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 וקבלת העלון והוספת מוקדי הפצה ברחבי הארץ לפרטים הפצה
  ולכל ענייני העלון הקדשות והנצחותוכן ל

 052-9695044עיני ירון 
 

 והעולם:להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי הארץ 
 

  ירושלים ויהודה ושומרון מרכז הארץ
 050-4177727 משה הלוי  אדם

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

 050-4190062 מאיר פרץ ביתר
 050-2909702 חדש בן סעדה ברק בני
 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  ים בת

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

 054-5912934 אורן חולון
 054-2919221 חדש  עמית יבנה

 052-9695044 ירון עיני  ירושלים
 054-3253799 אברהם  סבא כפר
 052-6440654 יוסף  לוד

 054-9139138 חיים חוגי ספר קרית-מודיעין
 053-5257533 רועי אור  אדומים מעלה

 054-2639782 דוב  ציונה נס
 053-3159033 חדש ברוך וקנין עמנואל

 052-7144159 יוסף ניסים צברי  תקווה פתח
 053-2466221 אבישי משה  עקרון קרית
 052-5002090 הראל העין ראש

 054-7453096 אלמוג לציון ראשון
 052-6505466 יוסי עדי רחובות

 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה
 053-3139506 חדש עמרם גן רמת

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

 052-9279926 חדש ערן שורטי תל נוף )הבסיס(

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  שאן בית

 058-3297724  חדרה
 054-2399998 מרדכי אוחיון  והקריות חיפה
 050-5068938 שלומי בר דוד  חריש

 054-7999768 נתנאל  והאזור יקנעם
 052-6269931 חדש  ירון בובליל לכרמיא
 054-4469746 שלומי אוחנה  העמק מגדל
 050-5068768 מעוז אלמליח המעינות עמק

 054-4320790 שמרון רוזנצויג  נתניה
 054-6467078 אלי אסולין עפולה
  הארץ דרום

 055-9852973 חדד אבישי אופקים
 053-8819827 שרון  אילת

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

 054-8414474 יוסף  שבע באר
 054-8405397 בן שושן  דימונה
 050-5922001 אברהם  זרחיה מושב
 050-4304342 אודי מישאל רווחה מושב

 052-7696890 גרשון מלכיאל נתיבות
 052-3431711 נתנאל יוסף גת קרית
 052-6494317 ניסים מלאכי קרית
  לארץ חוץ
 1-818-4067128 טל  אנג'לס לוס

 1-910-9640474 שבי מיאמי
 1-651-2464179 יוסי  יורק ניו
 

 
 

 

 ר השבועי כאייל תערוגוהשיע
 שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 בלבד 1₪סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 
 תלמידי מורנו הרב שליט"א, לבוא ולתרום וליטול חלק בזיכויאנו פונים לכל 

 052-9695044 –יתברך. לפרטים ירון  ה'הרבים, ולשמח את 
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 תוכן העניינים  - דברים התשע"ט –גליון מס' ל"א 

 ב לתקן פגם המזבח, ע"י אכילה נכונה וריבוי אמונה בעולם

 ג יותר ממה שאדם משיג בתענית יכול להשיג ע"י אכילה בקדושה

 ג הישרים תמיד יכסו את מומי בני האדם –הוי דן את כל האדם לכף זכות 

 ד כל רצון טוב של האדם עולה לפני הקב"ה

 ד עיקר השגת האדם תלויה בכוונה ובזהירות בברכות הנהנין

 ה אז ושמחתם אתם ובתיכם –שם לפני השם אלוקיכם  ואכלתם )אכילה בקדושה(

 ו עיקר עסקינו להכניס קדושה באכילה –צדיק אוכל לשובע נפשו 

 ו הזהרות הרמב"ם לאכילה בדרך ארץ

 ז התגברות או מיעוט האפיקורסיות בעולם ע"י אופן האכילה

 ז תיקון גדול לניצוצות הקדושה שנפלו בעת האכילה –קירוב אנשים לאמונה בה' 

 ז ו יתברךהכל בידי שמיים מלבד האמונה ב –חוץ מיראת שמיים 

 ח מזיקין בדלין ממנו –ייזהר לומר שמע ישראל בכוונה 

 ח אכילה נכונה בקדושה, נחת רוח היא לפני ה' –לך אכול בשמחה לחמך 

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

 ט התבוננות בנפלאות האדםה, התחזקות באמונה ע"י -א[ מבשרי אחזה אלו

 ט ב[ לחיות באמונה שהכל זה השם, ולהאיר פנים לכל אדם

 
 

 לתקן פגם המזבח, ע"י אכילה נכונה וריבוי אמונה בעולם

שולחנו של אדם שאחרי שהרב הסביר לנו 
ועל ידי שאדם אוכל את מאכלו  ,מכפר עליו

בקדושה ובדרך ארץ אז השולחן הופך להיות 
מכפר על כל עוונותיו של האדם, למזבח ש

וזה בחינת תיקון המזבח, כמו שבזמן בית 
המקדש היו הקרבנות משמשים לכפר על 
עוונות האדם כך היום שולחנו של אדם הוא 
המזבח של האדם, כמו שאמר הרב מזבח 

שהוא בנימין 'בנימין  ,טורף ניתן בחלקו של
שאדם אוכל בקדושה כולכן  ,זאב יטרף'

ובדרך ארץ וכמו שכותב בשיחות הר"ן 
שתמיד תחשוב שאיש גדול יושב לידך 
בשולחן אדם מכובד מאוד, תחשוב שהרב 

שהרב כהראשי יושב מולך, איך היית אוכל 

הראשי היה יושב מולך? בדרך ארץ 
, ןולא בחפזולא בבהילות  ,בסבלנותו

בנכבדות, וכשאדם זוכה לאכול תמיד בצורה 
כזו הוא זוכה לטרוף את כל המזיקים שהוא 
יצר, זאת אומרת שמכל העוונות נוצרים 
מקטרגים רעים שהתפקיד שלהם לנשוך את 
האדם, וכמו שאומרת הגמרא 'כלבים של 

המזיקים רעבים הם רוצים  ,בית אבא רעבים'
 לנשוך את האדם, ולכן כשאדם אוכל את
אכילתו בקדושה ובטהרה אז הוא זוכה 

 . לטרוף את כל המזיקים ,'לבנימין זאב יטרף'

אבל אם ח"ו אדם אוכל את אכילתו שלא 
בקדושה ובברכות שלא כהוגן, או בלדבר 
לשון הרע על השולחן במקום לדבר דברי 
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על מישהו, או  יםתורה, או ח"ו בכעס ובעצב
שהוא יושב שלא בדרך ארץ, ויושב על 

אז ח"ו מהאכילה  ,חן בצורה נבזיתהשול
הזאת נחשך אור שכלו של האדם, בבחינת 
'אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם', 

שהוא כלומר שהאור האלוקי שנמצא בשכלו 
משכן הנשמה נחשך אצלו, ואז הוא רואה 

אצלו היראה והאהבה, והחשק  יםשמתמעט
 ,לעשות את רצון ה', והחשק לעשות חסד

מאיפה ו ,ל זה יורד ודועךהחשק להתפלל, כו
פגם מ? אומר הרב והשכל הז תמגיע חשכו

המזבח, היינו אכילה שלא בקדושה, כי 
כשאדם אוכל שלא בקדושה אז זה ממעט את 

  .האור האלוקי ששוכן עליו

יותר ממה שאדם משיג בתענית יכול 
 להשיג ע"י אכילה בקדושה

לכן צריך אדם לדעת את מה שכותב 
הראשית חכמה שמה שאדם יכול להשיג 

שיג יכול להיותר ממה שגודל בשעת האכילה 
בשעת התענית, אדם אחרי יום תענית 

שהוא מתנתק מהגשמיות כמרגיש קרבת ה' 
יום אחד, יש לו קרבת אלוקים, אבל באכילה 
בקדושה אפשר להשיג יותר מזה, לכן רבי 

הכסילות שבאה לאדם זה נחמן אומר שכל 
מפגם האכילה, וכמו שבזמן בית המקדש היו 
מביאים קרבנות פיסח או עור כלשון הנביא 

'וכי תגשון לזבוח לא תביאו לי עוור כי אבמל
אנשים היו אומרים וכי הקב"ה ש ,או פיסח'

אוכל את הבשר הזה? אז מה זה משנה אם 
ביא קרבן עיור או פיסח, אז היו מרשים אאני 

והקב"ה אומר  ,ם להביא עיור או פיסחלעצמ
'שלא תהיה כוהנת  ,לפחתך'נא 'הקריבהו 
הרי לשר היית מביא קרבן שלם  ,כפודקאית'

בן חסר? ולכן כעין ראז למה לי אתה מביא ק
זה באכילה שאדם אוכל שלא בקדושה אז זה 
מחשיך אצל האדם את אור הצדיק שמחפש 
רק דברים טובים, והצדיק שמצליח להביא 

אה ואהבה לה' זוכה לזה מכח מה שהוא יר
 .מצדיק את הבריות כל הזמן

ישרים ה – הוי דן את כל האדם לכף זכות
 תמיד יכסו את מומי בני האדם

אומר רבינו יונה בפירושו למשלי 'אויל וכך 
זה אדם שחוטא כמו שכתוב  ,יליץ אשם'

 ,'אוילים מדרך פשעם ומעונותיהם יתענו'
' כלומר שאויל 'אויל יליץ אשם-בוהכונה 

תמיד מחפש להאשים את האנשים 'אה הוא 
 ,התבטא אלי בצורה לא יפה אז הוא רשע'

במקום שתסתכל על כל הטובות שהוא עשה 
לך אתה מסתכל על איזה מילה רעה שהוא 
אמר לך, וכמו שכותב רבינו יונה 'כדרך 

והשם  ,הזבובים שמחפשים מקום הלכלוך'
ובים מי שרואה את הדברים הלא ט ,רחםי

שבאנשים, אפילו שאתה רואה סרחון 
במישהו אל תראה את הסרחון שבו תראה 

יש אנשים  .את הדברים הטובים שבו
מגדולי הדור  ,שהתפקיד שלהם להנהיג עדה

שהם צריכים להעמיד במקום מכל מיני 
קלקולים זה התפקיד שלהם, אבל אתה אדם 

אז למה צריך  ,אתה אדם פרטי ,ונאליספר
תדבר על הטוב  ,ל הבריותלדבר על הרע ש

אבל  ,של הבריות, וזה בגדר 'אויל יליץ אשם'
רבינו יונה כותב בפירושו למשלי שהישרים 
תמיד יכסו את מומי בני האדם, כי 'כל 
הפוסל במומו פוסל', אם אדם אומר 'אשתי 
עצלנית' אתה זה שעצלן לא היא, כי 'כל 

כי אם לא היה לך מום  ,הפוסל במומו פוסל'
 לכן זה רצון התורה .לא היית פוסל אחרים

  שתדבר על הטוב שבבריות.

שאדם באמת אוכל בקדושה כ ,ומר הרבא כך
זוכה לטרוף את כל המזיקים, וכשאדם אוכל 
הוא נהיה טורף או מטורף, או שטרפת את 

ומה זה  ,כל המזיקים, או ח"ו טירוף הדעת
נחשך  ,טירוף הדעת? שנחשך לו אור האמונה

לו אור היראה, פתאום הוא מתחיל לראות 
בחברים שלו את הדברים הכי רעים, 'היום 

למה אתה  ,ין חברים, חברים יש רק באגד'א
נכון שהם  ,אומר את זה? חברים יש תמיד

לא תמיד מושלמים אבל זה חבר, חבר זה 
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צריך  ,עסקת חבילה לא שיעשה לך רק טוב
לדעת שחבר הוא גם עושה דברים רעים כי 

כמו שאתה עושה לפעמים  ,הוא גם בן אדם
דברים רעים לאנשים לא בכוונה אבל אתה 

, החבר שלך הוא לא משה רבינו, הרי עושה
המשנה אומרת 'וקנה לך חבר והוי דן את כל 

אם אתה רוצה חברים  ,האדם לכף זכות'
אתה חייב לדון לכף זכות, מי שאומר 'אני לא 
מאמין באף אחד' זה מראה שהוא כל הזמן 
דן לכף חובה, אבל מי שאומר 'כל ישראל 
אחים' כולם חברים כולם טובים, זה אומר 

  .שיש לך עין טובה

 כל רצון טוב של האדם עולה לפני הקב"ה 
זה השוני שיש בין אברהם אבינו לבלעם 

המשנה קובעת הרשע, מה נעשה שכך 
]אבות[ "מה בין תלמידיו של אברהם אבינו 

יהם ידעו נש ,לתלמידיו של בלעם הרשע"
יהם ניהם אהבו את ה', שנהרבה תורה, ש

ומר 'תמות הרי בלעם א ,האמינו בעולם הבא
מות כמו אהלואי אני  ,נפשי מות ישרים'

 . אלה

שאמר בלעם הבעש"ט הקדוש אומר 'ישרים' 
הכוונה ]נוטריקון[ 'יהא שמיה רבה אומרים', 
האור החיים הקדוש זיע"א אומר שמשום 
שבלעם חפץ להשתנות זכה ונטהר הניצוץ 
שלו, כלומר שבלעם זכה לתיקון, שהרי הוא 

רו של רבי פנחס בן נתגלגל בנשמתו של חמו
יאיר ובזכות ששירת את הצדיק וזכה ועלה 
לשורשו, משום שהוא ביקש 'אני רוצה 

היה אבלעם אמר הלואי אני  ,להיות צדיק'
הוא הבין שהוא טמא אבל הוא  ,תםכמו

הגדיל לשאול כלשון האור החיים לבקש 
שימות כצדיקים, ובגלל שהוא ביקש הקב"ה 

הרבה תיקן את הנשמה שלו, הוא עבר 
גלגולים ותיקונים אבל הוא תיקן את הנשמה 
שלו וזכה לעלות לשורשו, אפילו אדם טמא 
כמו בלעם שמבקש להיות צדיק, השם יתברך 
נותן לו, וכלשון הזוהר הקדוש 'לית רעותא 
 ,טבא דאתעביד מקמיה דקודשא בריך הוא'

כלומר שאין רצון טוב שלך שלא עולה לפני 
'אני רוצה השי"ת, העיקר לרצות ולבקש 

לראות את כולם בעין טובה, רוצה להיות 
שפל ברך יותר מכולם, רוצה להרגיש שכולם 

זה כבר עושה רושם גדול  ,יותר טובים ממני'
אצל הקב"ה, עושה רעש גדול אצל השם 

לא רוצה לריב  ,יתברך, 'אני רוצה שלום בית
מי אני  ,לא רוצה להעיר לה ,עם אשתי

שיעירו לי אז  עיר למשהו, וכי אני רוצהאש
למה אני מעיר כל היום, למה אני כל הזמן 

אם בן אדם רק רוצה ויש  .מכניס מתח לבית'
  .לו רצונות וכיסופין אז כבר הקב"ה יתן לו

לכן שאדם זוכה לאכול בקדושה ובטהרה 
הוא זוכה לאור השכל, לאור השכינה, לאור 
הצדיק, הוא זוכה לדון אנשים לכף זכות, 

הגמרא אומרת שהגויים ה, והכל תלוי באכיל
הגוף שלהם הוא וורמשים  שאוכלים שקצים

גס, הם אנשים גסים מאוד, ולמה הם כאלה? 
בצורה גסה, וכי הם אוכלים דברים גסים 

מאן " (:פרשת בלק)ולכן הזוהר הקדוש כותב 
גרים להו לישראל למהוי סורר ומורה לגבי 

זולל וסובא  בגין דאיהו? אבוהון דבשמיא
שאר עמין דכתיב ויתערבו בגוים וילמדו כ

וכתיב ויאכל העם וישתחוו  ,מעשיהם
גורם  המ ,"דעקרא ויסודא אכילה ושתיה

לעם היהודי לעשות שלא כרצון ה' יתברך? 
האכילה שלא בקדושה היא הגורמת לאדם 

 .את כל הרע הזה

בכוונה ובזהירות  העיקר השגת האדם תלוי
 בברכות הנהנין

האדם היה אוכל בקדושה כל המהות אם 
שלו היתה משתנה, ברכה כמו שצריך תחילה 
וראש, לא בחסרון תיבות ואותיות, בכוונת 

האר"י  .הלב, יש יצר הרע גדול מאוד על זה
( בשער רוח הקודש דף ח ע"ב)הקדוש כותב 

תלויה  ,עיקר השגת האדם אל רוח הקדש'-ש
 ,'נת האדם וזהירות בכל ברכת הנהניןוע"י כו

אם אתה רוצה שתנשב בך רוח קדושה אתה 
חייב להשים דגש בברכות הנהנין, אם תשים 
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יש  .לב איך אתה מברך ואת מי אתה מברך
 ,יצר הרע גדול מאוד, גם ברכת 'אשר יצר'

כמה זו ברכה יקרה וחשובה, כמה רווח יש 
ממנה, כמה יצר הרע גדול יש על הברכה 
 הזאת בת ארבעים וחמש תיבות, בסך הכל
שלושים שניות להגיד אותה בכוונה, כמה 
יצר הרע יש שתחשוב על דברים אחרים 

שאתה מברך את ה', לא מדברים על כוונות כ
עילאיות רק להשים לב מה אני אומר 'אשר 

באיזה חכמה בראת  ,יצר את האדם בחכמה'
אותי השם יתברך, איזה מכונה אני, איזה 
מכונה משוכללת, וגם החינוך כותב שרוב 

טאים נעשים בסיבות האכילה, וכמו הח
שכתוב בתורה 'ואכלת ושבעת' ולאחר מכן 

כלומר שכל  ,'הישמרו לכם פן יפתה לבבכם'
הפיתויים מגיעים מהאכילה וכמו שהגמרא 

]אכילה אומרת 'מלי כריסיה זני בישיה' 
  .מרובה גורמת לחטא[

שם לפני השם  )אכילה בקדושה(ואכלתם 
  אתם ובתיכםושמחתם אז  – אלוקיכם

לכן אם אדם משתדל תמיד לאכול בקדושה, 
כמו שכותב רבינו הרמב"ם באיגרתו 

לא  - המפורסמת "אל תאכלו כעכברים"
תמיד בצורה מכובדת, אלא לחטוף אוכל, 

תמיד בצורה מסודרת, תעשה מזה ממש 
שמיים של המזבח מהאכילה שלך, וכל יראת 

האדם משתנה מהאכילה, וכמו שכותב אור 
הקדוש "ואכלתם שם לפני השם  החיים

ללמדך  - אלוקיכם ושמחתם אתם ובתיכם
שכל השמחה של היהודי תלויה באכילה שלו 
לפני ה', וז"ל האור החיים הקדוש זיע"א 
"ואכלתם שם לפני ה' אלוקיכם, ועל ידי כן 
שיהיו במורא ומתוך דבר תורה על השולחן, 
'ושמחתם' ההיפך מכל מקום שיש אכילה 

בדרך כלל  ,ן מערבב השמחה"ושתיה שהשט
הגמרא אומרת שאין סעודה שהשטן לא 
מקטרג בה ולכן נותנים לו מים אחרונים, 
ועושים את כל הדברים שהוא לא יקטרג, 
ולכן אוה"ח אומר שבדרך כלל בסעודה היצר 

אדם לכן כשהרע דואג להרוס את השמחה, 
בנטילת ידיים ובברכות, יקפיד אוכל לפני ה', 

ל השולחן, אומר איזה דבר יושב מכובד ע
איזה משנה, שר איזה שיר לפני  ,תורה

ועושה מזה ממש  ,הקב"ה 'צור משלו אכלנו'
  .עבודה

אני זוכר שהרב מרדכי אליהו ע"ה פעם אחת 
'עכשיו הרב צריך העוזר אמר  ,עיכבו אותו

וכשהרב אוכל זה טקס הוא היה  ',לאכול
קורא פיטום הקטורת לפני כן, היה קורא 

ליהו כמו שאומר הבא"ח בפרשת פתח א
בהר: שבסעודה יקרא פיטום הקטורת ופתח 

, לפחות אדם חולה שיעשה את 'אליהו וכו
זה, יש אנשים ל"ע חולים, שיקבלו על עצמם 
להקפיד באוכל, הרי כתוב 'וברך את לחמך 

לנו  ,ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך'
אולי זה יהיה קשה, אנחנו לחוצים וממהרים, 

כם אליהו ע"ה היה ממש עושה טקס אבל ח
מכל אכילה, ואח"כ היה אומר משניות 
ועושה שיר אחד ואח"כ היה מברך ברכת 

כל האכילה היתה ממש מזבח לפני ו ,המזון
כל ' )ברכות סד.( ה', ולכן הגמרא אומרת

הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה 
  .'כאילו נהנה מזיו שכינה

שלנו, זה לכן בדרגות שלנו ובמפלסים 
דבר תורה ולא לדבר לשון הרע, לומר לפחות 

'בשולחן לא מדברים פוליטיקה ולא לשון 
דברי והרע, אלא מדברים רק דברי חכמה 

שכל', לפעמים בני הבית הם לא כאלה אז 
תכניס את הקב"ה בכל מקום בכל מצב תגיד 
להם 'תראו מה זה הקב"ה מציל אותנו מכל 

לה בקדושה, מיני מחבלים וצרות', וזה אכי
הוא חושב  ',שכל אחר'היא מביאה לאדם 

אחרת, וזה מה שהזוהר אומר שבגלל 
שהאכילה של אדם היא כמו זולל וסובא לכן 
הוא מורד ח"ו בהקב"ה, אדם קנה מנה 
פלאפל ולא אמר דבר תורה, החסד לאברהם 
 ,אמר 'אתה אכלת את הבנים המתים שלך'

ניצוצות הקדושה שלך נתפזרו באכילה ש
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, והם חיכו שתגיד דברי תורה, לא אמרת שלך
דברי תורה אז כולם מתו מחדש, לכן כמה זה 
חשוב להגיד דבר תורה, מאמר חז"ל איזה 
משפט של הבעש"ט, לא משנה מה העיקר 

 שמשהו שעולה לך בראש 

עיקר עסקינו  – צדיק אוכל לשובע נפשו
 להכניס קדושה באכילה 

)פרי צדיק ר"ח אומר רבי צדוק הכהן מלובלין 
לת הסתת הנחש היה ידתח"שבט א'(, 

באכילה להרגיש בו הנאת הגוף ומזה בא 
ולכן עיקר , נחש על חוה והטיל בה זוהמא

כמה  ,להכניס קדושה באכילהעסקינו 
", בכל שנאמר צדיק אוכל לשובע נפשו

הדורות היצר הרע מתחיל עם האדם קודם 
כל באכילה, אומר לך היצר 'אל תאכל ביראת 

אל תאכל אוכל 'לפעמים ח"ו או , 'שמיים
לפעמים אדם נמצא על הדרכים והוא  .כשר'
צריך להיזהר שח"ו לא לאכול אוכל  ,רעב

שלא כשר, תאכל פירות ירקות, תאכל איזה 
אומר רבי צדוק הכהן ממשיך וביסלי, וכמו ש

עבדו רק על תאות ש ,שבט אשרעל מלובלין 
את האכילה 'מאשר שמינה לחמו' הם תיקנו 

שהוא  ,והיינו דכח אשרהתאוה הזאת וז"ל "
כמה שנאמר  ,מתקן ומכניס קדושה באכילה

מאשר שמנה לחמו לחם ו' שהוא אות אמת 
ובאכילה הוא שורש הפגם , זו תורה כידוע

ואשר מכניס , מהנחש שגרם פגם הברית
באכילה קדושה שיהיה דברי תורה לכו לחמו 

, "והוא יתן מעדני מלך ה שנאמרוז ,בלחמי
וקטרוג היצר הרע עיקרו באכילה כמו 

'ואכלת ושבעת...השמרו לכם פן  שכתוב
יפתה לבבכם', ואין אדם מורד בהקב"ה אלא 

אדם שאוכל בקדושה הוא  .מתוך שביעה
זה לא דברים ו ,נותן להקב"ה מעדנים

בשמיים, מה אומר לנו רבי נחמן מברסלב 
תשבע ולטוס לירח? אומר לך תאכל תשתה 

ל רק תעשה את זה בקדושה, אב ,הכל בסדר
תעשה את זה ביראת שמיים, עם דבר תורה 

זה לא שבצורה מכובדת, ולכן אדם ישים לב 
 .קשה, רק צריך הרגל

קבלה, ה לו תרבי חיים מוואלז'ין מספר שהי
שהוא לא טועם שום דבר אלא א"כ יש 
מישהו שיענה אמן על הברכה שלו, קיבל על 

ברכה רצה לקדש יותר את ה ,עצמו חומרא
ברכה שעונים עליה ששלו, הגמרא אומרת 

אמן הערך שלה מתעלה וגודל, והוא מספר 
שבזכות זה הוא זכה  ,רבי חיים מוואלז'ין

לגילוי אליהו, כי לילה אחד הוא היה צמא 
מאוד ולא יכל לשתות, ופתאום בא תלמיד 

'כבר אתה הרב אמר לו  ,לשאול איזה שאלה
 ,תענה אמן'ברך על כוס מים אפה חכה אני 

ואז הוא שתה וענה לו על השאלה, בבוקר 
רבי חיים אמר לתלמיד הזה 'תודה רבה 

לברך לתי ושהגעת אתמול שבזכותך יכ
אז התלמיד אמר לו 'לא באתי  ,לשתות'ו

מסתבר שאליהו הנביא ו ,אליך אתמול'
  .התחפש לתלמיד הזה והוא בא וענה לו אמן

 הזהרות הרמב"ם לאכילה בדרך ארץ 
ת שלנו זה לברך את הברכה עם איזה בדרגו
אתה לוקח עוגיה תברך מזונות עם כשניגון, 

זה מקאם ]מו"ר שליט"א עושה מנגינה של יא
שבע ברכות 'ברוך אתה ה'' כמו שמברכים 

יתן לאדם הרגשה שיש פה משהו י, זה [חתן
כך מיוחד ולא בהרגל, זה שווה ומשתלם, 

אתה תראה את  ,יהיה לך חשק לעבוד את ה'
כל אחרת, ועל זה כותב רבינו הרמב"ם ה

 ..באיגרתו "אל תאכלו בבהלה כבעלי בולמוס
כי  ,אל תאכלו כעכבריםו אל תאכלו בדרכים

המנעו  .אם לשעות הקבועות ובבתיכם
דעו כי  ,מהתמיד סעודות עם הבחורים

יודע תרבות האדם אם יבסעודות הקבוצים 
והרבה פעמים חזרתי רעב  ,טוב ואם רע
 ."בראותי חרפת זולתי ימיראת וצמא בביתי

 ,לא כל הזדמנות שיש לך אתה צריך לאכול
תאכל בשעות קבועות שיהיו לך, הרמב"ם 
אומר שכשהוא היה רואה איך אנשים 
אוכלים בצורה מבהילה הוא הזדעזע ולא 
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אכל שם, אסור לקטרג ח"ו אבל לפעמים 
רואה איזה התפרעות ואדם הולך לאולמות 

במורה נבוכים על האוכל השם ישמור, 
הרמב"ם כותב: שאדם צריך להסתתר בשעת 

צריך לאכול  .אכילה כמו בשעת תשמיש
 בצניעות.

התגברות או מיעוט האפיקורסיות בעולם 
 ע"י אופן האכילה 

לא דברים קשים,  אלו ,יש לנו את היכולת
ולכן אומר הרב שאם אדם לא אכל בקדושה 

עשה פגם המזבח, מה זה פגם נמצא ש
א הוריד ניצוצות הקדושה המזבח? שהו
 פתאום יש עבודה זרה חדשה ,לסטרא אחרא

, כפירה חדשה, דעות חדשות, כל בעולם
עובדי ע"ז אפילו יהודים טובים שלא 
מאמינים בהשגחה פרטית הם בגדר עובדי 
ע"ז בטהרה, כלומר לא מרעות הם פשוט לא 
מאמינים בהשגחה פרטית, ואומר רבי נחמן 
שכל היניקה של אותם אנשים שמאמינים 
בכוחי ועוצם ידי ובכוחו של האדם, ולא 

זה כפירות שהקב"ה,  מאמינים שהכל זה
היניקה לכל  האפיקורסיות, ומאיפה מגיעו

אלו? מפגם המזבח, שאני ואתה אכלנו שלא 
הורדנו להם ניצוצות קדושה  ,בקדושה

ואותם ניצוצות קדושה נותנים להם כוחות, 
  .ומחיים אותם ומרבים אותם

תיקון גדול  –קירוב אנשים לאמונה בה' 
 להלניצוצות הקדושה שנפלו בעת האכי

מה התיקון? אומר הרב שהתיקון הוא  אם כן
שאתה מקרב אנשים כאלו לאמונה, ואז אדם 
כזה זורק את הדעות הכוזבות שלו, ומתחיל 
להאמין שהכל זה רצון ה', בביולוגיה אומרים 
שכשאדם פותח את הפה לנשוף אויר נכנסים 

אפסים,  14לו אטומים לפה במספר של 
ים לך לפה ליונים של אטומים נכנסיכלומר מ

חמצן, וכי מהם והוא האחד לואתה צריך רק 
אתה יודע לזהות לבד את החמצן? לכן 'כל 

השם יתברך עושה לך את  ,הנשמה תהלל יה'

הכל, הוא הופך לך את האוכל לדם, הוא 
מנשים אותך אז מה שמישהו עשה לך זה לא 

שאדם מקרב כהכל הקב"ה? הכל זה ה', ולכן 
להסתכלות שיש יהודי לאמונה, מקרב אותם 

אחד בעולם ואין עוד מלבדו אפס זולתו, כל 
מה שקורה בעולם זה הכל הקב"ה כמו 
שתמיד מלמד אותנו הליקוטי מוהר"ן שעיקר 
העבודה לה' זה האמונה, ועיקר הגלות מפגם 
האמונה, כל מה שאנחנו עדיין בגלות זה לא 
בגלל חילולי שבת, אלא זה בגלל שאנחנו עוד 

שהקב"ה מנהל את כל  לא מאמינים מספיק
העולם הזה, אם אנחנו נאמין בהקב"ה שכל 
דבר זה הוא, מיד תבוא הגאולה 'תבואי 
תשורי מראש אמנה' איך עם ישראל יבואו? 
מהאמונה, אדם חי אמונה ממש לחיות 

יחיה', פלוני הבטיח  ובאמונה 'צדיק באמונת
פלוני גנב לי את העסק  או לי ולא נתן לי
זה הקב"ה,  !א פלוניזה ל .שרציתי לקנות

 ,הכל זה רק ה' יתברך, צריך לחיות אמונה
שהכל זה ה', לדעת ומה זה לחיות אמונה? 

"לית מידי דמתעביד בעלמא אלמלי 
בריך הוא", אין דבר  דאתפקיד מקודשא

שנעשה בעולם אם לא קיבל פקודה 
מהקב"ה, 'הוא אמר ויהי', והבחירה שלנו 

  .היא אחת האם להסכים לזה בלב או לא

הכל בידי שמיים  –חוץ מיראת שמיים 
 בו יתברךמלבד האמונה 

יראת  ,'הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים'
שמים זה דברים המסורים ללב, להסכים או 
לא להסכים, לקבל או לקבל לכעוס או לא 
לכעוס, וזה הבחירה שלנו, ולכן כשאדם 
מקרב יהודי לאמונה ואפילו גויים שהרי 

וות בני נח, וגם הם אמונה זה משבע מצ
חייבים להאמין בזה, אפילו יש לך איזה ערבי 
בעבודה שמתקוטט תגיד לו 'מה אתה רב זה 

אחד ש ,לא הוא הזיק לך זה הכל הקב"ה'
להאמין שהקב"ה היא משבע מצוות בני נח 

הוא ראשון הוא קדמון ואין זולתו, וזה 
בחינת גרים ובעלי תשובה, שאדם מקרב 
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ניצוץ הרע שזרקת על אנשים לאמונה, אז ה
ידי אכילה שלא בקדושה נתן לו חיות לכל 

פרות שלו, ועכשיו כשקרבת אותו והדעות הכ
לאמונה העבודה זרה נכנעת ואז הניצוץ חוזר 

שאדם שעשה הרב לכן אומר  .אליך בחזרה
הרבה אכילות שלא בקדושה צריך לתקן את 
זה על ידי שיקרב אנשים לאמונה, העובד 

תלמד אותו אמונה, תגיד  שלך כועס עצבני,
לו הקב"ה מנהל את כל העולם הזה אז אותך 
קשה לו לנהל? הרי מאיפה הכח לעבודה 
זרה, לכל האינטרנט הזה? מאכילה שלא 
בקדושה, שאנחנו אוכלים שלא בקדושה 
יוצאת עוד איזה אפליקציה בעולם, וזה מה 

בכל  ,שכתוב 'בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי'
ות בעולם, הנביא מלאכי מקום יש עבודות זר

ש ")מלאכי א י"א( שם כותב  מֶׁ ְזַרח שֶׁ מִּ י מִּ כִּ
קֹום  ל מָּ ם ּוְבכָּ י ַבגֹויִּ דֹול ְשמִּ ְוַעד ְמבֹואֹו גָּ

י ְשמִּ ר ֻמגָּש לִּ ם ..ֻמְקטָּ י ַבגֹויִּ דֹול ְשמִּ י גָּ ", כִּ
ם ֻשְלַחן " ְרכֶׁ ֱאמָּ ים אֹותֹו בֶׁ ם ְמַחְללִּ ה' ְוַאתֶׁ

ְבזֶׁה ָאְכלוֹ  יבֹו נִּ ורבי נחמן  ",ְמֹגָאל הּוא ְונִּ
מקיש את הפסוקים האלה ומלמד שעל ידי 
אכילה שלא בקדושה יש כח לעבודה זרה 

שאדם אוכל בקדושה טורף וע"י בעולם ח"ו, 
 .את המזיקים

ין מזיק – ייזהר לומר שמע ישראל בכוונה
 בדלין ממנו

עוד יזהר משמע ישראל על המיטה, שנאמר 
כלומר שלא הולכים  ,'לא ישכב עד יאכל טרף'

וכך  ריאת שמע,לישון עד שלא קוראים ק
המדרש בתנחומא . טורפים את כל המזיקים

אומר שכשאדם אומר 'שמע ישראל ה' 
אלוקינו ה' אחד' בשחרית וערבית, זוכה 

שלפניו  כל המזיקיםששכשאומר 'ה' אחד' 
מתים, ולכן צריך להאריך באות ד' של אחד, 
וכשאומר 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 

הבעש"ט  .ועד' כל המזיקים שלאחריו מתים
הקדוש בצוואה שלו הזהיר שלפחות בשלוש 
דקות של ק"ש שלא יעברו לך מחשבות רעות 
בראש, כי אם עושה הרבה עוונות, ו'כל 

ולכן אם הקורא ק"ש מזיקין בדלין ממנו' 
אדם יקרא ק"ש בכוונה של פשטות המילים 
כל המזיקים יעזבו אותך ואין להם רשות 
לגעת בך, ולכן בצוואת הבעש"ט כתוב 
'קריאת שמע יקראו בלי להעביר מחשבות 

לכל הפחות בפסוק הראשון  ,רעות בראש'
יתרגל בכוונה, ואחר כך יכוין ב'ואהבת' עד 

ל זה שיתרגל לכוין בכל קריאת שמע, וגם ע
יש יצר הרע גדול שמפריע לנו, הוא בדיוק 
מעביר לך מחשבות מי צריך לפגוש אותך 
היום, וכמה כסף צריכים להעביר לך, ולכן 

 צריך להיזהר בזה.

אכילה נכונה  – לך אכול בשמחה לחמך
 לפני ה' היא , נחת רוח בקדושה

רבי נחמן כותב 'לא ישכב עד יאכל טרף' שעל 
ף את כל המזיקים, ידי שהוא אוכל הוא טור

 ,והאונקלוס שם כותב 'בנכסי עממיא ירת'
יורש את הנכסים של העמים, ומה זה 
הנכסים האמתיים של העמים? זה היניקה 
שלהם וכמו שאמרנו שהיניקה שלהם 
מאכילה שלא בקדושה, ולכן על ידי שאני 
 .אוכל בקדושה אני טורף מהם בחזרה

אם אין ירושת הגר כל שהגמרא אומרת 
בפשטות מדובר  ,ם זכה בנכסי הגרהקוד

בדיני ממונות שגר שנתגייר ומת בלי ילדים 
כי הם  ,אז מי שמחזיק בנכסים ראשון זה שלו

הפקר ולגר אין יורשים 'דגר שנתגייר כקטן 
שנולד דמי', ולכן מי שקודם להחזיק בנכסי 
הגר הם שלו, ורבי נחמן לומד מזה שמי 
 שקירב את הגר ראשון לאמונה, הוא זכה
בניצוץ שלו שנפל לעבודה זרה, ולכן צריך 

כמה בזה ]בלקרב אנשים לאמונה[ להתחזק 
שאפשר, המדרש אומר שדניאל הנביא היו 

אריות רעבים ואף אחד מהם לא  256מולו 
פצה את פיו, כי הקב"ה סגר 'פומא 

לילה שהוא היה  ודאריותא', וכתוב שבאות
בבור בא אליו חבקוק הנביא והיו יושבים 

ואריות יושבים מולם, הם רעבים  ,יםוסועד
הזוהר וואוכלים על האש והאריות בשקט, 
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הזוהר ועונה איך יכול להיות דבר כזה? שואל 
 ,שנבוכדנאצר היה אוהב לאכול בשר עם חלב

ודניאל היה אחד הסריסים שלו, והוא ביקש 
שדניאל גם יאכל איתו, ודניאל היה אוכל רק 

ולכן אומר הזוהר "ודניאל דאסתמר  זרעונים
מהאי כד רמו יתיה לגובא דאריותא אשתלם 
בצולמא דמריה, ועל דא דחילו אריותא 

כלומר שבשכר שדניאל אכל  ,מיניה"
בקדושה האריות פחדו ממנו, ב"ה היום אין 
בעיה להשיג כשר בשום מקום בארץ, וגם 
בחוץ לארץ ב"ה מי שעושה שיעורי בית יכול 

מקום כשר, סיפרו לי שבמוסקבה להשיג בכל 
לכן  .ארץבכשרות מלא פחות יש מסעדות 

להשתדל באכילה בקדושה, לא לאכול בכעס 
ולא בבהילות, הכי חשוב ברכות תחילה 

'לך אכול עה"פ וראש, הזוהר הקדוש אומר 
בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי רצה 

שאם אתה אוכל  ,האלוקים את מעשיך'
תברך מרוצה ממך, בנחת תדע לך שהשם י

זאת אומרת עשית דברים טובים היום, אם 
אדם מגיע לארוחת צהרים שלו בנחת תדע 

 לך שהשם יתברך מרוצה ממך.

ברכת הרב שליט"א "השם יעזור שבעזרת 
וכן יהי רצון  ,השם נזכה לדברים האלה

.ונאמר אמן"

 

 

 

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

 , התחזקות באמונה ע"י התבוננות בנפלאות האדםה-מבשרי אחזה אלו [א
אחד אמר לי: כבוד הרב תוכיח לי שהכל זה ה'? אדם בעפולה כשהייתי סיפר מו"ר שליט"א: 

אתה יודע להפוך את המלפפון שלך לדם? אתה יודע איך האם אמרתי לו: אתה אוכל לבד, 
'מבשרי הרי  ?צריך להוכיחכבר נראית כדורית אדומה בכלל? הרי אתה נושם לבד? אז מה 

 בוודאי שהכל זה השם יתברך. ,'ה-אחזה אלו

  לחיות באמונה שהכל זה השם, ולהאיר פנים לכל אדם [ב
אמר לי: הרב אני מתווך דירות, הרבה וד סיפר מו"ר שליט"א: תפס אותי בעפולה מתווך אח

וזה הלכה מפורשת בשו"ע על דמי  ,אנשים מרגישים כאילו אני לא עבדתי ועושים לי עוול
שדכנות שצריך לשלם, ואנשים בורחים לו ונשארים בעלי חובות, והוא מספר: אני פוגש 

ב"ה ולא הם, אמרתי לו: אתה צריך להאמין שזה הק .אותם בבתי כנסיות, והם לא משלמים
אתה צריך להאיר להם פנים, כי הכל זה ה', תגיד להם 'חבל שבידך יש עוון גזל תתקן את 

 אבל לא להחמיץ להם פנים אלא לחיות אמונה. ,זה'
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 מו"ר ועטרת ראשנוגליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של 
 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  לת זיכוי הרבים שלעבודתו יתברך וזכו

 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו 

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

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

 .מו"ר הרב שליט"א
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה להמשיך 

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

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש לזיווג הגון לשמחה אורטל בת רחל 
יתמלא עליה הקב"ה ברחמים מרובים וזכות , אשר תורמת את רכבה לצורך הפצת עלון קודש זה

 להקמת בית נאמן בישראל במהרה בימינו אמן הרבים הזו תעמוד לימינה

 העלון מוקדש
נתן אליה בן נטלי , קלימו בן ש'רונה, אלון שקד בן חממה: האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, לרפואת

, עמרם מסעוד בן לאה, מרדכי בן אסתר, משה בן רחל, בנימין בן רחל, ניסים בן סוליקה, ביתיה, ראובן בן שרה
בן יאקוט, בנימין בן מרים, גילאור בן אתל אסתר,  נתן בן שושנה, דוד דודי בן רחל חלי, יוסף בן יוכבד, מרדכי

סאסי בן פורטונה, שולמית בת סמרה, נילי בת מרים, שולה בת תמר, דפנה בת רחל, ליאורה בת שולמית רג'ינה, 
, יפה חיה ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביג, שרה בת לולו, באסתר חיים בת שרהרחל בת מדלן, 

, אנג'ל בת גילה בת זוהרהבת דיאמנטה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה,  בת חנה, מרסל
מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, , לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה, לילך בת רחל חנה הלאחביבה, 

 שלי רחל בת מזל
 

 לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו : להצלחת
, שרון בן רבקהאורן בן שולמית, מיכאל בן מרים, מזכה הרבים מרדכי אוחיון, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

 יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, תאיר בת צפורה, נדב בן אסתר
 

 ,עמוס בן רחל ,משה זנזורי בן מנטנה ,ג'וילי בן שמחה יוסף ,רבי דוד מחלוף, ונתן שמעון בן אליסי: ולעילוי נשמת
שחר רפאל בן , יצחק בן עליזה, רפאל בן עליזה, מרדכי בן רחל, אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל

, נפתלי בן חבובה, יהושע בן עזיז בן שוקת, דוד בן עליה, יצחק בן עליה, משה בן שלביה, חיים בן ליליאן, סימה
, שמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן חנה, חיים בן קדןה, אברהם בן מזל, דניאל בן חסיבה, סלומון איז'

, אליהו אברהם מצליח בן פרטונהאלברט דרי בן רחל, איתי בן זהבה, ויקטור חיים בן יוסף ושמח, דוד בן מקנין, 
רה דואיב, לאה בת שרה, עליזה בת אסתר, חי בן רג'ינה, זהבה בת שולמית רג'ינה, לטיפה בת לולו, לאה בת ש

, פוחה בת שמחה, אילנה בת אסתרשרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, 
 ת.נ.צ.ב.ה וחנה בת לאהז"ל,  סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה

 

 השיעור השבועי כאייל תערוג
 שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 
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 בכל יום שנישליט"א באמונה ובטחון מו"ר של שיחתו בחסדי השי"ת 

 

 בארץ ובעולםהכנסת בתי רשימת את  ומסרו לנוהתקשרו 
 בלווין, ונפרסמם ע"ג הגליוןו של מו"ר ישיעורשישדרו מידי שבוע את 

 052-9695044ר' ירון עיני הי"ו:
 4אהבת ישראל , רח' בית כנסת אהבת ישראל - בית שאן❖
 55ישיבת למען שמו באהבה, רח הרצל  –בת ים  חדש!❖

 17בית כנסת מאור ישראל, רח חזון דוד  – עילית מודיעין חדש!❖
 


