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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

 054-5912934 אורן חולון
 052-4624432 חדש נאורחשמונאים 

 050-7990060חדש   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 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 שמרון רוזנצויג  נתניה

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

 052-8160291 חדש 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

 
  

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

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

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

 ב ןמעלת שמיעת המוסר מצדיקים ושמירת הלשו

 ג חיות האדם תלויה במוסר –כי היא חייך 

 ג ובזה תצליח דרכך בלי ספק –יותר צריך ליזהר ממידות הרעות 

 ד המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו –מרווחי שמיעת המוסר 

 ד מעלת המוסר הגורמת לאדם להצדיק את הדין –מכרה זהב 

 ד אז את האלוקים ירא –הקול נשמע 

 ה דרכו ישר בעיניו –מי שלא מתמיד במוסר 

 ו מעלת המתמיד בלימוד המוסר –מודה בקנס פטור 

 ו ועתה ישראל שמע – שים באוזני יהושע

 ז מעלה הרואה פני צדיק אמת –הכרת פניהם ענתה בם 

 ז מעלת העובד על קדושת הדיבור

 ח יקשה בעיניך הוצאת מילה מפיך

 ח דם ניכרת על ידי דיבורופנימיות הא –מגיד לאדם מה שיחו 

 ח על ידי הדיבור יכול לבנות או להחריב עולמות –יראת השם היא אוצרו 

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

 ט להרגיש בצער הזולת –א[ נתן ליבו ועיניו להיות מצר עליהם 

 ט ב[ מעלת שמיעת שיעורי המוסר

 

 מצדיקים ושמירת הלשוןמעלת שמיעת המוסר 

-]תורה י"ט אות אבליקוטי מוהר"ן הרב אומר 
שידוע הדבר שדרך הצדיקים ללמד מוסר,  ,ב[

לכאורה הרב למה צריך לנסוע אליהם? ושואל 
עיקר העבודה זה אלא שנקרא בספרים שלהם, 

צדיקים מלמדים שתדעו לכם ועבודת המוסר, 
יה , מי שהשום דבר אחר לא מלמדים ,רק מוסר

הולך לבבא סאלי לא היה שומע שיעור 
איך  ,איך להתנהגאלא בהלכות ולא בגמרות, 

מלמדים רואה שמי שהולך לצדיקים,  .לחיות
רק מוסר 'החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא 

של  ההצלחה או הכישלוןטמונה  בזה ,חייך'
איך אני מתנהג,  ,, מוסר זה הנהגותהחיים שלך

, איך אני משנה איך אני משבר תכונות רעות
  .שלי חייםהאורחות את 

)פרק א, ו הגר"א בספרו אבן שלמה כותב רבינ
"כל עבודת השם תלוי בתיקון המידות סעיף ב( 

ועיקר חיות  ,וכל החטאים מושרשים במידות
האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות 
ואם לא למה לו חיים, ויותר צריך ליזהר 
ממידות רעות מקיום מצוות עשה ולא 

ל עבודת השם אם לטובה או לרעה, כ ,תעשה"
בהתנהגות שלך, איך אתה ותלוי במידות שלך 

איך אתה ווכח ומגיב בשעת כעס, איך אתה מת
עשק, מה אתה שאתה נכעונה, מה אתה עושה 

יפטר השאתה מפסיד, מי שרוצה לכעושה 
לא בעוון וחטאים צריך לטפל במידות שלו המ

צריך ללכת אלא עצמו, לא צריך לטפל בפצע 
לזיהום שנמצא בגוף, כל החטאים מושרשים 
במידות, עיקר חיות האדם זה שבירת המידות, 

 ,תכונה רעה ולמה? לשבור איז ?אתה חי היום
אם היום ש, זאת אומרת הנהגה רעה ועוד איז

נמצא הנהגה רעה שלך היום  ושברת איז
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אם לא למה "וחיית, היה מיצוי לחיים שלך, ש
, אם לא שברת איזה הנהגה רעה או "לו חיים

איזה תכונה רעה, לא שברת איזה רצון רע 
 ., היום מתבזבז לךלחינםשלך, אז היום חיית 

מישהו עיכב אותך וקיבלת את זה, שברת 
למה אתה מעכב אלת תאמר " ,תכונה שלך

תקבל את זה, סבלנות בשביל זה חיית  ",אותי?
ואם תשאל תוחלת לחיים שלך, זה ההיום, 

אומר הגר"א התפללתי? ואבל למדתי תורה 
חיים מיותרים, אם ה, "אם לא למה לו חיים"

לא שברת איזה תכונה היום אתה חי מיותר 
אומר הגר"א עיקר חיות האדם להתחזק  .היום
ד בשבירת המידות ואם לא למה לו חיים, תמי

  .אתה לא צריך לחיות

 חיות האדם תלויה במוסר –כי היא חייך 
מוסר, תדעו לכם כל העולם בנוי תלוי בהכל 

רק על המוסר, 'כי היא חייך' כל עבודת השם 
 ,שלך תיקבע לפי המוסר שלך, איך אתה מתנהג

 ,איך אתה שותהואיך אתה חי, איך אתה אוכל 
להניח ביותר אדם נזהר  .איך אתה מדבר

כל יום, אם הוא לא יניח יום אחד בתפילין 
בן אדם יכול האם תפילין הוא לא ירגיש טוב, 

לעבור את היום בלי להניח תפילין? הוא לא 
 .צריך לפחד ממידה רעהמזה יותר אבל יכול, 

 ,יום קינאתי במישהוהיום כעסתי, קיללתי, ה
ראיתי במישהו איזה מידה רעה, לא דנתי לכף 

אם לא הנחתי הזכות, צריך ליזהר בזה יותר מ
אדם לא נטל אם  .ציציתאו לא שמתי תפילין, 

ידיים לסעודה איך הוא ירגיש רע? יותר צריך 
ליזהר ממידות רעות, יותר ממצות עשה ולא 

יותר ה' ירגש את שזה תעשה, זאת אומרת 
 וצוה שקיימת בהידור, אם שברת איזממ

שטפת ונית את הצלחת יתכונה רעה היום, פ
אותה היום להתגבר על העצלות שלך, תעשה 
חסד, בזה שימחת את השם יותר ממצוה אחת 

  '.זה יותר מרכזי אצל הש שעשית בהידור,

ובזה  – דות הרעותייותר צריך ליזהר ממ
 תצליח דרכך בלי ספק 

שערי קדושה, חלק א ) אומר רבי חיים ויטאל
דות יונמצא כי יותר צריך ליזהר ממ"שני( שער 

 ..הרעות יותר מן קיום המצות עשה ולא תעשה
]לכאורה[ ובזה תבין גם כן דברים מתמיהין 

דות, כי הענוה ישאמרו רבותינו ז"ל בענין המ
לידי רוח הקדש ושורה עליו  ושפלות מביאין

לא זכרו בהן קיום ווכאלה רבות  ..שכינה
דות הטובות. ושים בעיניך יהמצות אלא המ

רק לימוד  ,"דברים אלו ותצליח דרכיך בלי ספק
לימוד ולימוד תוכחה, השקפה והמוסר 

את האדם, תורה  יםמשנהם שהחסידות, 
אחרת לא משנה את האדם, כי רק תורה לשמה 

ת את האדם, ולהגיע לתורה לשמה יכולה לשנו
אם צריך להיות איש מוסרי מאוד, מאוד מאוד, 

הלכה לא גמרא לא יכולה לשנות אותך, וכן 
תשנה אותך, רק אם תלמד לשמה, וללמוד 
לשמה צריך להיות איש מוסרי מאוד, שאתה 

לא בשביל שום דבר, לא ה' עושה רק לשם 
רבי, אתה ולהיקרא חכם להיקרא בשביל 
יפור הצלחה רק אם תתעסק עם תראה ס
המידות, זה עיקר החיים ו התכונות ,המוסר

שלי, התגברתי על איזה תכונה רעה היום, 
להגיד למישהו איזה משפט דוקרני ולא  רצית
  .לו, זה השמחה שלך היום אמרת

נמצא כי "בשערי קדושה )שם( אומר הרב עוד 
דות הרעות קבועות באדם, נמנע הוא יבהיות מ
התורה והמצות, וגם אם יקיימם יהיה  מלקיים

שלא לשם שמים ובטורח גדול, ועליו נאמר 
)משלי יא כב(: נזם זהב באף חזיר וגו', כי עוד 
טומאתו בו מלובש תוך הקליפות, וכמו שאמרו 

(: זכה נעשית לו תורתו :ה"רבותינו ז"ל )יומא ע
וכאשר , תוסם חיים לא זכה נעשית לו סם המו

דותיו ילחם בו, ויסיר מעליו מיתגבר על יצרו, וי
אם  ,"יקרא צדיק גמור.. הרעות על ידי טורח

יש לך את המידות הרעות של הרצון לקבל 
אולי כל, לואנוכיות, ואני לעצמי, ואני קודם 

תקיים מצוות אבל לא לשם שמיים, ולכן 
כי זה העיקר של  ,צדיקים מלמדים רק מוסר

שתנה, נהיה נחמד או לא ישתנה האם יהחיים 
לא ותרן, מאיר או לא נהיה נחמד, ותרן או 

אבל  ,לא מאיר פנים, השאר זה סוג ב'או פנים 
  .שםהאצל זה סוג א' המוסר 
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המעביר על  – מרווחי שמיעת המוסר
 מעבירין לו על כל פשעיומידותיו 

כן אמרו רבותינו 'כל המעביר על מידותיו ל
יר לך על השם מעב ,מעבירין לו על כל פשעיו'

אם אתה עובר על זה אני מוותר  ,כל העבירות
סתדר אלך על הכל, כל הדברים האחרים אני 

איתך רק תעבוד על זה, לא אמרו 'כל המניח 
לא אמרו את  ,תפילין מוחלין לו על כל פשעיו'

המהר"ל . על התכונותורק על המידות אלא זה 
 ,ראה מידתו של הקב"הוהקדוש כותב "בא 

אם יש לו שונא כל מחשבתו  מידת בשר ודם
להחליש אותו ולהפילו, והקב"ה אפילו יש 
אדם עובר עבירות ומידת הקב"ה נותן לשונאו 
 ,עוז ותעצומות ומלמדו איך להימלט מן הדין

כמו שנאמר והשם נתן קולו לפני חילו, ופירשו 
וזה שאמר  ,רבותינו שמעצים כוחם של ישראל

מתנהג שמידתו של יצחק  ,כל השומע יצחק לי
בדין, ורצה לומר כי השומע לדברי המוסר לא 

כי  ,יפחד מכל צרה כל השומע לי יצחק לי
מפחיד את המידתו של יצחק היא מידת הפחד 

והשומע מוסר דואג על  ,החוטאים עד שישובו
עוונו על כן נעשה לו יום הדין ליום צחוק 
ושמחת הלב, ועל זה אנו עושים אותו יום טוב 

אש השנה ועושים אותו ולא להתענות על ר
יש  ,יום משתה ושמחה ובטוחים בהקב"ה"

ס, מחפשים להחליש אותם אהחמכגון  ,שונא
אבל מלך בשר ודם, בזה ו ,להפיל אותםו

ציל אותך מהדין, רוצה אהקב"ה אומר בא אני 
ולא מסרב  נייםילשמוע מוסר, לא סוגר את הע

תן לי רק את  ,'עזוב אותיאומר לא ו לשמוע,
  .הלכות היבשות'

מעלת המוסר הגורמת לאדם  –מכרה זהב 
 להצדיק את הדין

וזה מכרה זהב, למוסר הסבא מקלם קורא 
"אגלה לכם סוד גדול ונורא והוא  נו:לשו

הנה מצינו בשעה שחילק יעקב  ,חפירת זהב
אבינו את שבטי יה נחלתם, נתן לכל אחד את 

ומסר לו סוד  חלקו וגורלו, נתן ליהודה מלכות,
המלכות והוא המשפט, וזכה בה יהודה 

ובעל  ,מלכות בית דוד נצח נצחים ,לעולמים

כורחך שצריך לומר שמצא יעקב ביהודה עצות 
]כלומר מצא בו שמידת המלכות מהמשפט 

כמו שאמרו ליהודה אתה והמשפט ראויה לו[, 
ְיהּוָדה ַאּת ותרגם אונקלוס  ,יודוך אחיך

הרי  , ]שהודה ולא פחד[יתָּתאאֹוִדיָתא ְוָלא ְבה  
שבהודאה שהודה יהודה ואמר צדקה ממני 

מוכח שמודה על חפצו וזה ענין מודה לתמר 
מי  ,בקנס פטור ]יש הלכה בהלכות ממונות

כי מודה  ,לא משלם עוד כסףשגנב שבא ומודה 
שלם רק את ימודה אם אדם  ,בקנס פטור

מהפסוק [ ולמדו רבותינו מהקנס ורופט הגניבה
פרט למרשיע את שהוא  ,אשר ירשיעון אלוקים

עצמו, וזה סוד אשר ירשיעון אלוקים, אשר 
תמיד עושים אותו לרשע פרט למרשיע את 
עצמו שעושה עצמו לרשע, זאת אומרת 
שמצדיק על עצמו את הדין ואומר רשע אני, 
נעשה דיין על עצמו, ויוצא מזה לימוד גדול 

ום להסיר על לאדם שיכול הוא בנקל ובלא כל
עצמו את כל הדינים ברגע אחד בהצדיקו עליו 

שבזה הוא נפטר  ,את הדין ולהרשיע את עצמו
מכל העונשים החמורים ומתפטר מכל 

ובזה נבין איזה ענין גדול הוא  ,הגיהנום כרגע
זה מה שהצדיקים  ,סוד לימוד המוסר"

רק מוסר, הלכות תלמד מספרים,  ,מלמדים
איך להסתכל  ,וסראבל צדיקים מלמדים רק מ

 .לראות, להכיל בעיותו

 אז את האלוקים ירא –הקול נשמע 
'שמע בני מוסר  ,אבל מוסר חייבים לשמוע

צריך לשמוע  ,אי אפשר לקרוא את זה ,אביך'
אם  ,את האלוקים ירא' - את זה, 'הקול נשמע

אתה רוצה לירא את השם אתה חייב לשמוע 
לשמוע, בן אדם  ,את זה, 'שמעו ותחי נפשכם'

שומע יכול להשתנות, אדם שלא שומע ש
לא יכול פשוט מוסר לא יכול להשתנות, 

רק שומע מוסר, מיד ואם אתה  ,להשתנות
אתה נפטר מהעונש, קורא לזה הסבא מקלם, 

מכרה זהב קיבלת, 'מודה ועוזב  ,'מכרה זהב'
היה אאני אבל אני לא כזה עוד, אמנם  ,ירוחם'

כזה בעזרת השם, ולכן לימוד המוסר זה הדבר 
המרכזי שאדם צריך לקחת לו לכל החיים, 
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אבל וטבחות, רקחות בגדר זה שאר הדברים 
'כי היא  ,חיים שלךהלימוד המוסר זה אורח 

כונות, למשל יש תזה החיים שלך, שובר  ,חייך'
לא אני לא ריך לומר לעצמו 'צכונה רעה, תלו 
 ,היה מתוןאפעם הבאה אני  ,היה כזהא

עצלות, ב, אותו דבר 'התנהגתי יותר בפזיזות
, ועצמו כל הזמן עצמו עצמו -וכן אנוכיות 

צריך לעבוד  '.מה אני ,מה אניוחושב לעצמו '
בבית כנסת להביא סידור לחבר  ,על נתינה
אתה עובד כך ת כוס תה לאשתי, שלי, לעשו
ביקורתי, יש אחד וכן אם אתה  ,על נתינה

צריך לעבוד ביקורתי, מבקר, כל הזמן ביקורת, 
משנה את האדם, שזה לימוד המוסר, על זה, ו

ואם לא משבר מידותיו למה לו חיים, בשביל 
אדם מה אתה חי? בשביל מה צריך לחיות? 

ריך בשביל מה צ זאת אומרתמה יכול לשאול '
אם אבל תרמתי כסף, עשיתי,  ,למדתי ,'לחיות?

לא שברת תכונות לא צריך לחיות אומר הגאון 
 , בשביל מה אתה חי?'מה לו חייםל' ,מוילנא

)מסילת ישרים, פרק י"א  אומר הרמח"לעוד 
ְכבֹוד ַהּתֹוָרה הּוא, : "נקיות, ענפי חילול השם(
ה ַהִלימּוד ָבּה  ַמְרבֶׁ ִמי שֶׁ ר ַיְר  –שֶׁ ן ְביֹושֶׁ ה ְכמֹו כ  בֶׁ

כל דף גמרא שלמדתי אני  ,"ּדֹותיּוְבִתיּקּון ַהמִ 
אנשים לראות , בעל חסד יותרצריך להיות 

לכף זכות, יושר לדון בעין טובה, יותר יותר 
המידות, כל תוספת לימוד צריכה לגרום לך 

ְוָכל ַמה תב "ושינוי יותר גדול בגוף, ועוד כ
ם ִביָזיֹון  ה ְבִלימּוד ּגֹור  ַמְרבֶׁ יְֶׁחַסר ִמזֶׁה ְלִמי שֶׁ שֶׁ
ַלִלימּוד ַעְצמֹו, ְוזֶׁה ַחס ְוָחִליָלה ִחילּול ִלְשמֹו 

מרא, גשתי דפי כגון  ,אדם למד יותר ,"ִיְתָבַרְך
נמצא  ,הוא לא נהיה איש יותר טובאבל 

בן לדוגמא,  .חילל את השם אומר הרמח"לש
עובר ליד הכיור ולא היה שוטף כלים, ה היאדם 

 ,תחיל לשטוף כלים, כמה השם אוהב חסדשי
, מה ''מה השם שואל מעימך? אהבת חסד

השם רוצה? מה השם מבקש ממנו? אם עד 
היה צנוע, 'הצנע אהיום התבלטתי היום אני 

לכת עם השם אלוקיך', השם אומר תמעיט את 
 עצמך, שלא יראו אותך, שלא ישימו לב אליך
שאתה חי בכלל, לא ירגישו שאתה קיים בכלל, 

, 'באתי הרעשתישכל מקום ל ,התבלטתי'

, רק בשביל זה ךתשנה את התכונה הזאת של
 אדם חי, שום דבר אחר לא, מה אני בכלל?

 דרכו ישר בעיניו  –מי שלא מתמיד במוסר 
 ,בוועל הר")ערך מוסר( אומר רבינו הפלא יועץ 
לא טעם טעם  ד מוסר,ומי שאינו מתמיד ללמ

יראת חטא, ודרכו ישר בעיניו, ולבבו יבין אשר 
אם הוא לא לומד מה  ,"הוא יהודי כשר

אני  ,'מהלעצמו הדרישות של השם, הוא אומר 
אני ראשון בבית כנסת, אני  ,בסדר גמור'

מתפלל, אני תורם, מה אתה רוצה ממני, הוא 
, הלואי וכל עם ישראל אני מאה אחוז'חושב 

גם אשה אם היא לא לומדת מוסר  .'יהיו כמוני
 ייש ללעצמה, 'היא לא יודעת, היא חושבת 

כיסוי ראש, מדליקה נרות שבת, מה אתה רוצה 
תיראי איך את אבל , 'ממני, אני שרה אימנו

שבן אדם סובל, מה את אומרת לו כמתנהגת 
זה מהשם זה מגיע לך, כך את אומרת לו? 

שקורה לך משהו צריך להגיד זה מהשם, כ
ורה למישהו אחר צריך להגיד לו 'אני צריך שק

, אתה סובל ונות שליובגלל הע ,למות תחתיך
אם קורה לי משהו אני  ,מי יתן מותי תחתיכם'
מהשם אבל אם קורה לך צריך להגיד זה הכל 

 ,אני צריך לבכות איתך, 'ישראל ערבים זה לזה'
 ,ר 'מי יתן מותי תחתיכם'משה רבינו היה אומ

, הוא לא עליהם' ו להיות מיצרנתן ליבו ועיני'
שקורה לי כאמר להם זה מהשם, מה פתאום? 

לא שמשהו אני צריך להגיד זה מהשם, אשה 
 ,היא צדיקה גדולהשלומדת מוסר חושבת 

אם לא תלמדי מוסר לא אבל מאמינה בהשם, 
מסופר על שכנתו של רבן   .תדעי איך לחיות

גמליאל שמת בנה והיה בוכה בלילה, והיה 
ימה עד שנשרו ריסי עיניו, הוא לא אמר בוכה ע

קרה לך אסון אם  ,מה פתאום ,לה 'זה מהשם'
'בשלי הסערה הזאת', אוי ואבוי, רבי  ,זה בגללי

משום כל ביתר נחרבה שיונתן אייבשיץ אומר 
אמרו אנשי ביתר נחרבה ירושלים שכאשר 

בגלל  ,תקבלו את זה באהבה' ,להם 'זה מהשם
רבו חמישים שנה הרי הם נחש זה נחרבה ביתר

הם אז כשנחרבה ירושלים  ירושלים, אחרי
השם עושה רק  ,הכל מהשם'אמרו להם 
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כשקורה לך משהו, לא  כך תאמראבל , 'לטובה
הפכת את  ,כשקורה למישהו אחר, אוי ואבוי

אליו באה של אדם אשתו  .הגיהנם לגן עדן
זה והוא עונה לה ', 'נפלתי ברחובואומרת '
לה תגיד  ,, אוי ואבוי לך'זה מהשם ,מגיע לך
לא היה קורה והלואי אני הייתי נופל  ,'וואי עלי

עוונות שלי, הלואי אני הייתי חולה הזה  ,לך
  .לא את היית חולה'ו

הוא  ,מי שלא לומד מוסר חושב שהוא צדיק
אומר הפלא עוד לא מבין איזה טועה גדול הוא, 

ולבבו יבין אשר הוא יהודי "מוסר(  ך)עריועץ 
כשר, ואף אם ישמע או ילמד פעם ביובל, או 
ישמע דברי מוסר, אינו פועל לו ואינו מתעורר 

פעם שמע איזה הרצאה מאיזה אדם ש ,"כלל
לא מתפעל  אבל ,'זה דרשות ,בסדר', ואומר רב

ד מ? מי שלו'מה אני צריך להשתנות'בכלל, 
רחוק הוא נמצא, כמה הוא מוסר מבין איפה 

כונות של בלעם, תיש לי ', ואומר ממך השם
בן אדם שלומד, אבל וזה אצל , 'אוי ואבוי לי

הוא בטוח שהוא  ,מי שלא לומד לא מבין
בסדר, בטוח שהוא מאה אחוז, ועל זה אמרו 

שהם מתים  ,'רשעים בחייהם קרוים מתים'
עוד אומר הפלא אינם מרגישים יראת השם, ו

צב לעלות בהר ה' ולם מווהנה ס' יועץ )שם(
טהרת הנפש, הלא הוא השקידה ולקנות 

, איפה אני 'מוסר עוד ספרי מוסר או לשמוללמ
, איפה לא טוב רחוק מהשם, איפה אני מתנהג

וי ווי ואני, ואני חי, אני כולי לעצמי רק אני 
כולם וכתב כך איפה אני חי, וגם החיד"א 

  .האריכו בחשיבות לימוד המוסר

 –מודה בקנס פטור 
 ר מעלת המתמיד בלימוד המוס

]ליקוטי מוהר"ן תורה רבינו הקדוש לכן אומר 
הולכים לשמוע מהצדיקים כאשר ש י"ט[

לא הולכים לשמוע  ,דבר מוסרהולכים לשמוע 
לי דברי מוסר איך  יגידושום דבר אחר, צדיקים 

איך אני משנה אורחות חיים? איך  ,אני משתנה
אני משנה הנהגה? הסתכלות? ולכן אומר 

השם נתן לנו  ,הסבא מקלם זה מכרה זהב
ללמוד מוסר, ועל ידי המוסר 'כל השומע יצחק 

למה? כי ו ,הוא צוחקשל מעלה במשפט  ,לי'
אני מודה בקנס ומודה בקנס פטור, אני מרשיע 

איזה רשע אני, אני  ,את עצמי, אני יודע מי אני
יודע שאני רחוק מעבודת השם, רחוק 

אני שואף  ,, אני רוצה'אני יודע השם'מהמוסר, 
ליקוטי מוהר"ן, י רחוק מזה, ושואל הרב ]אנו

ה ְלָהעֹוָלם[ "שם ַעל ָמה ָצִריְך ִלְנֹסַע  ִכי ָקשֶׁ
ְפָשר ְלַעי ן ַבְסָפִרים , ִמִפיו ְלַהַצִּדיק ִלְשמעַ  ֲהלא אֶׁ
י מּוָסר? על כך כל המהלך של הרב בנוי  ,"ִּדְבר 

שעובדי השם השלמים כל כך עבדו על עצמם 
שהם זכו ליראת שמיים טהורה, אז כל מילה 

יראת לאדם  הישר מכניסמפיהם שיוצאת 
השם  ,'שמעתי שמעך יראתי' , בגדרשמיים

שמועה של  ךליראתי, נכנס ושמעתי שמעך 
מיד אתה ואדם שעובד על עצמו לתוך הלב 

נהיה ירא שמיים, והרב מסביר כמו שכותב 
"אינו דומה לשומע -על שם טוב הקדוש שהב

מפי צדיק אמת לבין שומע מפי אחר אומר 
בשמו וכ"ש ששומע מפי ספר ומפי השומע מן 

מאדם שעובד על כלומר יש לשמוע  ,השומע"
היום רק  עובד כלשעצמו, עובד השם אמיתי, 

איפה טעיתי בגאוה, איפה ' ,על זה במחשבתו
כף זכות, טעיתי בנתינה, איפה טעיתי בלדון ל

 '. איפה טעיתי בכעס, איפה טעיתי במריבה

 ועתה ישראל שמע  –שים באוזני יהושע 
)בעל ם טוב הקדוש הבעל שכתוב בשם עוד 

שמעתי בשם רבינו " שם טוב, בשלח כ"א(
 הבעל שם טוב הקדוש זלה"ה, מה שצריכין
לנסוע לצדיק הדור ולא די בספרי מוסר לבד, 
זה מפורש בתורה, ויאמר ה' אל משה כתוב 
זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע, אף שאמר 
ה' אל משה לכתוב בספר, ולכאורה די בזה, 
ועם כל זה אמר לו ושים באזני יהושע, שידבר 

מוסר תלוי  ,]כמו שלמדנו עמו פה אל פה
, [ם, שמע ישראלבשמיעה, שמעו ותחי נפשכ

פסוק ועתה ישראל שמע הואיתא במדרש על 
משל למלך שנתן לבנו שני  ,קים כו'ואל הח

כתרים ובאריכות הזמן נאבד ממנו כתר אחד 
כו', אמר לו המלך בני הוה זהיר מאד שתשמור 
הכתר שנשאר לך מאחר שכבר אבדת כתר 
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אחד וכו', כן ישראל היה להם שני כתרים 
מתרגש עוצר ושליט"א  ]מו"ר ",נעשה ונשמע

ואומר אין  ,מדברי הבעש"ט שאין בנו מעשים
לנו שום מעשים ומתחיל לשיר 'אבינו מלכנו 

עשה עימנו  ,חוננו ועננו כי אין בנו מעשים
צדקה וחסד והושיענו' בהשתתפות אדירה 

יש לי משפט עוד חודש  ,ומרגשת של הקהל[
באתי כנסת הבית לואין לי כלום, מה עשיתי? 

בשבילך באתי? ברכת מזון וכי עצמי בשביל 
עני אני, כלום  ,בשבילי עשיתי, אין לי מעשים

איבדתם את  ,אין בנו מעשים ,אין לי השם
המעשה אומר השם לפחות תקשיבו למוסר, 

מה זה מוסר? מייסר אותך ו ,תשמעו מוסר
מוכן שיש אדם  .אתה מבין אני לא חי כךש

 ,עאפילו לא מוכן לשמושיש אדם אבל לשמוע, 
'מסיר  ,אוטם את עצמו ,איך אומרים? אטום

אדם  ,אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה'
השם איפה אני לא ' ,קשוב ,שמוכן לשמוע

בסדר, רוצה להשתנות, רוצה לשאוף להיות 
כל ההצלה של לומר שהבעש"ט ממשיך , 'בסדר

את הנעשה שהיהודי תלויה בשמיעה שלו, 
עשיית העגל ואחר חטא "]שם[ איבדנו, וז"ל 

אבדו כתר אחד שהוא נעשה, ולא נשאר כי אם 
נשמע, על כן מזהיר השם יתברך את ישראל 
ועתה ישראל שמע, רצה לומר שמור על כל 

לכן מוכרח כל  ..פנים הכתר השני שנשאר לך
נוסע  ,"איש לנסוע לצדיק ולהתקשר אליו

  .שומע ממנו תורהו

מעלה הרואה פני  –הכרת פניהם ענתה בם 
 אמת  צדיק

למה בליקוטי מוהר"ן הרב בהמשך מסביר 
? וצדיקמפי איש שלם תורה חשוב לשמוע 

למה זה כל כך חשוב להטריח את עצמו ללכת 
ִכי ָצִריְך "וז"ל: ב' באות לנסוע? אז אומר הרב 

ת ַהָפִנים ת ָפָניו  ְלַזכ ְך אֶׁ ָחד ִלְראֹות אֶׁ יּוַכל ָכל אֶׁ  שֶׁ
לוֹ  ר ְבלא תֹוָכָחה , ַמְרָאהְכמֹו בְ  ַבָפִנים שֶׁ ַעד ֲאשֶׁ
ף ַעל ַמֲעָשיו ּוְבלא מּוָסר כֶׁ רֹו ּת  ט ֲחב  ַרק  ִיְתָחר 

לוֹ  ַיִביט ַבָפִנים שֶׁ ַיִביט , ִמַמה שֶׁ י שֶׁ ִכי ַעל ְיד 
לוֹ  ת ַעְצמֹו ְכמֹו ְבַמְרָאה ַבָפִנים שֶׁ ה אֶׁ יְך  ִיְראֶׁ א 

ְך ָּקע ְבֹחשֶׁ האנשים על ומר הרב א ,"ָפָניו ְמשֻׁ

אתה מסתכל עליהם אתה שברגע ש ,השלמים
לא  ,מקבל חשק להשם, לא צריך לדבר איתך

שלו הפנים צריך להוכיח לך, אתה רואה את 
נהיה לך חשק לעבוד את השם, נהיה לך חשק 

 ,'הכרת פניהם ענתה בם' ,להיות ירא שמיים
אתה רק מסתכל עליהם כש -אנשים שלמים 

אתה מבין כמה אתה שקוע בחושך, אתה 
ברגע מתחרט על המעשים הרעים שלך, 

אתה רואה את הפנים שלו, אומר הרב ש
כשאדם עובד על עצמו אז הפנים שלו נהיו 

מה זה? בגדר יפה תואר ויפה ובגדר טיפוח, 
, מה זה יפת 'ורחל היתה יפת תואר'מראה, 

לעבוד את  תואר? מי שהסתכל עליה רוצה
השם, מי שהסתכל עליה רוצה להיות צדיק, מי 

יראיך 'שמסתכל על יוסף רוצה לראות אותו, 
דוד על אומר דוד המלך, לכן  'יראוני וישמחו

אומרת  ,כתוב 'יפי עינים וטוב רואי'המלך 
כל המסתכל על דוד חוזר לתלמודו, שהגמרא 

אדם היה רואה את דוד המלך היה לו חשק 
, זיו פניואת השם, רק רואה את לעבוד וללמוד 

אז אומר הרב שהצדיקים השלמים עובדים על 
אתה פניהם מספיק שמסתכלים על  ,עצמם

יות שלך, לא ומבין את העבירות שלך את הטע
צריך שיגיד מילה אחת, כי הפנים בעצם מגלים 

 ,של האדם, יש לו פנים חינניות מיותאת הפני
 .פנים רחמניות

 הדיבורמעלת העובד על קדושת 
היה שכתוב שמי שהיה עובר ליד הכהן הגדול 

אם היה כשר מיד הציץ שלו ציץ על המצח, 
בעז"ה היה זורח, עוד מעט יהיה בית מקדש 

לא או מיד נגלה כל אחד מהו, הציץ זורח ו
רצו לראות מי כש -יות מדין וזורח, אצל שב

ה תנבעלה העבירו אותה ליד הציץ, מי שעש
יה נכבה, הציץ של בעילת זנות ישר הציץ ה

איך הצדיקים  ,אומר הרבאם כן  .הכהן הגדול
שהפנים שלהם  ,מגיעים לפנים מאירות כאלה

התחרט על העבירות שלו? את לגורמים לאדם 
אומר נצטט את לשונו,  ,ג'באות זה הרב מסביר 

ש"הרב  ל ְלשֹון ַהּקדֶׁ ְך שֶׁ רֶׁ ל ְיַקר ָהע  בֹו  ִכי ּגדֶׁ שֶׁ
א ִאָשה , ִנְבָרא ָהעֹוָלם ְכַמֲאַמר ֲחַז"ל: ְלזאת ִיָּקר 
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ִאיש לֳֻׁקָחה זאת ְבִחיַנת  ְוזֶׁה ְבִחיַנת ַחָּוה, ִכי מ 
ה ל ְלשֹון , ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחּוֶׁ ַהְינּו ְבִחיַנת ַהִּדבּור שֶׁ

ש בֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם ַהּקדֶׁ ְוזֶׁה ְבִחיַנת: ְלזאת , שֶׁ
א ִאָשה ר   ַהִּדבּורַהְינּו, ִיָּקר  ר ִּדבֶׁ ְכמֹו: ְוזאת ֲאשֶׁ

ם ש רֹוְמָמנּו ִמָכל , ָלהֶׁ י ְלשֹון ַהּקדֶׁ ְוַעל ְיד 
ָכל ַהְלשֹונֹות ָהַעִמים, ַהְלשֹונֹות י  שֶׁ נֹוְפִלים ַעל ְיד 

ש ל, ְלשֹון ַהּקדֶׁ י ש ְלַהָלשֹון שֶׁ ָהַרע שֶׁ  ַהְינּו שֶׁ
ָמה ֲאִחיָזה בוֹ  י ְלשֹון ִנְתַבט   ָהאֻׁ ל ַעל ְיד  ל ְונֹופ 

ש ל ַהּקדֶׁ ין לֹו ְשִליָטה ַעל ִיְשָרא  ְוזֶׁה ְבִחיַנת: , ְוא 
ל ַעל ָלשֹון' ָכל ָהָרעֹות  ְוָהָרע ַהכֹול ל, 'ָלשֹון נֹופ  שֶׁ

ל ִשְבִעים ָלשֹון ְכלּוִלין בוֹ  ַרת , שֶׁ ְּדַהְינּו ַּתְבע 
ל ַּתֲאָוות ִניאּוף ָכל ַהִשְבִעים ָלשֹון  ַהְמדּוָרה שֶׁ שֶׁ

ָּקִעין ּוְכלּוִלין בוֹ  ין לֹו , ְמשֻׁ ל ְוא  ל ְוִנְתַבט  נֹופ 
ש ְשִליָטה י ְלשֹון ַהּקדֶׁ ְוזֶׁה ְבִחיַנת ְמדּוָרה , ַעל ְיד 

ל ִשְבִעין כֹוְכִבין ַהִנְזָכר ַבזוַהר ַהָּקדֹוש ַהְינּו , שֶׁ
ַרת ָהָרע ַהכֹול ל הּוא ַּתְבע  ל ַּתֲאָוות  שֶׁ ַהְמדּוָרה שֶׁ

מֹות ְכלּוִלין בוֹ  ִניאּוף ָכל ַהִשְבִעין אֻׁ ְוזֶׁה , שֶׁ
ש ְמַמְללֹות ְבִחיַנת ַחְשַמ"ל  .'וכו" ַחיֹות א 

 יקשה בעיניך הוצאת מילה מפיך
ששלימות לשון הקודש היא בעצם  ,אומר הרב

פנים הוהדרת  ,פניםהדרת גורמת לאדם ה
אדם לחזור בו אותו את  גורמת למי שרואה

ולכן הצדיקים השלמים שעובדים  ,מעוונותיו
עד שעל לשונם, יש צדיקים מאוד מאוד 

כמה מחשבה הם מפיהם שמוציאים מילה 
מים את דברי חז"ל כפשוטו ימשקיעים, מקי

]כלומר אם מילה ' ן'מילה בסלע שתיקה בתרי
שווה סלע אחד שהוא מטבע כסף בזמן חז"ל, 

צדיקים תמיד סלעים[, שני השתיקה שווה 
מרבים בשתיקה, 'לא מצאתי לגוף טוב אלא 

גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף  ,שתיקה'
מוציא מילה שהצדיק טוב אלא שתיקה, עד 

ת וכמה הוא חושב עליה, כמו שאומר חובמפיו 
עיניך הוצאת מילה מהפה יקשה בהלבבות "

בדרגות שלנו  ,"יותר מהוצאת זהוב מהכיס
וברמות שלנו זה שאדם לא מנבל את הפה, 
שאדם לא אומר לאשתו מילים בוטות 

שהוא רב איתה, מתווכח אבל כמעליבות ו
רעות לא להשתמש במילים  ,בצורה מכובדת

אוי  ,רחםיהשם  ,'את נאצית' ,השם ישמור

ם מוציא מילה כזאת ואבוי, כמה זה חמור שאד
לרגע את מהפה שלו, כמה זה מזיק לך, עזוב 

מה זה מזיק לך, כמה נזק כ ,מי ששמע את זה
בדיבורים  ,'בדברוזה עושה לך 'נפשי יצאה 

  .הנשמה שלך יוצאת

פנימיות האדם  –מגיד לאדם מה שיחו 
 ניכרת על ידי דיבורו

עובד על זה, מבקש מהשם על ואדם שמשתדל 
יצא לי רע יהשם שלא  ,י מרע'זה 'נצור לשונ

יצא לי ימהפה, תכבול את השפתיים שלי שלא 
כל הרע, מזה מתחיל כל התיקון של האדם, 
, לכן מתחיל מהפה שלו, 'מגיד לאדם מה שיחו'

וציא מהפה שלו מילים על האדם להתמיד 
הקב"ה  ,להתאמץצריך  .זה עבודהועדינות, 

אמרנו לא שופט תוצאות, כבר ושופט מאמץ 
, לא אכפת להשם מה רבות את זה פעמים

 ,מתאמץשהאדם התוצאות שיהיו, העיקר 
אכפת לך מזה, אתה משקיע על זה, אתה 

, אני עמל 'והם עמלים'אנו עמלים מתאמץ? 
ומקבל שכר, זה מציק לך 'למה אני מתבטא כך, 

שהוא מרגיז אותי אני מתבטא בצורה כלמה 
נכשלים, כולם זה נכון ש .פוגענית'ומעליבה 

 ,רגע נפלתיאומר לעצמו 'אבל אדם נופל וקם, 
, פעם הבאה אני יותר זהראני אפעם הבאה 

אנשים כאלה ש ,אומר הרבאם כן , 'סתכלא
של כל דיבור שיוצא מהפה שלהם הוא מילה ש

ששומעים מפה כזה כיראת שמיים, ממילא 
ברגע ללב, ישירות מוסר אז המוסר חודר 

בו יראת שמיים 'כל מי שיש  ,משנה את האדם
 השמיים תלויהכל יראת  ,דבריו נשמעין'

שכתוב 'סוף דבר הכל נשמע את וכמו בדיבור 
  .הכל מהשמיעה ,האלוקים ירא'

על ידי הדיבור יכול  –יראת השם היא אוצרו 
 לבנות או להחריב עולמות

הרב מסביר שכתוב 'יראת השם היא בהמשך 
טין הגמרא ימה זה אוצר? אוצר של ח ,אוצרו'

גימטריא ב איוצטין? חיטה ימה זה החואומרת, 
שהוא שולט על כ"ב אותיות לרמז כ"ב, 

להשתדל על סגנון יש הדיבור, לכן מאוד מאוד 
דיבור, על הקדושה של הדיבור וצורת ה
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חנך יש להילדים, גם עם  ,הדיבור, גם בבית
אותם שילמדו להוציא מילים קדושות מהפה, 

כמה שאפשר, עד למעט בדיבורים רעים 
במקום שתגיד 'אדם  ,שצריךכלפעמים אפילו ו

רשע' תגיד 'אדם לא צדיק', תשתדל במה 
תשתדל נכשלת,  -נכשלת אם  ,שאתה יכול

 .יראת שמייםלזה מביא להבא, 

וז"ל: י יוסף חיים רב ,בא"חהאומר הגאון כך 
"בא וראה לשון האדם הוא איבר קטן אך בידו 
לעשות תיקונים עצומים בעולמות, וגם בידו 
להחריב עולמות בדיבור, ואל יאמר האדם מה 
נחשב הדיבור להחריב עולמות הרי אין בו 
מעשה? כי הנה האומר כן מפסיד הוא כי כל 
המצוות התלויים בדיבור אשר קיום ובנין 

'אין כוחנו אלא  ,עליהם הוא מחריב"העולמות 
כמו  ,גם לשלילה ח"ו לחיוב אבלזה  ,בפינו'

גם כל הנזק  ,מהפהוהקדושה זה שכל הרוח 
מהפה, לכן ישתדל מאוד האדם לא להוציא 
קללות מהפה, להוציא רק ברכות מהפה שלו, 

'כי השם דיבר לעולם, לא לדבר רע על ישראל 
טוב על השם אוהב שמדברים  ,טוב על ישראל'

יש איזה ויכוח תשבור את אם  .עם ישראל
לפעמים אדם  .תהיה זהיר יותר ,המילים שלך

בונה יחסי אנוש עם מישהו עשרים שנה 
, אמר לו איזה את הכלבמילה אחת הורס ו

צריך ליזהר  .לא יכול לשכוח את זהוהוא מילה 
  .מאוד מאוד

בעזה"י נזכה להתקדש ו ,יעזורהשם יתברך 
בקדושת הדיבור ובטהרת הדיבור, הקב"ה 
יעזור לנו להינצל מכל התאוות הרעות וכן יהי 

.רצון ונאמר אמן"

 

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

 להרגיש בצער הזולת – נתן ליבו ועיניו להיות מצר עליהם [א
אשתו ו, 'תיראי נכנסו בי ברכב'לה אמר סיפר לאשתו והוא ו ,שנכנסו בו ברכב ,סיפר לי יהודי

את אשה  ,שתיאמר על זה הרב: את לא מתבי ,זה מהשם' ,זה מגיע לך ,לו 'אתה רואהענתה 
אם קורה לך משהו צריך להגיד זה הכל השם, אבל אם קורה לבעלך את צריכה לבכות  ,דתיה
מדרש אומר על משה רבינו בעת שראה בצערם של ישראל, , והוא מה שכתבנו בשיעור שהאיתו

 "נתן ליבו ועיניו להיות מצר עליהם".

 מעלת שמיעת שיעורי המוסר [ב
ואמר לו "כבוד הרב רציתי להגיד לך שבזכות  ,התקשר למורנו ורבינו שליט"א זמר מפורסם

חוזר בתשובה ואני  ,ששמעתי שיעור אחד שלך באמונה ובטחון כל החיים שלי עכשיו משתנים
בפני מאות אנשים ולאחר מכן הגיע בליל ט"ו באב לבית הכנסת של הרב שליט"א  ,שלמה וגמורה"

עשרים וחמש שנה אני מסתובב  ,'הייתי אצל כל הרבנים בעולם ,סיפר את סיפורו המרגש ואמר
ם ליד כולוכך  ,לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו' ,אבל רב כזה אף פעם לא שמעתי ,אצל רבנים

הוא קיבל על עצמו תשובה גמורה ועשה קבלת מלכות שמיים ואמירת 'שמע ישראל השם 
הקהל הזילו דמעות רבים מו ,ו'השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד' ,אלוקינו השם אחד'

וקידוש השם, ויהי רצון שנזכה לחזרה בתשובה של כל עם ישראל  מהתרגשות של כבוד השם
   ו בישועה דחופה אמכי"ר.ולביאת משיח צדקנו עכשי
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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 
'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי  ומפזר גליונות

 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

 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו 

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו
יבת ועריכת אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכת

 של  השיעור השבועי מתוך שיחותיו
 .מו"ר הרב שליט"א

יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה להמשיך 
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים 
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים 

 אכי"ר

 העלון מוקדש להצלחת החפץ בעילום שמו שתרם מחשב למערכת העלון
 וזכות הרבים תעמוד לימינו מי יתן

 והקב"ה ימלא כל משאלות ליבו לטובה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיו
 

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

ראובן בן , ניסים בן סוליקהבן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,  מרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי
אסתר חיים בת , רחל בת מדלן, אלון שקד בן חממה, קלימו בן ש'רונה נתן אליה בן נטלי ביתיה, ,שרה
, יפה חיה בת חנה, מרסל בת ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביג, שרה בת לולו, בשרה

 הלא, אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרה, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, דיאמנטה, לאה בת מזל
מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, , לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה, לילך בת רחל חנה
 שלי רחל בת מזל

 

כי אורן בן שולמית, מזכה הרבים מרד ,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 , לתשובה שלמה וזווג הגוןשירי דנה ומיכל בנות אסתר , מור מרים בת אביבית, דודו בן רחל חלי

לילך בת , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם, מזל בת אסתר, אילנה בת אסתרה לזיווג הגון, בת ציפור
 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 קדןליהו חי בן רג'ינה, סלומון א

שחר רפאל בן  ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה , יצחק בן עליה, דוד בן עליה,עזיז בן שוקת חבובה,
 ,יגאל בן רחל ,ן גיטהמשה ב ,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 ,שלמה ראובן בן ירוחם, שלום בן שרה, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתריפרח בן רחל, 

פוחה בת שרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, , יצחק בן ציפורה
 ת.נ.צ.ב.ה מזל בת רבקה, חנה בת לאהז"ל,  סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה, שמחה
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