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צריך כל אחד לחזק את עצמו באמונה -העיקר הוא האמונה 

)ליקוטי מוהר"ן עד עתה כמו שלמדנו 

לימדנו הרב, רבי (  ד-תנינא, תורה ד', אות א

כיצד לנהוג ברחמים  ,נחמן מברסלב

על ובעיקר  גם  ולזכות לרחמי השם, ולרחם  

וכיצד להפוך לכלי לקבלת מי שאינו ראוי, 

שהאדם החסד מהשם על ידי היראה, שע"י  

את השם בכל מציאות, וירא ממנו רואה 

חסד בהם יעסוק יועילו היתברך, הצדקה ו

 לו לזכות ולקבל את חסדי השם כראוי.

כך ביקש השם ממשה רבינו )שמות ל"ג, 

ָרֶכָךי"ג( " וענה לו השם , "הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת דְּ

טיב יכמו שאני מי השם הם 'יתברך, שדרכ

ועומד לעבור עבירה,   ,לאדם שעושה לי רע

ואני נופח בו נשמת חיים בעודו עובר את 

, תיתנו אם תהיו ככה  ,גם אתםהעבירה, כך  

את  גם למי שלא מגיע לו ועשה עמכם רע,

  .'תן לכםאיות אני וכל הזכ

 מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאוד 
פ"ט( "ַמֵהר  רבי נחמן אומר )שיחות הר"ן

ֹאד  מּונּו ַרֲחֶמיָך ִכי ַדּלֹונּו מְּ ַקדְּ ֶשָאנּו  –יְּ

ֹכר ָלנּו  ַבל ִיזְּ ָבַרְך לְּ ִשים ֵמַהֵשם ִיתְּ ַבקְּ מְּ

ִשין  ַבקְּ ַעל ֶזה ָאנּו מְּ ֲעוֹונֹות ָהִראשֹוִנים.. וְּ

ֹאד',  ָקא 'ִכי ַדֹּלנּו מְּ מּונּו ַרֲחֶמיָך' ַדיְּ ַקדְּ 'ַמֵהר יְּ

נּו כִ  ֵאין ָלנּו ַהיְּ ֹאד וְּ יֹוִנים מְּ ֶאבְּ נּו ַדִּלים וְּ י ֲאַנחְּ
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ִשים ַכֵּפינּו  ִמיַדת ָהַרֲחָמנּות.. ַעל־ֵכן ָאנּו ּפֹורְּ

עֹוֵרר  ִנים ֵאָליו ֶשיְּ ַחנְּ ָבַרְך ּוִמתְּ ָפָניו ִיתְּ לְּ

ֵרה ִמדֹות ֶשל ַרֲחִמים, ִכי  ֹלש־ֶעשְּ מֹו ַהשְּ ַעצְּ בְּ

ע ֹאד"ָאנּו ֵאין ָלנּו ֹכַח לְּ ָרם ִכי ַדֹּלנּו מְּ , ֹורְּ

אנחנו מבקשים מהשם למרות כלומר ש

ממילא אבל    .תן לנו רחמיםזכות,  שאין לנו  

הקב"ה יוריד לו   ומי שאוחז בדרך הזיובן, ש

כמו שהשם ובדיוק תמיד חסד ורחמים, 

ַחנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים-אֵ "הוא  כך  ,"...ל ַרחּום וְּ

 ושעשה ללמי? למי צריך להיות האדם, ו

כלל מנהל בעבודה אין הערכה כגון שלרע, 

שובר את ואותו עובד , העובדשל  לעבודה

שעות למנהל ומוסיף  והאכזריות של

, 'תנהג כמו השםאאני 'אומר ונוספות, 

שאדם אוחז בדרך הזאת זה נקרא אוחז כו

 .בדרכי השם

מה יעשה האדם  –מעביר ראשון ראשון 
 כדי להושיב את השם על כסא רחמים 

)שיחות הר"ן, שם( רבי נחמן על כך אמר 

ִחיַנת: אֵ " ל ֶמֶלְך יֹוֵשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים -ִבבְּ

כּו' מֹוֵחל ֲעוֹונֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִראשֹון  וְּ

ֵרה ִמדֹות . ִראשֹון לש ֶעשְּ ֵדי ַהשְּ נּו ֶשַעל יְּ ַהיְּ

ַמֲעִביר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֲעֵברֹות   ֶשל ַרֲחִמים

כלומר, מה יעשה האדם ויזכה   ."ָהִראשֹוִנים

ושיב את השם על כסא רחמים? אם לה

לפי אם יאמר 'מתנהג ברחמים,  הוא בעצמו  

ואני לא  ,תנהג אלי לא יפהההבנתי הוא 

אני שובר את אבל לעזור לו, שראוי חושב 

לדוגמא ,  'ועוזר לו בכל אופן  האכזריות שלי

 ,לאירועיםלא באה שיש לה כלה שחמה 

מתנהגת כמו אשה זרה, זה ו ,לא מבקרתו

החמה שוברת אבל , לחמה צער גדולמסב 

במה לכלתה את האכזריות שלה ועוזרת 

 .יכולהשהיא 

 –והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה 
 מהי דרך השם

כתוב בתורה על משה, שהיה מלמד את בני 

והמצוות, ובנוסף  םישראל את החוקי

ָת ָלֶהם ֶאת " (נאמר  )שמות י"ח, כ' הֹוַדעְּ וְּ

כּו ָבּה יש מצוות ויש ללמדנו ש ",ַהֶדֶרְך יֵלְּ

דרך בניו  לימד את  אבינו  דרך השם, אברהם  

הדרך שהקב"ה  והדרך? ז ימהוהשם, 

הבריות, מרחם על כל מתנהג בה עם 

 ,לך בדרכי השםאדם יאם בריותיו, ו

אתה תמשוך את 'אומר השם,  ',מבטיח לך'

אם אדם הצליח לשבר , ו'כל הטוב ממני

להתנהג עם הבריות ואת האכזריות שלו 

הוא יקבל כזה חסד מהשם עד  ,בחמלה

התורה מזהירה וכך , ושזה יכול לשגע אות

ָךי"ג( " -)דברים ח, י"א ֹתאַכל  ֶּפן.. ִהָשֶמר לְּ

תָ  ָשָבעְּ תָ  ,וְּ ָיָשבְּ ֶנה וְּ  ',וכו "ּוָבִתים ֹטִבים ִתבְּ

ָרםואז " ָבֶבָך וְּ מרוב גבהות ליבו אדם , .."לְּ

כך , חלילה לרבנים מה לעשותלומר עלול 

מצליח בחיים זה כשאדם  ,אומרת התורה

בהשם ח"ו וקרוב למרידה יותר מסוכן 

זה כאשר , ובחיים לא להצליחשמאשר 

הרי ו', וכו 'אני מוצלח'חושב לעצמו אדם 

אין ארי נוהם אמרו רבותינו )ברכות ל"ב( "

 ". פה של בשראלא מתוך קו

 –אין אדם מורד בקב"ה אלא מתוך שביעה 
 ומה יעשה האדם וינצל

שבר מאדם שכאשר  ,רבי נחמןלכן מזהיר 

קבל כזה חסד הוא י, ואת האכזריות של
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, וכמו שאומר ומהשם שזה יכול לשגע אות

אמר להם )דברים, עקב מ"ג( "הספרי 

אין אדם מורד בהקב"ה  ,הקב"ה לישראל

הוא ישאר עם הכיפה  ",אלא מתוך שביעה

הרב הזה נשמע אותו אומר 'והזקן, אבל 

לכן רואים זו המציאות,  ',יגיד לי משהו?

הם על פי רוב עניים ואנשים חולים ש

לא מורדים בהשם, בבית חולים  ,שבורים

כולם שמים יד על המזוזה, אבל במשרדים 

של הבורסה בקושי יש מזוזה, אדם שהוא 

לא ימרוד בהשם, מתי אדם בד"כ בכישלון 

)דברים, שם( שהוא בהצלחה, כמורד? 

ֶבה" ָזָהב ִירְּ ֶכֶסף וְּ ֹכל ֲאֶשר, ָּלְך וְּ ָך וְּ ֶבה לְּ , ִירְּ

ָת   ָשַכחְּ ָבֶבָך וְּ ָרם לְּ אדם ח"ו, "  יָךקֶ ֱאֹל ה'  ֶאתוְּ

? אליוהברכה באה לפתע מאיפה שוכח 

, וזה קורה לכל 'אני, כוחי ועוצם ידיואני '

אנשי דור ממשיך הספרי ואומר, 'אדם, לכן  

  '.המבול לא מרדו בי אלא מתוך שביעה

אדם ישבר מכל זאת אנו למדים, שכאשר 

עצום את האכזריות שלו הוא יקבל חסד 

בזה הוא  ,לושם יתן שהחסד מהמהשם, ש

י רק 'אנאומר השם  השם.מרוד בעתיד ל

וכמה  ,רוצה לראות אותך שובר אכזריות

לא אומר שאדם , 'תן לךאאני ושפע טוב 

הוא התנהג אלי  ,אני עם האח הזה גמרתי'

לך לשמח אאני 'אעפי"כ אלא , 'לא יפה

תנהג כמו השם, אאותו בשמחה שלו, אני 

'מה כמו שאמרו רבותינו , 'לך בדרכיואאני 

מה הוא רחום אף  ,הוא חנון אף אתה חנון

אתה רחום, מה הוא גומל חסדים אף אתה 

ולכן כשאדם ישבר את  ,גומל חסדים'

האכזריות שלו הוא יקבל חסד מהשם 

, וכמו הוא לא ידע מאיפה זה בא לוש

שלימדנו הרב )אות ד'( שהדרך לקבל את 

ן בהדרגתיות, באופהיא כל החסד הזה 

ולזה ניתן  ,שהאדם יוכל לקבל אותו כראוי

 על ידי היראה ממנו יתברך.לזכות 

  לחזקהעיקר הוא האמונה וצריך כל אחד 
 את עצמו באמונה 

ליקוטי מוהר"ן כותב הרב ]בתורה הסמוכה  

ָקר הּוא ָהֱאמּוָנה יָהעִ תורה ה[ "תנינא, 

ַחֵזק אֶ  מֹו ּולְּ ַחֵּפש ֶאת ַעצְּ ָצִריך ָכל ֶאָחד לְּ ת וְּ

מֹו ֶבֱאמּוָנה ֵלי ֳחָלִאים, ֶשיֵש  ,ַעצְּ ִכי ֵיש סֹובְּ

ִלים ֶהֳחָלִאים  ֵהם סֹובְּ ָלאֹות וְּ ָלֶהם ַמכֹות ֻמפְּ

ִפיַלת ָהֱאמּוָנה ִביל נְּ בתהילים כתוב    ,"ַרק ִבשְּ

כל קיום ש ,'ֱאמּוָנה ֶתיָךוָכל ִמצְּ ')קי"ט, פ"ו( 

יותר עצות איך להאמין  בגדר  המצות זה רק  

צריך וכשרבותינו אמרו אמונה, בהשם, 

לדעת שהיא נחלקת לשלושה חלקים, 

הראשון זה מלכות השם, שמלכותו הענף 

בשיעורי בכל משלה, כמו שאנחנו מדברים 

, שהקב"ה שולט אמונה ובטחון מידי יום ב'

על הצומח החי והמדבר, שליטה 

, אף נברא בעולם לא יכול אבסולוטית

, וכמו בלי שהשם רוצהמלהזיז אבר בגופו 

אמר שאין עשב שמתנדנד   ל שם טובשהבע

זה בעולם בלי שכך השם יתברך ירצה, 

הראשון של הענף  זה   ,'מלכותו בכל משלה'

השני של הענף  .האמונה, אמונה בהשם

 שהיא בגדר האמונה, זה האמונה בתורה 

צריך להתנהג אדם  התגלות רצון השם, איך  

, להאמין שזה רצון וכד' באכילהובשינה 

וכך רצה  השם, שהשם כתב את התורה
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כמו שכתוב  ולעשות כפי שנצטווינו,

ַתב ֱאֹל')שמות ל"ב, ט"ז(  ָתב ִמכְּ ַהִּמכְּ ים קִ וְּ

של והענף השלישי  ,'הּוא ָחרּות ַעל ַהּלֹֻחת

כך ש ,האמונה בצדיקי הדורהאמונה היא 

ָך ")שמות י"ט, ט(  הקב"ה למשה  אמר  ַגם בְּ וְּ

עֹוָלם שאדם מאמין וא וה ,"ַיֲאִמינּו לְּ

שצדיקי הדור מביאים את דבר השם 

  .לעולם, מראים מה רצון השם בעולם

אין יצר הרע ש - רמאפייני צדיקי הדומ
 דבר שבעולם אף מתגבר עליו ב

אנחנו לא  ,אומרים צדיקי הדורכשאנו 

רב או תלמיד זאת על כל מתכוונים להגיד 

או רב בית כנסת,  רב עיראפילו חכם, או 

וודאי בהם צדיקי הדור, של  הגדרזה לא 

תלמידי חכמים וכבודם במקומם מונח, 

אבל אינם בהכרח נקראים צדיקי הדור. 

אנשים שביטלו יצר הרע  אלוצדיקי הדור 

לא לדבר לשון שמליבם, אין להם מלחמה 

לא לכעוס, אין שהרע, אין להם מלחמה 

 להם מלחמה לא לראות רע בבין אדם

שלהם,  , הם גמרו עם היצר הרעלחבירו

כמו שאומר הרמב"ם "ואין יצר הרע 

הגמרא  ",מתגבר עליו בדבר שבעולם

אומרת שבכל דור יש שלושים וששה 

מחזיקים את השהם ל"ו צדיקים, כאלה, 

את כל העולם, וצריך להאמין בהם, 

, כתוב מאוד תלמידי חכמים צריך לכבדה

שמי שפוגע בהם אין רפואה למכתו, אבל 

שם האמונה בצדיקי הדור שהשם יתברך 

נגזרת ממה שאמר השם בכל דור ודור 

עֹוָלםלמשה " ָך ַיֲאִמינּו לְּ ַגם בְּ זה מדובר ב  ",וְּ

  .על צדיקי הדורות

מוכרח שיהיה קושיות על צדיקים, אבל 
 צריך להזהר בכבודם

של  בחלק השלישיעל כל אחד לדעת, ש

היצר הרע האמונה בצדיקי הדור,  האמונה,

עושה הכל בשביל שיהיה לאנשים 

, אם ךאיך צדיק מתנהג כעליהם 'מחשבות 

הוא צדיק אז למה הוא מתעצבן, למה הוא 

ורבינו  ', וכו',למה הוא לוקח כסף? ,גונב

הקדוש רבי נחמן מאוד התייחס לנושא 

לכן הזה, כי זה שליש מהאמונה שלנו, 

ַמה "תנינא, נ"ב(  ליקוטי מוהר"ן  )כותב הרב  

ָרח  יֹות ַעל ַהַצִדיִקים, ֶזהּו ֻמכְּ ֶשָקֶשה ֻקשְּ

ָרם יֹוצְּ ַדִּמים לְּ יֹות ִכי ַהַצִדיִקים ִמתְּ מֹו , ִלהְּ ּוכְּ

מֹו ֵכן  ָבַרך כְּ יֹות ַעל ַהֵשם ִיתְּ ֶשָקֶשה ֻקשְּ

יֹות ַעל ַהַצִדי ֶיה ָקֶשה ֻקשְּ ֵרַח ֶשִיהְּ ֶהכְּ  ".קבְּ

דרכי על  רבות  אדם יש לו קושיות  כלומר, ש

למה אני ככה? למה יש לי ככה? 'השם, 

של  יבובל', למה אני חולה ולא מבריא?

למה 'אדם יש קושיות על השם ח"ו, 

והרב אומר שחייב  ',למה רע לי? ,הרעותה

השם, כי השם הוא לא על שיהיה קשה 

נו לכן אין אנו מבינים בדרגה של השכל של

ָכך ָראּוי ")שם(  כותב הרב  רכיו, לכן  את כל ד

ָבַרך יֹות ַעל ַהֵשם ִיתְּ יּו ֻקשְּ יֹות, ֶשִיהְּ ָכך  ,ִלהְּ וְּ

ָבַרך ָיֶפה לֹו ִיתְּ מּותוֹ  ,ָנֶאה וְּ רֹומְּ ֻדָּלתֹו וְּ ִפי גְּ  ,לְּ

רֹוָמם  מּותֹו, ֶשהּוא מְּ רֹומְּ ֻדָּלתֹו וְּ ִכי ֵמעֶצם גְּ

ֵתנּו ֹאד ִמַדעְּ ָשר ֶשָנִבין  ,מְּ ַוַדאי ִאי ֶאפְּ ַעל ֵכן בְּ

ָבַרך ָהָגתֹו ִיתְּ ֵלנּו ַהנְּ ִשכְּ ַנִשיג בְּ חייב אדם  ,"וְּ

מעל כי השם הוא לא להבין את השם, ש

כמו שיש קושיות על השם, ו, והשכל של

קושיות על ויהיו חייב שיהיה קשה 

איך הוא לוקח כסף? איך הוא 'צדיקים, 
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הלך עם פושעים  ? איך הואלזה כךאמר 

חייב שיהיה קשה קושיות על  ',ח"ו?

 .הצדיקים כמו שיש קושיות על השם

 תהרוג, כי לא אצדיק רשע  אלונקי וצדיק 
רבינו השפת אמת לימד אותנו יתרה מכך, 

ִדיק עה"פ " ַצִדיק ַאל ַתֲהֹרג ִכי ֹלא ַאצְּ ָנִקי וְּ וְּ

ידע מי זה אדם איך  " )שמות כ"ג, ז'(,ָרָשע

אומר אלא אולי הוא מתחזה?  ,צדיק

השפת אמת "באה הזהרת התורה ונקי 

וצדיק אל תהרוג, איש שמוחזק בעיני 

העולם לצדיק, אותו אל תהרוג כי מבטיח 

לא אצדיק רשע, שבוודאי לא יצא השם 

אם  ,ממני דבר לפרסם לאחד שהוא צדיק

העולם אם ראית צדיק ש ",הוא רשע

ור אס  ,אומרים שהוא צדיק ,הולכים אחריו

תן לזה אאני לא 'לך לדבר עליו מילה, 

רצים שאומר השם, יש אנשים  'לקרות

אומרים שהוא צדיק? ואחרי האדם הזה 

, דהיינו אל תשנא 'אל תהרוג לי אותו' !זהו

לשון הרע, 'כי בוודאי לא עליו  אותו ותדבר  

יצא ממני דבר כזה לפרסם לאחד שהוא 

אתן אני לא 'צדיק אם הוא רשע', תדע לך 

, ולכן ' אומר השםר כזה לקרות בעולםלדב

יש אמונה בצדיקים, כי אפילו שצריך לדעת  

ועד הבנין ממנים אותו מן  שב ראשיו

אני פרסמתי אותו ' ,יש מינויאם השמים, 

לכן חדל  ,שיהיה בעיני העולם לצדיקים

ומה אמור מלדבר עליו ולהרהר אחריו', 

 םהשם פרסלהבין שאם לעשות? האדם 

צריך זה שאני לא  ,מישהו שהוא צדיק

 .להרהר אחריו

 הקמיע שנתן הרש"ש בעיצומה של השבת
תגיד לי מה אני צריך ' יכול לשאולאדם 

מה היה ונראה  בואו  אך  '.  ?כמו כסיללהיות  

אנחנו הולכים אחרי הרי במשך הדורות, 

? רואים ילד חולה בעיניים עצומותהשם 

, אלא רק מתפללים לא שואלים שאלותו

כך ,  'רק לטובתועשה את זה  השם  'אומרים  

מוסכם של רבינו הרש"ש,  ותלמידמספר 

של   ורבהיה  הרש"ש היה צדיק גמור, שלכל  

, ראש זצוק"ל רבי שלום שרעבי ,החיד"א

עלה שהמקובלים של בית אל, ישיבת 

, אף אחד לא בישיבההיה שמש ומתימן 

שכל ראו  שבמשך הזמןגילה אותו, עד 

שהיו במשך היום בקבלה  והקושיות שהי

נדבר 'היו אומרים נשארות ללא תירוץ, ו

 ,בלילההיה מגיע הרש"ש , 'על זה מחר

היה רושם להם את כל התשובות, עד ו

אחד לילה של הרב ראתה אותו שהבת 

איך הוא נכנס הבחינה בו  ,מהחדר שלה

למחרת רושם את כל התשובות, ובלילה 

הוא  ,זה השמש'אמר להם והרב שם, הגיע 

הרב , ואז קרא 'כתב את כל התשובות

אמר לו 'אתמול )הרש"ש הקדוש( ולשמש 

והיא ראתה את  ,בלילה הלבנה האירה

ָבָנה ָבָרה ַכַחָּמההחמה,  אולי הגיע  ,ָיָפה ַכּלְּ

הרב חיתן את הרש"ש ואז    ,'הזמן שתתקדש

ראש המקובלים לעם הבת שלו, והוא נהיה  

 מעשה:וכך היה הלו, כולם למדו אצו

"ערב שבת קודש היו מתפללים בבית 

ובאה אשה אחת  ,הכנסת של הרש"ש

וצעקה אל הרב שיתן לה כתב אחד משמות 

ת והקודש, כי הילד שלה בלע סם המו
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ב שבת במנחה של ערזה  היה  וורוצה למות,  

דיבור, עד שגמר ב, ולא השיב לה הרב  קודש

 הרב'צועקת ממשיכה ווהיא   ,תפילת מנחה

, והתחיל תפילת ערבית של 'תן לי קמיע

ערבית של אחר שגמר תפילה לרק שבת, ו

והלכה  ,היכתב לה קמיע ונתן לידשבת 

מתי אם כן את בנה, עם הקמיע והחייתה 

בעיצומה של ? את הקמיע כתבהרב 

שבת, וכל החסידים ובניהם הרב הגדול ה

מעשה התמהו על רוזה -לה-דירבי חיים 

שכתב קמיע בליל שבת  ,רש"שהשעשה 

קודש, שהיה לו לכתוב אחרי שגמר מנחה 

עוד בטרם נכנסה לפני שהתפלל ערבית 

למה והרי היא ביקשה לפני שבת השבת, 

שבת? וקמו כולם עבורה את המחלל הרב 

, רוזה-לה-דיחיים יחד עם רבי ביום ראשון 

את הרש"ש על המעשה הזה לשאול והלכו 

ך רבי תמה אני עלי'שעשה? ואמר להם 

מנחה ב ךשלא פעלת כלום בתפילת ,חיים

, השיב לו רבי חיים: ערב שבת'של 

לשלום, והלך , 'הבנתי כוונתך, חטאתי'

אמר לו והזכיר לו איזה חטא הרש"ש 

רבי , אמר לו  'התפילה שלך לא עזרה כלום'

אתה טעות, נכון הרב עשיתי איזה חיים '

לכל חסידי הרש"ש , ואחרי זה אמר 'צודק

שהיו כמו שלושים או יותר, בית אל, 

כולכם נכשלתם כך וכך, ופגמתם כך וכך, '

וכולם אמרו  ',ובאתם לכאן להוכיח אותי?

אז הסביר להם , שצודק הרבאיש לחברו 

הרב את הסיבה למה כתב את הקמיע 

והסיבה שכתבתי בעיצומה של השבת, '

הקמיע אחרי קבלת שבת, מפני שכשהייתי 

פה ב"מ על מתפלל מנחה נגזרה גזירת מגי

העיר, עשיתם עוונות, בגלל העוונות נגזרה 

מגיפה על העיר, ואם הייתי מפסיק במנחה 

וכותב קמיע היה כבר מגיפה בעיר והיו 

מתים אנשים, ושמעתי קול כרוז ונתחזקתי 

וביטלתי קצת, ואח"כ בתפילת ערבית 

גמרתי לבטל כל הגזירה כולה, ואם הייתי 

א היה מתבטל דעתי וליע מלקמפסיק 

ודנתי בעצמי שטוב  ,הייתי יכול לבטלה

להציל את העיר מאשר אחד, ואחרי זה 

 '.משום פיקוח נפשאת הקמיע כתבתי לה 

 אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו
 לחן ערוךהשולפי שיות על צדיקים, ויש ק

טועה, אבל הצדיק רואה מה שהצדיק  נראה  

אתה לא רואה, ואתה לא  ,קורה בשמים

מה זה צדיק? לא אבל  יכול לשאול שאלות,  

אלא אחד , טור ושולחן ערוךאחד שיודע 

 יצר הרע, אין לו יצר הרעאת הביטל ש

לדבר לשון הרע, אין לו יצר הרע להסתכל 

בעין רעה, למה? רצים אחריו אנשים 

אומרים שהוא צדיק, הציבור רצים אחריו 

אנחנו הסיפור, אומרים שהוא צדיק, נגמר 

, וזה שנאמר שאלות על הצדיק  יםלא שואל

אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו, כל 

שכן הצדיק שאדם לא יודע כל מה שגרם 

 לאותו צדיק לעשות כך וכך.

רבי שלמה מראדומסק היה מוכן להענש 
 בשביל שיהיה טוב ליהודי

 ו שלתלמיד מסק,התפארת שלמה מראדו

הוא  התורה רבי אלימלך, הספר שלו על

יסוד בעבודת השם, תשמעו מה כותב   ספר
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 ו,שהיה משמש אותו כל חיי ,התלמיד שלו

 כך הוא כותב:

שבאו אליו אנשים , כ"דרכו בקודש של הרב

היה מקלל  ,עם פיתקאות לקבל עזרה

אותם בקללות גידופים וחירופים, וכל 

השומע היו ניצלות אוזניו, וכולם ראו 

ה היה לאיש הצלחה גדולה, והצלחה גדול

הזה שקילל אותו, כי הצליח דרכו והיה 

נעשה עשיר, ויום אחד התעורר עוז בנפשי 

ושאלתי מדוע כבוד קדושתו מקלל 

האר"י הקדוש אומר מי ]הרי קללות? 

שמקלל יהודי נשמתו מהסטרא אחרא? 

 ![קללדרכו לבלעם היה  ,מה זה לקללהרי 

גם אדוני מורי ורבי רבי  ,והשיב לי: דע לך

מאפטא, היה לו ג"כ הדרך הזאת  מאיר

ואמר לי: נפשי יודעת מאוד שבעולם 

העליון יכו אותי מכות נמרצות, שקיללתי 

נשמות ישראל, אבל דבר זה מוכרח 

הוא אומר אני מוכן שיכו אותי,  ,להצילם"

מבינים מה זה מסירות נפש של האם אנו 

העיקר אבל , וצדיק? בשמים יכו אות

אסור כמובן לנו  .יהיה טובשליהודי 

לעשות את זה כי אנחנו משועבדים 

, אבל צדיק גמור לא מקלל לחן ערוךלשו

לא ממידה רעה, הוא והוא כועס, משום ש

ליהודי כי הוא רוצה שיהיה עושה זאת 

שאף לכן , וטוב, הוא מוכן לסבול בשביל

קלל את אאני יאמר 'לא מאיתנו אחד 

, 'יהיה לו טוב בשמיםשהשותף שלי 

הוא עתיד לקבל על זה , זהשישכח מ

 .גיהנום בעולם הזה ובעולם הבא

 ולא הרעותי את אחד מהם
"כי אי אפשר להתקרב  לכן אמר לו הרב

לצדיק רק ע"י שניים, או שהצדיק יקח 

ממנו פדיון היינו כסף, או שהצדיק עכ"פ 

יקלל האיש, וזה מה שאמר משה רבינו אני 

, דבר אחרחתי מהם לא פדיונות ולא  לא לק

וגם לא הרעותי לא קיללתי אותם, לכן אני 

ורבי  ,לא יכול לעשות להם שום טובה"

לא היה לו שום פחד מראדומסק שלמה 

ראה כשאדם יאלא הוא היה בדרך הזאת, 

רב ודאי יאמר 'איזה מן גיד? ירב כזה מה 

אין שאלות על צדיקים, לא אבל , 'זה

אלא צריך לחשוב לל, שואלים שאלות בכ

אומר לכן , 'בטוח שאני יותר רשע ממנו'

כמו שיש  ,קושיות וחייב שיהישרבי נחמן 

, וכל מה שעושה אותו קושיות על השם

לכן לא   ,בשביל לעזור לאיזה יהודיצדיק זה  

, ויזכנו השם לשאול שאלות על צדיקים

להתחזק באמונה בהשם ובתורתו 

ובצדיקים אשר בכל דור ודור.
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמי הרב  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

 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 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   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
 א ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט" לרפוא העלון מוקדש  

 

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

 משה יעקב בן רוחמה ציפורה, 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 ג'ל בת חביבה, , אנגילה 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 
 סיוון שרה בת אסתר,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה 

מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית  , לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו  להצלחת 
דוד דודו לזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה,  ניסים בן מרים ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 

אייל בן דליה ,  יעקב אוחנה בן תמר,  ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,  אלרועי יצחק בן מזל,  בן רחל חלי 
אבי וגלית סבח פרנסה טובה , יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנה ניאלה שרה, דישראל בן לזיווג הגון, 
ה לזיווג הגון, לאה בת ציפור   ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, אליאן בת גלית;,  ושלום בית

רחל שרה ש, לזרע קוד  לילך בת רוחמה , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם , מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר
אילנית , שילת בת מזל, אבי ואסתי ובר דוד מלכה , ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  בת רוחמה 

 גילי בת אווה , טליה בת אילנית מרים ,  זני בת דמרים 

, סלומון , אליהו חי בן רג'ינהאברהם מצליח בן פרטונה שלום 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  , יצחק בן עליזה , שחר רפאל בן סימה ,חיים בן ליליאן  , משה בן שלביה  עליה, דוד בן עליה, 
יוסף  ,משה זנזורי בן מנטנה  , עמוס בן רחל , חליגאל בן ר  ,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 ,  בן אסתר לוגסי 
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 שמחהאפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  
חדווה , ציפורה בת יוכבד , אסתר גואטה בת מארי , רחל בת פלורין , מזל בת רבקה , חנה בת לאה ז"ל,  אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה  מרלן ישראל בת לורה,  וסף ואיזה אוחנונהי יפית בת רות,  ,  אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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חדש! יצא הדיסק שרבים חיכו לו,  
 שיעורי הרב באמונה ובטחון

 

 לפרטים והזמנות
 052-9695044 –אהרון 

 ! שמעו ותחי נפשכם ,מהרו להזמין

 


