
 "א  פתש אייר                      בס"ד 

 

      מור את השבוע פרשגיעות מנ 

 

ורשת לדבר אך ורק כמובן שאיננה ד התורה  דבר., לומרציווי ל"   ֱאֹמר "  ה במתחיל ת השבועפרש

  בו שיש יש להתמקד בדיבור   אולם דיבורי חול,יש צורך ב, א רק דברי תורהל ,קודש והלכה בענייני

  . ולא דיבור מזיק ופוגע ומועילדיבור טוב  ,תועלת

 

"  מגשימות עצמם מילים" וישנה אמונה ש  "וצרת מציאותי ( מיוןדאו  ) מחשבה" מפורסמת:  גישהנה יש

בגנותו  מצבו משתפר וכשמדברים   -דברים טובים  חולהעל לדוגמא מדברים ם שטוענים שכשישנם מחקרי

מלהשתמש ) אבל זה לא ימנע בעדם ל רק מז ושיפור אז זהטוענים שאם יש הכמובן ישנם  מצבו מּורע.

במבחן התוצאה חולה אשר מדברים אליו   .תפסיכולוגי שזו השפעה  טועניםאחרים  ( ...אם הם בצרהבזאת 

יש כח ממשי   בשלווה ובצורה אופטימית מצבו טוב בהרבה מחולה אשר אינו מקבל יחס חיוביבנחת 

 .  הישירות והעקיפות ולמשמעויות, לאמירה דיבוראש לבכובד ר  להתייחסויש  ורלדיב

 

  שדיבור פועל פעולה ממשית בתחום הרוחני של הנפשבתורת החסידות מוסבר אומר ש הרב יוסף קרסיק

 לאחל, לברך במילים נעימות וטובות.  םי חמאדם צריך להרגיל עצמו לדבר דברים טובים ומש לכן 

מצוה לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר ואהבת לרעך    -הרמב"םמביא את דברי הוא 

מדבריו למדנו שלדבר טוב על יהודי זה חלק ממצוות   -ולא בגנותו כלל  לפיכך צריך לספר בשבחו כמוך,

    אהבת ישראל.

 

שלושה כוחות לאדם: מחשבה, דיבור ומעשה, כדי לבצע פעולה ממשית בעולם, כמו קנין והעברת חפץ  

 יעבורהחפץ לא  -במעשה. שנים שידברו ביניהם להעביר חפץ מזה לזה  תקניינימיד ליד, יש לבצע פעולה 

 .במעשה תקנייניבעלות עד שלא תתבצע פעולה  

"הקדש", אפילו שלא ביצעו שום  מסויםומרים בפה שחפץ שונים הם פני הדברים בהקדש: ברגע שא

הקב"ה נתן למילים של יהודי   .החפץ משנה בעלות ועובר מרשות האדם לרשות ההקדש -פעולה מעשית 

 .קודשבתחום הכוח לפעול ולשנות דברים 

 

אולם  החולין ולא בהקדש( יבעניינ בתורת הסוד מוסבר שלמרות שמילים לא יוצרות קנין ופעולה גשמית )

הן יוצרות פעולה רוחנית. בכל מילה ודיבור טמונים כוחות ואנרגיות נסתרות, וכשמדברים על מישהו  

 מעבירים אליו כוחות; מילים טובות מעבירות אנרגיות חיוביות ומילים רעות אנרגיות שליליות.

הנפש של מי שדיברו   ומסתוריהאנרגיות והכוחות שבמילים עצומות וחזקות, הן חודרות עד למעמקי 

  .להתעורר ולהתחיל לפעול -אודותיו והם יכולות להשפיע ולגרום לכוחותיו הגנוזים ולא פעילים 

הדבר תלוי בצורת הדיבור על הזולת: ככל שהדיבור יותר אמיתי ופנימי, ממעמקי נפש המדבר, כך הוא  

 רבדים יותר עמוקים ונסתרים של מי שדיברו אודותיו. חודר ומשפיע ב

 

השפעת המילים חזקה מהשפעת מהמעשים, דיבור טוב משפיע ועוזר ש  מסוימתבמידה  אומר   הבעש"ט

השפעתו חיצונית, ואילו  -כי היות שבמעשה מפעילים רק כוחות חיצוניים  לזולת יותר ממעשה טוב

כוחם חזק לחדור לרבדים יותר נסתרים וגנוזים של   - יםת יותר פנימיבדיבור ובמחשבה שמפעילים כוחו

 . מי שדיברו אודותיו

 

             .מותם פסק בל"ג בעומר  מהמסורותלפי חלק ש בימי אבלות על מות תלמידי רבי עקיבאאנו מצויים 

חז"ל אינם  ,  זה לזהיש לשים לב , הם לא נהגו כבוד "מפני שלא נהגו כבוד זה בזה " חז"ל קבעו כי מתו 

  לאדםשבח דברי כאשר מדברים  .לא נהגו כבוד " רק"האחד לשני אלא אומרים שהם פגעו או עשו רע 

 דרכיוולשפר את לו סיוע דרמטי להיטיב   יםמסייעו ואת הטוב הגנוז שבעמקי נפש יםמעוררמכבדים אותו ו

 . לכל הצדדים ועושים רק טוב

 

 

 

 

 . שלום תשב

 איתןשלר 
 . אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל   נשמת    לעילוי 

 


