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גליון מס' נ"ה – בשלח התש"פ  -תוכן העניינים
להמשיך אור הצדיקים עלינו ע"י למידה מהנהגותיהם
הזוכה להתקרב לצדיקים זוכה לאמונה ולעזרה בעולם הבא
כל הגדול ה של האדם זה השפלות שלו והיכולת לקבל הכל בשמחה
מה יעיד על טבעו של האדם כי טוב הוא? שלא יתנשא על הבריות
מעלת הצדיק – ככל שיהיה גדול יותר ירגיש שפל יותר
מעלת המרגיש בצער חברו ואומר שבוודאי זה בשל עוונותיו
תורת החסידות – עיקרה שכל אחד יסתכל על עצמו פנימה ולא על האחר
מעלתו של רבי נתן – למרות גדלותו הנוראית היה שפל ברך
מעלת הצדיקים – מחפשים אמונה וענווה
מהות יוון – לטעת דעות כוזבות ביהודי של 'אין לי חלק באלוקי ישראל'
ע"י שמחה בצרה נעשה מושל ,ועי"כ יכול להשפיע בתפילות ובקשות
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] עוזי וזמרת י -ה ,אז ויהיה לי לישועה
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להמשיך אור הצדיקים עלינו ע"י למידה מהנהגותיהם
לחפש או תם ולבקש או תם ולחתור
אחריהם ,עוד אומר הרב (שם ,אות א')
" ּובִׁ ְׁשבִׁ יל זֶה ְׁצ ִׁר יכִׁ ין ְׁל ח פֵׁ ׂש ּולְׁ ב קֵׁ ש ְׁמ אֹ ד
ַאח ֵׁר י מ ְׁנ ִׁה יג צ ִׁדיק א ִׁמ י ִׁתי ְׁל ִׁה ְׁתקָ ֵׁר ב אֵׁ לָיו..
שֶ ע לְׁ -י דֵׁ י-זֶה עִׁ ק ר ִׁקיּום הָ ֱא מּונָה שֶ זֶה עִׁ קר
ה ֹכל " .בפסח אנחנו מחפשים בנר ,הנר
הוא סמל ל חיפוש ,וגם אחר הצדיק אמת
צריך לחפש אומר הרב ,יכול להיות אדם
שמסדר מדפים בסופר והוא צדיק אמת,
יש לו ענווה אמתית ,הוא לא רואה חוב
באף יהודי ,כך אמר רבי לוי יצחק
מברדיטשוב ' מעולם לא ראיתי חוב על
ישראל' ,לכן אומר הר ב (שם ,אות י') "כִׁ י
ָאמ רּו ר ב ֹו תֵׁ ינּו ז "ל
ִׁח י פּוׂש הּוא בְׁ ֵׁנ ר ,כְׁ מ ֹו שֶ ְׁ
(פְׁ סָ ִׁח ים ח) וְׁ ל ְָׁמ דּו ִׁמ פָ סּוקֵׁ ,נ ר ה' ִׁנ ְׁש מת

כותב רבי נתן בליקוטי הלכות (יורה
דעה /כבוד רבו ות "ח ג'  /אות ט"ז) כידוע
ֹלשים ָו ֵׁש ש ֵׁנ ר ֹו ת ְׁב ָכ ל ְׁש מוֹנ ת יְׁמֵׁ י
" ְׁש ִׁ
יקים ֶשבְׁ ָכ ל ד ֹו ר ",
ח נֻ ָכ ה הֵׁ ם כְׁ ֶנ גֶד ל " ו צ ִׁד ִׁ
הם ה חתומים בחותמו של כהן גדול
ששום תאוה מתאוות העולם לא נגעה
בהם ,לא תאות כבוד ,לא תאות ממון,
ולא תאות נשים" ,וזֶה עִׁ ק ר נֵׁר חנֻ ָכ ה ,כְׁ דֵׁ י
יק ים הָ א ִׁמ ִׁת ִׁיים בע לֵׁי
ְׁל ה ְׁמ ִׁש יְך א ֹו ר הצ ִׁד ִׁ
ַאס פ ְׁק ל ְׁריָא
רּוח ה ֹק דֶ ש ה ִׁמ ְׁס ת כְׁ לִׁ ים בְׁ ְׁ
יר ה כְׁ דֵׁ י לִׁ זְׁ כוֹת ע לְׁ -י דֵׁ י -זֶה ֶל ֱא מּו נָה
ה ְׁמ ִׁא ָ
ְׁש לֵׁמָ ה" .אדם צריך שצדיקי האמת שבכל
דור ודור יקחו אותו " לעובדך באמת ",
לטהרת הלב אמיתית  ,ורק צדיקי האמת
יכולים לעשות את ז ה לאדם ,וצריך
ב
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ָאדָ ם ֹחפֵׁ ׂש וְׁ כּו' .היְׁנּו ע לְׁ -י דֵׁ י ֵׁנ ר ִׁמ ְׁצ ָו ה ֶשל
ח נֻ ָכ ה הקָ ד ֹו ש ,שֶ הּוא א ֹו ר הצ ִׁד יק בְׁ ע צְׁ מוֹ,
ע לְׁ -י דֵׁ י -זֶה ִׁנ ְׁז ֶכ ה ְׁל ח ְׁפׂש ֹו ּו ְׁל ב ְׁק ש ֹו ְׁב ָכל
כֹחֵׁ נּו ע ד שֶ ִׁנ ְׁמ צָ א אוֹת ֹו  .שֶ ע לְׁ -י דֵׁ י -זֶה נִׁ זְׁ כֶה
ֶל ֱא מּונָה ְׁשלֵׁמָ ה ".

ומסביר הרב למה בעולם הבא לא כל
ה נשמות הולכות לצדיקי אמת? כי גם
שם יש בלבול ,והמלאכים מבלבלים את
האדם שלא יתקרב לצדיקי אמת גם
בעולם הבא.

הזוכה להתקרב לצדיקים זוכה לאמונה
ולעזרה בעולם הבא

כל הגדולה של האדם זה השפלות שלו
והיכולת לקבל הכל בשמחה

למדים אנו מדבריו ,ש אם אדם לא זוכה
לה תקרב לצדיקי אמת הוא לא זוכה
לאמונה ,רק שאדם זוכה להתקרב לצדיקי
אמת הוא זוכה לחיות את האמונה ולא
רק בתיאוריה ,לכן מוסי ף הרב רבי נתן
בליקוטי הלכות ( חושן משפט /שלוחין
ש ּו ְׁל ב ֵׁקש [אחר
ה' /אות ו') " ְׁצ ִׁריכִׁ ין ְׁלח פֵׁ ֹ
צדיקי האמת] תָ ִׁמיד ,כִׁ י ִׁמ מ ה נ פְׁ שָ ְך ִׁאם
ֹלא ְׁמ צָ א ֹו ע ד ִׁי ן כְׁ ָל ל בְׁ ו ד אי הּוא צָ ִׁריְך לֵׁילְֵׁך
ש ֹו אּולי
ע ל יָדָ יו וְׁ ע ל ר גְׁ לָיו לְׁ ב ְׁק ש ֹו ּו ְׁל ח ְׁפ ֹ
יּוכ ל ִׁל ְׁמ ֹצ א חיֵׁי נ פְׁ ש ֹו ָל נֶצ ח ,ע ל ָכ ל פָ ִׁנ ים
יוֹם אֶ חָ ד א ֹו שָ עָ ה ַאח ת לִׁ ְׁפ נֵׁי מ ֹו ת ֹו " .אדם
ש לא מוצא מישהו שיכול ללמוד ממנו
שנאת הכבוד והפרסום ואהבת הצניעות,
שילך וי חפש אותו אפילו שעה לפני
המוות ,צריך ללכת לחפש את הצדיק
הזה ,וזה עיקר המצוה של נר חנוכה ,על
ידיה אנחנו מושכים את האור של
הצדיקים האלה גם אלינו.

אדם צריך תמיד לקבל הכל בשמחה,
שהשם ע ושה לי תמיד טוב לא עושה לי
אף פעם רע ,ו בשביל זה צריך לחפש צדיק
שילמד אותו את האמונה ה פ ש וטה
בקב"ה ,ואפילו אם י מצא אותו ל שעה
לפני המוות [כמו שאמר הרב ב ליקוטי
הלכות לעיל] הרויח רווח עצום בכך,
והעיקר אצ ל צדיקי ה אמת זה השפלות
שלהם ,אין להם שום ערך עצמי כלל,
וכמו שכות ב רבי חיים מוואלזין ,שאם
יהיה מישהו שפל יותר ממשה יהיה יותר
צדיק ממשה ,כלומר בגלל שאין מישהו
בעולם שיותר עניו ממשה רבינו אז משה
רבינו הכי צדיק ,כי כל הגדולה של האדם
זה השפלות שלו ,פה בעולמנו עולם
השקר מודדים את ה אדם לפי הידע ש לו,
אבל בעולם האמת האדם נמדד לפי
השפלות שלו ,כמה שאדם יותר שפל
בעולם הזה כך הוא יותר צדיק.

כותב הרב בחיי מוהר"ן "דע לך ה צ ִׁד יק
הָ א ִׁמ י ִׁתי יָכ ֹו ל לע ׂש ֹו ת ט ֹו בָ ה ְׁג ד ֹו לָה
יר ת ֹו לָע ֹו לָם ה בָ א..
ְׁל הָ ָאדָ ם ג ם ַאח ר פְׁ ִׁט ָ
ג ם שָ ם בֵׁ ין ה מ ְׁלא ֵׁכ י ח בָ לָה וְׁ ה ְׁק ִׁליפ ֹו ת יֵׁ ש
ִׁמ ְׁת נ גְׁ ִׁד ים גְׁ ד ֹו לִׁ ים [ לצדיקי אמת] כְׁ מ ֹו ְׁבזֶה
הָ ע ֹו לָם" ,אדם יכול לבקש עזרה מצדיקי
האמת ו בעיקר במשפט בעולם הבא,

מה יעי ד על טבעו של האדם כי טוב הוא?
שלא יתנש א על הבריות
זו המעלה של צדיקי ה אמת שזוכים
להחדיר באדם את אור האמונה ,וכך
כותב האור החיים הקדוש על יוסף
הצדיק ,במה הוא זכה לעקוף את אביו
יעקב אבינו? יעקב אבינו הרי אמר
ג
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(בר אשית כ"ה) " ר ב ע ֹו ד י ֹו סֵׁ ף בְׁ ִׁנ י חָ י " ,רב
עוד  -גדול כוח ו מכוחי ,ו כ ך מעידה
התורה ,ש כאשר לקחו את יוסף הצדיק
ושמו אותו להיות הממונה על בית
הסוהר כמו שאומרת התורה (בראשית
ל"ט ,כ"ב) "ו יִׁתֵׁ ן ׂש ר בֵׁ ית ה ֹס ה ר ְׁבי ד י ֹו סֵׁ ף
אֵׁ ת ָכ ל הָ א ִׁס ִׁיר ים א ֶש ר ְׁבבֵׁ ית ה סֹה ר ,וְׁ אֵׁ ת
ָכ ל א ֶש ר ע ֹו ִׁׂשים שָ ם ,הּוא הָ יָ ה עֹׂשֶ ה ",
אומר האור החיים הקדוש וז"ל " :להודיע
גם כן שהגם שהיה הוא המנהיג ,לא היה
מתנהג בשררה ומונע עצמו מתשמיש
דבר אשר היו עושים שם האסורים ,אלא
ידו כיד כולן שו וה ,וזה יגיד מזג טבעו כי
טוב הוא ,ומצא חן ושכל טוב בעיני ה'
ואדם " ,כלומר ש היה רוחץ איתם כלים
וע ושה את כל המלאכ ות הבזויות אשר
שאר האסירים היו עושים .בימינו ,אדם
ש נתנו לו להיות מנהל מחלקה בעי רייה,
האם הוא יחלק דפי מחשב לכ ולם ? ודאי
יאמר ' מה אני מזכירה ?' ,אבל יוסף
הצדיק היה משפיל עצמו" ,את כל אשר
עושים שם הוא היה עושה " ,ועוד "ולא
היה מונע עצמו מתשמיש שכולם
עושים ..וזה יגיד מזג טבעו כי טוב הוא ",
כביכול כמו שיתנו לאדם להיות וועד בית
בבניין והוא אתה ינקה בעצמו את
המדר גות...
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רבי נחמן בעצמו "שמעתי שאמר שהוא
מרגיש צרות ישראל רח"ל קודם מכל
הצדיקים ,מחמת שאני יודע שפלותי
באמת" ,רבי נחמן הצליח להגיע למדר גת
ענוה כזאת גדולה שהוא באמת יודע מה
השפלות שלו ,והוא זכה לכל זה כי הוא
הרג יש יותר נמוך מכולם ,י ות ר נבזה
מכולםִׁ ' ,נ בְׁ זֶה בְׁ עֵׁ ינָיו ִׁנ ְׁמ ָאס וְׁ אֶ ת ִׁי ְׁר אֵׁ י ה'
ְׁי כ בֵׁ ד' ,כמה שאדם מרגיש נבזה יותר כך
הקב"ה מגלה לו יותר סודות ויותר דברים
הק שורים לעבודתו יתברך ,ואחד כזה
שהוא צדיק אמת לא רק שהוא לא
מאשים אנשים אחרים בדבר ים שלו,
אלא להיפך גם בצרות של אחרים הוא
מאשים את עצמו ,הוא רואה מישהו
חוטא מה הוא אומר? ' בגללי הוא חטא,
כי בגלל שאני עושה עבירות אני מפריד
את אור השם ממנו ובגלל זה הוא חוטא',
זו שפלות אמיתית ,הוא רואה שכן שלו
מחלל שבת והוא מרגיש מיד שהוא
ה גורם שלא יו רד עלי ו אור השם.

מעלת המ רגיש בצער חברו וא ומר
שבוודאי זה בשל עוונותיו
כותב רבי נחמן הקדוש (חיי מוהר"ן
תמ"ז) " :כְׁ ֶשיֵׁש ל ֹו לח בֵׁ ר ֹו ח ס וְׁ ָש ל ֹו ם אֵׁ יזֶה
סּור ים הֵׁ ן בְׁ ג ְׁש ִׁמ יּות הֵׁ ן בְׁ רּוחָ ִׁנ יּות ,צָ ִׁריְך
ִׁי ִׁ
כִׁ י ִׁא ם ל ֹו מ ר ֶשזאת בְׁ ו ד אי ע ל י ִָׁדי ,ע ל ְׁי דֵׁ י
ע ו ֹונוֹת י " ,לא אומר ' תראה הוא מפעיל
אוטובוסים בשבת' ,אלא ' מהעוונות שלי
הוא מפעיל אוטובוסים בשבת' " ,וְׁ הָ עִׁ ָקר
הָ עֵׁ צָ ה ָלזֶה שֶ א ִׁנ י בְׁ ע צְׁ ִׁמ י א ב קֵׁ ש ְׁל ה מֶ לְֶך
בְׁ עד ח בֵׁ ִׁרי ..א בָ ל כְׁ שֶ י ח ׂשב מה שֶ אֵׁ ין
בח בֵׁ ר ֹו ִׁ ..ה יא ר ק מֵׁ ח מ ת שֶ א נִׁ י ה מָ סָ ְך
ה מ ְׁב ִׁדיל בֵׁ ינ ֹו ּובֵׁ ין ה ָק ד ֹו ש בָ רּוְך הּוא

מעלת הצדיק – ככל שיהיה גדול יותר
ירגיש שפל יותר
אומר הרה"ק מברסלב ,זה מעלת הצדיק,
כמה שאדם יותר שפל הוא יותר גדול,
שמח במניעת הכבוד ,שמח בבזיונות,
או מר לעצמו ' סוף סוף הייתי באיזה
מקום ולא כי בדו אותי' ,רבי נתן כותב על
ד
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בְׁ ו ד אי לא י ְִׁׁה יֶה ל ֹו ג ְׁד לּות א ְׁד ר בָ א ע ל ְׁי דֵׁ י
זֶה ְׁי ש בֵׁ ר ג אוָת ֹו וְׁ ִׁי זְׁ כֶה ל ע ָנ ָווה בֶ ֱא מֶ ת ".
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לעשות כזו יצירה ,לקח ת את כל השולחן
ערוך ,ארבעה טורים ,אלפי סימנים,
ולכתוב על כל הלכה מה השורש שלה,
ומה השם רוצה ממני ב כל דבר ודבר ,זו
יצירה שאדם לא יכול לעשותה ,המגן
אברהם ועוד כתבו פירוש ים נפלאים
לש "ע ,אבל לכתוב בכזו אריכות על כל
הלכה ,מי שהוא איש אמת מבין שבן אדם
לא יכול לכ תוב דבר כזה ,להסביר איך
מצות ציצית מתקנת את הנפש שלך ומה
היא מתקנת ,ואיך הברכה עוזרת לך לתקן
מידה כזאת ואחרת וכו' וכל על כל
המצוות  ,הרי למה הן ניתנו ? ל טהר ליבנו,
שבסוף יהיה לנו לב לבן ו נקי ,ו רבי נתן
כתב פירוש כזה נפלא ,זה דבר שאי אפשר
להסביר אותו ,ראינו פירושים ,סמ"ע,
ש"ך ועוד ,ו אם הש"ך קצת מאריך על
איזה דף אומרים ' איך הוא כך האריך',
אבל רבי נתן כתב ארבע וחמש עמודים
ויותר על כל הלכה והלכה בשולחן ערוך].

תורת החסידות – עיקרה שכל אחד
יסתכל על עצמו פנימה ולא על האחר
כ ל תורת הבעל שם טוב לימדה אותנו
ש את האצבע המא ש ימה כל אחד צריך
להפנות רק לעצמו ו לא לאף אדם אחר.
תדעו לכם ש תורת הבעש"ט זה אור
הגנוז ,לא כל אחד זוכה ללמוד את זה ,זה
אור שבעת ימים והוא גנוז ,הוא לא
מתגלה לכל אחד ,רק ל מי שיש לו טהרת
הלב ,אדם אחר לא יבין מה רוצים ממנו
בכלל ' מה הוא חוטא ,ואני אשם?' ,וצריך
לענות לו ' כן ,אין צורך בהפגנות ,תתקן
את עצמך והכל ישתנה'  ,אי אפשר
להסביר את זה לכל אחד ,זה משהו
שהשם נותן לאדם בליבו ,וכך מסופר על
תלמידי הבעש"ט ש עברו בזיונות נוראים
במהלך חייהם.

מעלתו של רבי נתן – למרות גדלותו
הנ וראית היה שפל ברך

עוד כתוב (שם) " כְׁ שֶ י ִׁביט ע ל בֵׁ ית ה כְׁ נֶסֶ ת
ז ֹו בְׁ ִׁה ְׁס ת כְׁ לּות בְׁ עָ ְׁלמָ א יאמ ר לְָך כ מָ ה
א מוֹת ִׁה יא מ ְׁח זֶקֶ ת ..גם בָ עִׁ ִׁת ים ה לָלּו
ִׁס פֵׁ ר עִׁ ם הָ רב ר בִׁ י יִׁצְׁ חָ ק זִׁ כְׁ ר ֹו נ ֹו ִׁל בְׁ ָר ָכ ה..
וְׁ ִׁה ְׁפ לִׁ יג בְׁ ֶש ב ח מ ע ל ת הָ ר ב ר בִׁ י נ ָָתן ִׁז כְׁ רוֹנ ֹו
לִׁ ְׁב ָר ָכ ה ,וְׁ ָאמ ר ל ֹו ִׁ ,אם ִׁת ְׁסת ֵׁכ ל עָ לָיו
ִׁת ְׁר אֶ ה ב ֹו שֶ הּוא ְׁש פ ל בֶ ֶר ְך ָכ ל ָכ ְך ע ד א ֶשר
הּוא ֶכ עָ פָ ר ָו ִׁט יט מ מָ ש " ,היה גאון ,אבל
איזה ענוה ,כשאדם רואה בוץ הוא נבהל
ממנו ,אבל רבי נתן הרגיש בעצמו שהוא
בוץ' ,אני רק מלכלך את האנשים ,ממש
טיט ועפר'.

המגיד ממזריטש אמר שכשהבע ל שם
טוב הוציא את התורה שלו בעולם ,הוא
לא רצה לפרסם אותה לכולם ,אמנם
השם יתברך רצה אחרת ,רצה השם שכל
העולם יהנו מתורת הבעש"ט הקדוש
ותלמידיו ,וכך כתוב על רבי נתן מברסלב
(חיי מוהר"ן של"ח) "כְׁ ֶש ִׁנ ְׁת ָק ֵׁר ב אֵׁ לָיו
הָ ר ב רבִׁ י נָתָ ן זִׁ כְׁ ר ֹו נ ֹו ִׁל בְׁ ָר ָכ ה ִׁספֵׁ ר רבֵׁ נּו
ָאדל
[רבי נחמן] זִׁ כְׁ ר ֹו נ ֹו לִׁ ְׁב ָר ָכ ה עִׁ ם בִׁ ת ֹו ְׁ
מֵׁ עִׁ ְׁנ יָן זֶה וְׁ ִׁה ְׁפ לִׁ יג בְׁ ִׁש בְׁ ח ֹו  ,וְׁ ָאמ ר לָּה מָ ה
אמ ר לְָך מֵׁ חָ כְׁ מָ ת ֹו [מי שרואה את הספר
ליקוטי הלכות מבין שבן אדם לא יכול
ה
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מעל ת הצדיקים – מחפשים אמונה
וענווה
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הראשונות החל מחצות הלילה שהן
החשובות ביותר  ,בימינו בשעון חור ף זה
 23:30בלילה עד  ,01:30ואומר רשב "י
בזוה ר הקדוש ,שאומר הקב"ה ,אפילו
אדם מלא עבירות אבל עושה תיקון
חצות כראוי השם סולח לו.

אלו מעלות הצדיקים ,וכאשר אדם זוכה
להדליק  36נר ות ולבקש את צדיקי
האמת ,ה מחפשים רק את האמונה ,רק
את הענוה ,כך הוא זוכה לעבוד את השם
באמת ,ולכן תיקנו הגאונים לומר "הנרות
הללו קודש " ,פירוש שקדושה גדולה יש
בנרות ומי שזוכה לבחינת תולעת ולא
איש הוא זוכה להשגה גדולה ,רק אדם
שזוכה לשפלות באמת ,ש לא תשמע אותו
לע ולם מאשי ם אחרים בגללו ,אלא הפוך,
אם שמע ש מישהו חולה אומר 'בגללי
הוא חולה ,דיברתי לשון הרע ,ראיתי
מראות אסורות'  ,ק"ו שהוא לא אומר
' בגללו התגרשתי' ,או אומר ' בגללו זרקו
את הבן שלי מהישיבה' ,מה זה בגללו?
'הכל בגללי'.

אדם ש יש לו בעיה ,שר להשם יתברך
ו נפתרת לו הבעיה ,רבי נחמן אומר שעל
ידי הזמר מנצ חים את השם ,הזוהר אומר
שהלויים בניגון שלהם עושים עם
הכה נים חסד במקום שיהיה דין ,ה כה נים
מביאים שפע לעם ישראל ,ו אסור להם
חלילה לכעוס או להתעצבן ,עד שאמרו
רבותינו על מעלת הכהן ,ש גם אם יש לו
עזות פנים אל תבדוק אחריו ,כי אחרי
חטא הע גל הם צריכים להיות בדין ,אבל
על ידי הניגונים של הלוי הם חוזרים
לחסד ולטוב  ,וזה כל הענין של היוונים,
אדם חושב 'וכי אני יכול להחליט
להקב"ה' ,בטח שאתה יכול להחליט,
הקב"ה נתן לנו כל מי ני דברים בתורה
שעימם אנחנו יכול להחליט ,יכולים
להשפיע על מלכות שמים ,אדם יעשה
תיקון חצות ,ישיר בזמן צרה ,ועל ידי כך
מחליט ומשפיע על גזירות שמים.

מהות יוון – לטעת דעות כוזבות ביהודי
של 'אין לי חלק באלוקי ישראל'
להבדי ל היוונים ,כל המהות שלהם היתה
להחדיר חלילה בעם ישראל ' אין לי חלק
ונחלה באלוקי ישראל' ,היוונים הכניסו
לאנשי ם את המהות והמחשבה 'אין לך
שליטה על השמים' ,אבל יהודי צריך
להאמין ולידע ' אני מושל על השמים',
שהרי הקב"ה נתן לכל יהודי כח לש לוט
בשמים ,אתה תחליט מה יהיה ,וזה
שכתוב (תהילים קי"ד) "הָ ְׁי תָ ה ְׁי הּודָ ה
ְׁל ָק ְׁד ש ֹו ִׁ ,י ְׁׂש ָר אֵׁ ל מ ְׁמ ְׁש לוֹתָ יו " ,ו כמו
שאמרו רבותינו "כל אחד מישראל יש בו
בחינת צדיק מושל ביראת אלוקים " ,כל
יהודי יכול לשלוט על השמים ,אדם קם
ב חצות לילה ,ובמיוחד בשעתיים

ע"י שמחה בצרה נעשה מושל ,ועי"כ יכול
להשפיע בתפילות ובקשות
כך אומר הרב מברסלב "על ידי שמחה
בצרה נעשה מושל" ,אדם ש יש לו צרה
ו נשאר שמח בתוך הצרה ,במקום ל ומר
'איך הם לא עמדו במילה שלהם ,הבטיחו
לי העלאה ולא נתנו לי' ,נשא ר שמח
ומודה לקב"ה ,עי"ז זוכה לבחינת צדיק
ו
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מושל ,שישראל מושלים בו יתברך ,והכל
על ידי שמחה של מצווה ,וכדי למנוע
זאת באו היונים ואמרו ' אין לך חלק',
הכוונה שלא יחשבו ' אני בעל הבית ,ואני
א חליט להקב"ה' ,אלא מה היונים גרמו
לעם ישראל? חלילה להתרחק ממנו
יתברך ,שהוא בעליונים ואנו בתחתונים,
אבל האמת היא ש יהודי צריך להאמין
בהשם ,משום ש היחידי בעולם ששמח
שמנצחים אותו זה השם יתברך ,ואומר
ע"כ רבי נתן בליקוטי הלכות (אורח
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חיים  /ברכות ה'  /אות י"ב) " כִׁ י ה' ִׁי ְׁת בָ ר ְך
חָ פֵׁ ץ בָ זֶה שֶ א נ ְׁח נּו נִׁ ְׁתג בֵׁ ר בִׁ ְׁתפִׁ לוֹת
ּוט עָ נ ֹו ת עִׁ מ ֹו ע ד שֶ נְׁ נ צֵׁ ח אוֹת ֹו
וְׁ ִׁׂשיח ֹו ת ְׁ
ָאמ רּו ר ב ֹו ֵׁתינּו ִׁז כְׁ ר ֹו נָם
ִׁי ְׁת בָ ר ְךּ ,וכְׁ מ ֹו שֶ ְׁ
לִׁ ְׁב ָר ָכ ה ל ְׁמ נ צֵׁ ח וְׁ כּו' .ז ְׁמ רּו ְׁל ִׁמ י שֶ ְׁמ נ צְׁ ִׁח ין
א ֹו ת ֹו וְׁ ׂשָ מֵׁ ח " .אדם מהשורה מפסיד
בדמקה ומתעצב ,אבל השם כביכול
מפסיד לישראל ו שמח ,לכן תמיד צריך
לשיר להשם יתברך ולהתפלל אליו
ולשמוח ולבטוח בהשם יתברך אמכי"ר.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] עוזי וזמרת י-ה ,א ז ויהיה לי לישו עה
לפני השיעור תפס אותי יהודי ואמר לי' ,אבדו לי המפתחות של האופניים
החשמ ליות' ,ומספר ש הוא נסע בדרך אר וכה ,התחיל לשיר ו מצא מפתח אחד ,שר עוד
שיר ו מצא עוד מפתח ,וכך גם יהודי אחד סיפר לי שאבד לו צ'ק בסך חמשת אלפים
שקלים ,והתחיל ל שיר להשם ,עד שלבסו ף מצא אותו בכיס של איזה חליפה ,כך
הקב"ה הבטיח" ,עוזי וזמרת י-ה " ,אם אתה שר ומזמר ,אז " ויהי לי לישועה " ,נפתרת
הבעיה  ,ותבוא הישועה מהשם יתברך.
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מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א

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

התודה והברכה
לר' נפתלי ניסים הי"ו

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה
והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש חיל
רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי
הארץ ללא תמורה כלל,

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של
מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן עיני הי"ו

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים
לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של הפצת
הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפוא ה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א
האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן
לרפואת
מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,עמרם מסעוד בן לאה ,ניסים בן סוליקה ,ראובן בן שרה ,נתן
אליה בן נטלי ביתיה ,קלימו בן ש'רונה ,אלון שקד בן חממה ,ראובן בן שרה ,משה יעקב בן רוחמה ציפורה
לרפואת הגוף והנפש ,חביב בן שמחה ,התינוק ירדן בן סימה ,ירון בן תקוה ,רחל בת מדלן ,אסתר חיים בת
שרה ,שרה בת לולו ,בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד ,מלכה בת ג’ולייט ,יפה חיה בת חנה ,מרסל בת דיאמנטה,
לאה בת מזל ,רחל בת מרים מירה ,איילת בת חבובה ,גילה בת זוהרה ,אנג'ל בת חביבה ,לאה לילך בת רחל
חנה ,אילנה חתון בת מלכה ,לינוי אודליה בת נורית ,מזל בת רחל ,נעמה נעמי בת חנה ,שלי רחל בת מזל,
תמר בת מימה ,אסתר בת עליזה ,סיוון שרה בת אסתר ,מרלן מטילדה ישראל בת לורה
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,אורן בן שולמית ,מרדכי אוחיון ,מיכאל בן
להצלחת
מרים ,יוסף בן שושנה ,משפחת סעדה ,שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה ,תאיר בן
ציפורה ,נדב בן אסתר ,ניסים בן מרים ,אלעזר מאיר בן ציפורה לזיווג הגון ,דוד דודו בן רחל חלי ,אלרועי
יצחק בן מזל ,ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,יעקב אוחנה בן תמר ,אייל בן דליה לזיווג הגון ,ישראל
בן דניאלה שרה ,אליהו חזן בן אילנה ,יהודה ודליה זוהר ,מור מרים בת אביבית ,שירי דנה ומיכל בנות אסתר
לתשובה שלמה וזווג הגון ,לאה בת ציפורה לזיווג הגון ,אילנה בת אסתר ,מזל בת אסתר ,יהודה ואיריס אזולאי
ובני ביתם ,לילך בת רוחמה לזרע קודש ,רחל שרה בת רוחמה לזרע קודש ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית,
אבי ואסתי ובר דוד מלכה ,שילת בת מזל ,אילנית מרים בת דניז ,טליה בת אילנית מרים ,גילי בת אווה
לעילוי נשמת שלום ברזני בן חנה ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה ,אליהו חי בן רג'ינה ,סלומון
חיים בן קדן ,דניאל בן חסיבה ,אברהם בן מזל ,יהושע בן איז'ה ,נפתלי בן חבובה ,עזיז בן שוקת ,יצחק בן
עליה ,דוד בן עליה ,משה בן שלביה ,חיים בן ליליאן ,שחר רפאל בן סימה ,יצחק בן עליזה ,רפאל בן עליזה,
מרדכי בן רחל ,אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל ,עמוס בן רחל ,משה זנזורי בן מנטנה ,יוסף
ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף ,יונתן שמעון בן אליס ,וידל יפרח בן רחל ,בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר,
שלום בן שרה ,שלמה ראובן בן ירוחם ,שלמה בן לאה ,יצחק בן ציפורה ,מאיר בן צ׳חלה ,יצחק בן אבנר ,חביב
לוגסי בן אסתר ,אליהו לוגסי בן אסתר ,מוריס משה בן אסתר ,יוסף לוגסי בן אסתר ,מרדכי אליהו בן אסתר,
שלום אזולאי בן מינה ,ישראל מלכה בן חוה אביבה ,שמעון בן מזל ,מוריס בן סביחה ,שרה בת פאני ,רחל
אפרת בת מרים ,אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,פוחה בת שמחה ,אסתר בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת
אסתר ז"ל ,חנה בת לאה ,מזל בת רבקה ,רחל בת פלורין ,אסתר גואטה בת מארי ,ציפורה בת יוכבד ,חדווה
אזולאי בת אסתר ,אורלי סבטלנה בצרה ,יפית בת רות ,יוסף ואיזה אוחנונה ת.נ.צ.ב.ה
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