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ן ו ומר ש ו דה  ו יה ו ים  ל ש ו יר רץ  הא כז    מר
ץ  פ י ח  052-6511643 דביר אלון אבנ

 050-4177727   משה הלוי אדם
ור ז  054-7330809 ליאור עברי  א

זר ע י  054-9739732 אור יוסף  אח
עקב י אר   054-5763240 דוידי    רתומ ב

מש ת ש י  052-7601828   מרדכי אוחיון ב
י ברק  050-2909702 בן סעדה בנ

ים ת   058-3228711 מאיר ג'ורג'י   ב
אב ז ת  ע  052-3979371 אליעזר  גב

ל  א ו מ ת ש ע  054-2133280 רפאל  גב
 050-6500565 יני יצחק עגדרה 

יבנה ן   052-2750784 יוסי מזרחי  ג
יה  ל צ  054-7230035 עומר הר

ן ו ל ו  054-5912934 אורן  ח
ים  א ונ מ  052-4624432 נאור חש

ת י ן קר ו ט ס ז ל ים-ט ער  050-7990060   יעקב  י
 054-2919221 עמית   יבנה

ים ל וש  052-9695044 ירון   יר
א סב פר   054-3253799 אברהם   כ

וד  052-6440654 יוסף   ל
ו ימ ןד י פר-ע ס ת  י  054-9139138 חיים חוגי  קר

ים ומ אד לה  ע  053-5257533 רועי אור    מ
ונה י צ ס   054-2639782 דוב    נ

ל  א ו מנ  053-3159033 ברוך וקנין  ע
ץ  ס כ  054-8453014 דוד   אברהםפרד

ן  ו עקר ת  י  053-2466221 אבישי משה  קר
ן י ע אש ה  052-5002090 הראל  ר

ון י צ ל ן  ו אש  054-7453096 אלמוג ר
ת ו וב  054-2390447 אזולאי   תןאי רח

לה מ  055-9193148  חדש  שי אוחיון   ר
ן ת ג מ ו ר ונ א ת  י  053-3139506   עמרם וקר

והם  050-4535354 גיא בן עמי  ש
יב אב ל   053-3145436 מאיר   ת

עקב( י וכב  ן )כ יו צ ל   050-3564444 עמית  ת
ע ו  050-9945999 אורן זנטי   תק

ן ו ץ צפ   האר
א יב עק ור   0387884-540  חדש  אייל מסיקההרב   א

ן א ת ש י  055-9191732 חגי   ב
ו י יבה הקר סב וה  054-2399998 מרדכי אוחיון  ת 

 058-3297724  חדרה
פה  י  058-3888899 אהרן חזן ח

יש   052-6712369 יצחקי  םותחר
ור ז א וה עם   054-7999768 נתנאל   יקנ

ל א י מ  052-9592085 עידן רפאל  כר
מק ע ל ה  054-4469746 שלומי אוחנה    מגד

ת ו עינ מ מק ה  050-5068768 ח אלמלימעוז  ע
יה   054-4281773 ערן נהר

יה תנ  054-4320790 שמרון רוזנצויג   נ
ו   050-5798510   אלקובי  משהעכ

לה  ו פ  054-6467078 אלי אסולין  ע
ן   ו יר ומ ת  פ  050-4137999 יחזקאל הלל  צ

ונה מ ת ש י  055-6788517 עמוס אליה   קר
ים ס  058-3245227 יום טוב טוני  רכ
י  מ ו ל  053-5882799 יובל  ש

םרד  ץ ו   האר
ים  פק ו  052-8160291 בוזגלו  חיים א

ת  ל י  053-8819827 שרון   א
וד  054-5569267 ציון כהן  אשד

ן ו ל  053-2823666 נדב משה   אשק
ע  אר שב  052-8847778 אלמוג סרוסי  ב

ונה  מ י  054-8405397 בן שושן  ד
יה זרח ושב   050-5922001 אברהם   מ

וחה מנ ושב   052-7277213  מור מוסאי  מ
וחה ו ושב ר  050-4304342 די מישאל וא מ

מים  ל ת ושב   050-8941515 מ
ת  ו יב ת  052-5080177 אלי בוזגלונ

 052-7186779  חדש  רחמים  ערד
ת ת ג י  050-6656562 אביהו שקלים  קר

י אכ ל מ ת  י  052-6494317 ניסים  קר
ת  ו  050-6462038 בנצי אליה שדר
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ס  ל ' אנג ס  ו  1-818-4067128 טל   ל
י  מ א י  1-910-9640474 שבי   מ

י ורק ונ  1-651-2464179 יוסי   י
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פ –גליון מס' ס'  התש" ם   - כי תשא  ענייני ה  תוכן 

 ב  מביאה לרחמי השם ומרחיבה את הפתחים   - בחינת צדקה אמיתית 

ִיְך  ה ְבַאְרְמנֹותָׁ ְלוָׁ לֹום ְבֵחיֵלְך שַׁ  ג מעלת החי בשלום עם כולם –ְיִהי שָׁ

 ג יוהחי בשלום עם כולם מסמא את עיני המקטרגים והמשטינים על

 ד אפילו עובדי עבודה זרה ושלום ביניהם אינו יכול להם -שלום שקול כנגד הכל 

 ד כל מקום שיש שלום אין רע בעולם יכול ליפול עליו -כל נתיבותיה שלום 

 ה חייב לעבור מרירות בשביל השלום, אבל כדאי לסבול הכל כדי לא להיות במחלוקת

 ה אל לא לאדם לפחד משינוי כי כידוע כל ההתחלות קשות

ח תַׁ פֶׁ ת הַׁ בֶׁ ְרחֶׁ ת ּומַׁ חַׁ ה פֹותַׁ קָׁ ְצדָׁ י הַׁ ה ֲאזַׁ קָׁ ה ְונֹוְתִנין ְצדָׁ ח ְבֵאיזֶׁה ֲעבֹודָׁ תַׁ עֹוִשין פֶׁ  ה ְכשֶׁ

ֲעִשים טֹוִבים ִדיִקים מַׁ ל צַׁ ן שֶׁ ר ּתֹוְלדֹוֵתיהֶׁ  ו ִעקָׁ

 ו צדקה שבאה בשעת הקושי עוזרת לפתוח פתח ולשבר את אותו קושי

 ז הרוצה לזכות להצלחה ניסית וסייעתא בשמיא יתן צדקה כראוי

 ז הדבר הזה ]צדקה[ שאדם נותן יזכה שתהיה לו הצלחה ניסית בגלל

 ז צריך להתלהב במצות הצדקה, וזאת נחמתו, שכתוב עליה והלך לפניך צדקך

 ח אין כלי מחזיק ברכה אלא השלום

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

 ח מזמור לתודה סגולה ללידה קלה –טוב להודות להשם ומצווה לפרסם את הנס א[ 
 

ה אמיתית  ק חינת צד ם  -ב חי פת ה ה את  ב חי ר ם ומ הש חמי  ה לר מביא

ן תנינא ")ליקוטי מוהרלימדנו הרב כמו ש
הובאו דבריו בגליון ו( ', אות א'תורה ד

זוכה לכל  עוסק בצדקה כראויהקודם, שה
מעלות הצדקה שהובטחו על פי רבותינו, 

על האדם נגזר אם אפילו וכמו שאמרו, ש
ממש אלא  זה דום לב, שונה, לא אימיתה מ

יאכלו   ,שיחתכו את גופול"ע,  מיתה משונה  
נתן צדקה הוא  אבל  אריות,  או  אותו זאבים  

מתי אדם אבל   .ממיתה משונהלהנצל  יכול  
זוכה להפיק את מירב התועלת מהצדקה? 
רק אחרי שהוא שיבר את האכזריות שלו, 

מידתו של הקב"ה, כמו שאומר היא שכך 
ל -, מי א'ומר דבורה, פרק אהרמ"ק )ת

ב, סֹוֵבל כמוך( שהקב"ה הוא " ְך נֱֶׁעלַׁ לֶׁ מֶׁ

ְעיֹון ֹּלא ְיִכיֵלהּו רַׁ ה שֶׁ ְלבֹון מַׁ אדם אפילו , "עֶׁ
 עושה עבירות הקב"ה ממשיך להשפיע לו

אפילו אדם, וכל כך צריך להתנהג , טובה
מחזיר ופלוני פלוני עשה טובות להוא אם 
פסיק, אלא  י  אנצריך האדם לומר 'רעות,  לו  

כך  '.משיך לעשות לו טובותאאלא אני 
אדם צריך לתת צדקה כי לימדנו הרב, ש
א , ולהעני שמולו ,פלוני הוא מרחם על

של עצמו ורוצה על המצפון שמרחם בגלל 
באמת, מרחם על הבריות אלא , להשתיקו

הוא ממשיך לא יפה  ואלי יםמתנהגכשגם ו
ומלס ם הלאדאם יבוא למשל,  .רחםל

יופי מגיע דם מנגד יאמר 'אוה ו,ויקלל אות
מעיד שאם היה תורם , זה 'לו שהוא סובל
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שר אך כאתיים, ירחמים אממלא לו זה 
והוא רע  ורואה שמישהו עשה לאדם 
, זה נקרא ששבר את מנגד הלו טובמחזיר 

יש ש ,, כמו שאומר הרמ"קהאכזריות
אנשים שעושים עבירות ולא חוזרים 

כועס עליהם מרוב  בתשובה והשם לא
 לנהוג, כך גם אדם צריך ו עליהםרחמנות

פלוני כעס עלי, פלוני פגע בי, , 'ולומר
אותו ברחוב אני כשאני אראה אפילו כך 

 טובו של השםוילמד מ  ',שלום יפהומר לו  א
 .ללא גבולותרחמנות , יתברך

ש   ְך  ֵל ֵחי ם ְב ֹו ל שָׁ ְךְיִהי  ִי ְרְמנֹותָׁ ה ְבא  וָׁ  – ְל
לת  חי מע ם ה ול ם כ ם ע ו ל ש  ב

מעשה שקרה באחד על  מספר הרב
בן אדם : הגיע אלי השיעורים האחרונים

הרב אני רוצה לדבר 'לי  אומרולאוטו 
ומבקש , לספר לך יש לי משהו פרטי ,איתך

תחשוב טוב לפני שאתה עונה לי, כי מה ש
, הלכתי איתו 'שאתה אומר לי אני עושה

ך עם הלאח שלי ' וכך הוא אומר לי:לצד, 
 ,שש שנים אמא שלי בוכה בבית ,אשתי

ראיתי כך כשאיך אח עושה את זה לאחיו? 
אחי, עם ו עכשיהיא והתגרשתי ממנה, 

מה ואני שש שנים שונא אותו וחושב 
אני צריך ללכת האם , לעשות איתו

', סיפור נורא ואיום, עניתי להשלים איתו?
מי לקח לך את שהרי  ,ברור לי שכן :לו

לא אחיך, אתה  יתברך, השםזה אשתך? 
היית צריך להיות מת, לא לדבר איתי, השם 

 ראה שאתה אדם טובאבל גזר עליך מוות, 
וכך הוא את הבית  וחריב לאאמר אני ו
שאר חי, והוא ביקש מאחיך לעשות את יי

היית אולי אם לא וזה כדי שתשאר חי, 
ענה לי אותו יהודי:  .מתחת לאדמהעכשיו 

  .בטוחאמרתי לו:  ?',אתה בטוח'

אני רוצה להגיד לך משהו, ד אמרתי לו: עו
לֹום עה"פ "כתוב בחתם סופר ש ְיִהי שָׁ

ִיְךְבֵחיֵלְך שַׁ  ה ְבַאְרְמנֹותָׁ , תהילים קכ"ב()" ְלוָׁ
אם אתה תהיה בשלום עם כולם, אתה 

אחרי מאה ועשרים  בקברבטוח תהיה 
כך כותב החתם סופר "כתיב יהי  שנה.

, הארמון שלום בחילך שלוה בארמנותיך
קבר קוראת להוא הקבר ]הגמרא במו"ק 

ארמון[ וארמנותיך הוא אותיות ארמון 
אם האדם י שלום בחילך, היאם כן מתך, 

מות מובטח לו שי ,חי בשלום עם כולם
הכל שמאמין אדם שולזה מסוגל בשלום", 
החתם סופר עוד אומר , יתברך זה השם

ה ִמן" עָׁ יָׁה רָׁ ִּתי חַׁ ץ ְוִהְשבַׁ ָארֶׁ  –)ויקרא כ"ו(    הָׁ
השבתי חיה, מרמז על הקליפות להשבית 

  .אותם ולבטלה ממך"

לם מסמא את עיני  ו ם כ ם ע ו ל ש חי ב ה
ם רגי קט מו המ ו ה לי ם ע  שטיני

אדם של    הנפלאמעלה  על  , יש לדעת  בנוסף
שבכך הוא הקב"ה אומר  ,וםחי בשלה

עושה חושך על כל מצרים, כל המקטרגים 
לא  ,ריםונהיים עיוכביכול כל המשטינים ו

שון רמז מלוזה נ, את האדםמוצאים 
ִים וִ " סוקהפ מַׁ שָׁ ל הַׁ ל ְנֵטה יְָׁדָך עַׁ ְך עַׁ יִהי ֹחשֶׁ

ִים ץ ִמְצרָׁ רֶׁ אומר החתם סופר (,  ')שמות י  "אֶׁ
כמו שהשם עשה שלום בין שני ניגודים, 

עשה שלום ם ומהם נבראו השמים,  אש ומי
כך הוא כלפי ארץ מצרים, ניגודים,    ניבין ש

ומי זה ארץ מצרים? כל המשטינים, יש 
אבל אם האדם חי מגזל? שנברא מלאך 

שבניגוד אליו, כך   בשלום כמו השם, עם מי
. רבותי ואותיכול למצוא לא אותו משטין 

האם הוא ור שווה משהו? ושוטר עיהאם 
לרדוף ולעצור אחר פושעים? ודאי יכול 
שום דבר יכול לעשות לא הוא  !שלא
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סה"כ ?  שזוכה לכך ה האדםמה עשו,  בנידון
  .הניגודבייחוד עם וחי בשלום, 

ל ד הכ ל כנג קו ש ום  ל די  – ש וב ו ע ל פי א
ש ו רה  ז דה  ו םעב לה ל  ו ו יכ ם אינ ם ביניה  לו

לכן אמר החתם סופר, שאם האדם יחיה 
הוא עוד יזכה בשלום עם המתנגדים אליו 

חד, שכב בקבר בלי שום פלראות איך הוא י
 ,מה אומרים לנפטר? 'עליו השלום'הרי 

'עליו הסוכה'  ,'עליו התורה'למה לא נאמר 
גן עליו, כול להשלום יהרק  להורות שלמה?  

אם הוא חי בשלום זה יגן עליו מכל ו
נמצאים למעלה, ההמקטרגים והמשטינים 

כאשר אומרת )כתובות ק"ד( לכן הגמרא 
אדם נפטר מהעולם שלוש כיתות של 

ינוחו על  ,בשלוםבא מלאכי השרת באות '
עד   ,הולך נכוחו בשלום'  ,משכבותם בשלום

'אפילו עובדי עבודה זרה שאמרו חז"ל, 
תהיה לא  ,לום ביניהם אינו יכול להם'וש
 דשלום ביניהם אף אחאם  ריטה אחת,  ש  ול

עם יכול לנסוע אדם , םלא ישרוט אות
לא ושמן על הכביש עם אופנוע בגשם 

אתה הולך  :יהודיאמרתי לאותו כך  .חליקי
משלים איתו, אמר לי: ועכשיו לאחיך 

לו: עניתי עכשיו אני הולך לחבק אותו, 
: אני הולך עוד אמר לי אתה צדיק אתה,

בזכות אח שלי עכשיו שלאמא שלי לומר 
הכל השם  ,אני עכשיו לא מתחת לאדמה

  .לטובתי עשה לי

ם עה"פ " ְבּתֶׁ ץ ּוְשכַׁ ָארֶׁ לֹום בָׁ ִּתי שָׁ תַׁ ְוֵאין ְונָׁ
ֲחִריד אומר רש"י הקדוש )ויקרא כ"ו, ו(  "מַׁ

מכאן  –ונתתי שלום בארץ וזה לשונו: "
א אומר וכן הו ,שהשלום שקול כנגד הכל

ה( עושה שלום ובורא את ")ישעיהו מ
אין ערך ש ,אומר הפלא יועץוכך  ",הכל

בעולם ששווה להפסיד אותו בשביל 
לפי ש  ,רבי אליעזר פאפואומר  לכן  השלום,  

 ,ה בווגודל מעלת השלום ולפי הערך השו
אף אחד  ם.לוהש שווה לסבול הכל בשביל

לא בעולם הזה לאדם ל להתקרב וכלא י
והזוכה לכך לא צריך , ולא בעולם הבא

 .חי בשלוםמפני ש ,לפחד לפני מיתתו
מה, צריך לא משנה  ו, צחקו עליו,  עלי  ולגלג

מגיע לי, הוא צודק  ,הכל משמיםלחשוב '
  וכו'.. מה שאמר עלי

ם ו ל ש ה  ותי ל נתיב ל מ – כ ום כ של ש  שי ם  ו ק
ליו  ל ע ו פ לי ל  ו ם יכ ל ו רע בע ן   אי

"כל מקום שיש   ,איתמריהאומר רבי אליהו  
 ",שלום אין רע בעולם יכול ליפול עליו

ם מביאי משמים,אדם רוצים להעניש שכ
לו מריבה עם מישהו, ואז מענישים אותו, 

'כל נתיבותיה  ן משהו יותר מהשלום,יא
שלום' למה יש תורה בעולם? שנלמד 

לכן , נו, גזל אותנולחיות עם מי שגנב אות
ושלום ר"ת שלום ממשיך הרב ואומר "
 חי בשלוםאדם ה ",למקום ומנוקה מעוון

הו י, כך אומר רבי אלהוא נקי מעוונות
"ונמצא שהוא ומסיים ואומר , מריאיתה

ושלום  ,שווה עם בוראו ומנוקה מכל מום
 .תיו"ור"ת שמירה לעולם ומנוקה מעוונ

את  וגנב ללכן אם רואה אדם שפלוני 
 כסף, מי אמר לו וגנב לחלילה, או  ואשת

, ועליו לקבל זאת ? השם אמר לושיגנוב
הבן 'אחד אמר לי יהודי  ולחיות בשלום.

, השם אמר לו 'אבנים ברחוב שלי זרק עלי
לזרוק עליך אבנים, אל תשנא אותו, תחיה 
בשלום עם כולם, אין מריבה עם אף אחד, 

ם ְוֵאין " .השלום שקול כנגד הכל ְבּתֶׁ ּוְשכַׁ
ֲחִריד הבעש"ט אומר  ,)ויקרא כ"ו, ו'( "מַׁ

 ,י בשלוםמי שחעל הפסוק, שהקדוש 
לא צריך לקרוא ק"ש על המיטה כי כביכול 

וז"ל הבעש"ט ו, ב לא יוכל לגעת אף מזיק
על  קריאת שמע"ולא תצטרכו לקרוא 
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חרב  אנקר קריאת שמעכי  ,מיטתכם
זה שנאמר חרב לא תעבור ו ,פיפיות

  ".בארצכם

ם ו ל ש ל ה שבי ות ב ר רי ר מ ו לעב ל חייב  , אב
י  דא די כ כ ל  ל הכ ו ללסב ח ות במ להי א  קת ל  ו
ר מרירות וחייב לעבשאומר רבי נחמן  אבל  

כגון אדם בשלום, באמת בשביל לחיות 
שותף הזה מרמה אותי, לא נורא שאומר 'ה

אדם  יקוםואם , 'וםחיה בשלאהעיקר אני 
? זה שגונב ומרמה וכו'ישאל ומה עם ו

האם ? אלינוזה קשור מה נה אנחנו ונע
קב"ה יש לשל העולם?  יםשוטרהאנחנו 

? נומה התפקיד שלוחשבונות עם כל אדם,  
וא הלחיות בשלום עם כולם, ולכן השלום 

שלוה לחיים ומנוחה למתים, מי שחי 
ב עליו נאמר "בשלום   לֹום ֵחלֶׁ ם ְגבּוֵלְך שָׁ שָׁ הַׁ

ְשִביֵעְך , גם אחרי " )תהילים קמ"ז(ִחִטים יַׁ
על האדם  חיה בשקט ושלוה.ישנה  120

 לאו ,מחלוקתבסבול הכל רק שלא יהיה ל
 .סבול הכלשיפירוד לבבות,  או  היה קנאה  ת

הוא אדם משבר את האכזריות שלו,  כאשר  
כאשר  ,פירות ותביא ל ושהצדקה שלזוכה 

עליו באמת , שבו שיבר את האכזריות
המרחם ו, מרחם על הבריותאמר שהוא נ

  .על הבריות מרחמים עליו

י  וי כ שינ ד מ ח פ ל דם  לא לא  ל  דוע א י ל כ כ
שות  ק ות  ל ח  ההת

ן תנינא, "בהמשך התורה )ליקוטי מוהר
ה "רבי נחמן תורה ד', אות ב'( כותר  ּוְבִחינָׁ

ה ְמֹאד.. זוֹ  ה ּוְכֵבדָׁ שָׁ להגיע לצדקה  ",ִהיא קָׁ
לחיות בשלום עם מישהו אמיתית, כלומר 

, ולמה זה מאוד זה קשה רעו לנשעשה 
כל דבר שאדם  ,ידועשכב מסביר קשה? הר

כמו חדש בחיים קשה לו, מחיל תמ
, בימים 'כל ההתחלות קשותשאומרים '

בימים  –הראשונים קשה לו, אדם מתחתן 

הראשונים קשה לו, פתאום צריך לתת דין 
מצרכים לבית, וכן וחשבון, פתאום לקנות 

ראשונים ימים ההאדם עובר דירה, אם 
ח זמן עד הכל בארגזים ולוקקשים לו, 

שאדם כ אם כן קל וחומר  ,כל דברשמוצא 
בעבודת השם, חדש רוצה להתחיל משהו 

  .התחלה קשה מאודה

אני רוצה להיות איש חסד, 'אדם אומר  אם  
אשתי אנוכי, למה רק אם מרגיש אני 

', קח?אתבקש ממני לקחת את הפח אני 
אני רוצה 'אדם אומר  וכן על זה הדרך,

ף שלי ריח את הגולאהוב להט  ,לאהוב חסד
למען אחרים, אני לא רוצה לעבור ליד 

, אהבת 'לא לעשות כליםולהתעלם והכיור 
אני רוצה שזה יפריע לי כמו שזה 'חסד, 

עד השינוי ואבל מהאמירה  ,  'מפריע לאשתי
בעבודת השם זה יש כברת דרך ארוכה, ו

  .שהמאוד קשה להתחיל התחלה חד

ן  ִשי ֹו ע שֶׁ ה ְכ קָׁ דָׁ ְצ ן  ֹוְתִני ְונ ה  דָׁ ֹו ה ֲעב זֶׁ ח ְבֵאי ת  פֶׁ
ח  ת  פֶׁ ת ה  בֶׁ ְרחֶׁ ּומ  ת  ח  ֹות  פ ה  קָׁ דָׁ ְצ י ה  ז   ֲא

ילה אדם נותן צדקה, אז הצדקה מקכאשר 
ה מרכך את עליך גישה להתחלה, כי ז

הקושי, הצדקה יש לה כח לפתוח פתחים, 
ִמיד " וכך כותב הרב )שם( ה ִהיא ּתָׁ קָׁ ּוְצדָׁ

תֹוחַׁ  ִרים ט"ו( "פָׁ ת )ְדבָׁ ה ִבְבִחינַׁ לָׁ ְתחָׁ הַׁ
ח"  המצווה לפתוח  ,לשון התורהזה ]ִּתְפּתַׁ

ֲאפִ [,  "לפתוח", מלשון  את ידינו לאביון ּלּו ישֶׁ
יֵ ח ְוהַׁ ְכשֶׁ תַׁ הש פֶׁ לָׁ ת  ,ְתחָׁ חַׁ ה ִהיא פֹותַׁ קָׁ ְצדָׁ הַׁ

ח יֹוֵתר תַׁ פֶׁ ת הַׁ בֶׁ ְרחֶׁ ל  ,יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּומַׁ ִכי כָׁ
ֵנס  רֹוִצין ִלכָׁ ֵשם ְכשֶׁ ת הַׁ ר ֵמֲעבֹודַׁ בָׁ ר ְודָׁ בָׁ דָׁ

ה ֲעבֹודָׁ ך ְואֹותֹו הָׁ רֶׁ דֶׁ  ְצִריִכין ִלְפּתחַׁ  ,ְבאֹותֹו הַׁ
ל  ת: כָׁ ך ְוזֶׁה ְבִחינַׁ רֶׁ דֶׁ ֵנס ְבאֹותֹו הַׁ ח ִלכָׁ תַׁ ם פֶׁ שָׁ

שוֹ  לֹות קָׁ ְתחָׁ לָׁה ְצִריִכין  ,תהַׁ ְתחָׁ הַׁ בַׁ ת שֶׁ ֵמֲחמַׁ
ה ְמֹאד שֶׁ ל ֵכן קָׁ ש עַׁ דָׁ ח ֵמחָׁ תַׁ ֵבר ְוִלְפּתחַׁ פֶׁ  ,ְלשַׁ

ח  תַׁ פֶׁ ְרִחיב ְוִלְפּתחַׁ הַׁ ה ְלהַׁ קָׁ ְצדָׁ ּוְסגֻּלַׁת כחַׁ הַׁ
ה שֶׁ  ,יֹוֵתר ְויֹוֵתר ח ְבֵאיזֶׁ תַׁ עֹוִשין ֵאיזֶׁהּו פֶׁ ְכשֶׁ
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ת  חַׁ ה פֹותַׁ קָׁ ְצדָׁ י הַׁ ה ֲאזַׁ קָׁ ה ְונֹוְתִנין ְצדָׁ ֲעבֹודָׁ
ח יֹוֵתר ְויֹוֵתר תַׁ פֶׁ ת הַׁ בֶׁ ְרחֶׁ . מובן מדבריו "ּומַׁ

ומרחבת את  הצדקה פותחתהקדושים ש
  ., כי היא מתמודדת עם קושיהפתח

אני מהיום מקבל על 'אומר שאדם לכן 
כמו שנאמר , 'מריבהב לענותעצמי לא 

ל רִ " ֲענֶׁה עַׁ , לא " )שמות כ"ג, ב'(ביְוֹלא תַׁ
לא עונה, הוא יש מריבה לריב, אם רוצה 

לא משנה אם הוא צודק או לא, מעביר לכל 
ואלו העולם, לא רוצה לצער אף אחד, 

האדם שכנגדו  ,לישום מאוד יםקשדברים 
אומר דברים לא נכונים עכשיו, אשתו 

א נכונים, והוא לברים  מטיחה בו כל מיני ד
 ',זה לא נכון מה שאת אומרתרוצה לומר '

קשה לו, אבל הצדקה פותחת פתחים, ו
הצדקה מרככת את הקושי, היא מקילה 
מעליך את הגישה ליעד וכן ע"ז הדרך, 

מועילה לפתוח פתח ולעזור  ןהצדקה שית
 לו בעבודת השם אותה הוא רוצה להשיג.

ִק  ִדי צ  ל  שֶׁ ן  דֹוֵתיהֶׁ ְל ֹו ר ּת קָׁ ֲע ִע ם מ  ם י ֹוִבי ם ט  ִשי
א כמו הקושי הוממשיך הרב )שם( ואומר ש

, הלידההיא עוברת עד קושי כמה יולדת, 
שאדם רוצה לעשות משהו טוב כן הוא כ
בדיוק כמו רבי נחמן אומר שזה להשם, 

ומביא את דברי רבותינו על הפסוק לידה, 
ִמים ֹנחַׁ  ,ֵאּלֶׁה ּתֹוְלֹדת ֹנחַׁ " ִדיק ּתָׁ " ִאיש צַׁ

ל )בראשית ו', ט'( " ן שֶׁ ר ּתֹוְלדֹוֵתיהֶׁ ִכי ִעקָׁ
ִדיקִ  עֲ צַׁ ת נחַׁ ים מַׁ שַׁ רָׁ א פָׁ ְנחּומָׁ ִשים טֹוִבים )ּתַׁ

ִמְצוֹות  הַׁ א שֶׁ ם( ִנְמצָׁ ִש"י שָׁ א ְבֵפירַׁ ְוהּובָׁ
ֵשם ֵהם  ת הַׁ ל ֲעבֹודַׁ ֲעִשים טֹוִבים ְוכָׁ ּומַׁ

ה דָׁ של תולדות אם כן עיקר ה, "ְבִחינַׁת הֹולָׁ
מצוות הלא הילדים, אלא אדם אלו ה
לכן ילדים זה משני, הטובים, המעשים הו

היה עם האדם היא מה השאלה  עיקר
לכף זכות?  ןדהאם ? ? איך התנהלעצמו

נאמר בעין טובה? לכן    כולםה את  ראהאם  
ִמים" ִדיק ּתָׁ , ֹנחַׁ ִאיש צַׁ  ."ֵאּלֶׁה ּתֹוְלֹדת ֹנחַׁ

דקה  שי שצ ו ק שעת ה לפת באה ב רת  ז ו ח  ע ו
שב  ל ו ח  ושיפת ק ו  ות  ר את א

 כמו שקשה, ש)שם( ואומרהרב ממשיך 
קושי  עוברת כל יולדת ,להוליד ילד בעולם

היולדת עד שהיא צל שאמו וכ, גדול מאוד
אדם הא תצעק היא לא תלד, כך גם אם ל

, בעבודת השם רוצה לקנות משהו טוב
כמו  ,ר עליוובעיאיזה קושי נורא ואיום 

? כך לעולםם  ילדיבאים באיזה קושי  לידה,  
באה ש, והצדקה הוא הקושי בעבודת השם

ר וח פתח ולשבעוזרת לפתבשעת הקושי 
יק את ובשביל להפ ,את אותו קושי

לשבר ריך האדם התועלת מאותה צדקה צ
בה ימס כל קבלה טובה  .שבואת האכזריות  

אני  טיהחלאדם ש, להקב"הגדול נחת רוח 
לא מעיר לאשתי ליד ולם אני לעמעכשיו '

סיים את כל יאם שידע לו שגם , 'הילדים
כמו   כזה להקב"היעשה נחת רוח    אלס  הש"

אומר כך , אותה קבלה שלא להעיר לאשתו
מידה קשה לשבור שסלנט, מרבי ישראל 

לכן אחת רעה יותר מלסיים את כל הש"ס, 
לא  ,עיר לאשתיאמחר אני שיאמר לעצמו '

קום חדש, 'שינה שילך לישון וי, 'עכשיו
השינה  ,טוב לעולם'ולרשעים טוב לו 

)איכה ג', כ"ג(   אמרנש  מחדשת את האמונה
ָך' ה ֱאמּונָׁתֶׁ בָׁ ִרים רַׁ ְבקָׁ ִשים לַׁ אם כן זהו  ,'ֲחדָׁ

לעצור מאוד,  יםדוכב יםקשנסיון וקבלה 
ועל ידי ולא להעיר אף אם האדם צודק, 

מצליח לרכך את אדם מצות הצדקה 
פלוני נוהג וכן אם , ןו, וזה הנסיהקושי
לו צריך להראות שלא בדרך ארץ, באדם 

 .טוב ואיתפנים מאירות, תמשיך להיות 
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לחה ניסית ה צ לה זכות  ל צה  ו סייעתא ר ו
שמיא  ד ן יתב ויקה צ רא  כ
, מבאר מהי הצלחה ניסיתהבא"ח הקדוש 

 צלחה מעבר לגדר הטבע על ידיכלומר ה
"הנה ידוע השם יתברך, וזה לשונו: זרה מע

מיני הצלחה לאדם, אחד היא שני שיש 
הצלחה טבעית שצריך האדם לעשות 

ממונו בטבע, שלא ימכור בהקפה שמירה ל
לאנשים שאינם נאמנים ולא ישלח 

זוכה בהצלחה טבעית סחורתו בגשמים, ו
אבל יש הצלחה ניסית, שאעפ"י  .כךל

קום ששולח שלוחתו ממקום היוקר למ
ך למכור סחורתו למכור ]כלומר שהולהזול 

לא   ,הכנסה וכדומה[  במקומות בעלי מיעוט
 ,יהיה לו בעסקו שום נזק ושום דבר רע

ש לידע יו ..ויתהפך לו הכל לחסד ורחמים
הצלחה הטבעית היא על ידי השפעה שה
השפעה ניסית על ידי אבל ם אלוקים, בש

וזה שכתוב   ,]במידת החסד[ב"ה שם הוי"ה  
[ לאביון צדקההמצוות ]בנתון תתן לו 

מדבריו אנו  .בעבור יברכך השם אלוקיך"
הוא מושך נותן צדקה למדים שכאשר אדם  

מקבל ניסים הצלחה ניסית, לעצמו 
את  צדקה אחרי ששיבר ןבעבודה, כי נת

י מלדוקא ונתן או ויתר  האכזריותמהטבע 
 שלא הגיע לו. 

זה  ר ה דב ל ה ל דקהבג צ דם ] שא ן [  ות זכה נ י
לתש חה ניסית והיה  ל צ   ה

אדם צריך להיות שמח שמישהו מתנהג לכן  
זה יניב לו רב ח ורווד, כי אליו שלא בכב

יך ממש, איזה ישועה זה יביא, צדקההע"י 
"וזהו ולא ירע לבבך בתיתך  :הבן איש חי

בגלל הדבר הזה שאתה נותן ביד ימין  ,לו
על כן ל ,תזכה שיהיה לך הצלחה ניסית"

שבא לו איזה חיכוך מאוד כלהתחזק  אדם  ה
עם בן אדם, או שבא לו איזה משהו רע, 

ויאמר לבית  בואי, פך מן הטבעיהלנהג וית
למרות שעשה לי  ,בהוא בחור זה' ולאשת

ויזכה בכך , 'עשה לו טובותארע, אני 
תיהפך להיות ניסית, אבל  והצלחה שלשה

 ,הצלחה טבעיתבגדר  יהיה  יעשה כן  אם לא  
הכל לפי הטבע, לדוגמא שרק אם יביא 

אבל וחים,  ורלו  שף טוב יהיה  או  טבח טוב 
אם   גםהשם נותן לו הצלחה ניסית,  שאדם  

, 'מינן-בר' אוכליהיה עם  והטבח של
לא , עוד ועוד רווחיםתעשה המסעדה רק 

בארון, ישר שם אותו וסופר את הכסף 
 מחלשהצלחה ניסית, לו יש ה? כי למ

 ועשה לו טוב. רע ולמישהו שעשה ל

)חלק שני, ט'( רבי נחמן בספר המידות 
ְבִלים ייֵש ְּתפִ "אומר  ם ִנְתקַׁ ֵאינָׁ ּלֹות שֶׁ

עֹות לְ  ְך מָׁ ל כָׁ ּנֹוְתִנים כָׁ ד שֶׁ ּלָׁא עַׁ ְעלָׁה אֶׁ מַׁ
ְּתפִ  ל הַׁ אֹוִתיֹות שֶׁ ר הָׁ ה ְכִפי ִמְספַׁ קָׁ ה ּלָׁ יִלְצדָׁ

יָׁ  שַׁ ִמְתפַׁ יהַׁ ל, ְכשֶׁ שָׁ ר. ְלמָׁ בָׁ דָׁ ֵּלל ֵאּלּו ְך ְלזֶׁה הַׁ
ֵּתבֹות ִנים' הַׁ ה  ',ֵּתן ִלי בָׁ קָׁ ִריְך ִלֵּתן ְצדָׁ צָׁ

ר אֹוִתיֹות  ִנים ֵּתן'ְכִמְספַׁ כלומר  ,"' ִלי בָׁ
וכל תפילה לפי  ,לתפילהשהצדקה מועלת 

קה תעשה דמתי הצאך  צדקה הראויה לה,  ה
את האכזריות, כי  פעולתה? לאחר ששיבר

מרחם על שאדם השם יתברך רוצה לראות 
 אמת.ב הבריות

זאת  ו דקה,  צ ות ה צ להב במ להת ך  רי וצ חמת   ,נ
ליה  וב ע ךשכת דק צ ך  פני ל ך  ל    וה

בריות וה ללואו מהנותן צדקה על האדם 
 ,ה השם חונן דלו"מלוש חי הבן איאומר 

ו הוא על הנותן צדקה כאילהכתוב מעיד 
נשיא אם יבוא עכשיו  ,השם"לה ומלו

 ,ממישהו כסףיתי ולויגיד ארה"ב לדוגמא ו
היתה לו שבכך רבות  אותו אדם יתפאר

להבדיל כך . לנשיא ארה"ב תהלווהזכות ל
כל העולם שלו  ,הקב"הבדלות אלף אלפי ה
מי שנותן צדקה קורא לו השם ועם כל זה 
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ממשיך ואומר כן  ל,  ולה  ושכביכול הוא הלו
לא יטול אדם שום  ,ואם כך" הבן איש חי

די לו הכבוד שהשם  ,שכר על הצדקה
וה ממנו, ועל ויתברך נותן לו שקוראו שמל

ה צריך להתלהב במצות הצדקה, כן כמ
דכתיב והלך לפניך  ,וזאת תהיה נחמתו

הקב"ה מכריז בכל העולמות אני  ",צדקך
את השם מחזיר שברור ו, מפלוניויתי ול
הוא הראשון השם יתברך אות, ולוהה
ד מהצאבל  ולחן ערוך,מקיים את השש

ור השני למרות שהשם אחראי שהכסף יחז
 .בשמיםמלווה  מאותו  השם יתברך  מתכבד  

משנה לאדם את כל ראו איזה מעלה זאת, 
עושה אומר הבא"ח "אם אדם עוד , החיים

הקב"ה עושה לו חסד  ,צדקה בעולם הזה
בוד שיהי לו וצדקה בעולם הזה וגם הכ

בעל אדם  ,בעולם הזה יהיה בתורת צדקה"
צדקות לא מנקים לו כלום מהנאותיו 

 .בעולם הזה

ם ו ל ש לא ה רכה א ק ב זי ח לי מ ן כ  אי
 נשתדל לקיים את שלמדנולכן בעזה"י 
צריכה שעיקר מצות צדקה מדברי הרב, 

למי תר יובולכל אדם ברחמנות, להעשות 
והשלוה של אדם אחרי מותו ע, שלא מגי

צריך כל אחד מאיתנו  .בשלוםה לוית
ריב בבית ל לא ,בביתכל  להתחיל קודם

יותר, לא רבים עם האשה, זה רצון השם, 
שיעשה זאת  ,רוצה להעיר לה משהו

קשה ואם כוס קפה, כשרגוע בערב עם 
תן צדקות, שילחיות בשלום? לאדם 
לזכור לחיות בשלום, לו תעזור הצדקה 
אדם מת אומרים עליו רק 'עליו שכאשר 
הוא אז בחייו היה לו שלום אם  ,השלום'

מה לו בשלום, אין יבוא על משכבותיו 
לעשות הכל בשביל צריך ש ,כלל לפחד

עם אפילו ומריבה לאדם יש אם השלום, 
 ,הלכהלו  ש? כל הברכה  ד בלבדבן אדם אח
מין נאכל הברכה תברח,  ,הכל ידלוף

מי שילך עם השם ועם השלום ובהקב"ה 
בעולם הזה מעלה יתעלה ורק ירויח ודאי ב

בצורה ניסית, ומעלה בצורה על טבעית 
הוא מפני ש? סבנ יםדברקבל זוכה לולמה 

דברים אלו בהולך בשלום, בעזה"י נתחזק 
זיק כי אין כלי מח ,והשי"ת יביא לנו ברכה

 אמן. ,ברכה אלא השלום

ו חנ ל ו ש ל מ ו ש רנ ו ב מ "א  הר יט ל ים –ש מרתק ק  ו יז ח י  ור יפ  !ס

 ] ם את הנס א פרס ל וה  צו ומ ם  ש לה דות  ו לה וב  לה  –ט ק דה  לי ל לה  ו דה סג ו לת ר  ו זמ  מ
לפרשת  בערוג נ"אייל תו דבריו בגליון כ)הובא הרב שליט"א בליקוטי מוהר"ן נולימד

העל "שרבינו נחמן זיע"א כותב  ,שמות( הוא סגולה ללידה ש " )תהילים ק'(ִמְזמֹור ְלתֹודָׁ
ר' שי ידידנו עם ומעשה שהיה בימים אלו ממש, 'לתודה' אותיות 'תולדה', -כיוון ש ,קלה

יתוח קיסרי, והיא שאשה אחת היתה בחדר לידה ואמרו לו שהיא צריכה נ ,אהרוני הי"ו
ואמרו הרופאים שמכיוון שהכל מתקדם בקצב איטי, גם  התחילה לבכות בדמעות שליש,

הציע ש ,לידה רגילה היא צריכה לחכות הרבה זמן, ובדיוק הסיפור הגיע לר' שיאם תהיה  
ספורות האשה ובעלה אמרו, ותוך דקות ואכן  ,שיאמרו מזמור לתודהעל פי דברי הרב 

  'נס גלוי'.לזה אים קראו  הרופו  ,בלידה רגילה  שילדה האשה בשעה טובהבשורה  התקבלה  
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
פי  ר מ ר מו" עט" הגדולו רב  הגאון  רמי ה עמ   שליט"א אייל 

 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו 
 ובעולם   מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

רב ה בינו  ר רנו ו רמי שליט"א מו עמ  אייל 
יתברך כל   ה'איתנה ונהורא מעליא, וימלא יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות   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, 
 הי"ו    ירון אהרן 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   שמיםפני אבינו שביהי רצון מל

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

 אכי"ר
 

ש ד ק ו ן מ ו ל  הע
 א ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט" לרפוא העלון מוקדש  

 

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

 ב בן רוחמה ציפורהמשה יעק , 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, מלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבדי ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב שרה 
לילך בת רחל  ה לא , אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהלאה 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 
 מרלן מטילדה ישראל בת לורה,  סיוון שרה בת אסתר ,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה 

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

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

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

 ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית לזרע קודש,  רחל שרה בת רוחמה , לזרע קודש לילך בת רוחמה , ובני ביתם
 גילי בת אווה, טליה בת אילנית מרים,  ז ני בת דמרים אילנית  ,  שילת בת מזל ,  אבי ואסתי ובר דוד מלכה

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

 ,רפאל בן עליזה  , יצחק בן עליזה , שחר רפאל בן סימה ,חיים בן ליליאן  , משה בן שלביה  עליה, דוד בן עליה, 
יוסף  ,שה זנזורי בן מנטנה מ  , 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 , י רבי 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 שמחהוהרה בת שרה,  אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, ז 
חדווה , ציפורה בת יוכבד , אסתר גואטה בת מארי , רחל בת פלורין , מזל בת רבקה , בת לאה  חנה ז"ל,  אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה  וסף ואיזה אוחנונה י יפית בת רות,  ,  אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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 שיעוריו הקרובים של מו"ר 
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