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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל

 052-9695044עיני ירון 
 להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי הארץ והעולם:

 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 050-4177727  משה הלוי אדם
 054-7330809 ליאור עברי אזור

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 050-7475591 דוידי  רתומ באר יעקב
 052-7601828  מרדכי אוחיון בית שמש

 050-4190062 מאיר פרץביתר 
 050-2909702 בן סעדה בני ברק

 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  בת ים
 052-3979371 אליעזר גבעת זאב

 054-2133280 רפאל גבעת שמואל
 052-2750784 יוסי מזרחי גן יבנה

 054-7230035 חדש עומרהרצליה 
 054-5912934 אורן חולון

 052-4624432 נאורחשמונאים 
 050-7990060  יעקב יערים-טלזסטון קרית

 054-2919221 עמית  יבנה
 052-9695044 ירון עיני  ירושלים
 054-3253799 אברהם  כפר סבא

 052-6440654 יוסף  לוד
 054-9139138 חיים חוגי קרית ספר-מודיעין

 053-5257533 רועי אור  מעלה אדומים
 054-2639782 דוב  נס ציונה
 053-3159033 ברוך וקנין עמנואל

 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה
 053-2466221 אבישי משה קרית עקרון 

 052-5002090 הראל ראש העין
 054-7453096 אלמוג ראשון לציון

 052-6505466 יוסי עדי רחובות
 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה

 053-3139506  עמרם אונו וקרית רמת גן
 050-4535354 גיא בן עמי שוהם

 053-3145436 מאיר  תל אביב
 050-3564444 עמית תל ציון )כוכב יעקב(

 052-9279926 יתערן שור תל נוף )הבסיס(

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  בית שאן

 058-3297724  חדרה
 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3888899 אהרן חזןחיפה 
 050-5068938 שלומי בר דוד  חריש

 054-7999768 נתנאל  יקנעם והאזור
 052-9592085 עידן רפאל כרמיאל

 054-4469746 שלומי אוחנה  מגדל העמק
 050-5068768 מעוז אלמליח עמק המעינות

 054-4281773 ערןנהריה 
 054-4320790 רוזנצויג שמרון  נתניה

 050-5798510  אלקובי משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין עפולה
 058-3245227 יום טוב טוני רכסים
 053-5882799 יובל שלומי
  הארץ דרום

 052-8160291 בוזגלו חייםאופקים 
 053-8819827 שרון  אילת

 054-5569267 ציון כהן אשדוד
 053-2823666 נדב משה  אשקלון

 054-8414474 יוסף  באר שבע
 054-8405397 בן שושן דימונה 

 050-5922001 אברהם  מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל מושב רווחה

 052-7696890 גרשון מלכיאל נתיבות
 052-3431711 נתנאל יוסף קרית גת

 052-6494317 ניסים קרית מלאכי
 

  לארץ חוץ
 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס

 1-910-9640474 שבי מיאמי
 1-651-2464179 יוסי  יורק וני
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 תוכן העניינים  - נצבים התשע"ט –גליון מס' ל"ח 

 ב שלמות האדם על ידי שמירה על קדושת הדיבור
 ב יסורים באין על עוונות הפה –ספוק על ירך 

 ג ע"י שמירת הדיבור –רוממנו מכל לשון 
 ד שיאסור האדם את לשונו –ראשית התשובה 

 ד להטיל זוהמה בדיבור –חטא הנחש הקדמוני 
 ה עץ הדעת טוב ורע ואשה משכלת

 ה קדושת הלשון –יני קיבלו תרגום מס
 ו בזכות הזהירות מלשון רעה –יעקב שלימא 

 ו איש אשר רוח אלוקים בו -מקדש הדיבור 
 ז ע"י שמירת הדיבור משתתקים המקטרגים

 ח בושה היא לנו להתפלל על צורכי הגוף
 ח אין יאוש בעולם כלל

 ט מר את פיו זוכה לכבודהשו –מכבדי אכבד 
 ט סיפורי חיזוק מרתקים! –משולחנו של מורנו הרב שליט"א 

 ט א[ לראות את הטוב שבכל יהודי
 ט ב[ ברח ופחד מאסונים

 

 שלמות האדם על ידי שמירה על קדושת הדיבור

יש הרב שלימדנו י"ט( בליקוטי מוהר"ן )תורה 
מפי הצדיק תורה ענין גדול ללכת ולשמוע 

זוכה רק שאדם שבעת בעצמו, ומסביר הרב 
פני צדיק הוא כבר מבין את החושך שלו, לראות 

כבר הוא מבין באיזה בלבול הוא נמצא בחיים, 
, אפילו לא דיבר איתו, בגדר ורק רואה את פני

רואה את הפנים שלו  ,'הכרת פניהם ענתה בהם'
נמצא הוא מספיק לו להבין באיזה ריחוק מיד ו

חי, וכמו שאמר רבינו הוא באיזה טעות ום, מהש
כל חכמתי דחזיתיה 'הקדוש רבי יהודה הנשיא 

, כל מה שאני זכיתי לחכמה ויראת 'רבי מאירל
זה רק  ,שמים, 'ראשית חכמה יראת השם'

ראיית עצם של רבי מאיר, זיו פניו מלראות את 
והבנה  שמיםפני צדיק כבר מקנה לאדם יראת 

איפה הוא לא עובד את  איפה הוא טועה בחיים,
מלבד זה יש ענין לשמוע שהשם, ואומר הרב 

כמו דיבורים של לשון הקודש של הצדיק, 
שכל הסביר לנו הרב ש ,שכתבנו בגליון הקודם

את  ,היכולת של היהודי לשבר את ההנהגות
את התכונות שלו, היכולת הזאת והמידות 

של האדם, רק בפה של  נונמצאת רק בלשו
האדם, אין לאדם יכולת לשנות הנהגות, מידות, 
תכונות, רצונות, אם הוא לא עובד על לשון 
הקודש, שהלשון שלו תהיה לשון קדושה 

מלטפת, לשון נעימה, גם וטהורה, לשון נקיה ו
כשהוא מעיר צריך לשון נעימה, גם כשהוא מבקר 

  .צריך להיות לשון מרפאה

 יסורים באין על עוונות הפה –ספוק על ירך 
ֵיׁש ּבֹוֶטה "עה"פ )משלי י"ב( אמרו רבותינו 
רֹות ָחֶרב קְּ ַמדְּ מעיר הוא שבעת שיש אדם  ,"כְּ

 ,ממש מכניס חרב באדם שמקבל את הביקורת
כי הוא מעיר בצורה קשה, לא בצורה נעימה, אז 

רֹות ָחֶרבא"כ זה ' קְּ ַמדְּ וזה ח"ו לכלוך  ,'ּבֹוֶטה כְּ
עבירה חמורה מאוד,  ות הלשון, זהלשון, טינופ

חז"ל אמרו על זה שבני אדם שאוכלין ושותין זה 
עם זה ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם, 

ָלֵכן ' על זה את הפס' )יחזקאל כ"א(חז"ל אמרו 
ֹפק ֶאל ָיֵרְך לו צרות, כל הזמן יכה  וכל הזמן יהי ,'סְּ

, 'וואי איזה צרות, וואי איזה צרות'על הירך שלו, 
שהלשון שלו  ,א"כ כשאדם עובד על לשון הקודש



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א  שיחתו השבועית של מו"ר
 כאייל תערוג 

 

 ג  

ממילים ולים אסורות ינקיה ממקודם כל תהיה 
 ולא יצאששלא יצא לו מהפה לשון הרע,  ,מגונות

לו דברים רעים על עם ישראל, עובד על הדיבור 
בכל ושלו, שיהיה תמיד דיבור בנחת לכל אדם 

עובד על זה כל הזמן,  ,עת, זה נקרא לשון הקודש
החיות  ,'מוות וחיים ביד הלשון'-הוא יודע ש
ות הרוחני של אדם תלוי בלשון והרוחנית והמ

'קידשנו מכל הברכה שלו, ואמר על זה הרב את 
למה אנו זוכים להיות  ,מנו מכל לשון'עם ורומ

גומלי וישנים יאחרים מהגויים? רחמנים ב
רק בזכות הלשון, רק בזכות הדיבור  ?חסדים

שהיהודי נזהר מאוד מאוד על הדיבור שלו, וכמה 
שהוא נזהר יותר על הדיבור שלו כך הוא מצליח 
לשנות יותר דברים בעצמו, כי 'ישראל אין כוחם 

הכח אנחנו מקבלים מהפה,  את כל ,אלא בפיהם'
יש נפילות, יש נכון  ,צריך לחנך את עצמואדם 
לחנך את עצמו, אבל צריך ירידות, ו עליות

גנבו אם בעיקר אדם ניכר בכוסו כיסו וכעסו, ש
מה הוא אומר,  ,איזה מילים הוא מתבטא ,לו כסף

מה שנקרא, הוא  'סקמפו'שהוא לא כ -'בכוסו' 
הוא מדבר איך ם, שתה, הוא נמצא בשיכרון חושי

 - 'כעסו'באיזה מילים הוא מוציא מהפה,  ,אז
איזה ביטויים הוא מוציא מהפה,  ,כשהוא כועס

המידה וזה ההיכר, אם האדם באמת עובד על  וז
  .הלשון שלו או לא

 ע"י שמירת הדיבור  –רוממנו מכל לשון 
אדם עובד על , שכאשר )שם( עוד אומר הרב

אותו מעל כל הגויים, הרע הדיבור שלו זה מרים 
שזה בכל  ,ת ניאוףוהכולל של כל הגויים זה תאו

כל האומות יש את הרע הכולל להגוים נמצא, 
דיבור של ע"י זה אדם יכול להינצל רק מהזה, וגם 

כמו שאמר הרב 'על כן יעזוב איש את  ,קדושה
מסביר שם רש"י  ,אביו ואת אימו ודבק באשתו'

 רוח הקודש ' בספר בראשיתהזה על הפסוק 
ואומר  ,'אומרת כן לאסור על בני נח את העריות

רבינו בליקוטי מוהר"ן מה זה הרוח הקודש? רוח 
זה 'דיבור' כמו שאנחנו יודעים 'ויהי אדם לנפש 

מה אם כן בור, יהרוח זה הד ,רוח ממללא'ל' ,חיה'
גורם לאדם להיאסר עליו עריות? מה גורם לאדם 

ת אצלו? יצר לקשור את היצר הרע של העריו
לשון ע"י הרע של עריות לא יהיה מזיק אותו רק 

הקודש, לכן אמרו רבותינו ש'פה' גימטריא 
'מילה', כמה שאדם עובד על הפה שלו יותר, כך 

מתבטא שברית יותר, אדם בהוא שמור 
מעיר בצורה או שמילים מכאיבות, בבחריפות, 

שהוא מעיר לו, דע לך כדורסת, דורס בן אדם 
מאוד בברית האדם הזה, מסכן צריך זה פגום ש

לעבוד על עצמו, כי כל מה שמצליח אדם לאסור 
את היצר הרע של העריות, אומר הרב זה בזכות 
כח הדיבור שלו, כך לשון הקודש שלו, ולכן אמר 
הרב שכתוב אצל יוסף הצדיק 'הנמצא איש כזה 
אשר רוח אלוקים בו' איך הגדיר אותו פרעה? 

וונה יש לו דיבור מלטף, רוח מה פירוש רוח? הכ
'דבר  ',יש לו דיבור מחכים, 'קסם על שפתי מלך

 ואיזה יופי איך הוא מדבר באיז ,על אופניו'דבור 
יחים בו איך הוא עונה, טנעימות, וגם בשעה שמ

כי הרוח זה  ,אז א"כ אומר פרעה 'איש אשר רוח'
זה שמירת הברית אומר הרב, כמו ו ,הדיבור

ה רוח איש בפנינו שכתוב אצל רחב 'ולא קמ
מאז  -שע ואמרה רחב למרגלים של יה ,מפניכם'

ששמענו שהוביש השם את מי ים סוף מפניכם, 
אף אחד אין לו גבורת אנשים לבוא על אשה, אין 
לו כח מהפחד, אז איך היא הגדירה את זה? 'ולא 

ליקוטי מוהר"ן בהרב ע"ז אומר ו ,קמה רוח איש'
הרע של מכאן אתה למד מה מחליש את היצר 

הדיבור שלו, איך  -העריות אצל האדם? 'הרוח' 
הוא מדבר, ולכן אמר הכתוב 'כבד את השם 

אתה רוצה לתת כבוד להשם? זה מהונך,  ,מהונך'
רים י, אבל חז"ל מסבנךפשטות הכוונה מממוב

תכבד את השם  ,'אל תקרי מהונך אלא מגרונך'
מהגרון שלך, מה פירוש מהגרון שלך? אז אומר 

שאדם שומר על כל מילה שיוצאת לו כהרב 
מהגרון בגדר 'אם בעל נפש אתה ושמת סכין 

יזהר על כל מילה שהוא מוציא מהגרון,  ,בלועך'
הון, כתוב  "כואז ממילא כתוב במקום אחר ג

הולך לניאוף, שח"ו אדם  ,'רועה זונות יאבד הון'
ז הנביא אומר הוא יאבד את הכסף שלו, הוא א

כסף, אז אומר הרב למה הוא רועה ללא ישאר 
בד הונו, הוא איבד את הגרון, אישפרוצות? בגלל 

הוא לא נזהר על הדיבור שלו, אם הוא היה נזהר 
על הדיבור שלו בגדר 'כבד את השם מהונך' שזה 

'רועה זונות -לגרונך, אז הוא לא היה מגיע ח"ו 
כל השלמות של שלכן אומר הרב  ,הון'יאבד 

בפה שלו, אם אדם רוצה לשנות  יםהמידות תלוי
 . צריך להתחיל עם הפהבעצמו  משהו
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 שיאסור האדם את לשונו  –ראשית התשובה 
הלבבות אומר בשער התשובה לכן חובת 

ראשית תשובתו של האדם יהיה לאסור את ש
לשונו ויקשה עליו הוצאת דיבור מפיו כהוצאת 

, רוצה להתחיל לחזור בתשובה? לפני וב מכיסוזה
וציא את שתשאתה מכשיר את המטבח, לפני 

בית סוהר לשים הטלויזיה, הדבר הראשון אתה 
על הפה, עוד מאסר על הפה, לכן האיבר היחידי 

שלושה שומרים זה הקב"ה בגוף האדם ששם לו 
את הלשון וניים, יהפה, את השפתיים, את הש

'מה יתן לך ומה יוסיף לך  רבוצה בתוך אמת מים,
וסיף לך חובות אומר אאני מה עוד  ,לשון רמיה'

השם? לכן כל המהות שלך תלויה בלשון שלך 
בגדר 'מות וחיים ביד הלשון' לכן כמה שאדם 
מתאמץ יותר על לשון הקודש, מתבטל ממנו 

אגרת תאות ניאוף, יורד ממנו כעס, כמו שכתוב ב
רמב"ן 'תיזהר לדבר כל דבריך בנחת ובזה תינצל ה

ד תמיאם אתה באמת נזהר לדבר  ,מן הכעס'
ון הדיבור, תמיד דיבור טלשון קדושה, גם בב

מלטף, דיבור נעים, דיבור שכיף לשמוע ובנחת 
אותו, אז ממילא אומר הרב, אתה זוכה להינצל 

שהיא 'ממידות רעות, זוכה להינצל מהכעס, 
, 'תעלה על ליבך 'מידה רעה להחטיא בני אדם

את מידת היראה שהיא המידה הטובה מכל 
מתחיל? הכל נמצא הכל  ןהיכהמידות הטובות' מ

של האדם, לכן כמה שאדם עובד יותר על  נובגרו
תהיה , טובות יותר הדיבור הוא יהיה בעל מידות

אפשרות לשנות את התכונות, לשנות יותר לו 
שיות שלו, והוא יאת הנהגות, לשנות את הא

  .זה יהיה תלוי? בדיבורכל במה ויהיה אדם אחר, 

 המה בדיבורלהטיל זו –חטא הנחש הקדמוני 
לכן אומר הרב, הנחש שזה יצר הרע שהוא סמל 
של כל הטומאה, עם מי הוא הלך להתעסק? עם 

מה זה חוה? לימד אותנו הרב שחוה זה ו ,חוה
הדיבור כמו שכתוב 'יום ליום יביע אומר ולילה 

מה זה יחוה דעת? כמו שיביע  ,ללילה יחוה דעת'
 לילה ללילה יחוה דעת, יחוה זהכך את האומר 

הנחש בא לחוה, שמלשון דיבור, אז אומר הרב 
מה פירוש בא לחוה? זה לא רק למי שנקראת 

של  ,בשם חוה, הכוונה שהמהות של הנחש
על הדיבור, להטיל זוהמא לבוא  ,הסטרא אחרא

בדיבור, לטנף את הדיבור שלך, להוציא קללות, 
היכן דוקרניות, ו מילים רעותולהוציא ניבול הפה 

הנחש אצל האדם? כמו  תכל עבודמתרכזת 
 ,שהגמרא אומרת 'הנחש ארסו נמצא בין שיניו'

בפה שלו, לכן כשהוא בא  ,נייםיהארס שלו זה בש
התחיל כל משם לחוה והטיל בה את הזוהמא 

הקלקול של המרידה בהקב"ה, לכן זה צריך 
להיות בנפשו של כל אדם, שמירת הדיבור, 

דע  ,עבודה על הדיבור, 'כי חיים הם למוציאיהם'
מה שאתה מוציא מהפה זה החיים שלך, שלך 

'נפשי יצאה בדברו' הנשמה שלך מתגשמת 
מתגלמת על ידי הדיבור שלך, אם אתה נזהר ו

זה לא קל,  ,זה עבודה .תמיד בדיבור של קדושה
 וזשמבין שעליות, אדם וירידות  ,יש נפילות

ך לכבוש, יעד שאני צריך ימשימה שאני צר
ה כמו שאמרנו להשיג, אם אני רוצה את ז

רצונות, תפילות על הדבר הזה, אז וכיסופים ב
כשאדם יש לו באמת את ההבנה, 'אני משנה את 

דיבור שלי', אני עובד על הדיבור שלי, גם הסגנון 
סובבים אותי, זה יהיה או לעיר בבית, אכשאני 

הערה שתבוא לרפא,  ,בגדר 'לשון חכמים מרפא'
 ,כלךלולמשל למה הבית מ ,רוצה להעיר לאשתו

בטח  ,'כמה קשה לךיאמר למה אין נקיון בבית? 
את לא  ,פים אותךיפה, הילדים מעייאת עי

אמנם מצליחה אפילו להגיע לשטוף את הבית', 
כמדקרות  ההערת לה אבל בריפוי, אבל יש בוט

חרב, דקרת אותה בחרב, עכשיו מה יהיה לך? כל 
התאוות הרעות שלך יתגברו בך, תאות הניאוף, 

לשון הרע, הכל יתגבר  ,כילה, שקריםתאות הא
נג'ר? מה מטעין אותך צ'ייבך עכשיו, כי מה ה

למידות טובות? שמירת הלשון, הדיבור הקדוש 
של האדם, וכשאדם עובד על זה הוא זוכה 

הנהגת חיים אחרת, לכן מאוד ל ,להנהגות אחרות
מאוד צריך להתאמץ בזה, זה לא דבר קל במיוחד 

זה מאוד קשה,  ,רותולאדם שלא הורגל בזה מנע
הקול של האדם, הדיבור שלו זה חלק מהמהות 
שלו, לשנות את זה, זה עבודה, אבל הקב"ה רואה 

כשהוא נופל כואב לו, למה  ,מתאמץשאדם 
נפלתי כך? למה דיברתי כך? למה הערתי בצורה 

 כזאת? למה הייתי כזה דוקרני? 

הולך לשמוע תורה מפי  כשאדם אומר הרב לכן 
ד על הדיבור שלו, אז 'סוף דבר הכל צדיק שעוב

 השמים באהכל יראת  ,נשמע את האלוקים ירא'
מהנשמע, מה שאני שומע מאדם שעובד על הפה 
שלו, כי 'כל מי שיש בו יראת שמים דבריו 
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תורה שלו נוגעים ישר הממילא דברי ו ,נשמעין'
בשפיץ של הלב, למה? כי הוא עובד על הדיבור 

אז שיוצא מפה כזה  ,שלושלו, עובד על הלשון 
קדוש זה חייב להשפיע על הלב שלי, לא משנה 

זה ו, ילדיםיספר לך סיפור הצדיק מה הוא יגיד, 
להשתנות, כי הוא וישפיע עליך לחזור בתשובה 

עובד על הפה שלו, עובד על הדיבור שלו, אז 
יש שממילא זה יחולל בך שינוי, לכן אומר הרב 

לקרוא בספרים לא רק וענין לשמוע מפי צדיק 
אלא ששמע ממנו, מי שלו, לא רק לשמוע מפי 

  .דיבור של קדושהעם ממש לשמוע מפי אדם 

 עץ הדעת טוב ורע ואשה משכלת
 זהאיך  ,הטכניהאופן את סביר מהרב בהמשך 

איך  ,מתבצע, כשבא הנחש והטיל זוהמא בחוה
כתוב בתורה? התחיל מה הוא עשה את זה? 

טוב ורע, לשכנע אותה לקחת מעץ הדעת 
מסביר הרב שיש שלושה סוגי לשונות בעולם, ו

שזה נקרא אשת חכמה, הלשון  - יש לשון קדושה
קבין של  המוצגת במילה 'אשה', למה? כי עשר

שיחה ירדו לעולם תשע נטלו נשים, וחוה שהיא 
אם דיבור, ההבריאה של האשה, המהות שלה זה 

חכמה שזה דיבור האומר הרב יש את אשת כן 
כסילות שזה ההקודש, ויש את אשת  של לשון

לשון טמאה, אם זה ביטויים גסים או מעליבים 
ודוקרניים וא"כ זה נקרא אשת כסילות כמו 

כל הענין של הכסיל  ,שכתוב 'פי כסיל מחיתה לו'
זה הפה שלו, 'שפתיו מוקש נפשו' זה המוקש שלו 

השפתיים זה בחיים, כל המוקשים שלו בחיים 
חכמה ההרב בין אשת  אומר ,שלו, ויש באמצע

כסילות, הוא קורא לזה אשה משכלת, הלאשת 
מלשון הורגת ש) משכלת יכול להיות משכלת

משכילה אותך, מחכימה ש, ויכול להיות שכול(
 אותך, וזה עץ הדעת טוב ורע, וזה האשה
המשכלת, מה הפירוש? כמו שכתוב 'ויהי האדם 
לנפש חיה' אומר רש"י 'אף האדם כמו החיות 
ונתווסף בו דעה בדיבור', אז שאנחנו אומרים עץ 

דיבור של האדם, יש בו טוב ורע, הכוונה להדעת 
זאת אומרת יש דיבור שהוא טוב, ויש דיבור 
שהוא רע, הוא לא שלימות לשון הקודש, והוא 

לשון כסילות, שהיא הלשון הטמאה כלא קיצוני 
והמטונפת, אלא באמצע, לפעמים מדבר תורה 

לפעמים קורא תהלים, אבל לפעמים  ,תפילהו
מתבטא ב"מ מהפה שלו דיבורים לא טובים, 

מצב שאנחנו נמצאים בו, בחיים שלנו הבעצם 
שלימות לשון הקודש, בהיום יומיים, אנחנו לא 

י, אנחנו וגם ח"ו אנחנו לא נמצאים בצד השנ
נמצאים באמצע בעץ הדעת טוב ורע, גם 
מדברים תורה, גם עושים תפילה, גם מדברים 

פיוסים, אבל יש לנו לפעמים גם ודברי נחמה 
לשון דוקרנית, לשון מעליבה, פוגענית, בגדר 

 .כמדקרות חרב ה, ממש בוטהבוט

 קדושת הלשון –תרגום מסיני קיבלו 
יני נתנה אומר הרב כשנתנה התורה בהר סאם כן 

בלשון תרגום, כמו גם בלשון הקודש, ונתנה 
לשון  ,שהגמרא אומרת 'תרגום מסיני קיבלו'

גם , את התורהשתרגם אונקלוס של ]התרגום 
, שירדה התורה [קיבלנו בהר סיניזה את תרגום 

ירדה לשון הקודש אשורית, וירדה ג"כ לשון 
תרגום, לשון תרגום זה לשון ארמית, מה זה 

לבן הארמי, זה בא מארם, מלבן ן מלשוארמית? 
הארמי, כל המהות של לבן הארמי זה 'ארמי 

בא לאבד לנו את הלשון הקדושה של  ,אובד אבי'
אברהם יצחק ויעקב, כל המהות של לבן זה 
לגרור את יעקב ללשון טמאה, לשון מגדפת, לשון 

המהות של לבן הארמי,  ומקללת, לשון מחרפת, ז
אבינו הוא עשה גל ולכן כשהוא נפגש עם יעקב 

את אלי אתה לא תעבור ליעקב , ואמר דע
ליך, ולבן קרא לו אהמצבה הזאת ואני לא אעבור 

למה התורה ובארמית זה גלעד, ש'יגר סהדותא' 
? להגיד לך בפס' הכניסה את לשון הארמית

זה ומלבן הארמי,  השהמהות של ארמית בא
נקרא עץ הדעת טוב ורע, יש בו ג"כ קדושה, אבל 

ה גם כן טומאה של לשון הארמית של לבן יש פ
העבודה של יהודי זה לטהר את הלשון והארמי, 

הארמית הזאת, זה לקחת את עצמו מהעץ הדעת 
טוב ורע, לעשות את הלשון שלו כמה שיותר 

וחבריו  כמה שיותר טהורה, ולכן רשב"יוקדושה 
כי הם  ,התנאים כתבו את הגמרא בלשון ארמית

טיהרו את הלשון שלהם לגמרי, אז הם לקחו את 
תרגום וכתבו את כל התורה בלשון הלשון 
למה? להגיד לך שזה העבודה שלך, ו ,תרגום

לטהר את הלשון שלך, לקחת ולעשות אותו 
העבודה של היהודי,  ו, וזלגמרי טהורה, קדושה

ודי באמת עובד לטהר את ואומר הרב שכשיה
הלשון שלו, אז הוא מוציא את עצמו מהאשה 
משכלת הזאת ומעביר אותה לאשת חכמה, של 
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לבן רצה שכאשר לשון הקודש, ולכן כתוב 
לו הקב"ה במראות אמר להיפגש עם יעקב 

 ,הלילה 'הישמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע'
אל תנסה להכניס ללשון שלו את הדיבור הטוב 

תן לך לעשות את זה, אתיזהר מזה, אני לא  והרע,
רבי נחמן למה לא אמר לו השם הישמר לך שואל 

עם יעקב  'מדברדווקא 'מנגוע ביעקב? למה 
מטוב ועד רע? כי כל המהות של לבן זה להכניס 

  והלא טובים. לנו את הדיבורים הלא נכונים

 בזכות הזהירות מלשון רעה –יעקב שלימא 
ו היתה כשבא לבן לריב השלמות של יעקב אבינ

פגש אותו בהר הגלעד, מה כתוב? 'ויאמר ואיתו 
כי  ,לו יעקב מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי

אומרים חז"ל  ,כל כלי מה מצאת'את מיששת 
עשרים  ,ראה באיזה לשון יעקב השתמשבוא ו

משרת אותו, לא מצא מחט ו את לבןשנה עובד 
היה שאולה אצלו, לא לקח ממנו שום דבר, מה 

מאה פעמים החלפת לי את 'צריך להגיד לו? 
המשכורת איזה אדם רע אתה, איזה לב רע יש 

שום ביטוי רע לא יצא מהפה של יעקב, אבל , 'לך
זה לי עשרים שנה בביתך, 'דברי פיוסים, רק 

לבן, אמר ל, שום מילה רעה לא ...'עבדתיך
'תא  ,שלמות של יעקב אבינוה ואומרים חז"ל ז

אדם  ,תראה איזה שלמות ,א'חזי יעקב שלימ
והנה הוא רודף אחריו,  ,אותומרמה עשרים שנה 

אומר רבי  ,והוא לא אומר לו שום מילה רעה
נחמן זה השלמות, בגלל זה יעקב אבינו עשה את 

את הלשון של לבן  ,הגלעד 'ויקרא לו יעקב גלעד'
לבן נכשל במשימה אם כן קודש, כולו עשה אותו 

להחדיר את הטומאה ליעקב שלו, הוא לא הצליח 
אבינו ולבניו, אך הזהיר אותו השם 'הישמר לך 

  .מדבר עם יעקב מטוב ועד רע'

'איש רע' אומר לדבר על רבי נחמן לכן כשרוצה 
לא אומר איש רע, 'הלא טוב יקח  ,'איש לא טוב'

כמו בסיפורי מעשיות שלו, הוא לא רוצה  ,אותה'
לא ' להגיד את המילה 'איש רע' אפילו, אומר

, אולי זה לא המקום שלנו עדיין, אבל אדם 'טוב
משתמש כשהוא לא בסדר שהוא צריך לדעת 

, כל ובביטויים כאלה, צריך לשנות את עצמ
תלויה בדיבור, 'ישראל  וההצלחה הנפשית של

איך אני מטהר את ו ,אין כוחם אלא בפיהם'
השם ברא את חוה כאשר הרב שמסביר הדיבור? 

 ר'יום ליום יביע אומ דרשהיא כנגד הדיבור בג

'ויפל כתוב  מה עשה? ,ולילה ללילה יחוה דעת'
אומר הרב ו ,השם אלוקים תרדמה על האדם'

תרדמה זה גימטריא 'תרגום', כך אומר האריז"ל 
מה פירוש תרגום? לשון ארמית, ובליקוטי תורה, 

כשאתה בתרדמה, זאת אומרת שאתה לומר ש
)הלכות לא בעליה רוחנית, כמו שהרמב"ם אומר 

עורו ישנים משנתכם ונרדמים 'תשובה פרק ג'( 
אלו וזכרו בוראכם  ..הקיצו מתרדמתכם

כשאדם ח"ו  ,'השוכחים את האמת בהבלי הזמן
, 'כי רדוםלא מתעלה בעבודת השם הוא נקרא 

מה זה נושנתם?  ,תוליד בנים ובני בנים ונושנתם'
שהשם הפיל אם כן כלשון שינה, אתה ישן, 

אומר רבינו הקדוש מה פירוש  תרדמה על האדם,
ש בביטויים רעים, מתרדמה? תראה אתה משת

על  תרדמהלשון תרגום, לכן 'ויפל השם אלוקים 
'ויפל' אומר הרב ר"ת 'פה להם ולא -האדם' ה

אתה לא יודע להשתמש בפה שלך, 'ויפל'  ,ידברו'
 ',פה להם ולא ידברו'ר"ת פה, למד, ואו, יוד, 

שלך, אתה בנפילה כמו להשתמש בפה שתזהר 
  .שהגמרא אומרת 'תחילת נפילה שינה'

 איש אשר רוח אלוקים בו -מקדש הדיבור 
שהצליח לטהר את  ,יוסף הצדיקאנו רואים ב

לשון הקודש שלו, כמו שאנחנו רואים שהוא לא 
אומר שום ביטוי רע, לא לאחים שלו, לא לפרעה, 
לא לאף אחד, לא לאשת פוטיפר, לאף אחד הוא 

וציא, לא אומר הארורה הזאת, לא מוציא לא מ
מהפה שלו, אז אומר לו פרעה, רע שום ביטוי 

דיבור שלו, הרוח אלוקים כזה,  ,'הנמצא איש כזה'
אז יוסף שזכה לטהר את הדיבור זכה להשתלט 
ולהבין כל מה שקורא בשינה, לפשר חלומות, 

מי ושינה באים חלומות, בהרי מה יש בשינה, 
דיבור שלו מצליח לראות שמצליח לשלוט על ה

חלומות לאשורם, זאת אומרת גם מה שהוא 
רואה בחלום הוא יודע לברור את הטוב והרע, 

 בכל חלום יש דבריםשהגמרא אומרת הרי 
בטלים, כמו שאי אפשר לבר בלא תבן אי אפשר 
לחלום בלא דברים בטלים, אז אומר הרב 
כשאתה משתלט על הדיבור שלך, כל חלום 

זה נבואה, השם דיבר  ,מבין שאתה רואה אתה
איתי, אני יודע בדיוק מה השם רוצה ממני, לא 

ממנו, יוסף שהיה  תמתבלבל מהחלומות, לא נבע
בגדר שלמות לשון הקודש 'כי פי המדבר אליכם' 

, זאת אומרת שהוא היה ואמר לאחישכמו 
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בשלמות של לשון הקודש הוא יכל לפשר את כל 
ולט על אדם שכאשר החלומות, זאת אומרת ש

לשון הקודש הוא זוכה לראות נבואות, הוא זוכה 
מה שהגמרא אומרת 'חלום אחד מששים ל

אלא באים על ידי שד, החלומות לא מנבואה', 
, א"כ יםחלומות שבאים על ידי מלאך, אמיתי

במה תלוי הכל? בשלמות של לשון הקודש של 
כמה זה מרכזי בחיי האדם, אם כן האדם, 

שלו, כמה זה מרכזי,  השלמות של לשון הקודש
'לא זה לא שלא יאמר אסור לאדם לדלג על זה, 

כל עבודת השם  תדע לך שם נמצא ,המקום שלי'
כל עבודת  הבפה שלו, משם מתחיל ,של האדם

 .המידות, כל עבודת התכונות

רבי  , אומרתורה שבעל פה' -לכן 'מלכות פה 
אם הייתי בהר סיני הייתי 'שמעון בר יוחאי 

, אם הייתי רואה את השם בהר 'פיותמבקש שתי 
אמר אני חולה אחד מה אתה צריך? שואל סיני 

אמר אני עיור, אבל אני אחר  ,ריפא אותו -
זה כל  ,'תן לי עוד פההשם הייתי מבקש ']רשב"י[ 

שפה אחד יהיה רק  ,כך יסודי לאדם אומר רשב"י
בקדושה שיהיה בו רק טוב, שיצא ממנו רק טוב, 

ואם הייתי מבקש שתי פיות אבל אחרי זה אמר 
כאלו עושה אדם אוי ואבוי, אם בפה אחד 

עבירות, אז בשתי פיות מה היה עושה, היה 
טוב אמר רשב"י מכפיל את העבירות שלו, אז 

שהשם עשה רק פה אחד, כך אומר רבי שמעון 
בר יוחאי בזוהר הקדוש, כל הגאולה של היהודי 

, שלו, איך אתה מדבר, פסחשח  - פהמהמתחילה 
-כל הרעות של היהודי מתחילה מהפרעה, מהפהו

רע שלו, זה ממש בנפשו של האדם, הדיבור, כי 
הנשמה נמשכת אחר המאמר והמחשבה אחרי 

לא  אדםוהדיבור, מה שאתה מוציא מהפה שלך, 
צריך לצפות שביום אחד הוא יהיה יוסף הצדיק, 

שאיפה להימנע מלשון שתהיה קודם כל אבל 
ע, לא רוצה לדבר רע על לדבר רשלא הרע ח"ו, 

, אחר אף אחדעל לא ואף יהודי, לא על אשתי 
 דוד המלך )תהילים נ"ז(מה פתאום, איך אומר 

ָבאִׁ ' תֹוְך לְּ י ּבְּ ׁשִׁ אומר דוד המלך אני נמצא  ,'םיַנפְּ
אריות בתורה כמו בגדר שהם עם אנשים 

תֹוְך לביאים, לביאים זה אשת האריה, ' י ּבְּ ׁשִׁ ַנפְּ
ָבאִׁ  ים'אומר דוד ' אבל םילְּ ָבה ֹלֲהטִׁ כְּ כשהם  ,'ֶאׁשְּ

ם כולם מדברים לשון הרע, ההולכים לבתי
לוהטים, זה מדבר על זה, אני לא רוצה לדבר 

, אני רוצה לדבר רק אומר דוד המלך לשון הרע
  .טוב על ישראל, לא רוצה לדבר רע על אף יהודי

 ע"י שמירת הדיבור משתתקים המקטרגים
 ,אומר החפץ חיים עכשיו בחודש אלולבמיוחד 

קח ושאנחנו מבקשים מהקב"ה 'הס קטיגור 
השם חתום פה שטן, שלא ידברו עלינו  ,סניגור'

מבקשים דברים רעים, יש הרבה מה לדבר עלינו, 
שהשטן לא ידבר, אז הזוהר אומר בפרשת פקודי 
אין רשות לשום מקטרג לדבר עליך, רק אם אתה 

לדבר  מדבר על יהודי רע בארץ, אז המקטרג יכול
כך  ',סכסוכא'עליך רע בשמים, זה נקרא רוח 

נקרא רוח שהזוהר, יש מלאך בשמים  הקורא אות
רע אצל השם, עליך סכסוכא, הוא לא יכול לדבר 

אל תדבר  ,השם לא רוצה לשמוע רע, לא יגורך רע
איתי רע על יהודי, אבל אם אתה מדבר רע ידברו 

ים את ינחודש אלול, חודש שמכובעליך רע, 
צריך האדם לומר ינו למשפט, יום הדין, עצמ

לא מדבר על אף יהודי, אפילו שהוא עשה שהוא 
לא רוצה  ,לי רע, אפילו שהוא לא היה בסדר

לדבר רע, רוצה לדבר רק טוב, עושה כל מה שאני 
 ,יותובכל האפשרו יכול, משתדל בכל היכולת

להתפלל על זה, מבקש מהשם 'נצור לשוני מרע' 
ו צריכה לה רעה מהפה, זצא לי מיתהשם שלא 

צא תעיקר הבקשה של האדם, לא רוצה שלהיות 
לי מילה רעה, אני לא רוצה שידבר עלי המלאך 

שנים אם הוא ידבר עלי הוא יכול לדבר הרי הזה, 
דע על הרע שלי, אוי ואבוי ימתח עלי מידת הדין, 

  .אתה לא מדבר פה לא מדברים עליךלך שאם 

אומר  ,תן בו''כאשר יתן מום בעמיתו כן ינ
אתה נותן פגמים בחבר כש ,הבעש"ט הקדוש

שלך, ידברו על הפגמים שלך, גם על הפגמים שלך 
אתה לא מדבר על הפגמים שלו לא ואם ידברו, 

אפילו שיש לך לא ידברו וידברו על הפגמים שלך, 
עבודת קשה, אפילו זה  ,עליהם, אז נכון זה לא קל

מעריך מאמץ, עבודה קשה, אבל השם הפה זו 
מתאמץ, ו השם רוצה לראות אדם משתדל

חשוב לו, מתפלל על זה, מבקש מהקב"ה על ש
זה, 'ריבונו של עולם תראה מה רבינו נחמן 

כל עבודת המידות שלי תלויה אומר, שהקדוש 
איך אני מדבר, איך אני עונה בכעס, איך אני  ,בפה

איך אני  ,שאני לא במצב רוחכמעיר לאשתי 
דים שמשתוללים, איך אני מתבטא צועק על היל

עליהם באיזה ביטויים, אתה כזה אתה כזה אתה 
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כזה, ריבונו של עולם כל עבודת השם שלי תרד 
לטמיון, תרחם על נשמתי, תרחם על הנשמה 
שלי השם, תעזור לי, תן לי להשתמש בביטויים 

הקב"ה רואה ובקש מהשם מ ,נכונים, מרגיעים'
ומע תפילתו, שיהודי מבקש ממנו אז הקב"ה ש

  .רואה מה חשוב לךוהקב"ה רוצה לעזור לך 

 בושה היא לנו להתפלל על צורכי הגוף
החתם סופר ]דרוש לראש השנה[ אומר רבינו 

"בושה גדולה היא לנו בהתפללנו בימים הנוראים 
ולכן מסדרי  ,אל השם עבור צורכי גופינו

התפילות נתנו לנו לקרוא קריאת שמע ואחר כך 
עשרה, כדי שבתחילה ימסור  להתפלל שמונה

שאנחנו אומרים היא כבושה  ואיז ,"נפשו להשם
מה יש לך?  ,צריך דירה, צריך פרנסה' אני'השם 

תבקש על הנשמה שלך, תבקש 'ריבונו של עולם 
איזה  ,'יש בה תראה הנשמה שלי כמה חולאים

חולה נפש אני, אני חולה נפש השם, חולה אנוש, 
קודם כל הנפש,  ,'תרפא אותנו רפואה שלמה'

עד שערי מוות הנפש שלי תרפא אותה השם, 
הנשמה שלי עוד  ,הגיעה, אני ממש עוד מעט מת

מעט מתה, כך יהודי צריך להגיד להקב"ה, אנחנו 
 ,אומרים בסליחות 'יונתך עד שערי מוות הגיע'

'השם  אלא ממש, אנחנו לא אומרים פתגם
אם אתה לא מושיע  ,הנשמה שלי הולכת למות

הבקשה  ואתה חייב לעזור לי' ז ,יא מתהאותי ה
  .של יהודי מהקב"ה

כל המהות של קריאת שמע זה  ,ק"שוכן ב
מסירות נפש להשם, אני מוכן למסור נפשי על 
קדושת שמך אם זה יעשה לך יותר כבוד שאני 

חייב כל יהודי כך , היום תהרוג אותי, היום מותא
לכוין את זה בק"ש, אני מוסר נפשי על קדושת 
שמו יתברך, ארבע מיתות בית דין, ואומר הזוהר 

את זה מיד נמחלים  הקדוש ברגע שיהודי אומר
לו כל עוונותיו, 'השם אם זה יוסיף לך כבוד היום 

היום, שרק יהיה לך עוד  -תהרוג אותי', לא מחר 
בעולם, אז שאדם מוסר עוד כבוד, יתקדש שמך 

אז  ,וברצון 'אליך השם נפשי אשא' נפשו להשם
'כדי שבתחילה )שם( אומר רבינו החתם סופר 

פלל אחר כך ימסור נפשו להשם וממילא לא ית
 ,על צורכי גופו כי המה בזויים ונמאסים בעיניו'

אני האם אני מסרתי את הגוף שלי להשם, אם 
צריך לבקש לא, אני צריך לבקש על הגוף שלי? 
מדבר לשון הרע, אני על הנשמה שלי, כל היום 

כל היום כועס, ריבונו של עולם אני רואה אנשים 
ל עולם אני בעין רעה, אני דן לכף חובה, ריבונו ש

רע עין, עדיין אני כמו בלעם, מחפש את הרע 
באנשים, למה אני מחפש את הרע באנשים? מה 

א נראה ועין רעה, ב -בין בלעם לאברהם אבינו 
את הדברים הטובים שלו, למה נראה את 
הדברים הרעים שבו, יכול להיות שהוא טועה 

א נראה את הדברים ובכמה דברים אבל ב
הדברים הרעים? את  שאראההטובים, למה 

לכל אבל אני לא כזה לעצמו לפחות יאמר אדם ש
, נזעק אל השם אלוקי אבותינו, אתפללהפחות 

תראה מה אני עושה,  ,תראה איך אני מדבר
יתפלל על נשמתו 'אם אתה לא עוזר לי השם אני 

 ,'קנאהויוצא עם שנאה  ,גויכיוצא מהעולם הזה 
  .בדיבור של האדםהכל תלוי אומר רבינו הקדוש ו

 אין יאוש בעולם כלל
אני נמצא, שאסור להתייאש, איפה  ,'אין יאוש'

תתחיל לעבוד, שהדיבור  ,שאול הנך'אציעה '
יהיה דיבור של קדושה, דיבור של נעימות, דיבור 

שאני בעת ישאלו אותי שאלות גם אם מלטף, 
בכל וענה בנחת לכל אדם אתמיד  ,ממהר ולחוץ

תמיד לדבר בנחת, 'כל דבריך עת, לא משנה מתי, 
, לא להוציא לשון הרע 'בכל עתובנחת לכל אדם 

מהפה, לא להוציא ביטויים ח"ו של רחוב, הקב"ה 
עיקם תיבות בתורה כדי לא להוציא ביטוי לא 

להשתדל, להתאמץ וצריך אם כן גם אני טוב, 
כל מה שזכתה רות להוציא את שהגמרא אומרת 

היא אמרה לו מלך המשיח, כשהיא באה לבועז 
'ופרשת כפיך על אמתך', לא אמרה בלשון נקיה 

תתחתן איתי, מה היא אמרה לו? בפירוש לו 
ראה ואומרים חז"ל בוא  ,'ופרשת כפיך על אמתך'

אומרת אשת פוטיפר מה בינה לבין הרשעים? 
'ופרשת כפיך על  תא אומריוה ,'שכבה עימי'

לכן אמרו  ?האדם ביטויים משתמשבאלו  ,אמתך'
אפילו שיחה קלה  ,'מגיד לאדם מה שיחו' חז"ל

בין איש לאשתו מגידין לו ביום הדין, כי כל מה 
כל הקלקולים שלך בחיים, 'יוצר אלו שדיברת 

מה  ,ומגיד לאדם מה שיחו' ,הרים ובורא רוח
דיברת? אומר רבינו הקדוש שזה מתקן את אשת 

אותה לאשת חכמה, בטח שלא סכלות, הופך ה
אדם זה  ,כסיל מחיתה לו' אשת כסילים שזה 'פי

  בחיים. הפה שלו זה הבור שלוש
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 השומר את פיו זוכה לכבוד –מכבדי אכבד 
תרגום קוראים ש ,אומר רבינו הקדושממשיך ו

שניים מקרא ואחד תרגום, למה? לקחת את 
י פסוקים של נלטהר אותו בשכדי התרגום 

י נמקרא, כל פסוק בתרגום אומרים עליו ש
למה עושים את זה? כדי ופסוקים של מקרא, 

לטהר את התרגום, מה זה התרגום? זה עץ הדעת 
טוב ורע, זה הדיבור הטוב, הדיבור הרע זה 

רים טובים, יש בו דברים הארמית, יש בו דב
רעים, תטהר אותו, לכן כמה שנתאמץ ונשתדל 
בדבר הזה יותר, כך נראה שינוי גדול בחיים שלנו, 

בהנהגות, נראה שינוי עצום, תדעו ובתכונות 
לכם אנשים שעבדו על הדיבור ראו שהם 

משתנים בנתינה, משתנים  ,משתנים בחסד
פתור כל כוותרנות, לא קפדניים, יותר בסלחנות, 

הפעלה נמצא בגרון, 'כבד את השם מהונך' 
מגרונך, זה הכבוד הכי גדול, ולכן אומר הרב 

שאדם מכבד את השם מהגרון שלו אז 'מכבדי 
גם הוא זוכה לכבוד לכן ממילא 'אסף  ,אכבד'

חרפה זה כל פגם הברית, ו ,אלוקים את חרפתי'
השם אוסף לך  ,כמו שכתוב 'כי חרפה היא לנו'

לוקח לך את כל פגמי  ,זאתאת כל החרפה ה
הברית שלך, 'מכבדי אכבד' אני מכבד את מי 

נשתדל, ושמכבד אותי אומר השם, לכן נתאמץ 
נעשה את מה שאנחנו יכולים, נתפלל על זה 
להשם במיוחד בימים נוראים, להיזהר מאוד 
בלשון הרע בימים נוראים, לפעמים אשתך לא 

על  ,מילה רעה על מישהי ופולטת איזושמה לב, 
ששששש לא צריך לדבר 'על השכנה, או אחותך 

לכולם יש ', 'לשון הרע אנחנו בחודש אלול
גם לנו יש חסרונות, לא צריך לדבר רע,  ,חסרונות

אנחנו לא רוצים ח"ו ליפול  '.צריך לדבר רק טוב
שכל מיני יהודים  ,לכל המקומות הלא טובים

.נופלים אליהם. נתפלל להשם שיושיע אותנו.
 

 !סיפורי חיזוק מרתקים – שליט"א הרב מורנו של משולחנו

 לראות את הטוב שבכל יהודי [א
רבנים, גם , כל מיני אנשים, חרדים, מי לא משנה ,יום רביעי ד' אלול[ מתקשרים אליהרב ב]משיעור 

'למה אני ואני אומר להם  ,ההוא רע'ו ,אומרים לי 'תראה זה פלוני צריך לצאת נגדו, ההוא יש בו רע
 .ראה את הרע, בא נראה את הטוב שבכל אחד'.א

 ברח ופחד מאסונים [ב
מסכנים, רחמנות, אומר לי 'הרב אין פה  ,הייתי בשדרותלא מזמן יום רביעי ד' אלול[ הרב ]משיעור 

מפחדים, כולם עם חרדות, מתעוררים שאין אזעקות, כשבע פעמים' גם -אחד שלא מתעורר בלילה שש
אחד אומר לי 'הרב,  .לילה שלם מהחרדותלנרדם פה שאין אחד אבל כולנו בריונים הוא אומר לי, 

שברה את הגב, נתנו לי ורצה לממד החליקה אשתי בליל שבת טילים,  ושלוש היאו לפני שבועיים 
י אשה נכה? מסכנים נורא שיש לכ עכשיועשה בכסף אמדינה, פיצויים נתנו לי, מה אני מהכסף הרבה 
לתפוס איך אפשר לחיות כך בכלל, וילדים בכלל כולם מרטיבים, כולם בפחדים, ואין אי אפשר  !ואיום

אלא כלום,  ,אף אחד אין פתרון, אין ישועהל ,יש לי פתרון בשבילכםויאמר אין מי שיבוא  ,גם מושיע
בן אדם בעולם שיכול להושיע אותנו  אין מישהו אחר, איןורק הוא  ,'הוא מלכנו הוא מושיענו'רק 

י נשמוקפים באנחנו  ,מהצרה הזאת, תביא את בר כוכבא לפה לא יכול לעזור לך, אף אחד לא יכול
טילים, אנחנו לא מבינים מה זה, העוזר כעת שנופלים וקים, הפחד יטילים מדעם פלסטינאים,  ןמליו

היום הילדים שלי לא השתחררו מזה',  ראה צבע אדום, אומר לי 'הרב עדושלי היה שם בשבת אחת 
  !יהודים שלנו ,כל רעש הם מפחדים, והם חיים את זה כל יוםמ

יהודי צריך להתפלל להשם, איך אדם לא מגיע לאסונות כאלה? משתדל לעבוד  ?מה זה עם ישראל
גם אם אמרו לי משהו  ,לא נדקור אחד את השני ,לשנות את הדיבור שלנו את השפה שלנו ,את השם

  .לא אף אחד ,השםזה הכל מיד לחשוב ש ,שלא מוצא חן בעיניו
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
 שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 
 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

 ובעולם מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ
 רבינו אייל עמרמי שליט"א

יתברך כל  ה'יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא  ה'ש
 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

 

 באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה 
ליקר והנעלה איש חיל סוף אין עד והכרת הטוב 

רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק 
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי 

 הארץ ללא תמורה כלל, 
 ירון אהרן עיני הי"ו ר' 

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים 
הפצת  ללעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש

 ביתו  הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
 של  השיעור השבועי מתוך שיחותיו

 .מו"ר הרב שליט"א
שיזכה להמשיך  שמיםיהי רצון מלפני אבינו שב

להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים 
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים 

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש
מו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן האד לרפואת

ראובן בן , ניסים בן סוליקהמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה, 
רחל בת מדלן, , ראובן בן שרה, חממהאלון שקד בן , קלימו בן ש'רונה נתן אליה בן נטלי ביתיה, ,שרה

, יפה חיה בת ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביג, שרה בת לולו, באסתר חיים בת שרה
, אנג'ל גילה בת זוהרהחנה, מרסל בת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

מזל בת רחל, נעמה , לינוי אודליה בת נורית, מלכהאילנה חתון בת , לילך בת רחל חנה הלאבת חביבה, 
 נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל

 

אורן בן שולמית, מזכה הרבים מרדכי  ,לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית שרון בן רבקהאוחיון, מיכאל בן מרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

דוד לזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה, ניסים בן מריםופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 
לאה , דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגוןשירי , מור מרים בת אביבית, דודו בן רחל חלי

לילך בת , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם, מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר, ה לזיווג הגוןבת ציפור
 ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית, לזרע קודש רחל שרה בת רוחמהלזרע קודש,  רוחמה

 

, אברהם מצליח בן פרטונהשמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת
, דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חיים בן קדןאליהו חי בן רג'ינה, סלומון 

רפאל בן שחר  ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה , יצחק בן עליה, דוד בן עליה,עזיז בן שוקת חבובה,
 ,יגאל בן רחל ,משה בן גיטה ,אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל ,רפאל בן עליזה ,יצחק בן עליזה ,סימה

, וידל ונתן שמעון בן אליס, ירבי דוד מחלוף ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,משה זנזורי בן מנטנה ,עמוס בן רחל
, שלמה בן לאה ,ראובן בן ירוחםשלמה , שלום בן שרה, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתריפרח בן רחל, 

שרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת , מאיר בן צ׳חלה, יצחק בן ציפורה
, מזל בת רבקה, חנה בת לאהז"ל,  סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה, פוחה בת שמחהשרה, 

 ת.נ.צ.ב.ה וסף ואיזה אוחנונהי, רחל בת פלורין
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  אהבת ישראלביה"כ  בית שאן❖
 4אהבת ישראל רח 

 ישיבת למען שמו באהבה בת ים❖
 55רח הרצל 

 מאור ישראלביה"כ  עילית מודיעין❖
 17חזון דוד  רח

 ביה"כ סרעודיכפר סבא ❖
 052-6662450, לפרטים 1השופטים רח 

 

 מוקדים נוספים  התקשרו ומסרו לנו
 בלווין ו של מו"ר ישיעוראת המשדרים 

 052-9695044 ירון עיני:
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