברע של הרב הזה ,או ברע
של איזה עסקן ציבור וכו' ,אך מי שלומד את
תורת הבעש"ט הקדוש צריך להבין שהוא
נכנס לעולם אחר ,הוא נכנס לעולם שבו
עבודת ה' שלו זה למצוא בכל אחד את הטוב
שבו ובכך לעשות נחת רוח לקב"ה.
כשהתחיל הבעש"ט הקדוש לגלות את תורת
החסידות לא היה רצונו לפרסם את התורה
שלו מכיוון שהוא טען שהעולם לא יכולים
לקיים את הדברים הנשגבים האלו ,אבל
אחיה השילוני שהיה רבו של הבעש"ט [והיה
מתגלה אליו] אמר לו שהקב"ה כל כך חפץ
ח
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בתורתו ,תורת החסידות ,עד שהוא יתברך
לא יביא את הגאולה עד שהכל יתקרבו
לתורת החסידות.
רווח נוסף עצום ונורא יוצא מכך כאשר אדם
רואה בכל יהודי את הטוב שבו ,שכך לא
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מקלל או יכעס על אף אדם ,ולא יתווכח עם
אף אחד וזו צריכה להיות העבודה שלנו.
ברכת מו"ר שליט"א :השם יתברך יעזור
שנלך בדרך הקדושה והסלולה הזאת ,ונזכה
לפחות בתחום המצומצם של חברים
ומשפחה להסתכל רק בטוב של כולם ,אכי"ר.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] כוחו של הבעל שם טוב – וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך
סיפר מו"ר שליט"א :כשנסעתי לציון הקדוש של אדונינו אור שבעת הימים הבעש"ט
הקדוש זי"ע הלכתי לדבר עם ה' ולהתפלל לפניו ביער של מז'יבוז' וזה היה במוצ"ש ,לפתע
אני רואה קבוצה של גויים רוקדים ושרים את המנגינה של השיר 'הבה נגילה' ,שהיא
מנגינה קדושה ,ושאלתי גוי אחד :מה הסיבה שהם רוקדים? אמר לי :כך אנחנו נוהגים
בכל מוצ"ש לעשות ריקודים ,והדבר ידוע שהבעש"ט היה עושה ריקודים בכל מוצ"ש עם
התלמידים ומקפיד מאוד בענין סעודה רביעית ,ואפילו הגויים שבסביבתו של הצדיק
עושים כדבריו ,וזה בגדר 'וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך'.

ב] מעלת התפילה בקברות צדיקים
סיפר מו"ר שליט"א :מעלת קברות צדיקים אין ערוך לה ,וכל אדם שיש לו איזה בעיה או
ספק בענין מסוים והולך לקבר של צדיק להתפלל לפניו ,יראה איך הוא מקבל תשובה
פתאום לעשות כמו איזה צד שרצה .פעם אחת היתה לי התלבטות מסוימת בחיים ,אם
לעשות או לא דבר מה ,התפללתי על קברות צדיקים ,וקיבלתי תשובה בראשי ועשיתי
כמו שחשבתי ,ובאמת זה הציל אותי מאשר אם הייתי עושה את הדבר ההפוך.

ג] גדולת תורת החסידות – ממחישה יותר מכל את השגחת השם בעולם
שאלו את מורנו ורבינו שליט"א :מדוע דוקא כאשר מתקרבים לתורת החסידות חיים
יותר באמונה ,והרי מצינו עוד מרבותינו שכתבו על אמונה ,כגון ספר חובת הלבבות ועוד
רבים מגדולי ישראל? אמר מורנו הרב שליט"א :ישנם ספרים רבים וטובים המדברים על
אמונה ,אך מעלת הבעש"ט ורבי נחמן היתה שהורידו לנו את האמונה בצורה מוחשית,
וכך ממש נוכל להבין איך כל דבר שקורה לנו זה מהשם יתברך ולא מבאי העולם ,וכמו
ש"-קצות החושן" אמר על תורת הבעש"ט ,שמה שרבינו האריז"ל כתב על כל העולמות
והקבלה ,בא רבי ישראל בעל שם טוב והוריד את זה למעשה כלפי כל אחד ואחד מאיתנו,
וכך גם מבלי שנהיה מקובלים נוכל לחיות באמונה תמימה שכל הקורה איתנו הכל מרצונו
יתברך שמו לעד.
ט
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מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
התודה והברכה
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

שהשם יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא
השם יתברך כל משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה

התודה והברכה

והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש
לר' נפתלי ניסים הי"ו
חיל רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות
אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
ומחלק ומפזר גליונות 'כאייל תערוג'
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של מו"ר הרב
הקדושים בכל רחבי הארץ ללא תמורה כלל,
.שליט"א
ה"ה ירון אהרן עיני הי"ו
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה
יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים
להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד
דורות ישרים ומבורכים ותהי הברכה מצויה זכרים לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של
הפצת הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו
בביתו כל הימים אכי"ר

העלון מוקדש
לרפואה שלמה :האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי
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
להצלחת :לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו
אורן בן שולמית ,מיכאל בן מרים ,מזכה הרבים מרדכי אוחיון ,יוסף בן שושנה,
שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה ,תאיר בת צפורה ,נדב בן אסתר
ולעילוי נשמת :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 ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

י

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
;

בעזה"י בקרוב ייצא לאור הספר שרבים חיכו לו

לפרטים נוספים לתרומות וכן להקדשות על גבי הספר

ירון עיני הי"ו052-9695044 :

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"ו052-9695044:
בית שאן ,בית כנסת אהבת ישראל ,רח' אהבת ישראל 4
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