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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
 054-5763240 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 יצחק עיניגדרה 
 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 
 053-2466221 אבישי משה קרית עקרון 

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

 054-2390447 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 יתערן שור תל נוף )הבסיס(
 050-9945999 אורן זנטי  תקוע

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  שאןבית 

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

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

 054-4469746 שלומי אוחנה  מגדל העמק
 050-5068768 אלמליחמעוז  עמק המעינות

 054-4281773 ערןנהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג  נתניה

 050-5798510  אלקובי משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין עפולה

 050-4137999 יחזקאל הלל צפת ומירון 
 055-6788517 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  מור מוסאי מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים
 052-5080177 אלי בוזגלונתיבות 

 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  - משפטים התש"פ –גליון מס' נ"ז 

 ב שלמות הדיבור והשמחה להם זוכים ע"י הודיה להשם –להודות ולהלל 

 ג מיהו המנצח את היצר הרע? מי שלא מתרעם על מידותיו של הקב"ה

 ד הזוכה לקבל הכל באהבה זוכה לשלמות הדיבור ושמחה לכל ימות השבוע

 ד על ידי שמחה והודאה עובר מבחינת עבד לבן –עבדו את השם בשמחה 

 ה הודאה להשם מתוך הנסיון ממתקת את הדין –נאמן עלי הדיין 

 ה לא מתלונן? כך יצא לך שם טוב בתורה

ֵפא  ׁשֹון ֲחָכִמים ַמרְּ רֹות ָחֶרב ּולְּ קְּ ַמדְּ  ו כוחה של מילה טובה –ֵיׁש ּבֹוֶטה כְּ

 ו והלוואי יזכה להם כל אדם –ארבעה חלקי שלמות הדיבור להם זכה רבי אליעזר 

 ז האחדות חשובה מאוד אצל השם יתברך ומגלה את מלכותו בעולם

 ח גילוי מלכות השם יתברך בעולם –כשאין ספק לא הולכים אחר רוב 

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

 ח א[ יש להזהר שלא להתרעם ולא לחלוק על רצון השם
 

הדיבור והשמחה להם זוכים ע"י הודיה להשםשלמות  –להודות ולהלל 

]ליקוטי מוהר"ן שהרב לימד אותנו לאחר 
שכשאדם רוצה ה[ -תנינא, תורה ב, אות א

להרגיש ולחוש את תענוגות העולם הבא 
לכך היא הדרך בעולם זה, פה בחיים חיותו 

כל הזמן לעבוד על הודאה ותודה להקב"ה 
 ,םבכל עת, אז הוא יתחיל לראות בטוב הש

ירגיש את נועם השם יתברך, ירגיש שכל 
, גם אם הם לטובתו המציקים והמניעים

יבין ויאמר  ,בבית או בשדה ולא שמעו ל
 '.וזה רצון ה' יתברך ,זה הכי נכון בשבילי'

אני לא 'בן אדם אומר לאשתו למשך כאשר 
יש שם קלות  ,רוצה שתעבדי במקום פלוני

, 'אני לא שומעת לך ,לאעונה לו ', 'ראש
והוא לא נכנס למשבר, לא נכנס ליאוש, 

רבש"ע תודה רבה לך שהיא לא אלא אומר '
כל הזמן וכך , 'רוצה לשמוע לי, זה לטובתי

 במקום לומר ,עובד על תודה והודאה
אנחנו לא  ,נמאס לי מהשותף הזה'

תודה אומר ', 'הוא לא שומע לי ,מתאימים
תודה  ,רבה לך השם יתברך על השותף הזה

ומע לי, זה מה שאתה רוצה שהוא לא ש
עובד תמיד על תודה וכך , 'השם יתברך

האמת, כי השם יתברך עושה ו כי ז ,והודאה
רק טוב, הכל טוב, השם עושה לכל אדם 

מה  יםיודעלהבין שאנחנו לא רק טוב,  נול
השם יודע מה טוב, כמה אנשים  נו,טוב ל

יהיה הכי דבר מסוים שהוא על היו בטוחים 
כגון בסוף רק נזק יצא מזה, ל, עבורםטוב 

משרה בעבודה,  ורוצה לקבל איזכשאדם 
והוא לא מבין שהמשרה הזאת תכניס אותו 

בטוח שהמשרה הזאת טובה הוא ללחצים, 
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צריך להאמין , אבל השם יודע יותר טוב, ול
 .השם יתברך רוצהבמה שבטוח ולהרגיש 

היצר הרע? מי שלא  אתמיהו המנצח 
 תרעם על מידותיו של הקב"ה מ

רבי לוי יצחק מברדיטשוב אומר "למנצח 
היינו מי שמנצח את היצר   – מזמור לדוד

כלומר  ,הרע שלא להתרעם על הקב"ה"
לא , ולהלחם יבלרהיצר הרע זה מהות כל ש

מי שמתגבר להשלים עם המציאות, אבל 
השם זה לטובתי 'לא להתרעם, שעל היצר 

ודה, כי השם שאשתי לא עוזבת את העב
איך אני מבין שזה הכי טוב בשבילי, אז 

"מי  מר הרב:', וכך אוחלוק על השם?א
לא להתרעם על ששמנצח את היצר הרע 

 ,על המקוםחלוק שלא יהיה ליבך  ,מידותיו
כמו שאמרו רבותינו כל מה דעביד רחמנא 
לטב עביד, ועל זה שזכה דוד לנצח את 

ור מזמלהיצר הרע וקיבל הכל באהבה, זכה 
השכינה באה לדוד ומזמרת מתוך שלדוד, 
זה הכי טוב ש אדם שזוכה לזה מבין ,גרונו"
קבל את מ, והעתיד שלתלוי זה ב ו,בשביל

נצח את היצר הרע, לא זוכה לזה באהבה, 
לא חלקתי אלא שמח ואומר 'עצוב,  הנהי

שזה הכי טוב יודע השם בודאי  ,על השם
 ',נכוןבשבילי, כך צריך להיות, וכך זה הכי 

 וכן על זה הדרך.

 קבע מועד לחתונה ב"ה, והבן שלאדם ש
אבא אני לא 'שבוע לפני החתונה אומר ו

בושה נוראית, כבר  ו, ז'רוצה להתחתן
, הילד אומר לכל המוזמנים חילקו הזמנות

לא זה סופי, אני זהו  ,'אבא אל תלחץ עלי
 ,רוצה לנסוע להודו' ,רוצה להתחתן עכשיו

והאבא רוצה לענות לו 'איך יתכן דבר כזה, 

צריך האבא למעשה  לאב !',אתה בן ישיבה
זה הכי טוב יתברך השם 'קבל את זה, ל

כנראה  ,תביישאאני נכון שבשבילי, 
צריכה ה ת, היהייתי צריך להתביישש

, וב"ה בעיתונות להיות עלי איזה כתבה
עשית לי, תראה איך אתה ככה במקום זה 

ם יתברך, לא חולק עליך טוב איתי הש
צריך להזהר ולא לומר דברים שרק  '.השם

לבנו לא אומר יכולים להחמיר את המצב, 
גמרת איתי, פעם הבאה אתה  ,תשמע'

שאתה רוצה להתחתן תתחתן לבד, אני לא 
ולמה, , זמן' עוזר לך כבר, לא מבזבז עליך

הכל טוב, אז זה מה שהשם רוצה, כי אם 
 ,לא מחליטאני תעשה מה שאתה חושב, '

 ,השם מחליט, אני לא חולק עליך השם
אתה יודע מה טוב לי, אתה יודע מה אני 

על תודה צריך לעבוד כל חייו אדם  '.צריך
תודה רבה לך השם ', להשי"ת והודאה

מר תודה יאלא אבל , 'שהתבטלה החתונה
אלא  ',למה שכנעת אותו?'על אשתו ויכעס 

האולם  .באמת ובלב שלם מודה לקב"ה
, צריך להפסיד 'פיצוי 'קחרוצה פיצוי? 

הכי פשוט מקבל את זה באהבה,  ?כסף
  .קבל הכל באהבה ובשמחהלשבעולם, 

אומר רבי לוי יצחק מברדיטשוב זה מה ש
 ...","מי שמנצח את היצר הרע לא להתרעם

 סכיםמהותו לא להכל היצר הרע 
לא אבל אדם צריך לקבוע בליבו ', לנסיונות

שם יתברך, זה הכי נכון, כך חולק עליך ה
, באה השכינה אליו ומדברת 'צריך להיות

מתוך גרונו, הוא מקבל את מה שהשם 
הכי נכון כך  ,כך השם יתברך רצה' ,רוצה

מתקשר אדם , 'בשבילי, הכי צודק בשבילי
לדווח על בעיה בחשמל, לחברת חשמל 
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כן ומיד עונים לו ', 'קר בבית ,אין לי מזגן'
לא מגיעים, למחרת  ,'מחר בבוקר ,כן

 ',?מגיעה אתה לא מלשוב ושואל 'מתקשר 
רק , 'מבטיח לך מחר ,מבטיח לך מחרושוב '

הוא מגיע לטפל ימים  הארבעלאחר 
הכי נכון בשבילי צריך להבין ', בבעיה

, לא אומר 'ימים בבית השיהיה לי קר ארבע
איך אתה  ?מה זה ,אין לך מילהלטכנאי '

לא  ,הכי נכוןזה כי הוא מבין ש, ?'מתנהג
אתה צודק השם 'חולק על השם יתברך, 

אתה  ,לא מתרעם עליךיתברך, ואני חלילה 
צריך להיות לי קצת צער בבית, שהחלטת 

בעיות או לי מחלוקות  ובמקום שיהיו
קצת קר עשית שיהיה לי אז בשלום בית, 

 .'לא נעים בבית, אני מודה לך השם יתברךו

הבה זוכה לשלמות באל כזוכה לקבל הה
 ושמחה לכל ימות השבוע הדיבור

אדם שזוכה לקבל הכל באהבה, ותמיד 
להגיע זוכה מודה להש"ית על הכל, 

זוכה שיאיר אור האמת  ,לשלמות הדיבור
השם שומע ממילא , ואז ו ובליבורבדיבו

שלמות תלוי באת הבקשות שלו, וזה 
כּו"כמו שכתוב  ,הדיבור ָברְּ ומר כך כל "כה תְּ

ואומר הרב וז"ל בלשון הקודש, תברכו 
 :והר"ן תנינא, תורה ב, אות ה'()ליקוטי מ

ִחיַנת  ַׁשָּבת ִּבבְּ ֻקָשר לְּ ׁשֹון ַהּקֶדׁש הּוא מְּ "ּולְּ
ך ֶׁשל ַׁשָּבת  ֵהא ִדּבּורְּ ַדֵּבר ָדָבר', ֶׁשּלא יְּ 'וְּ

ך ֶׁשל ֹחל" ִדּבּורְּ שממשיך את וכך זוכה , כְּ
בשבת לא  .השמחה של שבת ליום החול

ממילא צריך לחפש את השמחה אלא היא 
השבת זוכה למשוך את ע"י נמצאת, ו
 ,להתגבר על העצבות ךצריאדם השמחה, 

"ונסו לברוח מהעצבות, להבריח את היגון, 
 ,בטבעאצל האדם היגון נמצא יגון ואנחה", 

מסיר את ו על עצמושאדם עובד ועל ידי 
אז  ,להשם העובד על תודה והודאו ,היגון

ימות השמחה של השבת מתפשטת לכל 
השבוע  ותא מרגיש גם בימהווכך השבוע, 
אדם וכמו בשבת, בשמחת הלב, בשמחה 

הוא עובד כל הזמן כאשר רק לכל זה זוכה 
 תודה והודאה.

על ידי שמחה  – עבדו את השם בשמחה
 חינת עבד לבןבוהודאה עובר מ

צריך על כל דבר בחיים שמציק ומפריע 
אדם שכאשר אומר הרב ו ,להודות להשם

על אומר תודה ודיבור העובד על שלמות 
השם הוא "-הוא זוכה להבין שהכל, 

, אלא אין יצר הרעכלומר ש, "אלוקיםה
מרגיש את השם אומר חמי השם, הכל מר

אני הראיתי לך דין כי אני מרחם עליך, לו '
אדם , 'הבאתי לך קושי כי אני מרחם עליך

 ,לעבוד את השם בשמחהיכול שזוכה לזה 
דּו" ָנָנהה'  ֶאת ִעבְּ ָפָניו ִּברְּ ָחה ֹּבאּו לְּ ִשמְּ  , ּבְּ

עּו ִכי  , מה זה עבדו? עבד "יםקִ הּוא ֱאֹל ה'דְּ
עצוב, עבדים תמיד לכאורה אדם זה 

בחינת עבד מ רעובאדם איך וממורמרים, 
על ידי שמקבל באהבה ומודה לבחינת בן? 

  .ביובן אוהב את אהרי שלהשי"ת על הכל, 

מספרת על  (מ"ט מציעא)בבא הגמרא 
מעשה ברבי אליעזר וחכמים ותנורו של 

רבי אליעזר בן על הגמרא אומרת עכנאי, 
כל חכמי ישראל בכף שאם יהיו הורקנוס 
 ףבכרבי אליעזר בן הורקנוס ומאזניים 

ומספרת מכריע את כולם, השניה הרי הוא 
שורות של עשוי מעשה על תנור שהיה 

ה ה שאלה בהלכות טומאתאבנים והי
אם זה מטמא ה ,וטהרה אם נגע שרץ בתנור
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את כל התנור או לא? הגמרא אומרת שרבי 
אליעזר טיהר את התנור וחכמים טימאו, 

כל התשובות רבי אליעזר את והשיב להם 
, דבריך'עם לא מסכימים ונענה ' ,שיכל

עץ ונעקר אמר להם אם כך החרוב יוכיח, 
אמרו לו אין החרוב ממקומו מאה אמה, 

ם ראיה מהחרוב, אמר להם אמת מביאי
חזרו המים לאחוריהם,  ,המים תוכיח

התחילו לזרום מלמטה למעלה, אמרו לו 
אין מביאים ראיה מאמת המים, אמר להם 

החלו כותלי  ,כותלי בית המדרש יוכיחו
, צעק להם רבי בית המדרש ליפול עליהם

מנצחים זה את זה אם חכמים 'שע ויה
, כלומר שאמר 'בהלכה אתם מה טיבכם

 ',מה אתם מתערבים?'לכותלי בית המדרש 
לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ו' ,עמדו

, אמר 'ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר
, יצאתה בת קול יוכיחאם אני צודק הקב"ה 

הלכה אצל רבי אליעזר, שמה לכם 'ואמרה 
שהוא אומר הוא , מה 'כמותו בכל מקום

אמר רבי עמד , כולה בכל התורה ,צודק
, הגמרא 'לא בשמים היאיהושע ואמר '

מצא רבי נתן את מספרת שלאחר מכן 
אליהו הנביא ושאל אותו מה אמר השם 

 רגליועל על כך שעמד רבי יהושע יתברך 
אליהו ? אמר ואמר 'לא בשמים היא'

בשמחה שבאותה שעה אמר הקב"ה 
  ".נצחוני בני"

הודאה להשם מתוך  –מן עלי הדיין נא
 הנסיון ממתקת את הדין

רבי נחמן )שם, אות ו'( בליקוטי מוהר"ן 
רבי ואומר שסיפור הזה, מרחיב על ה

אליעזר כל החיים שלו עבד על תודה 
היתה לא זכה לשלמות הדיבור, ו ,והודאה

פעם אחת שהוא היה ממורמר על השם, כל 
החיים שלו רק תודה להשם, הגמרא 

שנתפס והעלו אומרת  בודה זרה ט"ז:()ע
למד שכך אותו לגרדום לתלות אותו על 

"זקן ]רב[ שכמותך תורה, שאל אותו התלין 
מכובד רב יעסוק בדברים בטלים", כלומר 

למה אתה מתעקש ללמוד תורה?  ,כמוך
, רש"י "נאמן עלי הדייןענה לו רבי אליעזר "

 ,השם הוא צודקשאמר הוא 'מסביר שמה 
"שפשעתי  ן רש"י, וכך לשו'אני פשעתי נגדו

צריך לתלות אותי, 'כך צריך להיות, לקוני", 
הוא התכוין במילים אחרות , 'פשעתי

, 'את הדיןעלי אני מצדיק 'להגיד לשופט 
אתה לו 'אותו שופט חשב שהוא אמר 

למרות שרבי  ,'צודק במה שאתה עושה
, השם בלבל אליעזר כיוון דבריו אל השם

עד שאמר אותו שופט השופט,  דעתו של
רק הודה  ,הואיל והאמנת בי פטור אתה

וכך היה נגמר, ומיד על הדין רבי אליעזר 
  .ורבי אליעזר כל חיי

 כך יצא לך שם טוב בתורהלא מתלונן? 
שהוא אמרו רבותינו )פרקי דרבי אליעזר( כ

והיה לו  ,התחיל ללמוד תורה היה מתענה
נן, אמר לו לרבי יוחעלה ריח פיו  ,ריח בפה

רבי יוחנן לרבי אליעזר מפני מה יוצא ריח 
"אליעזר בני, כלום סעדת היום", רע מפיך? 

כשם שיצא לך "לא ענה לו, אמר לו שתק ו
, "ריח רע מפיך, כך יצא לך שם טוב בתורה

אמר לו היום אתה סועד אצלי, אמר לו 
, אמר לו מי אצל אכסניא שליכבר סעדתי 

שאל ן חנניה, שע בו? אמר לו רבי יההוא
סעד אליעזר האם אצלכם ע ושרבי יהאת 

רצה רק כלום, היום? אמרו לו לא, לא אכל 
לעבוד את השם יתברך, לא התלונן כלום, 
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מעשירי הדור, הורקנוס, אבא שלו היה 
ולא נתן לו כמו שאומרים, רדר אליימ

כי הוא הלך , הדיר אותו מנכסיו כלום
למורת רוחו של אביו  ללמוד תורה

והוא קיבל זאת באהבה והלך , הורקנוס
כל החיים של ללמוד תורה מפי רבותיו, 

תודה והודאה מלא ברבי אליעזר היה 
, ואם מצדיק את השם בכל דרכיולהשם, 

וציא המה ש ,כן הוא זכה לשלמות הדיבור
הוכיח להם ששלמות וזה אמת, מפיו 

  .מרפאוהדיבור זה דיבור מפרגן 

ׁשֹון ֲחָכִמים ֵיׁש ּבֹו רֹות ָחֶרב ּולְּ קְּ ַמדְּ ֶטה כְּ
ֵפא  כוחה של מילה טובה – ַמרְּ

יש אדם שמדבר כדורבנות ושיחתו לצערנו 
מיד מי דבר ברגע שהוא מתחיל לריב, 

, ומרגיש כאילו מישהו רב איתשעומד מולו 
יש אדם שמדבר איתך דיבור לעומתו, אבל 

אדם לדוגמא , דיבור מרפא ,של צדקה
במקום  ,ו לא הכינה אוכלאשתשרואה ש

מאוד  הילדיםלהתמרמר אומר 'אני בטוח ש
ועל זה אמר שלמה המלך , 'עייפו אותך
ׁשֹון )משלי י"ב( " רֹות ָחֶרב ּולְּ קְּ ַמדְּ ֵיׁש ּבֹוֶטה כְּ

ֵפא אני 'רבי אליעזר אמר להם ו ",ֲחָכִמים ַמרְּ
, זה יותר מכסף, 'זכיתי לדיבור של צדקה

ו זה מילה טובה למישהאומר שאדם כ
 והיה נותן לאם יותר מכסף, שווה ערך 
כמו  ולא היה משמח אות יםמאה שקל

, אנשים לואמר שמילה טובה אותה 
אם זקוקים למילה טובה, לחיוך ולפרגון, 

נתת לו מילה טובה החיית אותו, נתת לו 
)חולין אנרגיות, הגמרא אומרת וכוחות 

מודו קשה עליו יראית תלמיד של"אם   ל"ב(
בשביל מצליח בלימודו[ לא ]כלומר כברזל 

זה לא כלומר  ",רבו שאינו מסביר לו פנים

בגלל שאין לו שכל, אלא בגלל שאין רבו 
מילה , מאיר לו פנים, לא נתן לו מילה טובה

, לתת לו לא בגלל שהוא חייב ,טובה באמת
אלא רוצה לתת לו מילה טובה, מכיר בערך 

ראה ודאי ילה טובה, לו מי ןנתשלה. אם 
  .התלמיד הזהמה יהיה מ

משרד החינוך אמר שיש ילדים בת"ת שלנו 
 פרחים, למה הזי, אן'רק ריטליעליהם '

תחבקו '? אמרתי לרבנים לעשות להם כך
שלם לכם אתאכלו איתם פיצה, אני  ,אותם

 כך הם עושים הרבניםו ע"כ', שעות נוספות
א וב'צהריים ה, לוקחים אותם אחרי שלנו

איזה תלמידים, ישתבח שמו , 'נאכל פיצה
לת"ת מוריד דמעות כשאני מגיע כל פעם 

מילה ואהבה וחום הכל על ידי  .מהתרגשות
טובה, מה אנשים צריכים היום? מילה 

לא טוב, מילה של חבר אדם רוצה טובה, 
מנהל, מילה של איזה לא של ושל בוס 

בנויה כך גם עם האשה, היא  .חברות
 ,היא החברה שלך בחייםאיתך, לחברות 

 ,ילדים יעזבוההיא תהיה איתך כל החיים, 
כל לתהיה איתך אבל האשה  ,כולם יעזבו

  .החיים

ארבעה חלקי שלמות הדיבור להם זכה רבי 
 כל אדםלהם יזכה והלוואי  –אליעזר 

נחזור לדבריו של רבי נחמן על רבי אליעזר 
להם אומר , דבריו בתנורו של עכנאיעל ו

', זכיתי לדיבור של צדקהאני 'רבי אליעזר 
חרוב? אותו מה זה ומי יוכיח? החרוב, ו

שנוטעים אותו מרגע חרוב הגמרא אומרת 
ומי שנוטע כלומר שבעים שנה נותן פירות, 

אלא נוטעו אותו לא על דעת לאכול אותו 
לאכול, שהוא לא  על דעת לתת לאחרים
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, כמו חוני לאכול ממנו שבעים שנה יזכה
המעגל שנטע חרובים בשביל הנכדים שלו 

'אני פה לא שיהנו מזה, אז החרוב מסמל 
רבי ם הלאומר ו, 'בשבילך אלא –בשבילי 
 ,תאמינו לי ,אני מושלם בדיבור'אליעזר 

ומוסיף , 'זה השמחה של השם ,הלכהה ושז
)שבת קנ"א( רבי נחמן את הגמרא על כך 

כי אתי "שאומרת שאמר רבי חייא לאשתו 
עניא אקדימי ליה ריפתא כי היכי דלקדמו 

כּו'לבניך  ַגל הּוא ֶׁשחֹוֵזר ָּבעֹוָלם ..וְּ ", ַגלְּ
אל  ,את רואה עני שמתקרבכלומר 'אם 

תני ותוציאי אלא מיד תחכי שיבקש לחם 
הילדים שלך יהיו כשגם אמר לה ולו, 

למה תו 'אשרעבים יתנו להם, אמרה לו 
 ',הם יהיו עניים?אמרת שלמה ללם, לק

יום  ,אמר לה הברכה והעשירות זה גלגל
את חייב לעבור  ,עשיראחר אחד עני יום 

הוא שחוזר בעולם, גלגל  ,זההמסלול ה
אלו הבנים ואומר על כך רבי נחמן, ש

כשאדם פעם הבאה, בו אהנשמות שיבו
ליתן  האם זכ ,פעם הבאה לעולםיבוא ב

יתנו לו אוכל וא גם הבקש שיכ לאחרים
, א"כ אומר להם רבי אליעזר תדעו רהמ

בגדר שלמות הדיבור לכם החרוב יוכיח, 
 אמרו לו אין מביאים ראיהשל צדקה, ו

  מחרוב.

בגדר הוא של רבי אליעזר הדיבור השני 
מיד שהוא מדבר להשם יתברך כ ,תשובה

אמר להם הנה וזה ש ,הוא מוריד דמעות
תמיד אני  ,יוכיחותוכיח, המים המים אמת 

לא , "שפכי כמים ליבך", ושוב בוכה להשם
אמר להם כותלי בית  לקבל דבריו, רצו

הפן השלישי של  ושזהיוכיחו, המדרש 
שלמות הדיבור, שזה השפע שאדם מוריד 

אנשים  ,נקרא דיבור של עשירותה ,לעולם
הברכה והוא מברך אותם , ובאים אליו

אף פעם לא חולק הוא שמשום ת, יממתקי
 ',ובתיהכל לטמבין תמיד ' ,על השם

שהוא מברך כשאדם זוכה לזה תמיד וכ
הוא מביא לו שפע, לכן כותלי אחר אדם 

מקום  ",תל פיותבית המדרש נקראו "
שאנשים פונים וכן כפונים אליו, שהכל 

משפיע עליהם היה לרבי אליעזר והוא 
מכותלי  שפע, אמרו לו אין מביאים ראיה

שאמר רבי הדבר האחרון  .בית המדרש
ע"י בת שהשם אמר  ,קולבת אליעזר הוא 

ה לכם אצל רבי מ"שהוא צודק קול 
זה הפן אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום", 

מלכות "דיבור של מלכות, בגדר  ,הרביעי
היה תמחליט מה צדיק שזכה לזה , ש"פה

 ,השם עכשיו תעלים עין'ההנהגה בעולם, 
, בבחינת 'צדיק גוזר ועכשיו כך' עכשיו כך

בתנאי זה  -והשם מקיים', ומלכות פה 
שהוא אף פעם לא מתלונן על השם, הוא 

לך ומושל על הפה שלו, תמיד אומר ומ
זוכה שאדם זה תודה על הכל, להשם 

 . למלכות פה

האחדות חשובה מאוד אצל השם יתברך 
 ומגלה את מלכותו בעולם

בקנה שיש שש טבעות מבאר הרב בהמשך 
ָקֶנההנשימה, " ָקִאין דְּ כנגד שש ", ִשת ִעזְּ

כמו ששלמה המלך וכסא השם, במעלות 
בדיוק כמו הכסא של מלכותו בנה את כסא 

רבי אליעזר רצה להוכיח להם כך השם, 
שהוא שולט גם על ההנהגה של מלכות 

כשם שהוא שולט על שלמות הדיבור  השם
, אמרו לו שש טבעות שבקנה של אותם
שלמות את יש לך  ,אתה צודקחכמים, '
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אופנים אבל הלכה לא ה תהדיבור בארבע
רבי נחמן למה לא פסקו ואומר , 'כמוך

יותר חשוב שעונה הרב ו ,הלכה כמותו
שרבים בעם ישראל להשם האחדות 

יותר מהאמת, שיש  מסכימים לדעה אחת
דעים בין אנשים זה מגלה ותמימות אחדות 

, ביותר את מלכות השם יתברך בעולם
יחיד ורבים הלכה כרבים, השם אחד ושמו 

שנה את אני ר השם 'אכביכול אומאחד, 
 .'ההלכה להיות כמותם

גילוי  –כשאין ספק לא הולכים אחר רוב 
 מלכות השם יתברך בעולם

שאל את רבי יונתן שמלך אחד  מסופר על
רוב העולם הולכים אחרי 'אייבשיץ 

אז למה אתם לא מתבטלים יחיד  ,הנצרות
את הוציא הרב  ',ורבים הלכה כרבים?

נעשה את עצמנו ' ,ואמר לוהחוצה המלך 
ואז  ',כאילו אנחנו רואים כל מיני מלאכים

 כל העוזריו, 'יפה... איזה מלאך'המלך אומר 
אם המלך אומר ככה לעצמם 'המלך אמרו 

שלא יגידו שהוא משוגע אז כולם אמרו 
 ,גם אם אין כאן כלום', אמרו 'איזה יופי'

 ...'רואיםאנחנו לא והמלך רואה אולי 
, קרא 'איזה יופיעומדים ואומרים 'וכולם 

אמר לו ולו רבי יונתן אייבשיץ למלך לצד 
 ,אתה רואה? מתי הולכים אחרי הרבים'
השם ששיש איזה ספק, אבל שאין ספק כ

אחד ושמו אחד, שרק השם יכול לברוא 
, לכן 'אז לא הולכים אחרי הרוב ובריאה כז

לא כמה חשוב שאדם לא רב עם בני אדם 
כל שמהבעש"ט אומר  ,נוקם ולא נוטר

השבטים בחרו רק את אפרים, כי הקדימו 
 את אפרים לפני מנשה ומנשה לא קינא

זה שווה הכל, שבן ו, ואפרים לא התנשא
שאם אדם אף פעם לא מקנא ולא שונא, 
 כך השם החליט זה הכי טוב בעולם.

 

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

 יש להזהר שלא להתרעם ולא לחלוק על רצון השםא[ 
בדיוק בערב שמונה שעה בבבקשה הרב ' ואמרו לו לקחו אותי לאיזה חתונהמספר הרב: 

אפילו חתכתי  ,, הגעתי בשמונה'אנחנו מבקשים ממך ,דקה לא לאחר ,תהיה בחתונה
איך  ,תראה מה זה'עד תשע ורבע לא נכנסו החתן והכלה, אם הייתי אומר אבל שיעור, 

אני חולק על השם, השם הבין שטוב לי להיות פה שעה למעשה  ',ביטלו לי את הזמן
אם אני עכשיו באולם חתונות, שאני צריך קצת לשמוע מוזיקה  ,ורבע, כך השם הבין

גם הייתי כך  .אני לא מתרעם על אבא של החתן אלא על השם ח"ושה למעמתרעם 
האם  .שעה ורבע הייתי שם, לבסוף רבע שעהשאהיה שם למשך חשבתי מילה, בברית 

תרעם על השם, תודה לך השם יתברך, אני צריך להיות כאן אאני ש? ח"ו על כך תרעםא
היה כאן אז א ,ורבע היה כאן שעהאהיה כאן, אתה החלטת שאני אאני אז שעה ורבע 
     תחלוק עליו.אסור לנו  נויודע מה טוב להשם  ,שעה ורבע



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

 

 ט  

 

 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 בארץמגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה 

 אייל עמרמי שליט"א מורנו ורבינו הרב
יתברך כל  ה'יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא  ה'ש

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

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

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

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

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

 ביתו  הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

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

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

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

 אכי"ר
 

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

 

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

 יעקב בן רוחמה ציפורהמשה , 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 שמחהלרפואת הגוף והנפש, 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביג, שרה בת לולו, בשרה
לילך בת רחל  הלא, אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהה, לאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבוב

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

אורן בן שולמית, מרדכי אוחיון, מיכאל בן  ,אברהם ניסים הי"ולה"ה מחזיק תורה וחסד ר'  להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, תאיר בן שרון בן רבקהמרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

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

שירי דנה ומיכל בנות אסתר , מור מרים בת אביבית, יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנהניאלה שרה, דבן 
יהודה ואיריס אזולאי אסתר,  , מזל בתאילנה בת אסתרה לזיווג הגון, לאה בת ציפור, לתשובה שלמה וזווג הגון

 ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  רחל שרה בת רוחמהלזרע קודש,  לילך בת רוחמה, ובני ביתם
 גילי בת אווה, טליה בת אילנית מרים, זניבת דמרים אילנית , שילת בת מזל, אבי ואסתי ובר דוד מלכה

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון אברהם מצליח בן פרטונהשלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת
, יצחק בן עזיז בן שוקת , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה,חיים בן קדן

 ,רפאל בן עליזה ,ליזהיצחק בן ע ,שחר רפאל בן סימה ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה עליה, דוד בן עליה,
יוסף  ,משה זנזורי בן מנטנה ,עמוס בן רחל ,יגאל בן רחל ,משה בן גיטה ,אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל

, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר, וידל יפרח בן רחל, ונתן שמעון בן אליס, ירבי דוד מחלוף ,ג'וילי בן שמחה
חביב , יצחק בן אבנר, מאיר בן צ׳חלה, יצחק בן ציפורה, שלמה בן לאה, שלמה ראובן בן ירוחם, שלום בן שרה

, מרדכי אליהו בן אסתר, יוסף לוגסי בן אסתר, מוריס משה בן אסתר, אליהו לוגסי בן אסתר, לוגסי בן אסתר
שרה בת פאני, רחל מוריס בן סביחה, , שמעון בן מזל, ישראל מלכה בן חוה אביבה, שלום אזולאי בן מינה

סילביה סולטנה בת , אסתר בת חסיבה, פוחה בת שמחהבת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  אפרת
חדווה , ציפורה בת יוכבד, אסתר גואטה בת מארי, רחל בת פלורין, מזל בת רבקה, חנה בת לאהז"ל,  אסתר

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