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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל
 . 052-9695044עיני ירון 

 :ברחבי הארץ והעולם להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים
 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 דביר אלוןאבני חפץ 

 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

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

 052-3979371 אליעזר גבעת זאב
 054-2133280 רפאל גבעת שמואל

 050-6500565 יניק עיצחגדרה 
 052-2750784 יוסי מזרחי גן יבנה

 054-7230035 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

 054-8453014 דוד אברהםפרדס כץ 
 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה

 053-2466221 אבישי משה קרית עקרון 
 052-5002090 הראל ראש העין

 054-7453096 אלמוג ראשון לציון
 054-2390447 חדש איתן אזולאי  רחובות

 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה
 053-3139506  עמרם וקרית אונו רמת גן
 050-4535354 גיא בן עמי שוהם

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

 052-9279926 יתורערן ש תל נוף )הבסיס(
 050-9945999 חדש אורן זנטי  תקוע

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  בית שאן

 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזןחיפה 
 052-6712369 חדש יצחקי םותחריש 

 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

 055-6788517 חדש עמוס אליה  קרית שמונה
 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

 052-8847778 אלמוג סרוסי באר שבע 
 054-8405397 בן שושן דימונה 

 050-5922001 אברהם  מושב זרחיה
 052-7277213  אימור מוס מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים
 050-6656562 אביהו שקלים קרית גת

 052-6494317 ניסים קרית מלאכי
 050-6462038 בנצי אליהשדרות 

 
  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  - וישב התש"פ –גליון מס' מ"ח 

ֵעה ֱאמּונָה ָכן ֶאֶרץ ּורְׁ  ב "להלחם בדעות הרעות, בחינת "שְׁ
 ג ארץ ישראל היא בחינת אמונה והדרך לאמונה ע"י תפילות מקירות ליבו

 ג כאשר האדם משדד את הבהמיות שבו –עושה שלום במרומיו 
 ד זה מתנה מהשם –השותק בעת שחברו מזלזל בו, לוקח כל מצוותיו 

 ד אלו דעות של חסרון אמונה –להתגבר על מוציאי דיבת הארץ רעה 
 ה הקב"ה משבח את התורה ומבקש מכל יהודי לילך בדרכיה

 ה היא שורש התשובה –מעלת הכניעה 
 ו להזהר מדעות כוזבות של חוסר יכולת להתמיד בדרכי התורה

 ו שירצה בגזירת הבורא ויצדיק את דינו –שורש הכניעה 
 ז והוא שמחה בעת הנסיון –כניעה מלשון כנע"ן, כינור נעים עם נבל 

 ז במידה שאדם מודד בה מודדין לו –למען תלך בדרך טובים 
 ז יזהר מאנשים בעלי חסרון באמונה

 ח סיפורי חיזוק מרתקים! –משולחנו של מורנו הרב שליט"א 
 ח ינהג לפנים משורת הדין –א[ אל יחיל על אחרים את השולחן ערוך 

 ח ב[ קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים
 ח ג[ בשבח מעלת הויתור

 

ֵעה ֱאמּוָנה ָכן ֶאֶרץ ּורְׁ  "להלחם בדעות הרעות, בחינת "שְׁ

הרב ]בליקוטי מוהר"ן, תורה כ אות לימדנו 
בוכה וזועק ומבקש שאדם ה[ על מעלת ה-א

מרגיש ואומר , מקירות ליבומהקב"ה באמת 
אני באמת רחוק ממך השם, אני רוצה '

 ,ליהנות מזיו שכינתך, תקרב אותי אליך ה'
עד אנה תסתיר פניך ממני עד אנה אשית 

, כשאדם מבקש כך מהשם וכו' עצות בנפשי'
אותם ביאורים ה לביאורי התורה, הוא זוכ

ואחרי גדר מים צוננים לנפש עייפה, בשהם 
הוא זוכה אלו וכה לביאורים זשהאדם 

אמונה בחינת לבחינת ארץ ישראל, שהיא 
ֵעה " )תהילים ל"ז(כמו שכתוב  ָכן ֶאֶרץ ּורְׁ שְׁ

  .אמונהזוכה לחיות , הוא "ֱאמּוָנה

תפס את  ,די פשוטלי יהוהיה אצלאחרונה 
, אדם אחרבקשר עם חודשים משך באשתו 

תשמעי אני מוחל לך על הכל, 'והוא אמר לה 
אמר לי ו, 'זה בכלל לא את ,זה השם עשה לי

אני רוצה גם להתקשר לבן אדם אותו יהודי, '
ולהגיד לו שאני מתפלל עליו שה' יציל אותו 
מאיסור, אני לא מקפיד עליו, אני מאמין שזה 

, והוא הם מדבריםש , כבר חודשים'קב"הה
יהודי פשוט עובד בחנות אלקטרוניקה, לא 

אומר ו]רב גדול, אברך, לא לומד תורה, לא 
אני 'אני התחלתי לבכות, אמרתי לו הרב[ 

אמרתי לו: אני מאמין ו, 'מקנא באמונה שלך
שהשם נותן לאדם נסיון שהוא יכול לעמוד 

ַאת ִאיש ' ,קהיש לך נשמה חזשבו, כנראה  ִקנְׁ
מי שיש לו אמונה  ,זה נסיון נורא 'ֵמֵרֵעהּו
יודע שהכל זה הקב"ה, יכול לעמוד בו,  חזקה

הקב"ה עשה לי את זה במקום ומרגיש '
, מאמין 'איכילובאשפוז בבמקום  ,דיאליזה

את לקח אותו יהודי, היה כך בלב שלם, כך 
 .לחוץ לארץ להכניס לה שמחת חייםאשתו 

 .ראו לאיזה דרגות אדם יכול להגיע באמונה
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היא בחינת אמונה והדרך ארץ ישראל 
 לאמונה ע"י תפילות מקירות ליבו

 שפלוני פתחכזה וטים שלנו, ות הפשבנסיונ
חנות לידי, ופלוני הזמין לי פקח וצעק על 

]תורה כ' אות ו[ על הילד שלי, אומר הרב 
 ?זהומה ארץ ישראל, לבחינת הזוכה מעלת 

ה' ֵעיֵני "ארץ ישראל זה בחינת אמונה, 
ַעד ַאֲחִרית ָשָנהקֶ ֱאֹל " יָך ָבּה ֵמֵרִשית ַהָשָנה וְׁ

ריך להתפלל אדם צלכן  )דברים י"א(,
שאדם מתחנן וכת ליבו, להקב"ה מקירו

מקירות ליבו, לא מתבייש מאף אחד, ממש 
]כשבוי מתחנן 'כבר שביא דמתחנן למאריה' 

להקב"ה לומר אדם צריך המתחנן לאדונו[, 
אני רוצה את  ,תרחם עלי השם !'אני מתחנן

השכינה שלך, אני זקוק לחיבוק שלך השם, 
כמו  ,תי'ותעזוב א תן לי להרגיש אותך, אל

ֵתר ָפֶניָך ִמֶמִני' ,אמרשדוד המלך  ַאל  ..ַאל ַתסְׁ
ֵבִני ֱאֹל ַאל ַתַעזְׁ ֵשִני וְׁ ִעיקֵ ִתטְׁ ' )תהילים כ"ג( י ִישְׁ

הכוונה על תפילה שאדם קורא, ואין , ו'וכ
כמו שאומר רבי בעת התפילה אלא להתגבר 

יעקב מפולנאה "עיקר התגברות יצר הרע על 
ר בתפילה", עיקר העבודה של היצ האדם הוא

הרע, זה לבלבל אותנו בתפילות, להסיח 
עיקר המלחמה של  ודעתנו מהתפילות, ז
  .בתפילה –היצר הרע על האדם 

כל ו ,התפילה ותשאדם אומר את מיללכן, כ
איזה חלון הוא  ,איזה צוהר ,מילהותיבה 

עושה ממנה, כמו שאומר הבעש"ט "צוהר 
תיבה  אור מכל חלון מלא ,תעשה לתיבה"

בליבו שאדם מתרגש זה כותיבה בתפילה, 
התפילה, ולכן שאדם מתפלל  ותממיל

בחמימות הלב, 'נחלי דמעותי מעי הרתיחו', 
באמת רוצה את השם, הוא מבין שהקרבה 

כמו שלו להשם תלויה רק בתפילה שלו, 
תפילה זה יותר ממעשים שאמרו רבותינו, 

מעשים טובים ]ברכות לב:[ 'שאין לך גדול ב
ם ג ,א בתפילה"טובים כמשה ולא נענה אל

לו  ומשה רבינו השם ענה רק בתפילות, היל
, לאין שיעור מצוות וגם מעשים טוביםגם 

 אבל רק תפילה עזרה לו.

שאדם מקבל על עצמו להתפלל אם כן, כ
אפילו פעם ביום, או יתחיל שבחמימות הלב, 

שילך למקום שמתרגש שם,  ,פעם בשבוע
עשה תפילה להשם אאני פעם אחת בשבוע '

, ממילא כשאדם מתפלל 'לבמקירות ה
תפילה כזאת, הוא זוכה לביאורי התורה, 
ולכל המתנות של התורה, ונפתח לו הלב, 
ואז הוא זוכה לבחינת ארץ ישראל, זוכה 

אכילה, הלאמונה, זוכה להתגבר על תאוות 
כמו שאומר הרב שרק בארץ ישראל אפשר 

שכתוב  להתגבר על תאוות אכילה, כמו
ָשָבעְׁ ' ָת וְׁ ָאַכלְׁ ָת ֶאת וְׁ יָך ַעל קֶ ֱאֹלה' ָת ּוֵבַרכְׁ

ָבה רק בארץ הטובה אדם יכול  ,'ָהָאֶרץ ַהטֹּ
 ץלזכות להתגבר על תאוות האכילה, בחו

לארץ אי אפשר להתגבר על תאוות האכילה, 
רק צדיקים גמורים יכולים, וכמה שאדם 

ת אכילה, בהול על האוכל, ומשוקע בתאו
 ישאבל בעיה לאכול, זה לא שיש חלילה 

אכילה מפך יהשזה הוה, ובעיה לאכול עם תא
ולומר לשבת על השולחן זוכה של קדושה, 

לים, שיר למעלות, זוכר את החורבן יתה
 .אכילה של קדושהזו בשעת האכילה, 

האדם כאשר  –ו ום במרומיושה שלע
 משדד את הבהמיות שבו

ֶזה ")תורה מ"ז( אומר הרב על כך אומר  וְׁ
ָחּה ֵכנּו]של ארץ ישראל[ ִשבְׁ ִמסְׁ ת , ֲאֶשר לא בְׁ

ֵכל ֶלֶחם ִכי לִ  ,תאַכל ָבּה ֶלֶחם ָעִמים ָאָדם אוֹּ פְׁ
ן ַתֲאָוה רוֹּ לא ֵמֲחַמת ֶחסְׁ יכול  ,"ֵמֲחַמת ֲעִנּיּות וְׁ

ויאמר  ו,יספיק לו ולבדהאדם לאכול לחם 
לא צריך  ,טעיםכ"כ הלחם במדינה הזאת '

 התורה, אומרתש, זה מה 'כלוםאיתו לאכול 
מגיע לדרגה הזאת של שבירת שאדם כ

שום לא צריך ואוכל רק לחם התאווה, הוא 
רק ו, 'השם תן לי רק לחמניה ולבן', עימודבר 

את האדם ארץ ישראל יכולה להוציא 
ֶזה ֵפרּושעוד אומר הרב, "מתאוות האכילה,   וְׁ
ֶביהָ  שְׁ , ארץ שאפשר לבטל ִהיא" ֶאֶרץ אֶכֶלת יוֹּ

ָנַתִתי " ות האכילה, וזה שכתובובה את תא וְׁ
שָ  ָאֵעֶשב בְׁ ֶתָך וְׁ ֶהמְׁ ָך ִלבְׁ תָ דְׁ ָשָבעְׁ ָת וְׁ מה זה ", ַכלְׁ

זה הדבר הכי  ,ב? 'עושה שלום במרומיו'"עש
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עשה לך אמתי אני 'גדול שיש בעולם, שלום, 
בשדך לבהמתך, כאשר ? ' שואל השםשלום

ַשֵדד ֶאת ַהַבֲהִמּיּות" ֶשתְׁ , שתריב עם "כְׁ
לעולם לא כילה, הבהמיות שלך בשעת א

לטובת לא אם כן מעיר אוכל, א תלונן עללה
מה שאשתך  ?אנשים אחרים, אבל לעצמך

הכי טעים בעולם, הרמב"ם אומר הכינה זה 
אדם בשעת אכילה צריך להסתיר עצמו ש

כמו בשעת תשמיש, לכן אסור להתקוטט על 
את זה אפשר להשיג בארץ ישראל, ואוכל, 
יש הרבה הרי ש ,מי שרוצה להשיגרק אבל 

מי שלא על וות האוכל, שעומדים בתור לתאו
 נחמה היתה לפני"אומר רש"י השיג לרוצה 

שבראו בתחתונים, שאילו היה מן הקב"ה 
בארץ אפשר רק , "העליונים היה ממרידן

לשדד את הבהמיות, וזה נקרא שאדם זוכה 
ארץ ישראל, ולכן ארץ ישראל יש בה בחינת ל

  .בארץ ישראלהכל את כל הרפואות, יש 

לזל בו, לוקח כל השותק בעת שחברו מז
 מתנה מהשםזה  – מצוותיו

 כמו? לאדםהאלו כל הדברים מגיעים מהיכן 
תפילה שבאה זה מגיע ע"י  ,שאמר הרב

באה  האדם שהתפילה שלכמחמימות הלב, 
אומר רבי נתן על רבי נחמן וכך מרגש להשם, 

אביו ]חיי מוהר"ן[ שהיה יושב בחורבה של 
השם תוציא לי 'עד שהטיט נהיה בוץ, ובוכה 

 '.תבטל ממני את הגאוה ,את המידות הרעות
זה , מה 'נפגעתי'מר אדם אושומעים הרבה ש

נתן לי השם צריך לומר ' !מתנהזה נפגעתי? 
, רבינו הפלא יועץ 'פגע בישמישהו מתנה, 

, זלזלו בואם על אדם שפוגעים בו, ש אומר
, לולא עונה עם מישהו שדיבר או שהוא 

וכי הוא  ,מי הוא בכלל חושב שהוא'מרגיש 
זלזול על ה? 'בא לדבר איתישחבר שלי 

"המזלזל יועץ הפלא  , כותבבאותו אדם
אם  ,בחברו והוא שותק לוקח כל מצוותיו"

מר החבר בעבודה אאו , באדם זלזלה האשה
אומר רבי  אם האדם שותק ',מה אתה מבין?'

קח את כל ולשברגע זה הוא אליעזר פאפו 
  .עכשיושלו המצוות 

אבא אחד סיפר לי שהעיפו את הבן שלו 
עם ראש לדבר והוא הגיע  ,מהישיבה

ראש הישיבה היה בעת השיחה ו, הישיבה
תגיד  ,הרב'אומר לי אותו אבא  ,אוכל תפוח

הוא היה מדבר כך אם הייתי רב גדול  ,לי
אמרתי לו: קודם כל תדון  ',מזלזל בי?ואיתי 

ת אולי הוא סוכרתי, מי יודע? אותו לכף זכו
דבר שני גם אם הוא זלזל בך זכית בכל ו

ישיבה, אתה יודע מה ההמצוות של ראש 
הכל אתה ושנים במשך ה? לימד תלמידים ז

פלא יועץ כותב את זה חתום הלקחת, אם 
המזלזל בחבירו ושותק לוקח " ,על זה הקב"ה

לו כל מצוות  כל מצוותיו וכשמת מורישין
יכול , אדם זאת בפשטות הוא אומר האחר",
אבל , אצל ה'שיש לו משהו בחשבון לחשוב 

הכל דיבר עליו? ובבן אדם אם הוא זלזל 
מקבלים  ךאיאיך זוכים לזה? וממנו.  נלקח

מבקש השתיקה הזו. אדם ש את מעלת
אני רוצה להיות כזה ריבונו של 'מהשם 

, א"כ 'וחתיאמין שהראעולם, שיפגעו בי ואני 
מתחיל? מהיכן זה בחינת ארץ ישראל, והכל 

שאדם כמתפילה שבאה מחמימות הלב, 
לוקח את התפילה בצורה רצינית, בתור קבע 

יכול, כמה שאדם  ,תפילתך קבע''עשה 
תשע שעות שוהים חסידים הראשונים היו 

אלה, אנחנו לא בדרגות ה ,ומתפללין ביום
לה תפי ,שהלעשות שיעיכול שאדם אבל מה 

 ,בבכיות, מה יכולוברגש  ,ניגוניםושירים ב
בזה הוא זוכה שחטוף כפי יכולתך, אומר הרב 

 לבחינת ארץ ישראל.

אלו  –דיבת הארץ רעה ציאי מולהתגבר על 
 דעות של חסרון אמונה 

יש מלמדנו הרב שבהמשך )תורה כ, אות ו( 
שיזכה  עדעוד מכשול אחד שעובר על האדם 

תגבר על והוא שילבחינת ארץ ישראל, 
צִ " מה הפירוש? ו, "ֵאי ִדַבת ָהָאֶרץ ָרָעהימוֹּ

עם ישראל את ארץ כידוע השם רצה ליתן ל
עמדו לפני כניסה לארץ הם ישראל, ו

וכולם  ,הוציאו דיבה על הארץהמרגלים ו
'נבואה וכידוע מתו, כל הדור הזה מת, 
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אם זה לא כלומר שנכתבה לדורות נכתבה', 
זה לא היה נכתב לימינו  נוהיה שייך גם ל

ל לכבתורה, כל דבר שנכתב בתורה מדבר 
לא ספר היא , התורה אחד מאיתנו

חטא המרגלים אומר מה אם כן היסטוריה, 
רוצה לזכות כשאדם כל יום? לגבינו ב

צריך להתגבר על הוא לבחינת ארץ ישראל 
צִ "המכשול?  ומה נוסף. מכשול ֵאי ִדַבת ימוֹּ

שכל אחד אומר הרב עליהם , "ָהָאֶרץ ָרָעה
ָטָלא"חייב להלחם בהם  ָבא ּוקְׁ ַחרְׁ ומה זה  ,"בְׁ

? על מה לגבינו מוציאי דיבת הארץ רעה
? אלינושזה שייך באופן דיברה התורה 

כתוב שכל הענין של מוציאי שהרב מסביר 
פשט, הזה  ,תמיובגשרק דיבת הארץ לא היה 

ֲעלּו ֶזה "אבל בזוהר כתוב שהקב"ה אמר להם 
ִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה הִ .. ַבֶנֶגב ראו לכו ו ",איּורְׁ

העצות של התורה, זאת אומרת  ןמהבבקשה 
 ,הודי בבקשה ותחנוןישהקב"ה פונה לכל 

, כל הפניה 'תראה מה התורה מציעה לךובא '
ָך ֲאָנִשיהיא "של הקב"ה  ַלח לְׁ יָֻתרּושְׁ לך ", ם וְׁ

תראה מה אני מציע לך ומה אחרים מציעים ו
, מה אני נותן בחיקולך, מה יצר הרע נותן לך 

 .תיוקולך בח

מכל  שומבקהקב"ה משבח את התורה 
  בדרכיה ךליליהודי 

)במדבר פרשת שלח(: הזוהר הקדוש לשון וזו 
מפרשתא דא אוליפנא רזא  ,אמר ר' שמעון"

לאין יה רזין עיניואשתמעו מ ,דחכמתא
 ,קב"ה משבח באורייתא תא חזי ,ויקירין

והא  ,אשתדלו בפולחני ,ר אזילו באורחיאמו
 ."אנא מעייל לכון לעלמין טבין

תסתכל ? שואל השם לךמייעץ מה אני 
שכל אדם שתראה לך יעצתי  בעצות התורה,

, לא משנה 'הוא יותר טוב ממניתאמר 'אותו 
הרשע הכי גדול, תגיד הוא אפילו מי זה יהיה, 

יותר טוב ממני, כל אדם בעולם יהיה גדול 
ע"ש יותר טוב אדי מדאבגד-אל' ך בעיניך,ממ

שלא  ,, זה עצה שהקב"ה מייעץ לך'ממני
היצר שהרי מהו תרגיש על אף אחד רוממות, 

היצר הרע זה גאווה, היצר מהות הרע? כל 
, 131גימטריא שלו ה ,הרע זה ס"מ ל"א

, 'ֹלא ָגַבּה ִלִבילים זה 'השם יבתה 131ומזמור 
, אדם כל היצר הרע של האדם זה הגאוה

אלא מהגאוה, עצמה סובל לא מהמחלה 
רו אותו פיט ',למה לי קרה ולו לא קרה?'

אלא  מהעבודה, הוא לא סובל מהפיטורים
 ,אומר רבי נחמןלכן , מהרגשת ההשפלה

צליח להתגבר על מוציאי דיבת האדם יאם ש
מביא לבחינת אם אתה תאמין שזה , הארץ

ההתגברות על מוציאי דיבת  וזארץ ישראל, 
 וכך יכול לזכות ולכבוש את הארץ.רץ, הא

 היא שורש התשובה – מעלת הכניעה
בוש לכלא כל אחד יכול שרבי נחמן אומר 

מי יכול לכבוש אותה? והזאת,  את הארץ
כל מי שמעיר על  ,חובת הלבבות אומר

הוא למה  נסה למצוא אמתלאשלא י לאדם,
, וכך אומר לקב"ה לא צודק, זה התשובה

על הכניעה )בהקדמת שער רבינו בחיי 
, והתחלתה" תשובהורש ההיא שש" התשובה

)שער הכניעה פרק אומר הרב ומהי הכניעה? 
 ..תתברר הכניעההסימנים שבהם "(: ז

נו אצל בני אדם בטובה או יכשיתפרסם עני
איזה הודעת יו עלשעשה, ]פירסמו ברעה 
יודה על [ כתבה בעיתוןעליו כתבו פ, אוואטס

צורו ואל יחזר אחר אמתלאות ינפשו בק
שלא כלומר  ,"להנקות ממנה ולזכות עצמו

, אלא ו'וכ 'תראה זה לא נכון' יחפש אמתלא
אתה 'אומרת ם האשה א '.זה נכון'שיודה 

הוא עונה ו, 'אתה דואג רק לעצמך ,יסטאגוא
מי קנה לך בחג האחרון  אני אגואיסט?'

ה צריך לענות ל, זה נקרא אמתלא ',יהלום?
, האמתויש בזה מן , 'ת אני אגואיסטצודק'

לאחרים? רק דואג שאתה משה רבינו וכי 
, אומר חובת 'צודקת אני צריך להשתנות'

המספר ואל הלבבות "ולא יכלים ויכחיש 
לה אותו, אבל יאמר לו ייאשימנו על אשר ג

מרוע מה שהשקפת עלי עור יאחי מה ש
אצל  []כלומר מה שאמרת עלי זה כאיןעשי מ
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לו היה נגלה לך רוע יוא ,עת ממנימה שלא יד
  ."ונותי היית בורח ממניומעשי וע

אתה 'אמר לבריות יש ,רצון השם מהיהודי זה
יודע עוד כמה דברים אתה לא יודע עלי? אם 

מה , זה 'היית יודע בכלל היית בורח ממני
לך תראה מה אני ' ,שהקב"ה אומר ליהודי

ה מה יצר הרע מציע לך, יצר הרע מומציע לך 
מי הוא שיגיד לך את זה? תלחם ומר לך? א
לך בדרך שלי, לך ' ,לךהקב"ה אומר אבל , 'בו

אם כולם , 'שלח לך אנשים ויתורותבדוק, 
לא ובעיות בשלום בית,  יוהיו חיים כך, לא ה

מריבות, מי שאשתו היתה מעירה לו, היו 
, 'איך את צודקת כמה אני רע'היה אומר לה 

היה  לאלא מחפש אמתלאות להינקות, ו
א עוזר בבית? מי אני למה עולם 'אומר ל

איזה  ,צודקתאלא ' ',?לקניותהולך לסופר 
, אם היית אני לא עוזר בבית ,אדם רע אני

כמה אני רע בכלל היית בורחת ממני,  תיודע
אלו , 'מזל שהשם לא גילה לך כמה אני רע

יש שאומר רבי נחמן לכן עצות התורה, הם 
יגידו: ואנשים  מוציאי דיבת הארץ, יבואו לך

קיים ת, די לך שדי, מי יכול לחיות כך? עזוב'
 ,שולחן ערוךובמה שכתוב בילקוט יוסף 

תהיה דתי וזהו, מי יכול לכבוש את הארץ 
אם אתה ש אומר רבי נחמןאבל  ',הזאת?

רוצה לזכות לארץ ישראל אתה חייב להעניש 
ָטָלא"דיבת הארץ את מוציאי  ָבא ּוקְׁ ַחרְׁ , "בְׁ

, והלחם בדעות הרעות האלאתה חייב ל
הקב"ה נתן תורה לכל יהודי ויהודי, ואין 

ניא עם בריותיו, השם לא הקב"ה בא בטרו
לעמוד  יכולשלא משהו מהאדם היה מבקש 

  .יכולאם כן ודאי שהאדם , בו

יכולת חוסר להזהר מדעות כוזבות של 
 רהבדרכי התולהתמיד 

בזוהר )הובא לעיל, רשב"י זה מה שאמר 
ה משבח באורייתא, ואמר קב"" (פרשת שלח

ובני נשא  ,ניאשתדלו בפולח אזילו באורחי
רשב"י  ,לא מסתכלי"ולא מהימני  ,לא ידעיד

במדבר, לכו לא דיבר לאנשים חילוניים 

 ומדאנשים שלה היו אלתבדקו את הארץ, 
ינו ארבעים שנה, והם באו עם משה רב

למשה אמרו לו: תשמע, הארץ טובה מאוד 
מאוד, אבל אנחנו לא יכולים לכבוש אותה, 

רשב"י מה  אומרעל כך בני ענק ראינו שם, 
יתיבנא בקלנא ? "ם ראואות זה בני ענק

 מאן יזכי ומאן ייעול ,דעמא ולההוא עלמא
 ,"טב לן דלא אטרחנא כולי האי ,לגוויה

אני יכול לקיים כלומר זה אדם החושב 'וכי 
יהודי סה"כ אני  ,האלההדברים כל את 

לאשתי נראה לי לומר אני יכול האם פשוט? 
לא ? אני את צודקת יש בי דברים רעיםש

, "ֶאֶפס ִכי ַעז ָהָעםוזה " ',יכול לקיים את זה
 ,כך המרגלים אומרים להקב"ה: תשמע

העצות של התורה שלך טובות אבל לא 
ֶהָעִרים בוש אותם, 'ישימות, אי אפשר לכ וְׁ

דֹֹּלת ת גְׁ ֻצרוֹּ , 'בעי גופא תקיף גיבר כארי ,בְׁ
? לכך מי יכולו ,צריך להיות גיבור כמו אריה

וציאי דיבת הארץ, הם לא דיברו זה נקרא מ
מטוסים בצורות, ושיש שם חומות על כך רק 

אנשים והתורה, עצות נאמר על זה וטנקים, 
  .ךלא רוצים לחיות כ

גזירת הבורא בשירצה  –כניעה שורש ה
 ויצדיק את דינו

אדם מוכן להיכנע להשם? הוא רוצה האם 
מה זה ו ,בל לא להיכנע להשםלהיות דתי א

לא רב  ,את הידייםלהרים להיכנע להשם? 
ה עושה? מרים החייל במלחמה מהרי יותר, 

היא בעבודת השם כל התשובה כך ידיים, 
אומר חובת ו ףמוסיכניעה, מה זה כניעה? ה

כשיפגעהו : ", פרק ז(ה)שער הכניע הלבבות
... פגע בממונו, או יקרהו מקרה בקרוביו

אם  ,"ירצה בגזרת הבורא ויצדיק את דינו
לומר את זה, עליו לרצות כסף ד דם הפסיא
השם לא עושה לי  ,השם עושה לי רק טוב'

רע, השם הוא אבא טוב, אם הוא עשה לי 
את זה הוא מתקן את הנשמה שלי, בלי 

, 'הצרה הזאת הנשמה שלי לא תהיה מתוקנת
אותו או כנוע להקב"ה, גנבו האדם  ובכך
אלא לא כלום, יזמין משטרה ו, לא אותורימו 
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ויצדיק את "נקרא זה , 'גנבו אותישמגיע לי '
תו הטובה ושפלותו יורה על כניעו, דינו

 .כנוע להקב"האדם בזה  ,"יםקלאלו

 – כינור נעים עם נבל ,ן"כניעה מלשון כנע
 בעת הנסיוןה שמחוהוא 

אומר החתם סופר שכל הענין של ארץ 
ָך ארץ כנען, 'מלשון ישראל זה כניעה,  ַלח לְׁ שְׁ

ַנַעןאֲ  ָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ כְׁ ארץ ישראל זה  ,'ָנִשים וְׁ
שאם רק כניעה, ואומר רבינו החתם סופר 

כינור "ר"ת ה זכנען דע לך שלך בעיה? יש 
לא  ,, תשיר להקב"ה, זה כנען"ם עם נבלנעי
לא עורכי ו לא מתקוטט, לא משפטיםורב 

זה מה שהשם רצה זה הכי טוב, זה אם , ןדי
כדי לזכות שהרב שאמר מה וזה הכי נכון, 

ר על לבחינת ארץ ישראל צריך להתגב
הדעות שאלו הם מוציאי דיבת הארץ, 

זה לא שייך לדור הזה, דעות של ' ,הרעות
, נו'ודיי שמור שבת ונניח תפיליןוהלואי ונ

מעידות,  ויהיונפילות  ויהי !לא נכון האבל ז
רבש"ע אני יודע צריך לומר 'אבל בן אדם 

בן אדם פגע בי אם העצות הכי טובות, שאלו 
 .'שהוא פגע בימזה הרוחתי זה שאני 

)שם( בבות לה, אומר החובת להיפךוכן אם 
עזר  ,העשה איזה מצוכגון ש]ישבחוהו "ואם 

[ יאמר למשבחו וכו' בנה בית כנסתאו ליתום 
אחי, כי אינה נגד עונותיי אלא דע לך אחי 

איזה כלומר שאם יקח  ,"כניצוץ מן האש בים
זה מזיז וכי  ,קינוסוזרוק אותו לאויגפרור 

עשיתי יחשוב, 'נכון כך משהו לאוקינוס, 
חיתנתי יתום, עזרתי לאלמנה, אבל  ,מצוה

, אם לעומת עוונותיזה כמו גפרור בים הגדול 
הם לי מה אתה משבח אותי? העוונות שכן 

כמה נוס ינוס, תסתכל על האוקייכמו האוקי
, זה מה שהשם 'ליהעוונות שאלו , הוא גדול

כל הכבוד תאמר האשה 'אם רוצה מהאדם, 
כלים עשיתי? את ', 'לך בעלי איך עשית כלים

עוונות יש לי, מה שעשיתי זה לא אלו יודעת 
אולי החסד הזה קצת וכמו גפרור בים הגדול, 

מהות זו עצות התורה, אלו הן , לי' יעזור

מהות הכניעה זה לא  הכניעה להשם יתברך,
, שבתורה קושר תפילין, זה התענוגכשאדם 

? איפה תהאמיתי פה עבודת השםאיאבל 
רצה באמת זה כשיהעמל? והזיעה? היגע 

, את ההנהגות קב"השל הלקבל את העצות 
 .שבתורתואת ההדרכות ו, ושל

במידה שאדם  –בים ותלך בדרך ט ןלמע
 מודד בה מודדין לו

לרבה בר בר חנה שברו את הגמרא מספרת ש
 והלך לרב הרדיהכל החביות בהעברת 

הרב הם שברו לי את  :אמר לוו ]האמורא[ 
אתה  ,: לאאמר לו רבשישלמו?  ,כל הדירה

כך  ?שלם להםאמה אני  שכרם. תשלם להם
 ,ובים''למען תלך בדרך טרב הדין? אמר לו 

שהשם יתברך גם יהיה טוב איתך, בשביל 
מידה,  השהשם יתברך גם יתנהג איתך באות

השם צילך, אני  ,כי 'במידה שאדם מודדין לו'
הצל שלך, אתה לא מוכן לוותר לו? אני לא 

וותר לך אומר השם, אתה לא מוכן לסלוח א
א"כ אומר הרב  סלח לך,אלו? אני לא 

רוצה את כל שאדם כ ,מברסלב הקדוש זיע"א
המתנות של ארץ ישראל, הוא חייב קודם כל 

יש לכל אחד להרוג את מוציאי דיבת הארץ, 
לך , מעם האדםהקב"ה ומוציאי דיבת הארץ, 

, מי שרוצה להגיע לארץ ישראל יתואהעולם 
  .ל את הכוחות האלהחייב לנטר

  יזהר מאנשים בעלי חסרון באמונה
נוצר הכח של כיצד בהמשך מסביר הרב 

כל אחד מאיתנו אדום אצל האדם, מלכות 
הרב מי יכול לקיים 'אומרים: שאנשים שמע 

 ',להאמין שהכל מהשם? ,את זה, זה קיצוני
, כל אבל זה לא נכוןהמרגלים אמרו, מה שזה 

להקב"ה , אדם יתפלל להאמין אדם יכול
יבקש מהשם 'אני רוצה אמונה, אני רוצה ו

לכן  רוצה לאהוב כל יהודי'. ,םאהבת הש
יש " )שיחות הרן ק"ו(כותב רבינו הקדוש 

נקראים בעלי שאמונה  חכמים שאין להם
.. וצריכים להרחיק מאנשים אלו ..ראתן

כי ההבל פיהם מזיק לאדם  לו משכונתםיאפ
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ים בתורה אבל מלאהיש הרבה אנשים  ,"כשר
אין להם אמונה, כועס על זה לא רוצה 

פגש עם זה, לא לדבר עם זה, אנחנו לא להי
אדם  ואת עצמאבל יכולים לשפוט אחרים, 

חכם הוא אם ושידע ש ,לשפוטוצריך יכול 
שלו אמונה, אז ההבל פה לו אין אבל בתורה 

זה בחינת ו ,הורס את האנשיםהוא  ,מזיק
רק  ,ארץ ישראל 'שכון ארץ ורעה אמונה'

ש את מוציאי דיבת הארץ, אפשר צריך לכבו

רחמים וחנונים על ידי תפילות תוזה ואפשר, 
הרב אני הייתי 'להשם, כמה אנשים אמרו לי: 

כעסן ב"ה עכשיו אני כבר בקושי כועס, לא 
זה בזכות ו, 'צא מזהאהאמנתי שבחיים אני 

כמה להתפלל, לכן יש  ,תפילות על אמונה
ינו האמאנשים ויתרו על חובות אדירים כי 

ה להתחזק נזכ ,את זהלהם השם עשה ש
  מה אמכי"ר.באמונה של

 

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

  יןדינהג לפנים משורת ה –אל יחיל על אחרים את השולחן ערוך א[ 
עד  ייש נגד: הרב לילאחר השיעור ואמר אלי בן אדם הגיע  ,בבאר שבעכשהייתי בשיעור 

אני לא הורג אותו אני רק  בשולחן ערוך כתוב בהלכות מוסר שמותר להרוג אותו,ומדינה, 
 ,שולחן ערוךהשונא אותו, למה אתה אומר לי שאני לא מאמין בהשם? אני עושה פחות מ

ר לי שאם אני שונא בן אדם אני לא מאמין לא הורג אותו, רק שונא אותו, אז למה אתה אומ
בהשם? אמרתי לו: אתה צודק אבל תשמע, בשולחן ערוך גם כתוב שמי שמדבר לשון הרע 

לו צרעת על כל הגוף, שולחן ערוך כתוב שאם אתה מרגיש שאתה יותר טוב ממישהו  מגיע
ו עליך שולחן רה, אפשר לקחת גרזן לחתוך אותך כמו עץ, אתה רוצה שיחילראוי לגודעו כאש

 תאמין בהשם שזה השם עשה לי. ,שולחן ערוךאת האל תחיל על אחרים אם כן ערוך? לא, 

 צמך ואח"כ קשוט אחריםקשוט עב[ 
אמר לי  .ההוא, ולא על הרב ההוא קאיילא לדבר רע על אף אחד, לא על הפוליטיש להזהר ש

אני ואתה מחטיאי הרבים הכי גם לו: עניתי ואם הוא מחטיא הרבים?  ,אחד: כבוד הרב
גדולים שיש, אדם צריך להגיד על עצמו כמה אני הטעיתי אנשים, כמה אנשים ראו אותי 

הבעש"ט לימד קודם תסתכל על  ,אחר כך קשוט אחריםוקשוט עצמך מרו זה דתי זה? או
מי אמר שלהדליק ו ,בגדר 'לא תבערו אש'על אחרים, הזוהר אומר שלכעוס זה לא ועצמך 

 מחלל שבת.בגדר גם אני ואם כעסתי  ,בשבת בשבת יותר חמור מלהדליק את הכעסרכב 

 בשבח מעלת הויתור[ ג
אלף  360בסך  צ'קיםעם אדם כוב, באמצע השיעור קם ובורביה"כ יום אחד מסרתי שיעור ב

ערב עכשיו אמר לי: הרב, וזה היה לפני ראש השנה,  ,, קם לפני כולםשהוא מחזיק בידיושקל 
השם מוותר לי על כל העוונות? אמרתי האם על החוב לבעל הצ'קים תר ואם אני מו ,ר"ה

אם אתה מבטל חוב של חברך בשנת השמיטה , שהחינוךלו: כן, ברור לי שכן, כך אומר ספר 
ליד כולם , וובידיאלף שקל  360-את כל הח לקואכן הוא  ,וותר לך על כל החובות שלךיהשם 

   'קים.צקרע את כל ה
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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

 שליט"אאייל עמרמי  הרבמורנו ורבינו 
יתברך כל  ה'תברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא י 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 
בכל רחבי  רוג' הקדושיםומפזר גליונות 'כאייל תע

 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

 אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
 של  עי מתוך שיחותיוהשיעור השבו

 .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
 אה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"לרפואהעלון מוקדש 

 

בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  דמו"ר יאשיהו יוסף פינטוהא לרפואת
נתן  ,ראובן בן שרה, ניסים בן סוליקהמרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי בן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה, 

 בן רוחמה ציפורהמשה יעקב , ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה, קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
אסתר חיים בת רחל בת מדלן, , ירון בן תקוה, ירדן בן סימההתינוק , חביב בן שמחההגוף והנפש, לרפואת 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביג, שרה בת לולו, בשרה
לילך בת רחל  הלאביבה, , אנג'ל בת חלה בת זוהרהגילאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

, מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל, לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה, חנה
 סיוון שרה בת אסתר, אסתר בת עליזה, תמר בת מימה

רבים מרדכי אוחיון, אורן בן שולמית, מזכה ה ,לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, שרון בן רבקהמיכאל בן מרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

, דוד דודו בן רחל חלילזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה, ניסים בן מריםתאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 
אייל בן דליה לזיווג הגון, , יעקב אוחנה בן תמר, שובהבן דניאלה שרה חזרה בת ישראל, אלרועי יצחק בן מזל

לאה , שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון, מור מרים בת אביביתניאלה שרה, דישראל בן 
 לילך בת רוחמה, יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם, מזל בת אסתר, אילנה בת אסתרה לזיווג הגון, בת ציפור

, אבי ואסתי ובר דוד מלכה ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  שרה בת רוחמהרחל לזרע קודש, 
 .גילי בת אווה, זניבת דמרים אילנית , שילת בת מזל

, 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 חבובה, ,חיים בן קדןן רג'ינה, סלומון אליהו חי ב

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

בנימין , וידל יפרח בן רחל, ונתן שמעון בן אליס, ירבי דוד מחלוף ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,זנזורי בן מנטנה
מאיר בן , יצחק בן ציפורה, שלמה בן לאה, שלמה ראובן בן ירוחם, שלום בן שרה, יחזקאל הלוי בן אסתר

יוסף לוגסי בן , יס משה בן אסתרמור, אליהו לוגסי בן אסתר, בן אסתר חביב לוגסי, יצחק בן אבנר, צ׳חלה
שרה בת פאני, רחל , ישראל מלכה בן חוה אביבה, שלום אזולאי בן מינה, מרדכי אליהו בן אסתר, אסתר

סילביה סולטנה בת , אסתר בת חסיבה, פוחה בת שמחהאפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, 
חדווה , ציפורה בת יוכבד, אסתר גואטה בת מארי, יןרחל בת פלור, מזל בת רבקה, ה בת לאהחנז"ל,  אסתר

 ת.נ.צ.ב.ה וסף ואיזה אוחנונהי, אורלי סבטלנה בצרה, אזולאי בת אסתר
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