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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל

 052-9695044עיני ירון 
 להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי הארץ והעולם:

 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 050-4177727  משה הלוי אדם
 054-7330809 ליאור עברי אזור

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 050-7475591 דוידי  רתומ באר יעקב
 052-7601828  מרדכי אוחיון בית שמש

 050-4190062 מאיר פרץביתר 
 050-2909702 בן סעדה בני ברק

 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  בת ים
 052-3979371 אליעזר גבעת זאב

 054-2133280 רפאל גבעת שמואל
 052-2750784 יוסי מזרחי גן יבנה

 054-5912934 אורן חולון
 052-4624432 חדש נאורחשמונאים 

 050-7990060חדש   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

 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה
 053-2466221 אבישי משה קרית עקרון 

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

 052-6505466 יוסי עדי רחובות
 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה

 053-3139506  עמרם 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(

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  בית שאן

 058-3297724  חדרה
 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3888899 אהרן חזןחיפה 
 050-5068938 שלומי בר דוד  חריש

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

 054-4469746 שלומי אוחנה  מגדל העמק
 050-5068768 מעוז אלמליח עמק המעינות

 054-4281773 ערןנהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג  נתניה

 050-5798510  אלקובי משהעכו 
 054-6467078 אסוליןאלי  עפולה
 058-3245227 חדש יום טוב טוני רכסים
 053-5882799 חדש יובל שלומי
  הארץ דרום

 052-8160291 חדש בוזגלו חייםאופקים 
 053-8819827 שרון  אילת

 054-5569267 ציון כהן אשדוד
 053-2823666 נדב משה  אשקלון

 054-8414474 יוסף  באר שבע
 054-8405397 בן שושן דימונה 

 050-5922001 אברהם  מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל מושב רווחה

 052-7696890 גרשון מלכיאל נתיבות
 052-3431711 נתנאל יוסף קרית גת

 052-6494317 ניסים קרית מלאכי
 

  לארץ חוץ
 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס

 1-910-9640474 שבי מיאמי
 1-651-2464179 יוסי  יורק וני

 
  

 השיעור השבועי כאייל תערוג
 שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 בלבד 1₪סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 
 תלמידי מורנו הרב שליט"א, לבוא ולתרום וליטול חלק בזיכויאנו פונים לכל 

 052-9695044 –יתברך. לפרטים ירון  ה'הרבים, ולשמח את 
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 תוכן העניינים  - כי תבא התשע"ט –גליון מס' ל"ז 

 ב מעלת הענווה -תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה 

 ג אותה ומופת על טוב המידות –אהבת התוכחה 

 ד ענווה ושפלות –שורש הקדושה 

 ד הרוצה להשכיל ולשמוע בלימודים, יגביר בעצמו את הענווה והשפלות

 ה הרוצה להחיות את עצמו לקבל שפע רב, ימעיט עצמו בפני הכל

 ו במי ששפל בעיניו –רוח הקודש תהיה באנוש 

 ו ק שרוצה ללמוד מחבירוזה המרגיש כתינו –תלמידי חכמים הנוחים זה לזה 

 ז יהי רצון שתשבור את גאוות ליבי –עיקר הענווה בלב 

 ח דבקות בהשם ע"י שידחה את גבהות ליבו ויכיר חסרונו

 ח אלו שני גלגלים השמחה והשפלות שישאו את האדם בלכתם –"והיה עקב" 

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

 ט שלעולם לא ירגיש האדם שלום עלייך נפשי –א[ מוסר עצום 
 

 

 מעלת הענווה -תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה 

אמר 'אומרת הגמרא )מסכת שבת ס"ג.( 
רבי ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש: שני 
 -תלמידי חכמים הנוחין זה לזה בהלכה 

פירש רש"י  ,'הקדוש ברוך הוא מקשיב להן
מתעסקין  ,ושאין ונותנין בה בנחת רוחנ'

כדי שהתורה תתן את  ,'כדי שילמדו זה מזה
'תלמוד תורה שהרי פעולתה ואת פריה, 

 אין מצוה יותר גדולה מזה ,כנגד כולם'
מצוה הכי גדולה בעולם  וללמוד תורה, ז

ללמוד תורה 'ותלמוד תורה כנגד כולם', 
אבל כדי שהתורה תתן את פריה אומרת 
הגמרא שצריך שיהיה לה תנאי מקדים, 
והתנאי המקדים הוא 'שיהיו אנשים 

מסביר ו ,מקשיבין זה לזה ונוחים זה לזה'
נושאין ונותנין בה רש"י מה הפירוש? '

 ,'סקין כדי שילמדו זה מזהמתע ,בנחת רוח

תנאי הכרחי שהלימוד יש זאת אומרת ש
יעלה לנחת רוח לפני השם, שהתורה תתן 

'כי עץ  ,חיים, 'מרבה תורה מרבה חיים'
התנאי ההכרחי  ,חיים היא למחזיקים בה'

כדי הוא, שאדם בא ללמוד הוא לא בא 
ללמד, כל פעם שהוא בא לפתוח ספר 

 ,אני בא ללמודמרגיש 'יושב עם מישהו, ו
אני לא יודע, אתה יודע יותר ממני אני 

, 'רוצה ללמוד ממך, אני באתי ללמוד ממך
מה זה  ,זה התנאי ההכרחי 'נוחים זה לזה'

נוחים? מרגיש נוח איתך, הוא מרגיש שיש 
, אז א"כ אומרת הגמרא ךמה לתת ל ול

התנאי ההכרחי הזה, ואת כשיש את 
תורה שעולה  והנמיכות רוח הזאת, אז ז

לנחת רוח לפני השם, 'שני תלמידי חכמים 
אני בא ללמוד ממך, , נוחים זה לזה'ה



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

 

 ג  

אומרת שהקב"ה מקשיב ממשיכה והגמרא 
'אז נדברו יראי השם ועליהם נאמר להם 
וזה כאשר שני  ,רעהו ויקשב השם' אתאיש 

שכל אחד תלמידי חכמים יראי שמים 
אתה בא לתת לי לא אני בא לתת 'מרגיש 

, אז 'אני בא לינוק ממךואתה האוצר ', 'לך
עליו נאמר כשאדם מרגיש כך כלפי זולתו 

  .הקב"ה מקשיב להם

בשאר  ל וחומרקזה לא רק בתורה, אלא 
דברים בחיים, לא רק בתורה שעליה נאמר 
שהיא תכלית כל העולמות, ק"ו במסחר, 

כך על בא ללמוד ממך,  ק"ו בזוגיות, אני
את  ,את צדיקההאדם לומר לאשתו, '

משהו מיוחד אני בא לחכות אותך, את 
 ,אותו דבר במסחר אומר '.הצדיקה פה
אני  ,'בזכותך כל המקום הזה ,לשותף שלו

 ,זה התנאי ההכרחי ,בא רק לעזור לך'
מקדים, בשביל שהקב"ה יקשיב לך וישמע ו

ם לך, ועליהם הכתוב אומר 'ויקשב הש
  .וישמע'

אותה ומופת על טוב  –אהבת התוכחה 
 המידות 

 ,אומר רבינו בחיי בפירושו על התורה
שקודם כל אדם שבא ללמוד מחבירו, ובא 
לדבר עם חבירו צריך לאהוב את הביקורת, 
צריך לאהוב שמעירים לו, לשמוח 
בביקורת, לשמוח שאשתו מעירה לו, 
לשמוח שהחברותא שלו מעיר לו, לחפש 

'אהבת התוכחה כמו שאומר הרב  את זה,
אצל האדם הוא אות ומופת על טובת 
המידות, ושנאת התוכחה עדות גדולה היא 

אשתך  ,על רוע טבעו ועל פחיתות המידות'
 והגיעושמת סוכר על השיש שמעירה לך 

גיד 'אשתי מחפשת תנמלים, במקום ש

איזה יופי אני רוצה ', אלא תאמר לא ,אותי'
דע לתקן אשתגידי לי, הצלת אותי, שאני 

, איך יודעים אם אדם יש לו 'את עצמי
האדם שאוהב שמעירים לו, מידות טובות? 

אומר רבינו בחיי שהוא אוהב לשמוע 
ביקורת, שונא לתת ביקורת ואוהב לשמוע 

במקום  ,ביקורת, המנהל שלו מעיר לו
אלא  לא ,'וואלה זה שונא אותי'שיאמר 

 ,כשל בגזלאטוב שהוא מעיר לי שאני לא '
, אם אתה 'טוב שהוא מעיר לי איזה צדיק

אומר לאשתך 'אני לא רוצה שתעירי לי 
אתה מעיד על עצמך כמה  ,תעשי לי טובה'

אתה רע, אדם שבא להשתתף עם מישהו, 
לעבוד עם מישהו, ללמוד עם מישהו, קודם 

תבקר אותי תגיד לי מה לא עליו לבקש 'כל 
, אדרבה 'בסדר איתי, אל תתבייש להעיר לי

שונא לתת ביקורת ואוהב שיהיה תשמח, 
  .לקבל ביקורת

זה אות ומופת על מידות טובות, דע לך 
יש לך סימן גדול מאוד שאתה עובד על ש

המידות שלך, כשאתה אוהב לשמוע 
לא רואה את מי אבל אם האדם ביקורת, 

אז הוא  ,אה זה מבקר אותי', ושמבקר אות
לא רוצה זה , 'אז הוא נגדי ,שונא אותי

תגיד לי להיפך, 'אבל צריך להיות לשמוע, 
איפה אני לא עובד את  ,איפה אני לא בסדר

, אוהב, 'ואוהב את התוכחה', אדרבה 'השם
 -, אדם חכם 'הוכח לחכם ויאהבך'
שנותנים לו תוכחה הוא אוהב אותך כ

תראה איזה בן אדם זה הוא אוהב 'יותר, 
כתנאי  .'מבקר אותיור לי, מוכיח אותי, עוז

הכרחי כדי שהתורה של האדם תעשה נחת 
מקשיבים זה לזה, צריך שיהיו רוח להקב"ה 
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מוכן לשמוע אותך, לשמוע מה אתה אומר, 
 '.לך יש לתת יותר ממה שיש לי לתת לך'

 ענווה ושפלות –שורש הקדושה 
]עקב[  הלכן החוזה מלובלין אומר בפרש

הברכות של האדם כל ההשפעות וכל ש
 ,מותנות רק בזה שהוא זוכה להיות עקב

שורש הקדושה של מתחת כולם, וז"ל "
האדם מה שהוא יותר שפל בעיניו ומכיר 

כוונת ]וזה עיקר המכוון  ,חסרונותיו
ומזה נמשך לו כל ההשפעות הקב"ה[ 

הטובות, וזה שכתוב בפרשה זו והיה עקב 
תשמעון, המילה עקב מורה על תכלית 

השפעות כי עיקר השפלות ומזה נמשך כל ה
 ,שורש כל עם ישראל הוא הענוה ושפלות"

אתה רוצה ברכה מהשם  -'ואהבך וברכך' 
כל הזמן תזכיר את החסרונות  ?בלי סוף

'איזה קנאי אני, איזה תאמר שלך, כל הזמן 
אנוכי אני, הכל לעצמי, איזה עצלן אני, 

לתי לקחת אותו ושונא חסד, יכאני כמה 
תזכיר לעצמך  כל הזמן ,טרמפ ולא לקחתי'

ותראה איזה ברכה  ,את החסרונות שלך
עם המעלה של בוא עליך מהשם, כל ת

 ,ישראל זה ענוה ושפלות, 'כי אתם המעט'
אף פעם לא מסתכל על אשתו מלמעלה 

 ,איזה בזבזנית' ,לה זאת עצלניתאל'י
, 'למטה בלכלוך ,אני בעקב'לא, לעולם 

וכמו שאמר הפסוק 'לא מרובכם מכל 
 ,בכם כי אתם המעט' ,שםהעמים חשק ה

ואמרו ")החוזה מלובלין, שם( ועוד כתב 
רבותינו בזכות שאתם ממעיטים עצמכם, 
וזהו ברכך והרבך, שלכאורה הסדר צריך 
להיות וברכך מהו והרבך? אך הענין כמו 

 השאמר 'ראשיתך מצער ואחריתך ישג
כי עיקר מה שאנחנו בתכלית  ,מאוד'

דלות, שפלות מזה נמשך שנהיה בתכלית הג
וכן יהי רצון  ,כי מאן דאיהו זעיר איהו רב

שנשתדל כל חיינו בשפלות וענוה ועל ידי 
זה יושפע לנו שפע רב כל ההשפעות וכל 

כך אומר החוזה  ,הברכות הטובות"
מלובלין, זה היה חוזה באמת, היה עוצם 

מדינות למדינות, זה מניים ורואה יאת הע
מלובלין, וכמה הורוויץ יצחק הרב יעקב 

היה תשתזכור את החסרונות שלך יותר כך 
  .לך ברכה בחיים

יגביר , הרוצה להשכיל ולשמוע בלימודים
 בעצמו את הענווה והשפלות 

רוצים התלמידי חכמים בגם זה שייך לכן 
אדם  ,שהתורה שלהם תצליח, דעו לכם

שלא עובד על השפלות שלו יום יום, לא 
ה, הוא זוכה לראות את האלוקות בתור
להניח  ,רואה את התורה, הוא רואה מצוות

לשים ציצית, הוא רואה הלכות ותפילין 
הוא רואה הכל, אבל הוא לא רואה  ,שבת

את האלוקים בתורה, זה לא אני אומר את 
מי על  ,זה, אור החיים הקדוש אומר את זה

מה זה וובד יום יום להיות עקב, עשלא 
לא ה מי שלא עובד על זעקב? שידרכו עלי, 

יכול לשמוע משפטי השם, הוא לא מבין 
מה זה השם בכלל, אומר אור החיים 

 וז"לן' מה הפירוש? והקדוש 'עקב תשמע
דת יורמז בתיבת עקב מ': )פרשת עקב(

שיהיה אדם הולך עקב לצד גודל  ,התורה
ואז ישכיל לשמוע  ,ה ושפלותובענו

לנשמעים  ,והוא אומרו תשמעון ,בלימודים
מו לומר שבאמצעות שאדם משים עצ

רק  ,'כעקבים יתגלו לו ויבין סתרי תורה
ו, כמה מאדם יום יום עובד על עצכאשר 

ממנו, וזה יותר טוב טוב פי אלף יותר וני לפ
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בזוי, ומה אני ושפל עצמו ממנו, וכמה הוא 
מעביר ביקורת על ההוא אם אני פי אלף 
יותר גרוע ממנו, ומה אני מסתכל עליו 

ליון גרוע ממנו, כל ישאני פי מכבעין רעה 
אז הוא יזכה לראות  ,יום הוא עובד על זה
  .את האלוקים בתורה

יש הרבה שיודעים את התורה אבל לא 
רואים את האלוקים בתורה, רואים את 

של  ותלא רואים את הפנימיהלבוש, אבל 
את זה הם  ',מה השם רוצה ממני?' ,התורה

למה? אומר האור החיים ולא רואים, 
זה ש ,רק מי שיכול להיות עקבשהקדוש 

הכי נמוך, את המקום  ,התחתית של הגוף
תורה הוא יזכה לשמוע, אבל מי הסתרי 

הוא יראה אולי  ,שלא עובד על השפלות
נידה, ווה הלכות מוקצה, מק ,הלכות שבת

אבל הוא לא יבין את  ,הכל הוא יראה
האלוקות, מה השם רוצה ממני, הוא יעשה 

את יראה , אבל לא טאת זה כמו רובו
האלוקים, הוא לא יראה את הנסתרות של 

רק וטכני, באופן התורה, הוא יעשה את זה 
אדם שעובד על שפלות יום יום זוכה 

אם  .לראות נפלאות מהתורה, זה התנאי
, מיד יעצור מחשבה רעה על מישהו לו הבא

הרי  ,אני חושב עליו משהו רע ה'מ ויחשוב
עובד  ,מי אני בכלל' ,פי אלףגרוע ממנו אני 

  .חסרונותיואת רואה ו ,על השפלות

 ,הרוצה להחיות את עצמו לקבל שפע רב
 בפני הכל ימעיט עצמו

על החוזה מלובלין כתוב שאמר דבר נפלא 
את זה המגיד מקוזניץ כתב ]עצמו 
שהיה  ,שמעתי מהרבי מלובלין" :תלמידו[

מתמרמר מאוד שהוא גרוע מכל אדם, 
וכששאלתי אותו למדרגות שלו איך אתה 

אומר שאתה הכי גרוע ויש לך רוח הקודש, 
רגות שלו אינו בשביל דואמר לי שכל המ

 ,רק בשביל שחטא הרבה ,זכות שיש לו
על היה לי התנשאות תוא"כ אי אפשר ש

על כן חנן אותי השם במדרגות  ,אף אדם
שאף הפחות שבפחותים אם יכיר שפלותו 

שפל רוח את דכא ו יזכה לרוח הקודש", כי
אתה אם  ,אני שכן, לא משנה מי הבן אדם

ליך, והאדמו"ר אשפל רוח אני יורד 
"אמר לי מורי החוזה מקאמרנא אומר 

מלובלין הרוצה להחיות את עצמו לקבל 
ורא שהוא חי וקיים שפע רב מאת הב

 ".ימעיט את עצמו יחשיב את עצמו לרשע
מי אני שמבקר אותו מו 'אדם החושב לעצ
מה אני מסתכל עליו ', 'אני בעצמי רשע

הרי , 'עיר לואמי אני בכלל ש ,בהתנשאות
הראשי אתה יכול להעיר לרב לכאורה האם 

כל אדם צריך לחשוב על של ישראל? כך 
קרא מת "ועל זה נוממשיך הרב ואומר 

ובזה יקבל חסד אל הנקרא חיים ממקום 
גבוה וכל מה שנמוך ביותר בא לו יותר 

וזה מה שצריך לחשוב, חיים וחסד יותר", 
  '.מי אני שאגיד לו מילה רעה?'

כל היום בראש שלהם עושים שיש אנשים 
זה וזה טמא  ,זה צדיקו'זה רשע  ,סלקציות

עושה עליו מיד כל מי שהוא רואה  ,גנב'
'מי אבל צריך לחשוב אחרת, ניתוח אופי, 

אני שאחשוב עליו משהו רע, אני הטמא 
 ,אומר החוזה מלובליןועוד  ,הכי גדול אני'

"מי שהוא שפל בעיניו, אפילו הוא באמת 
שפל גדול, הוא רב וגדול לפני המקום ברוך 

הקב"ה מסתכל  ",הוא ומי שהוא רב בעיניו
מאן 'ר אומר הזוה .עליו איזה צדיק זה

גיש , אם אתה מר'דאיהו זעיר איהו רב
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אתה גדול אומר י בעיניאז שאתה תולעת 
הוא  ,יום אחד בא לפה יהודי אחד. הקב"ה

אמרנו לו  ,מהחבר'ה של עולם התחתון
תעלה לספר תורה, אז הוא אמר: הרב אל 
תעלה אותי לתורה אני מתבייש עם 
העבירות שלי לעלות לתורה, אומר החוזה 

לין תיקח בן אדם שהוא שפל באמת מלוב
אבל הוא יודע שהוא שפל, הוא אצל 

למה? כי הוא מרגיש שהוא והקב"ה ענק, 
לעומת זאת תיקח אדם שמרגיש אבל שפל, 

, הוא קטן 'לקחתי הבאתי תרמתי עשיתי'
  .אפילו שהוא אדם גדולואצל השם 

במי ששפל  –רוח הקודש תהיה באנוש 
 בעיניו 

יש כל מיני תארים לבני אדם לפי בתורה 
זה התואר הכי נמוך, זאת  'אנוש'הגדלות, 

ת שהוא נמצא בתחתית המדרגה, אז אומר
אומר החוזה מלובלין: "כי תואר אנוש הוא 

הכוונה אנוש כלומר ]הגרוע שבבני אדם 
, אבל אם הוא מייחל להשם יתברך [גמור

מושיע לו אפילו אם צריך ניסים ונפלאות 
רצון הבורא וגם לא בא לו  הנעשכי בו 

בשביל זה גאוה וזה הפירוש אכן רוח היא 
רוח הקודש תהיה באנוש פירוש  ,באנוש

לכן אם ותראו מה זה,  ,ממי ששפל בעיניו"
 ,רוצה לקבל את הברכות של השם אדם

, אם הוא רוצה 'ואהבך וברכך והרבך'
להתחיל לגלות אלוקות בתוך התורה, כמו 

חיים הקדוש, לא אור השאמרנו בשם ה
לגלות את אלא לגלות את האותיות, 

האלוקים בתורה, איפה השם מתחבא לי 
אני  ,בתורה, אני רוצה למשש את אלוקים

אתה חייב דע לך שרוצה להרגיש אותו, 
לעבוד על השפלות שלך יום יום, לא 

אלא , 'אני משהו ואני עשיתי'להרגיש 
איפה אני הכי נמוך בעולם, מזכיר לעצמו 

זמן את החסרונות שלו, לא שוכח רגע כל ה
אחד את החסרונות שלו, וזה נקרא נמיכות 

כל הברכות של התורה מגיעות אליו  ,הרוח
ם שלו, אין קשר בכלל, יבלא קשר למאזני

רוממות בך הרגשת טיפה נכנס אם  ,והפוך
 ,'תועבת השם כל גבה לב'אז על בן אדם 

זורק אותך השם על המקום  ,מי אתה בכלל
 .הצידה

זה  –תלמידי חכמים הנוחים זה לזה 
 מרגיש כתינוק שרוצה ללמוד מחבירוה

 רבי יהונתן אייבשיץ זיע"א בספרו נפש
י תלמידי חכמים הנוחים נש: "אומר יהונתן

דהיינו שכל אחד מחשיב  - זה לזה בהלכה
את חבירו לגדול ממנו, ורוצה ללמוד 

אתה יותר טוב ם מרגיש 'אם אד ,ממנו"
, אז זוכה 'אני רוצה ללמוד ממך ,ממני

וזה שכתוב ועשית שנים כרובים "לתורה, 
שני קצות הכפורת, והכרובים אמרו מזהב 

שמרגיש תינוק שרוצה  ,רבותינו תינוק
יצר הרע  ,, ולכן תדעו לכם"ללמוד ממך

לתת לנו לזוח כדי עושה את הכל 
ולהתנשא כמו שאומר הרמח"ל הקדוש 

נית הענווה( דרכי ק –מסילת ישרים כ"ג )
"והנה טבע לב האדם לזוח ולהתנשא על 

בעולם אתה רוצה שתראה מי כל  ,הכל"
, זה טבע 'אני יותר טוב ממנו'הרגיש בלב ל

אני יותר חכם, אני יותר 'לב האדם, 
, והתפקיד שלנו כל 'מוצלח, אני יותר נבון

לקבל ברכת כדי החיים להנמיך את עצמנו 
 -ה בבית מול האשעצמנו השם, להנמיך 

כמה האדם צריך לעבוד על עצמו להנמיך 
את עצמו, לא להרגיש שום התנשאות, 
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הוא קם מוקדם ואשתו קמה אם אפילו 
הוא זריז והיא עצלה, אם מאוחר, אפילו 

בזכות הרי הוא חכם והיא לא, אם אפילו 
התמימות שיש לאשה בלב הברכה שלנו 
באה, מי שרוצה את ברכת השם, מי שרוצה 

אתה רוצה  ,לא יהיה בך עקר''ואהבך וברכך 
למטה בתחתית,  -עקב תרגיש את זה? 
שלא יהיו לך השגות על אף אחד, שלא יהיו 

הוא שירגיש האדם 'לך הערות על אף אחד, 
, ואומר רבי יונתן אייבשיץ 'פי אלף מעלי

כלומר  ,וזהו מקשה תיעשה הכפורת")שם( 
אדם מוכן . "אדם שדבר זה קשה מאוד

לטפס על סולמות לירח רק אל תתן לי 
היה להרגיש שהוא יותר טוב ממני, אדם 

העיקר לא  לטפס על סולמות לירחמוכן 
  .להרגיש כך

 ,התקשר אלי איזה זמר מפורסם אמר לי
קשות 'תשמע כבוד הרב יש לי בעיות 

אמרתי לו יש לך בעיה אחת ', בשלום בית
לי:  שאתה מרגיש יותר טוב מאשתך, אומר

זה כל הבעיה שלך, 'בטח, אמרתי לו 
תסתכל עליה שהיא אליהו הנביא מחופש 

יוצא מהבית לפני שאתה , זהו זה, 'לאשה
 ,תברכי אותי'ו'שימי לי יד על הראש תאמר 

מה היא תברך אותי אבל אבל אדם מרגיש '
, היא תברך כן? 'תראה מה היא עושה

אתה עושה אבל אותך, היא עושה בגלוי 
עושה עין של מעלה 'הכי גרוע,  זהובסתר 

אולי אתה , זה הכי גרוע, אז 'אינה רואה
אתה עושה אבל חילוני בגלוי, רואה אדם 

בגלל זה  .שאף אחד לא רואה אותךכבסתר 
כל הזמן אדם צריך לחשוב על עצמו 'כולם 

רבי עוד אומר  ,ממני'טובים פי אלף יותר 
"הגם שדבר זה הוא  )שם( יהונתן אייבשיץ

וד שתלמיד חכם שגדול בתורה קשה מא
ידמה בעיניו שהוא תינוק, מכל מקום תוכל 
לעשותו משני קצות הכפורת כלומר 
מכיסוי והעלם מידיעתך בתורה מאחרים 

וזהו ויהיו הכרובים  ,וגם ממנו מעצמו
פורשי כנפים כלומר זה גרם שהתורה 
והמצוות יהיו למעלה, ופניהם איש אל 

ת מעלת אחיו כלומר כל אחד רואה רק א
 ,חבירו ורואה את חבירו גדול ממנו בעיניו

כלומר תזכה  ,ולאהרן תתן את העדות
, תן לך"אלהשפעת חידושי תורה שאני 

לא יודע  הבליםאני תינוק הבל אדם ירגיש '
דעו לכם אני כלום, מי אני בכלל?  ',כלום

  .כל הברכה של החיים תלויה בזהש

יהי רצון שתשבור את  –עיקר הענווה בלב 
 גאוות ליבי 

אפילו רשע שפל שאומר החוזה מלובלין 
אצל השם הוא מרגיש שפל, באמת אבל 

שאנחנו כגדול, לכן אומר המשנה ברורה 
אומרים 'השיבנו אבינו לתורתך' מה צריך 
לכוין? דבר אחד, 'יהי רצון שתשבור את 

כך אומר המשנה ברורה, רק  ,גאות ליבי'
השם וכך אתה מחזיר  את זה תשבור לי

אותי לתורה ריבונו של עולם, וכמו שאומר 
 לא בפעולות ,הרמח"ל "ועיקר הענוה בלב"

לך מחשבה רעה על מישהו, ה בלב, בא אלא
הוא פי אלף ממני מי אני צריך לחשוב '

צריך לומר  ?? מישהו צפר לך בפקק'בכלל
עיר אהוא פי אלף יותר ממני, מי אני ש'

של האדם כל היום  עיקר המלחמה ו? ז'לו
מעודד 'זה הקב"ה מחפש, את במוח שלו, 
ידרך ', 'יורה ענוים בדרך', 'ענוים השם

גם אם , ענוה גדולה מכולם, 'ענוים במשפט
יודע ש"ס בעל פה, ואתה תראה אחד ש
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אתה יותר גדול דע לך שעובד על ענוה 
ממנו, כי אתה כל הזמן חושב על הארציות 

  .שבך

את גבהות ליבו  ידחהש ם ע"יבהשדבקות 
 ויכיר חסרונו

בעש"ט הקדוש זיע"א ]כתר שם אומר ה
דבק להשם יתברך הטוב[ "מי שרוצה ל

דבק בו אם לא שידחה הבאמת, אי אפשר ל
ממנו כל גבהות ליבו ויכיר חסרונו 
ופחיתות ליבו כל כך, שלא ידמה בעיניו 

דבק המי שרוצה ל ,שיש לו איזה מעלה"
בהשם? להרגיש דבק המה זה לו בהשם,

שאתה מניח כלהרגיש אותו,  ,את השם
תפילין להרגיש את השם, כשאתה לומד 

שאתה מרגיש כתורה להרגיש את השם, 
הברכה שלך נעצרת, כל הזמן  'משהו'אני 

לחשוב על השפלות, אדם כועס על אשתו 
מי אני ריך לחשוב 'צשאין לו גבינה בבית, 

? וכך אתה תרגיש את השם יתברך 'בכלל
 חועל ידי זה יתלהט ליבו וישמ" ,ר גבוהיות

לא ש, יש אדם "שמישהו משפיל אותו
שמעו לו באיזה משהו בבית כנסת, הולך 

צריך לא אוכל חמין מרוב צער, ולבית 
כמו שהגמרא אומרת 'השפל עצמך להיות 

  '.וינשאך המקום

ראיתי יהודי יום אחד במירון בל"ג בעומר 
ליו צעקו ע ,בנץ החמה, בקבר של רשב"י

העליבו אותו, מילה הוא לא אמר, איזה ו
שש מספרים זה כמו מתנה הוא קיבל, 

בלוטו, לקבל עלבון בקבר של רשב"י ביום 
ל"ג בעומר בנץ החמה, אם השם אוהב 
אותך זה המתנה הכי גדולה שהוא יכול 
להביא לך, והוא שתק לא אמר מילה, 

, אחד אחר עצומה לו ברכה הבאבוודאי ש

 ?שיםילא מתבי ?דתייםאלה היה אומר '
מי שאין לו אבל זה  ?',בקבר של רשב"י

ועל ידי זה יתלהב ליבו אבל האמת "שכל, 
להיות רודף אחר השפלות ולהיות זנב 
לאריות, ויתמיד במחשבתו כל הזמן 

  ".לחשוב כך בראשו

אלו שני גלגלים השמחה  –"והיה עקב" 
 והשפלות שישאו את האדם בלכתם

שהבעל שם  ,לכן אומר המגיד ממזריטש
י נשהגיע לעולם כדי ללמד דוש קטוב ה

י גלגלים נדברים שמחה ושפלות, ש
בלכתם וזה מה שהבעל שם טוב  הושישאו

וזה בא ללמד בעולם שתהיה שמח ושפל, 
והיה זה לשון שמחה, ועקב  ,עקב" - "והיה

זה שפלות, זה מה שבעל שם טוב בא ללמד 
ד הקדוש "ובאופן יואומר המג ,בעולם

שתהיה השפלתו בגדר השלמות שיהיה 
אתה שמח, הלכת והשפילו אותך  ,בשמחה"

התאמצת, וכן רצו ום לאיזה זוג לשדך אות
ולא רצו, בסוף אפילו ברכה בשבע ברכות 

כפויי טובה 'לא נתנו לך, אתה לא אומר 
 .אתה שמחאלא , 'אין להם הכרת הטוב

חתם ודאגת לחמיך לחמותך לרו
, בסוף הגיסים שלך באו םתלרפואו

האשימו אותך שאתה ניצלת את הכסף 
אני עשיתי רק לרפואתם והם 'שלהם, 

אתה לקחת לעצמך את  י,באים אומרים ל
להם, עונה , השפילו אותך, אתה לא 'הכסף
עזור להורים אהפוך אני דוקא  ,שמחאלא 
 ,וועד ביתב, אותו דבר עוד יותר שלכם
, בא אחד קונה מנורותוטורח ולך והאתה 

את צועק לו 'מה אתה מבזבז והדירים 
בוא  ,לה קחאללו 'יאל תענה  ,כספי הועד'

אלא תרגיש  !לא ,אתה תהיה בועד'
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, אומר 'יופי עכשיו אני שמח ,השפלת אותי'
המגיד ממזריטש באופן שתהיה השפלתו 

שכל  הרמב"ם הקדושכמו שכתב "משמחה, 
השמחות   שהיו לו מימיו לא נשתוו 
לשמחה של פעם אחת שהיה בירכתי 

שאותו גוי כ ,הספינה בתכלית השפלות"
לא היה הרמב"ם 'השתין עליו בספינה אמר 

להרגיש  , איך אפשרמימי'לי שמחה כזאת 
 ? כך

בדרגות שלנו זה לפחות בבית עם האשה 
 הגיסות, עם השכניםוסים הילדים, הגיו

בדרגות שלנו, השם לא מצפה זה  וכו',
שמישהו ישתין עלינו בספינה ולא מאיתנו 

נכעס, אבל בדרגות שלנו אף פעם לא 
להרים את הראש שלו על אשתו, מה 

צר עין יותר ממני, אין פתאום אני צר עין 
אם לא משנה ואז שותפים, ושכנים וכן עם 

 כל יבוא לך.ה ,עבירותאו יש לך מצוות 

ברכת הרב "נתפלל להקדוש ברוך הוא 
שיהיה לנו תמיד שפלות ואז הקב"ה יתן 

."לנו את זה יום אחד

 

 

 

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

 שלעולם לא ירגיש האדם שלום עלייך נפשי –מוסר עצום  [א
אותו ים, והוא ממש נתן לי מוסר עצום יחודשאו היה אצלי יום אחד יהודי לפני חודש 

 ,משך ארבעים שנה, הוא גר ברמותביהודי, כל יום הוא נמצא בשלוש לפנות בוקר בכותל 
א מחנה את ליד הבית, והוא כל יום בכותל לא פספס יום אחד, הורבים יש לו מנינים 

יש לו אישור כניסה לכותל, משלוש עד חמש לומד זוהר אחר כך תפילה בנץ וכך והאוטו 
אולי 'משך ארבעים שנה, והוא בא לדבר איתי על איזה בעיה שיש לו, אז אמרתי לו: 

נראה לך שיש לי עוונות אני ארבעים  ',לי יש עוונות?'הוא אמר לי:  ',תעשה תשובה?
השם לא  ,ל? איזה מוסר הוא נתן לי, הוא כזה קטן אצל הקב"השנה בשלוש בבוקר בכות

אני 'הוא אומר לי:  ',אבל איך יכול להיות שאין לך עוונות?'יכול לראות אותו, אמרתי לו 
 אבל איזה מוסר קיבלתי. ,, הבנתי שאין הרבה מה לדבר איתו'ונות שליוסיימתי עם הע
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 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 מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ
 רבינו אייל עמרמי שליט"א

ך כל יתבר 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 
'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי  ומפזר גליונות

 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

 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו 

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו
יבת ועריכת אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכת

 של  השיעור השבועי מתוך שיחותיו
 .מו"ר הרב שליט"א

יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיזכה להמשיך 
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים 

ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים 
 אכי"ר

 החפץ בעילום שמו שתרם מחשב למערכת העלוןהעלון מוקדש להצלחת 
 כות הרבים תעמוד לימינומי יתן וז

 והקב"ה ימלא כל משאלות ליבו לטובה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיו
 

 העלון מוקדש
מו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן האד לרפואת

ראובן בן , ניסים בן סוליקהבן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,  מרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי
אסתר חיים בת , רחל בת מדלן, אלון שקד בן חממה, קלימו בן ש'רונה נתן אליה בן נטלי ביתיה, ,שרה
, יפה חיה בת חנה, מרסל בת ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביג, שרה בת לולו, בשרה

 הלא, אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרה, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, דיאמנטה, לאה בת מזל
מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, , לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה, לילך בת רחל חנה
 שלי רחל בת מזל

 

אורן בן שולמית, מזכה הרבים מרדכי  ,לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית שרון בן רבקהאוחיון, מיכאל בן מרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

דוד לזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה, ניסים בן מריםופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 
לאה , דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגוןשירי , מור מרים בת אביבית, דודו בן רחל חלי

לילך בת , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם, מזל בת אסתר, אילנה בת אסתר, ה לזיווג הגוןבת ציפור
 לזרע קודש  רחל שרה בת רוחמהלזרע קודש,  רוחמה

 

, ם מצליח בן פרטונהאברהשמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת
, דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חיים בן קדןאליהו חי בן רג'ינה, סלומון 

שחר רפאל בן  ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה , יצחק בן עליה, דוד בן עליה,עזיז בן שוקת חבובה,
 ,יגאל בן רחל ,משה בן גיטה ,אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל ,רפאל בן עליזה ,יצחק בן עליזה ,סימה

, וידל ונתן שמעון בן אליס, ירבי דוד מחלוף ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,משה זנזורי בן מנטנה ,עמוס בן רחל
, שלמה בן לאה ,שלמה ראובן בן ירוחם, שלום בן שרה, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתריפרח בן רחל, 

פוחה בת שרה בת פאני, רחל אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, , יצחק בן ציפורה
 ת.נ.צ.ב.ה מזל בת רבקה, חנה בת לאהז"ל,  סילביה סולטנה בת אסתר, אסתר בת חסיבה, שמחה
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