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גליון מס' כ"ט – מטות התשע"ט  -תוכן העניינים
דרכי השגת היראה והאהבה בעבודת ה' יתברך
ה' דיבר טוב על ישראל – הרואה טוב בכל יהודי מתגברות בו יראה ואהבת ה'
הנמצא במחלוקת – אות היא שנחשכו אצל האדם היראה והאהבה
עושה שלום במרומיו – היראה והאהבה אצל האדם מועילים לשלום עם סובביו
התחזקות בכבוד ואמונת חכמים מוסיפה לאדם יראה ואהבת ה'
הירא את ה' נזהר ממחלוקת ,שותק ומצדיק את דינו
בטחון בה' ושמחת חיים – מסימני ההיכר של האוהב את ה' יתברך
הבוטח בה' – עוקף את המזל ומקבל ישועה מה' מעולמות עליונים
בו ישמח ליבנו – השמח בכל מאורעותיו בחיים הוא הבוטח האמיתי בה'
נסו יגון ואנחה – על האדם לעשות כל שביכולתו להזהר מעצבות
צדיקי וגדולי הדור – ממשיכים חיות וקדושה כמקור מים חיים
חכמי הדור יודעים להחיות נפשות במעשיהם
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] הבוטח בה' לעולם לא מאבד את עשתונותיו
ב] זהירות מגאוה – על האדם הזוכה להתקרב להשי"ת להצניע לכת עם אלוקיו
ג] האדם העניו יכול לזכות להשגת התורה בשל מידותיו
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דרכי השגת היראה והאהבה בעבודת ה' יתברך
לעצמו 'מתי אזכה להיות אדם טוב'' ,מתי
יהיה לי שלום בית אמיתי' וכו'] ,לכל אחד יש
רצונות טובים משלו ,ואת הרצונות האלו
לוקח הצדיק ומסתכל דרכם במבט החיובי
שביהודי ,ובכך מכתיר את מלכו של עולם
דרך ההסתכלות וההתפארות הטובה באותו
יהודי ,וכשהמלך נמצא בתפארתו כולם
יראים ממנו ,משום שהכל מתמלאים ביראת
כבוד כאשר המלך מתהדר בלבושו המיוחד
וכתרו לראשו ,זה גורם ליראת כבוד ,אם כן
אותם יראה ואהבה מגיעים דרך אותו צדיק,
המחפש נקודה טובה בכל יהודי.

בפתיחת דבריו הקדושים בתורה י"ז ,לימדנו
מוהר"ן שאת כל היראה מה' יתברך ואהבתו
יתברך קונים רק דרך הצדיקים ,משום
שהחכם השלם מחפש תמיד בכל יהודי
ואפילו בפושע הגדול והעכור שבישראל את
הנקודה הטובה שבו ,שבאותה נקודה עושה
אותו יהודי את רצון ה' יתברך ,וכך החכם
עושה מעין יום הולדת להקב"ה ,משום
שהמחשבה הראשונה של ה' יתברך בבריאת
העולם היא רק בשביל עם ישראל
וההתפארות בהם ובמעשיהם ,ולכן הצדיק
שמחפש בכל אדם ואפילו ביהודי הרחוק
שבישראל איזה דבר טוב[ ,והרי בכל אדם יש
רצונות טובים ,יש אדם שלפעמים אומר

יש לדעת שאת אותה התפארות והכתרת
הקב"ה למלך יכול כל אחד ואחד להשיג ולאו
ב

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

דווקא רק החכם השלם ,לדוגמא :אם יהודי
נסע בכביש ונכנס בו רכב ,ואותו הפוגע
מתכחש שהזיק ולא רוצה לשלם על הנזק,
ורוצה הנפגע ללכת בדרך הצדיק ,אזי במקום
לומר 'איזה רמאי האדם הזה וכו ,'..צריך
למצוא בו משהו טוב ,ואפילו רק רואה את
רכבו נקי ומסודר ,שיאמר 'תאמין לי איזה
רכב נקי יש לך ,כל הכבוד לך' ,ברגע זה פעל
האדם אצל ה' כדרך הצדיקים השלמים,
ובאותו רגע עשה להקב"ה מעין יום הולדת
[עם בלונים כלשון מו"ר] ,ואז אותו יהודי
מתמלא ביראה ואהבה לה' יתברך ,לפתע
יראה איך דרך כך שמצא נקודה טובה ביהודי
נכנס בו חשק לאהבת ישראל ,וכמו שכותב
הרמב"ן 'האוהב הוא חושק' ,כמו ששכם בן
חמור אמר 'בני חשקה נפשו בבתכם'.
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לא כפי רצונו ,הוא צריך להבין שעבודת ה'
שלו היא להתעלם מאותם דברים רעים
ולחפש רק את הנקודות בהם היא טובה ,וזה
'ישראל אשר בך אתפאר' ,והסיבה שרק דרך
הצדיקים מקבלים את היראה והאהבה
משום שהצדיק האמיתי תמיד רואה טוב בכל
יהודי ,הוא מתמלא ביראה ואהבה ,וכיוון
שהצדיק מתמלא ביראה ואהבה ,משפיע בכך
גם לאחרים ולכל הקרובים אליו.

הנמצא במחלוקת – אות היא שנחשכו אצל
האדם היראה והאהבה
מוהר"ן אומר שפעמים אדם מרגיש שהיראה
והאהבה לה' אצלו נחשכים ממנו ,אם אדם
רואה שפתאום הוא נופל מהאמונה בו
יתברך ,והוא מקפיד או כועס על מישהו ולא
מצליח להבין שהכל זה רצון ה' ,אות היא
שהיראה והאהבה נחשכו אצלו והם לא
מתפקדים עכשיו בעוצמה הראויה ,לכן
נמצא שאומר 'למה שפלוני יכפיש אותי,'...
וכן אם אדם לא מרגיש חשק לקום לתפילה
ולשאר דברי מצוה ,אומרים לאדם 'בוא
לחנוכת בית תשלים לנו מנין ,'...ובמקום
לרדוף אחר המצוות ,מה האדם אומר 'תודה
רבה יש לי מספיק מצוות ,תנו לי עתה ללכת
לביתי' ,במקום לבוא לאותה חנוכת בית .זה
יהודי שהיראה מה' ואהבת ה' נחשכו אצלו,
וזה עובר על כל יהודי ויהודי באשר הוא.

כשלאדם יש חשק בעבודת ה' ,יש לו
התלהבות עצומה והוא רוצה עוד ועוד ,ואיך
מקבלים את ההתלהבות הזאת? על ידי
התחברות לצדיקים שלא רואים בשום יהודי
שום דבר רע ,וכן על ידי שיעשה כמעשיהם,
כי צדיק אמיתי לא יכול ולא מסוגל לראות
דבר רע בשום יהודי ,וכמו שנלמד היטב
מדברי הרב ,כשאדם רואה את הטוב בכל
יהודי הוא נותן התפארות להקב"ה ובשביל
ההתפארות הזו ברא ה' את העולם ,וזה
כביכול יום הולדתו ,וביום הולדתו נכנסת
יראה מגדלות מלכותו יתברך ,וכן אהבה,
ובנוסף מחלק ה' מתנות והכל דרך הצדיקים
האמתיים והיצמדות למעשיהם.

לפעמים יש לאדם מריבה על ממון ,ואדם לא
מצליח ולא מסוגל לוותר על כסף ,ולא יודע
שאם הוא יוותר הוא היחיד שירויח מזה,
וזאת משום שבאותו זמן נחשך אצלו היראה
וכמו שכותב רבי אליעזר פאפו זיע"א [פלא
יועץ ערך חילול ה'] וז"ל" :ובפרט בענין
הממון צריכה רבה שלא יהא הכסף נחשב
בעיניו למאומה במקום דאכא למיחש אחת
מיני אלף לחילול ה' ,או לחשש גזל [כלומר

ה' דיבר טוב על ישראל – הרואה טוב בכל
יהודי מתגברות בו יראה ואהבת ה'
"כי ה' דיבר טוב על ישראל" ,יהודי צריך
להגיע למצב שהוא לא רוצה לראות רע באף
אחד ,כן הדברים אמורים לגבי שלום בית,
שאפילו אם יודע האדם שיש באשתו דברים
ג
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שאם יש לאדם אפילו צל של ספק שיכול
להגרם ח"ו חילול ה' בזה שהוא נלחם על
כסף צריך לוותר על כל הון שבעולם] יתגבר
וישליך כספו וזהבו ,שמוטב שימות ברעב
ולא יהא רשע לפני המקום שעה אחת",
למות ברעב זה המוות האכזרי ביותר מכל
סוגי המוות ואעפי"כ כותב הפלא יועץ
שעדיף לו לאדם למות במוות אכזרי זה רק
בשביל שלא יהיה ח"ו איזה חשש גזל בכספו,
לכן כשאדם מרגיש שהוא לא מצליח לוותר
במריבה של ממון ידע נאמנה שנחשכו אצלו
היראה והאהבה.
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הקדוש כותב 'ומאן דעביד מחלוקת יתאבד
מכל עלמין' ,לכן אדם שמבין שאסור לו
להשאר במחלוקת מיד מתחיל לבכות לה'
ולבקש ולהתחנן מלפניו על שלום הבית,
שרק התפילה תעזור וזה נקרא 'אהבת ה'.

התחזקות בכבוד ואמונת חכמים מוסיפה
לאדם יראה ואהבת ה'
לאחר שלמדנו מה קורה לאדם שנחשכו
אצלו האהבה והיראה ,שהמכנה המשותף
של חסרונם הוא שאין לאדם חשק לעבודת
ה' ,מסביר רבינו נחמן (בתורה י"ז פסקא ב)
מה הסיבה האמיתית שפתאום אדם מגלה
שנחשכו אצלו האהבה והיראה ,וזאת משום
שאדם מהרהר אחר הצדיקים עובדי ה'
באמת ,ואותם צדיקים לא רואים שום דבר
רע באף יהודי ,לא משנה מאיזה מפלגה הוא,
ולאיזה מגזר הוא משתייך ,ייתכן שהצדיק
מתנגד למעשיהם הרעים ,אבל עם כל זה
העבודה של הצדיק ושל כל אחד ואחד היא
למצוא בהם את הדבר הטוב ,ובכך להביא
לה' יתברך התפארות ,וזו עבודת ה' אצל
הצדיקים .היום ב"ה כולם לומדים תורה ,לא
צריך להיות צדיק כדי ללמוד ,התורה כל כך
מתוקה שזה תענוג ללמוד אותה ,מי שלא
לומד לא מבין מה זו הנאה אמיתית ,גם
תפילות הכל מתפללים ,אם כן מהי אותה
עבודה שבעצם קשה לעבוד עליה? זו
העבודה שאנו מדברים עליה כעת :למצוא
בכל יהודי את הדבר הטוב שבו ובכך לשמח
את ה' ,ואפילו אם השכן מתקוטט ומתווכח
'למה סגרת את המחסן שלך' וכו' העבודה
של האדם היא למצוא בו משהו טוב.

עושה שלום במרומיו – היראה והאהבה
אצל האדם מועילים לשלום עם סובביו
בענין השלום ,מביא הרב [ליקוטי מוהרן י"ז]
את הפסוק 'אלביש שמים קדרות שק אשים
כסותם' ,שמים זה אש ומים ,וכמו שכתוב
'עושה שלום במרומיו' שה' עושה שלום בין
האש למים בבריאת השמים ,והאש היא
היראה וכמו שכתוב 'כי יראתם מפני האש
הגדולה' ,ומים זו האהבה ,וכמו שכתוב 'מים
רבים לא יוכלו לכבות את האהבה' ,והסיבה
שהמים מרמזים לאהבת ה' כותב על זה רבי
נתן בליקוטי הלכות "כּיּסּופין ד ְקדֻ ָּׁשה לַה'
י ְתבָּׁ ַרְך ..בְ חינַת ַאהֲ בָּׁ ה וְ ה ְשּתו ְֹקקּות זֶהּו
בְ חינַת מַ ים ,בבְ חינַת (אֵ יכָּׁה ב) שפְ כי כַמַ ים
לבֵ ְך נֹ כַח פְ נֵי ה'ֶ ..שהַ לֵב ּכוֹסֵ ף לַה' י ְתבָּׁ ַרְך עַ ד
ֶששוֹפֵ ְך אֶ ת לב ֹו ּכַמַ ים נ ֹוכַח פְ נֵי ה' .וְ ָאז
נ ְתהַ פֵ ְך לֵב הָּׁ אֶ בֶ ן לְ לֵב בָּׁ ָֹּׁשר ֶשהּוא ַרְך ּכַמַ ים
(ּתהלים קיד) ,הַ הֹ פְ כי הַ ּצּור אֲ גַם מַ ים".
בְ חינַת ְ
אדם שלעיתים תכופות רב עם אשתו ,ודאי
שמצטער על זה כי הוא יודע שהמחלוקת זה
הדבר הכי קשה ,וכמו שכותב רבי נחמן בספר
המידות שאין לך מידה קשה בעולם
כמחלוקת ,והאדם רוצה להשתנות ,רוצה
להיות בשלום עם ילדיו ,וכמו שהזוהר

נמצא אם כן ,שאדם שיש לו מחשבות רעות
על החכמים שבדור ,אותם מצבורי יראה
ואהבה של אותו אדם נגמרים ,ואיך אדם
יכול לדעת את מצבו? על ידי שמרגיש שאינו
ד
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מצליח לסלוח בליבו למעשיו של אותו אדם
שפגע בו ,אלא נמצא אומר' :הרשע הזה עוד
יקבל עונש מה'' – זו לא עבודת ה'! אלא
צריך לקבל את הבזיונות באהבה.
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ויש מקרים שמתגבר ואומר 'סלחתי' למישהו
שפגע בו אבל ליבו כמו אש בוערת מכעסו
עליו ,שנאמר 'בפיו דבש וחמאה ובליבו אף
וחימה' ,כלומר שאדם כועס על חברו אך
בעת שרואה אותו אומר לו שלום בשפה יפה,
ובאותה עת בליבו אומר 'מתי יבוא יומו' ,זה
נקרא שנחשך אצלו היראה.

הירא את ה' נזהר ממחלוקת ,שותק ומצדיק
את דינו
כותב רבי אלעזר אזכרי בספר חרדים [וכדי
שנבין מי זה רבי אלעזר אזכרי יש להזכיר את
הסיפור שרבינו האריז"ל עשה לבנו חלאקה
במירון ולקח איתו את רבי אלעזר אזכרי
שהיה באותם ימים השמש ,וכשהתחילו שם
בריקודים ראה רבינו האריז"ל את רבי אלעזר
אזכרי בצד לבדו ,הלך האר"י אליו והתחיל
לרקוד איתו ,שאלו תלמידי האר"י :מה
הטעם שהרב עזב את כולם ורקד רק עם
השמש? אמר להם רבינו האריז"ל :אם האדון
רבי שמעון בר יוחאי יצא לרקוד איתו למה
שאני לא ארקוד איתו ,והיו שם אנשים ענקי
עולם ומהם :רבי חיים ויטאל ,רבי יוסף
גלנטי ,רבי משה אלשיך ובתוכם רבי אלעזר
אזכרי שהיה רק השמש בזמנו וזכה למה
שזכה] ,וז"ל "בשמעי כל מחרפי ומגדפי
ברבים ,אשים נגדי כף מאזנים ,בכף אחת
אשמותי ,ובכף שניה החירופין והגדופין,
ואביט כי כף האשמות מטה מטה ,ואשתוק
ואצדיק דיני וכן אעשה לכל מיני צער בדיבור
ומעשה" ,לכן יראת ה' היא כשאדם מבין את
מצבו בעולם ,וסולח למבזיו ואפילו שפגעו
בכבודו הוא מוחל וסולח ומצדיק את דינו.

בטחון בה' ושמחת חיים – מסימני ההיכר
של האוהב את ה' יתברך
ויש אשר נחשך אצלם האהבה ,ומהי
האהבה? אהבה להקב"ה מתבטאת בבטחון
בה' ,אפילו כשבאה עליו איזה צרה או בעיה,
או משבר בחיים שיכול להגרם מדברים
שונים ,אם זה משבר בבריאות ,או בכסף,
ואעפי"כ האדם הבוטח בהקב"ה אומר
'רבש"ע יש לי בעיה כי יש לי עוונות ועם כל
זאת אני בוטח בך' ,אדם שבוטח בה' שיושיע
אותו יקבל את הישועה ממנו ,וכמו שכתוב
'והבוטח בה' חסד יסובבנו' ,ומי נקרא אדם
שבוטח בה'? האדם שנפשו בשלוה וליבו
במנוחה ,ואפילו בעת בעיה קשה אינו
מתייאש אלא סומך על ה' .מצינו רבים
שכאשר הגיעה בעיה לפתחם מיד מראים
סימני ייאוש ומאבדים עשתונות ,זו לא
דרכנו! דרך עובד ה' היא לבטוח בה' ,הבטחון
בו יתברך עוזר לאדם שיאמר 'נכון שיש לי
עבירות ,ומגיע לי עונש ,אבל עם כל
העבירות הללו אני בוטח בה' יתברך שיושיע
אותי' ,כיוון שאפילו רשע ובוטח בה' ,ה'
יתברך מצילו מכל צרותיו ודאגותיו.

אך האדם שח"ו נחשכו אצלו היראה
והאהבה ,זה מתבטא בכך שאינו מסוגל
לסלוח לאדם שפגע בו או שרוצה לסלוח ולא
מסוגל להוציא מליבו את ההקפדות על
אנשים ,וזו תוצאה שהאהבה והיראה נחשכו
אצל אותו אדם .פעמים שאדם לא מסוגל
לסלוח אפילו לבני ביתו ,או לאחיו ולאחותו,

הבוטח בה' – עוקף את המזל ומקבל
ישועה מה' מעולמות עליונים
המהר"ל הקדוש בדבריו על הפסוק 'בטחו
בה' עדי עד כי בי-ה צור עולמים' מחדש
נפלאות על האדם הבוטח בה' ,כשבאה עליו
איזו צרה ואפילו שבמזלו לא נמצאת ישועה,
ה
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כלומר שמלכות שמים גזרה עליו לעבור
בעיה זו כחלק ממזלו בעולם הזה ,ולמרות
זאת כשהוא בוטח בה' מגיעה לו הישועה
מהעולם הבא ,שע"י הבטחון עוקף הוא את
מזלו ואת דרכו בעולם הזה ,ומוכיח זאת
המהר"ל מפסוק זה 'כי בי-ה ה' צור עולמים',
'י-ה' אלו שתי האותיות בהן נבראו
העולמות ,באות ה' נברא העולם הזה ובאות
י' נברא העולם הבא ,ולכן בטחו בה' שבכח
הבטחון בעולם הזה ,הוא יתברך יביא את
הישועה מהעולם הבא ועוקף את כל
המקטרגים והמשטינים ,וכך כותב המהר"ל
(נתיבות עולם ,נתיב הבטחון א)" :יש לך
לדעת כי אצל הבטחון כתוב בטחו בו עדי
עד ,כי אף על גב שלפעמים אין האדם ראוי
לדבר טוב מצד רוע מזלו ,על כל פנים יש
לבטוח בו יתברך שבי-ה צור עולמים ,ויכול
להשפיע אליו מעולם העליון שכולו טוב ,אף
אם מזלו רע בעולם הזה ,ובעל הבטחון
השי"ת לו מחסה לגמרי בעולם הזה" ,לכן מי
ששם בטחונו בו יתברך מגיע בטחונו בה' עד
לעולם העליון ,העולם הבא ,וה' יתברך
מחסה לו בעולם הזה ובעולם הבא .יש אדם
שנגזר עליו לעבור מחלה קשה ל"ע ,או
שצריך לעבור גירושין או איזה אסון או
פרידה מילד ח"ו וכו' ,אך כל זה כאשר האדם
לא שם בטחונו בה' ,אבל כשאדם בוטח בה'
למרות עוונותיו יכול לבטל את הגזירה.
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בתפילה ועושה תשובה על עוונותיו ,ולא
מרגיש שום צער ממה שעובר עליו זה בוטח
בה' ,ובכח הבטחון שהוא נשאר שמח עם כל
הצרות מכח האמונה בו יתברך ,זוכה לשבר
את הרעות הבאות עליו .אדם הבוטח בה'
אפילו כשבאה עליו איזה צרה נשאר נינוח
ורגוע כאילו לא קרה לו דבר .כאשר יהודי
בעל בטחון נכנס לביתו ורואה שכולם
עצובים ,מיד מתחיל לשמחם ולהכניס בהם
אמונה ,להסביר להם שהכל ה' יתברך עושה
איתם לטובה ,ומקרב אותם באהבה וחיבה
לאמונה הקדושה מבלי להשרות לחץ בבית,
בלי מריבות ובלי מחלוקות ,זה נקרא בעל
בטחון בה' יתברך ,ואדם שמתנהג בצורה כזו
ה' יתברך מתנהג איתו מידה כנגד מידה ,כמו
שלימדנו המהר"ל ,שאדם המתנהג ברגיעות
ובבטחון בה' בשעת צרה ,שזה מעל לטבע
האנושי ,כך ה' ינהג איתו מעל הטבע ויביא
לו ישועה ,לא מהעולם הזה אלא מהעולם
הבא ,שהעולם הבא הוא עולם שכולו טוב
ואין בו רע כלל.
נמצא שבעל הבטחון מקיים את מידת
ה'אהבה לה' יתברך' מכיוון שאדם האוהב
את ה' יתברך סומך עליו שלעולם לא יעשה
לו דבר רע ,ואפילו אם יש דבר שנראה כרע,
מכח אהבת ה' שיודע ובטוח שהכל לטובתו,
מסוגל להופכו לטובה וישועה מאיתו יתברך,
ואפילו אם אדם הפסיד כסף רב ,זה לא צריך
להעסיק את מחשבותיו כי כסף בא וכסף
הולך והארץ לעולם עומדת ,אנשים עשירים
נפלו ,ואנשים עניים התעשרו .יהודי צריך
להגיע למצב שהכסף לא ימלא את ראשו
בדאגות ,אדם צריך לומר לעצמו 'ברוך ה'
מספיק לי שאכלתי גבינה היום ,וראיתי את
השמש תודה ה' על הכל' [מו"ר שליט"א
אומר בדרך מליצה :האם אדם צריך לדאוג
שיקחו לו את הבית? במקרה הגרוע שיקח

בו ישמח ליבנו – השמח בכל מאורעותיו
בחיים הוא הבוטח האמיתי בה'
אך מה צריך לעשות האדם כדי שיקרא
בוטח? לקיים בעצמו את הכתוב 'כי בו ישמח
ליבנו ,כי בשם קדשו בטחנו' ,כשאדם שמח
ובטוח מכח האמונה שכל מה שה' יתברך
עושה איתו זה רק כדי שיהיה לו טוב ,כך
האדם זוכה לנצח את הצרות ,כשהוא מחזיק
ו
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את המשפחה וימצא להם איזה קרבן ושיגורו
שם ,למה הפרנסה כל כך צריכה להעסיק
אותנו ,צריך לשחרר את הדאגות מליבנו],
כשאדם בוטח בה' תמיד הוא מחויך ושמח,
צריך לדעת שגם מרופאים אסור להלחץ ,גם
אם הרופא מדאיג את האדם עליו לומר לו
'אדוני! אתה יכול לומר מה שתרצה אבל אני
יהודי מאמין ,יש לי אבא בשמים שהוא
מצמיח ישועות בורא רפואות נורא תהילות,
אני ממשיך בחיי בשקט ושלווה'.
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מה השורש והסיבה שפתאום יהודי רואה
שנחשכו אצלו היראה והאהבה? ביאר
מוהר"ן שהסיבה המרכזית לחושך של יראת
ה' ואהבת ה' זה הזלזול בחכמי ישראל ,כי
ברגע שאדם כל היום מקטלג רבנים ,מי
אמיתי ומי לא אמיתי ,וכל היום עוסק
ברכילות אחר חכמי ישראל ,כביכול הוא
שפתח את 'מפלגת האמת' ,זה הגורם
המרכזי לאדם שכל האמונה והחשק בעבודת
ה' ילך ממנו .אם כן ,כשעוברים על האדם
מחשבות רעות על הצדיקים לפתע אין לו
חשק לעבוד את הקב"ה ,כשמדברים איתו על
עבודת ה' במקום לשמוח ולקבל דבריהם
שניכרים דברי אמת ,אומר 'שמענו ,שחקנים
אתם ,האם אתם מקיימים בעצמכם את
דבריכם?' ,שידע לו נאמנה ,ששורש הבעיה
זה כאשר הוא מהרהר אחר רבו רח"ל ,זה
שורש הרע של כל הרע בעולם.

נסו יגון ואנחה – על האדם לעשות כל
שביכולתו להזהר מעצבות
דעו לכם מורי ורבותי! אסור לאדם לתת
לעצבות להשתלט עליו ,שלעולם בשום מצב
בחייו לא יתן האדם פתח לעצבות להיכנס
אליו ח"ו ,כמו שכתוב 'ונסו יגון ואנחה' ,אדם
צריך להניס ולזרוק מקרבו את כל היגונות
והדאגות ,שישארו אצלו אך ורק שמחה.
כמובן שהבטחון זו עבודה קשה אבל צריך
להתחיל לעבוד על זה ,כיון שרבינו הקדוש
זיע"א חוזר ואומר רבות שעיקר השעשוע
שיהודי עושה להקב"ה שהוא מהפך יגון
לשמחה ,כאשר יש לאדם משהו עצוב ועושה
אותו לשמח ,הופך אותו לטובה ,בזה גורם
הוא לה' יתברך להשתעשע בו.

צדיקי וגדולי הדור – ממשיכים חיות
וקדושה כמקור מים חיים
רבי חיים מטשרנוביץ' ,בספרו באר מים
חיים על הבעש"ט הקדוש זיע"א מסביר זאת
בדרך נפלאה (באר מים חיים ,במדבר ט"ז)
וז"ל" :ידוע לחכמי אמת אשר נפשות
הצדיקים שבדור וביחוד אותן שמורין לעם
ה' את דרכי ה' ותורתו ועבודתו ,הנה נשמתן
הוא כמו הצינור המושך מים ממקור מים
חיים להכניס המים אל הבור שבחצר ,כן על
ידי שורש נשמתן ממשיכין לאנשי ישראל
חיות הקודש ומוחין ואמיתיות עבודה
לאהבה את שמו יתברך ולירא מפניו באמת
ממקור העליון ברוך הוא .והנה בדרך משל
כשהבור מתמלא נראה לאדם שאין צריך עוד
אל הצינור .ואכן החכם עיניו בראשו לומר
הנה המים שבבור כשלא יהיו מעורבים עם
מי המקור על ידי הצינור יפיגו את טעמן

נמצא ,שכל מה שאמרנו שאדם צריך יראה
ואהבה ,שזה כולל בתוכו את כל יראת
השמים והחשק לעשות את רצון ה' כגון
להתפלל בהתלהבות ,ובד בבד צריך את
האהבה שזה כולל בטחון בה' ואמונה חזקה
שלא נותנת לאדם ליפול לעצבות ,כל זה
כאשר יש לאדם יראה ואהבה ,אמנם כאשר
אדם נופל מיראה ואהבה ולא מצליח לבטוח
בה' ,לא מצליח להאמין שכל מה שעובר עליו
זה לטובתו ,זה בגלל שנחשכו אצלו היראה
והאהבה ,וכמו שאמרנו רבינו נחמן לימדנו
ז
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ויסריחו עד שלא יהיו ראוין לשתיית אדם,
ואולם כשהמים שבבור יהיו הולכין ושבין
תמיד ויתערבו עם מי המקור יעמדו תמיד
בטובן וטעמן .וכן הוא בדרכי שמו יתברך
ועבודתו ,והנה הקצר בשכל כשרואה שבא
למדרגה אחת על ידי צדקת הצדיק בכח
השפעתו שהמשיך עליו על ידי שורש נשמתו,
הנה נדמה בעיניו שמהיום ההוא והלאה אין
צריך עוד אל הצדיק להמשיך שפע וחיות
הקודש על ידי שורש נשמתו".

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

הבעל שם טוב מחדש על הסיבה שקרח חלק
גם על אהרן ,ושהסיבה שחלק על אהרן
משום שטען שאהרן הכהן היה משקר בשביל
השלום ,היה אהרן לשיטתו של קרח עושה
רע ח"ו ,שהרי אין לך שנאוי כמו השקר ,ולכן
חשב קרח את אהרן לרשע ל"ע וכ"כ רבי
יעקב מפולנאה בשם רבו מרן רבינו הבעש"ט
הקדוש זיע"א ,שהנחש לא ממית ולא מחיה,
אלא כשהחכם משתמש בארס הנחש ,יודע
לעשות ממנו תרופה ולהחיות ממנו נפשות
וז"ל" ,כי ידוע שיש סמים הממיתים ומחיים
בהם נפשות ובזה עדת קרח שראו את אהרן
שהשתמש בשקר ובחנופה ,כי הכזב והחנופה
הם נושכים וסמים הממיתים ולא ימסרו כי
אם ביד נאמן וחסיד שעושה מזה תרופות,
כך אלו המידות הרעות שאסור להשתמש
בהם רק המבקשים להחיות נפשות".

נמצינו למדים מדבריו הקדושים ,שאדם ח"ו
האומר לעצמו 'אני ב"ה כבר לא צריך ללכת
לרבנים ,אני לומד בעצמי בספרים וכך אני
יודע תורה' ,זו טעות נוראה שהרי ה' יתברך
נתן לנו חכמים שירעננו לנו בכל פעם את
עבודת ה' שלנו ,וכמו שהגמרא אומרת 'עמד
הקב"ה ושתל צדיקים בכל דור ודור' לכן אדם
צריך ליזהר לא לדבר על שום צדיק בעולם
ח"ו .לפעמים אנשים מפליאים אותי כיצד
הם מתייחסים לתקשורת שמדברת על
רבותינו חכמי וגדולי הדור ,הרי אותו אדם
שנמצא בטלויזיה פעמים והוא פסול לעדות
ובגדר כת מדברי לשון הרע ,אם כן ,איך
אפשר להאמין לאחד כזה שמדבר נגד
הצדיקים שבדור ,הרי היום אפילו אי אפשר
להאמין לכל התמונות המתפרסמות ,שבנקל
מייצרים תמונות שקריות עם כל הטכנולוגיה
המתקדמת בימינו.

לכן נמצא שהצדיקים לפעמים משנים
בשביל להשכין שלום בית וה' שמח בכך ,או
שהרב משבח אדם למרות שלא ראוי לשבחו
אבל מכיוון שבגלל זה יתכן ואדם זה יחזור
בתשובה או ישנה דרכיו לטובה מותר לחכם
לעשות כך ,וזה מה שעשה אהרן הכהן ,שינה
מפני השלום .לכן כמה צריך האדם לדון את
הצדיקים לכף זכות ולא לחשוב עליהם ח"ו
מחשבות רעות ,ואז זוכה לרפואות וישועות.
על כל אדם להפסיק לחשוב מחשבות רעות
על הרבנים חכמי ישראל.

חכמי הדור יודעים להחיות נפשות
במעשיהם

בשיעור הבא ילמדנו מוהר"ן איך למרות
שנחשכו היראה ואהבה זוכים להחזירם
לקדמותם והשי"ת יזכנו אכי"ר.

כשאדם מדבר על הצדיקים נמצא שמתנהג
שמקיים בעצמו את דבריו של הבעש"ט
הקדוש על קרח.
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משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] הבוטח בה' לעולם לא מאבד את עשתונותיו
[משיעורו של מו"ר שליט"א ,ביום רביעי ל' סיון התשע"ט] מספר הרב שהיתה אצלו אשה
אחת שבאה עליה צרה גדולה מאוד ,והיא מרוב סבלה אמרה' :הרב אם לא פותרים לי את
הבעיה הזאת ,מחר אני הולכת למס הכנסה ומפילה את כולם' ,יש לדון אותה לכף זכות ,אבל
האמת היא שאדם הבוטח בה' וזכה להגיע לדרגה של בטחון ,לעולם לא מאבד את העשתונות,
ולעולם לא מרגיש שקיפחוהו ,כי הוא בוטח בה' יתברך שכל מה שעושה איתו ה' זה לטובתו.

ב] זהירות מגאוה – על האדם הזוכה להתקרב להשי"ת להצניע לכת עם אלוקיו
סיפר מו"ר שליט"א [משיעורו בשב"ק פרשת בלק] על הזהירות שצריך אדם ליזהר לא ליפול
לגאוה ח"ו ,מעשה שבאו למורנו הרב שליט"א זוג הורים שהבעל צדיק שומר תורה ומצוות,
והאשה לא זכתה לכך באותה עת והיתה בלי כיסוי ראש ,וביקשו להכניס את בנם לת"ת
החשוב 'כאייל תערוג' בנשיאותו של מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"א ,הרב ריחם על הילד
שלא ילך לחינוך שאינו על טהרת הקודש ואמר שהוא מוכן לקבל את הילד בתנאי שהאשה
תקבל על עצמה להגיע במשך שנה לשיעורי תורה של הרב שליט"א .האשה קיבלה זאת על
עצמה והבן נכנס לת"ת ,והנה כעבור שנה שהאשה שומעת את שיעוריו המחזקים של רבינו
שליט"א היא התחזקה ושמה כיסוי ראש וגם בצניעות כמו כל אשה יראת ה' ,והנה היא
מגיעה למפקח של הת"ת ואומרת לו 'אני רוצה להוציא את הבן שלי מהתלמוד תורה' ,שואל
אותה המפקח :למה? והיא אומרת 'בגלל שאתם מקבלים ילדים ממשפחות בעלי תשובה',
והרי היא עצמה חוזרת בתשובה?! והיה נראה הדבר כמו ח"ו אדם שמהגאוה שבו חושב
שהוא יותר טוב מאחרים ,ובזה הוא מאבד את כל עבודת ה' שלו רח"ל.

ג] האדם העניו יכול לזכות להשגת התורה בשל מידותיו
סיפר מו"ר שליט"א [בדרך לביתו בשבת קודש לקהל תלמידיו] :רבות אנו מדברים בשיעורים
על מעלת הענוה ,שתמיד צריך להרגיש שכל אדם יהיה גדול בעיניך .אחד מראשי הישיבות
החשובים ביותר ,מהישיבות הליטאיות המחנכים ל'גדלות האדם' ,קרא לי ואמר שהוא שמע
מתלמידים שכך אני אומר בשיעורים ורצה לשמוע הסבר איך יתכן ,הרי בעולם הישיבות
מחנכים שצריך להסתכל על עצמך שאתה מעל לאחרים שלא זכו לעבודת השם ולא פחות,
אמר מו"ר שליט"א :ידעתי שאם אפתח לו את ספרו של ר' אלימלך מליז'ענסק הוא לא יקבל
משום שזה ספר חסידות ,ונזכרתי בנפש החיים [פ"ד] שכותב שמשה רבינו ע"ה זכה למה
שזכה רק בזכות שהיה העניו מכל האדם והרגיש בפחיתותו מכל אדם ,וכתב בדבריו שאם
היה אדם יותר עניו ממשה רבינו היה הוא זוכה להשגת התורה היותר גדולה ממשה רבינו
ע"ה ,אותו ראש ישיבה ענה :אם כך צריך לעיין בדבר זה ,מה האמת ,והשי"ת יזכנו לקיים
דברים נשגבים אלו אכי"ר.
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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

שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא ה'
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
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;

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
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