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גליון מס' מ"ט – מקץ התש"פ  -תוכן העניינים
אחור וקדם צרתני  -כיצד לזכות לשכל אלוקי
אחור וקדם צרתני – על הנהגת השי"ת עם האדם בחכמת התורה
ואמלא אותו רוח אלוקים – תורת 'קדם'
וממדבר מתנה – אדם שעושה עצמו כמדבר תורה ניתנת לו במתנה
התלהבות הלב נולד מחמת תנועת השכל
אם יהיה לבך בוער ומתלהב לעבודתי בשומעך זאת ,בזאת תדע שאני עמך
השיבה ששון ישעך – זכני להשיבני אליך
רק שיהיה שפל מאוד – שלא יגרום החטא לכבות אש התלהבותו בעבודת הבורא
זריזות והתלהבות בעבודה השם – כדי שיהיה המעשה בשלהבת הגדול הזה
במה אדע כי ארשנה – בשבח ההכנעה
השומר פיו ולשונו זוכה לאהבה ותשוקה להשם יתברך
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] השפל עצמך וינשאך המקום
ב] העיקר הוא האמונה בכל עבודת השם יתברך
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אחור וקדם צרתני  -כיצד לזכות לשכל אלוקי
מלומר להם סודות בעבור זה ,וכך אמר להם
האר"י הקדוש זיע"א "אילו ימותו כל בני ,וגם
אני לא אמנע מללמד אתכם" ,גם אם השטן
יקח את ילדיי לא אמנע ממכם אומר האר"י,
וזה משום שהסטרא אחרא משתולל' ,מה
אתה מוריד כזה אור לעולם?' ,ומכיוון שהוא
משתולל ,כדי לפייס את דעתו מידת הדין
שולטת באדם ,כך קרה לאר"י הקדוש ולרבי
נחמן ,ורבי נתן מספר שלאחר שרבי נחמן
אמר את התורה הזאת ונפטרה ביתו ,הוא לא
היה בברסלב אלא בעיר אחרת ,והוא ידע
מיד ברוח הקודש שמתה ביתו ,זה היה
בחודש אב שבת נחמו ,ואמר הרב לסובבים
אותו שביתו מתה ,אבל כשהוא שב לביתו
אשתו העלימה ממנו על דבר הבת שמתה
שלא יצטער ,ואמר הרב ,מכיוון שלא

את התורה הזו [תורה כ"א ,תורת בהעלותך],
אמר הרב מברסלב בשבת נחמו שלאחר
תשעה באב ,כך כותב רבי נתן בספרו חיי
מוהר"ן ,ולאחר שהרב אמר את התורה
הזאת ,הילדה של הרב [פיגא] נפטרה מן
העולם ,וזאת בגלל הסודות שהוא היה צריך
לגלות לעולם ,דברים אלו קורים לצדיקים
כשהם צריכים לגלות דבר חכמה ,דבר תורה
שהיה סתום ,ובשביל לפייס את הסטרא
אחרא גובים מהם איזה שהוא קרבן ,כך קרה
גם להאר"י הקדוש ,רבי חיים ויטאל מספר
שהאר"י הקדוש גילה להם את סוד האיילה,
ולאחר מכן בנו של האר"י משה קיבל מחלה
ושבוע לאחר מכן נפטר ל"ע ,ואמר להם
האר"י הקדוש שזה בגלל שהוא גילה את סוד
האיילה ,אבל הבטיח להם האר"י שלא ימנע
ב
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מודיעים לי על ידי בני אדם הדין הוא שאיני בגדר אחור ,זה השלב שכל יהודי צריך לעבור
צריך לשבת שבעה ,שכן הוא הדין ,כל עוד אותו ,אבל יש את השלב היותר גדול שזה
שאדם לא יודע מבני אדם שנפטר לו קרוב ,קדם ,ומה זה קדם? כשהקב"ה משפיע לאדם
לא צריך לשבת שבעה ,ורק לאחר ראש "שכל" ללא שום הקדמות ,שהקב"ה נותן לו
השנה אומר רבי נתן שביתו הגדולה של רבי שכל באופן כזה שמכל מה שהוא שיראה הוא
נחמן סיפרה לו שמתה הבת הקטנה ,ועברו ילמד על הנהגת הבורא ,וכך היה אברהם
כבר שלושה חודשים מאז אותו מקרה ,אז אבינו ,שהכיר את בוראו לבדו ללא שום רב
נהג הרב אבלות למשך שעה אחת כדין או מלמד ,וזה נקרא בגדר 'קדם'.
שמועה רחוקה וקם מהאבלות שלו ,ואת כל
ואמלא אותו רוח אלוקים – תורת 'קדם'
זה היה מוכן להקריב רבי נחמן בשביל וכך כותב הרב וז"ל" :כְ ִתיב ָאחוֹר ו ֶָקדֶ ם
התורה הזאת.
צַ ְר ָתנִ י ,כִ י יֵש ֵשכֶל ֶשָאדָ ם מַ ִשיג אוֹת ֹו עַ ל יְדֵ י

אחור וקדם צרתני – על הנהגת השי"ת עם
האדם בחכמת התורה

הַ ְקדָ מ ֹות ַרּב ֹות" ,שצריך ללמוד קודם כל
משניות וגמרות וזוהר ותיקונים ,בסדר,
ָארץ דַ ְרכֶָך' ,לדעת איך השם מנהל
'לָדַ עַ ת ּבָ ֶ
את העולם ,וזוהי דרגה מאוד חשובה שכל
יהודי צריך לעבור אותה ,והוא מה שאומרים
רבותינו עה"פ (ויקרא כ"ו) " ִאם ְּב ֻח ֹק ַתי
ֵתלֵכּו" – שתהיו עמלים בתורה ,כל אדם
צריך לעבור את זה כדי להגיע לעבודת ה',
אבל יש דרגה יותר גבוהה זה נקרא בגדר
'קדם' שזהו שכל שבא לאדם ללא שום עמל,
כך אומר הקב"ה לבצלאל (שמות ל"א)
ּוב ְתבּונָה
" ָואֲ מַ לֵא אֹת ֹו רּוחַ אֱ ֹל ִקים ְּבחָ כְ מָ ה ִ
ּובדַ עַ ת" ,אני אמלא אותו אומר השם ,וכן
ְ
שלמה ,ילד בן שתים עשרה היה ,מה אתן לך,
אומר הקב"ה אני אמלא לו חכמה בראש,
" ַוי ִַקץ ְשֹלמֹ ה וְ הִ נֵה חֲ לוֹם" ,שור גועה ושלמה
יודע מה הוא גועה ,יודע הכל ,מבין הכל,
השם מילא אותו רוח חכמה ,זה נקרא קדם.

אם כן ,בתורה הזאת מגלה לנו הרב נוראות
על הפסוק הכתוב בתהלים (קל"ט) "ָאחוֹר
ו ֶָקדֶ ם צַ ְרתָ נִ י ו ַָת ֶשת עָ לַי כַפֶ כָה" ,בפשטות
הסבירה הגמרא בברכות (לב ).את הפסוק
ואומרת שבעת שהקב"ה ברא את האדם,
ברא אותו בשני פרצופים ,זכר מקדימה
ונקבה מאחור ,ולאחר מכן הקב"ה לקח את
האדם וחתך את הצלע ועשה מהם זכר
ונקבה כל אחד לבדו ,וזה בגדר "ָאחוֹר ו ֶָקדֶ ם
צַ ְר ָתנִ י" ,שכן בתחילה בעת היצירה היה צורה
גם מאחור וגם מקדימה ,פרצוף עם צורה של
אשה מאחור ,ומקדימה צורה של איש ,אבל
רבי נחמן מסביר פה עפ"י הזוהר הקדוש
[ספרא דצניעותא ,פרקא רביעאה] שאחור
וקדם צרתני ,מדבר גם לגבי הנהגת הקב"ה
עם האדם ,שכלו של האדם הוא המקשר בינו
לבין הבורא ,כך כותב הרמב"ם ,שאם אין לו
שכל אין לו שום קשר לבורא ,כמה שאדם יש
לו יותר שכל ויותר חכמה ,הוא מכיר את
הבורא יותר ,ואומר הרב שישנה אפשרות
לאדם לרכוש את השכל ואת החכמה על ידי
הקדמות ,עמל ויגיעה ,לימוד רב בספרים,
ואז זוכה האדם לחכמה האלוקית ,אבל זה

כל יהודי יכול לזכות לזה שהשם יכניס לו
חכמה לראש ,הוא רואה את העולם אחרת
ומבין את הקב"ה ,ורק אחר כך הוא מוצא
את זה באיזה מאמר חז"ל או באיזה פסוק
בתורה ,הוא עושה לזה אסמכתא ,זה נקרא
בלשון משלי (ב ,פס ו) "כִ י ה' י ִֵתן חָ כְ מָ ה ִמ ִפיו
ּותבּונָה" ,זו דרגה שהשם נותן לאדם
דַ עַ ת ְ
ג
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חכמה ,זוהי אינה דרגה שאדם בעמל שלו קורה בעולם ,הוא לומד על השם ,אח"כ הוא
השיג את החכמה ,וזה נקרא דרגת 'קדם' רואה את זה בכל מיני מדרשים ומאמרים,
גמרות ותוספות ,וזה נקרא חכמות אלוקים,
עליה מדבר הרב.
על הפסוק "כִ י ה' י ִֵתן חָ כְ מָ ה" אומר המדרש וזה נקרא קדם כמו שאומר הרב " ֶשפַ ע
'קדֶ ם'ְּ ,ב ֵשם פָ נִים",
(ילקוט שמעוני ,משלי ב)" :אמר רבי יצחק אֱ לו ִקי ,וְ זֶה ְמ ֻכנֶה ְּב ֵשם ֶ
למה הדבר דומה? למלך שהיה לו בן ובא אדם שזוכה לקבל מהקב"ה את החכמה
מבית הספר ,מצא תמחוי [דבר מאכל] לפני הזאת ממילא מבין את כל דרכי השם.

התלהבות הלב נולד מחמת תנועת השכל

אביו ,נטל אביו חתיכה ונתנה לו [לבנו] ,מה
עשה בנו? אמר לו :איני מבקש אלא מזה
שבתוך פיך[ ,מה שכבר לעסת תביא לי] מתוך
שהיה מחבבו נתן לו מתוך פיו ,כך השם יתן
חכמה" ,אומר השם יתברך 'אתה לא צריך
לטרוח ,אני לעסתי את זה כבר ,אתה רק
צריך לבלוע את זה' ,וזה גדר שאדם מקבל
את החכמה האלוקית בתורת מתנה
מהקב"ה.

אם כן יש דרגה שהיא בגדר אחור ,ומה זה
אחור? זאת אומרת זה דרגה פחות ,זה בחינת
הנקבה ,אדם שצריך להתייגע ולעמול
ולחפש ,ויש את הדרגה היותר גבוהה שזה
קדם ,שמשפיעים לו חכמה מן השמים ,ועל
ידי החכמה הזאת משפיעים לו את חכמת
השם ,כל מה שהשם עושה בעולם ,ועוד זוכה
ה אדם שהשכל שלו מקבל חכמה אלוקית
מהשם ,שמכך נולד לו התלהבות גדולה
להשם ,כי תנועת השכל מולידה את הבעירה,
כמו שגוף האדם בתנועה נולד חום בגוף?
שכך נהיה זיעה ,שאדם הולך ברגל ומתייגע
נהיה זיעה ,למה? התנועה מולידה חום,
אנרגיה ,אומר הרב שהוא הדין אצלנו :גם
תנועת השכל כך ,שהשכל מבין ומקשר את
זה לזה ,כי הוא מקבל את הכל מהקב"ה ,אז
אומר הרב שיש תנועת השכל זה מוליד חום
בלב מוליד התלהבות ,וההתלהבות הזאת
תתן לאדם לברך את ברכת המזון
בהתלהבות ,תתן לאדם לקום לנץ
בהתלהבות ,לא בשמונה או בתשע ,אלא קם
בנץ בהתלהבות ובחשק ,ולמה יש לאדם
התלהבות? כי השכל שלו הוא בתנועה ,כי
נולד חום אצל האדם ,חום אלוקי ,יש לו
התלהבות לעשות חסד ,הולך לבקר מישהו
בבית חולים והולך עם התלהבות' ,איזה יופי
אני הולך לבקר חולים ,השם יתברך מבקר
חולים וגם אני מבקר חולים' ,יש לאדם אורח

וממדבר מתנה – אדם שעושה עצמו
כמדבר תורה ניתנת לו במתנה
הגמרא אומרת (נדרים נ"ה ועוד) "כיון
שעושה אדם את עצמו כמדבר ,שהוא מופקר
לכל ,תורה ניתנה לו במתנה" ,אם אדם מוכן
להנהיג את עצמו בבחינת מדבר ,הפקר לכל,
לא אומר לאף אחד 'למה לא ביקשת רשות?',
אלא 'לא אכפת לי ,תדרוך עלי ,תזרוק עלי
גפרורים' ,וכך אומר המדרש (דברים רבה
י"א) "אמר הקב"ה לישראל ,חייכם ,כל
החכמה וכל התורה דבר אחד קל הוא ,כל מי
שמתיירא אותי ועושה דברי תורה כל
החכמה וכל התורה בלבו" ,אומר הקב"ה 'אני
אתן לך את כל החכמה בראש' ,וחייב לעבור
את השלב של העמל בשביל להיות יהודי,
אבל יש דרגה שהיא יותר גבוהה ממנה ,וזה
כאשר בן אדם שומע פסוק בתורה הוא
שומע את השם ,אדם רואה ציפור עפה והוא
מבין מה הקב"ה רוצה ,הקב"ה נותן לו
חכמה ,הוא מבין את השם ,הוא רואה מה
ד
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ואומר ' איזה יופי ,יש לי אורח אני יכול יהיה לבך בוער ומתלהב לעבודתי בשומעך
לשרת אותו' ,לקח טרמפיסט ואומר 'איזה זאת ,בזאת תדע שאני עמך".
יופי ,בוא תיקח משהו ,תטעם משהו' ,יש לו השיבה ששון ישעך – זכני להשיבני אליך
התלהבות ולמה? שכך אומר הרב
אם אדם מגיע להר סיני' ,וְ הָ הָ ר ּבֹעֵ ר ּבָ אֵ ש'
"וְ ִה ְתלַהֲ בּות הַ לֵב נ ֹולָד מֵ חֲ מַ ת ְתנּועַ ת הַ ֵשכֶל ,מרגיש שהוא מתלהב ,זה לך האות אומר רבי
כִ י טֶ בַ ע הַ ְתנּועוֹת ֶשּמוֹלִ יד ֹחםּ ,ולְ ִפי ְמהִ ירּות אלימלך ,אבל אם אדם אומר 'טוב סיפורים,
ְתנּועוֹת הַ ֵשכֶל כֵן מוֹלִ יד חֹם ּבַ לֵב" ,וכשאדם קודם כל שאני אגיע לתפילה' ,זה סימן
זוכה להתלהבות בהשם קיבל הכל מהשם.
שהשם לא איתו ,וממשיך הרב (נעם אלימלך,

אם יהיה לבך בוער ומתלהב לעבודתי
בשומעך זאת ,בזאת תדע שאני עמך

שם)" :וזהו שהתפלל דוד המלך ע"ה 'השיבה
לי ששון ישעך' ,ר"ל זכני להשיבני אליך,
ושיהיה לי סימן טוב דהיינו ששון ישעך ,ר"ל
כשאשמע מספרים 'ישעך' ,דהיינו מעוסקי
תורתיך ומצוותיך שזה הוא הישועה
להשי"ת ,כאשר יהיה לי זאת לששון
ולשמחה ,בזה אדע כי אתה עמדי" ,דוד המלך
היה מתפלל להשם שיזכהו שכאשר שהוא
שומע דברים שבקדושה שיגיד 'חיזקת אותי,
הלוואי אני אהיה כזה' ,או אם שומע סיפור
שגנבו למישהו והוא אמר 'אני מוחל לכם',
שיאמר 'הלוואי שאני אהיה כזה' ,ואם לא
חלילה זה סימן שהשם לא איתך .ההתלהבות
של האדם מעבודת השם מוכיחה שהקב"ה
איתו ,שכך התחיל רבי אלימלך את פירושו,
" האדם הבא לו אהבה והתלהבות בלבבו
בתפילתו או בלימודו" ,פתאום מגיעה לו
התלהבות ,עושה איזה שיר לכבוד הקב"ה
[מו"ר שר 'קדשנו במצותיך' וכל הקהל
הקדוש איתו ביחד ,אשרי העם שככה לו],
אומר רבי אלימלך שאם באה לאדם
התלהבות סימן הוא שהשם איתו ,שלא יהיה
חלילה כ האדם לומד איך אומרים? בצורה
פסיבי כזאת ,שלא ילמד גמרא כך.

רבי אלימלך מליז'ענסק כותב (נעם אלימלך,
שמות)" :דהנה סימן טוב לאדם כשהוא
שומע מספרים ממעלות הצדיקים לעבודתם
בקדושה לשמו יתברך באמת ,אם באותו
הפעם לבו חושק ומתלהב מאד מאד שיזכה
גם הוא לעבוד השם יתברך באמת ,זה הוא
סימן טוב שהשם עמו" ,אדם ששמע סיפור
על צדיק ומתלהב 'הלוואי ואני אהיה כזה?',
לא אומר 'אלו היו תנאים ,לא אני' ,או
כשמספר סיפור למישהו ,אם אותו אדם
עונה 'טוב ..בסדר' ,אבל אין לו התלהבות,
משום שהקב"ה לא בחר בו ,אבל אם באותו
פעם מתלהב ליבו מאוד מאוד שיזכה גם הוא
כך לעבוד את השם ,זהו סימן שהשם עימו,
אומר רבי אלימלך' ,דע לך ,אם יש לך
התלהבות ,אתה שומע סיפור על רבי נחמן
שהוא מוכן להקריב את הילדים שלו רק כדי
ללמד תורה ,ו נהיה לך התלהבות הלוואי אני
אגיע לזה רבש"ע ,לוותר על כל העולם
בשביל לימוד תורה' ,נהיה לאדם התלהבות
מזה? דע לך שזה סימן שהשם איתך ,וממשיך
הרב (נעם אלימלך ,שם)" :וזה דבר ה' ,וזהו
[שאמר הקב"ה למשה] 'וזה לך האות' שאני
אומר לך 'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון
על ההר הזה' ,זה יהיה לך לסימן ולאות ,אם

מסופר על הרב שך ע"ה ,שלפני שנפטר כבר
לא היו לו עיניים לראות ,ואמרו לו :הרב ,יש
משקפיים גדולות כמו מיקרוסקופ ,שאם
ישימו לך אותם על העיניים תוכל לראות את
ה
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הגמרא ,ענה להם הרב ,גמרא שאני לא יכול אלא יחשוב 'כנראה המקום פה קדוש' ,אומר
לחבק אותה זה לא שווה ,אם אני לא מרגיש רבי אלימלך 'תיזהר שלא תזוח דעתך עליך,
התלהבות מהגמרא אני מעדיף למות ולא זה המקום פה קדוש זה לא שאתה כזה
צדיק' ,כך צריך לחשוב כל יהודי.
לחיות.

רק שיהיה שפל מאוד – שלא יגרום החטא
לכבות אש התלהבותו בעבודת הבורא

לכן אומר רבי נחמן שאדם זוכה שהקב"ה
משפיע לו חכמה אלוקית ,הוא לא צריך
אפילו רב ומלמד' ,אני אלעס לך את זה ויביא
לך את זה מוכן' אומר השם ,בהמשך יאמר
הרב איך מגיעים לכזאת דרגה ,אבל צריך
לדעת שיש כזאת דרגה ,וכי אנחנו חושבים
שרבי נחמן ב 37-שנה יכל להקיף את כל
התורה כמו שהקיף? גם אם נחיה מיליון שנה
לא נוכל לקרוא את כל הספרים האלו ,בלי
להבין רק לקרוא ,אז איך הרב זכה להקיף כך
את כל התורה? איך הבעש"ט זכה להקיף את
כל התורה? משום שלאחר שמגיעים לדרגה
מסוימת אפילו לא צריך לפתוח ספר ,הוא
רואה את השם מכל דבר שקורה בעולם ,הוא
מבין הנה השם רוצה את זה ,השם אמר ככה,
וזה בחינת קדם ,יושב בין האנשים והשם
נותן לו חכמות בלי שכל בכלל ,אז אומר הרב
זה בחינת שפע אלוקי ,שאדם השכל שלו רץ
מדבר אל דבר ,בכל דבר ודבר הוא רואה את
השם ,השם נותן לו את זה ,הוא שומע ילד
מדבר ומבין השם מדבר איתו.

בן אדם צריך שתהיה לו התלהבות בכל דבר
בעבודת השם יתברך ,מנקה את בית כנסת
בהתלהבות ,עושה חסד לאשה ,עושה לה
כוס תה בהתלהבות ,עושה חסד ומרגיש 'אני
זוכה לעשות חסד' ,אדם שאומר 'טוב אני
אתן לה לשתות ,שלא תגיד שאני לא מכין
לה' פספס ,צריך שיעשה חסד מכל הלב ,לכן
אומר רבי אלימלך (שם) "ידע שהשם עימו..
ואם לבו מתלהב עוד בפעם אחר פעם,
יחשוב אפשר המקום גורם קדושה
והתלהבות הזאת ,דהיינו שעומד עם צדיקים
ולא יתלה בעצמו כלל וכלל ,רק שיהיה שפל
מאוד ויחשוב איך אפשר שאיש שפל כמוני
יזכה לזאת ..ויחשוב אמת בוודאי זה הוא
דבר אלקים שנתן לי השי"ת מתנה והלוואי
שיהיה לבבי זה כל הימים ..שלא יגרום
החטא ח"ו לכבות אש התלהבותו בעבודת
הבורא ,וזהו [שכתוב ביעקב] ויירא יעקב
מאוד כו' ,דהיינו כאשר ראה סולם מוצב
ארצה ומלאכים עולים ויורדים בו[ ,שאמר
יעקב] ויירא מאוד ויאמר מה נורא ..כי מי
אנכי שאזכה למראה הגדול הזה ,ואח"כ חשב
ואמר 'המקום הזה' ,אפשר המקום גורם
הקדושה הגדולה הזאת ,ואח"כ אמר 'אין זה
כי אם בית אלוקים' ,כיון שראה הקדושה
הזאת בלי הפסק ,והתחיל להתפלל להשי"ת
ב"ה ' וידר נדר אם יהיה אלקים כו' ושמרני',
דהיינו שלא יגרום החטא ח"ו להפסיק ממנו
הקדושה הזאת" ,כלומר שלא יתגאה ,שלא
יאמר האדם 'תשמע ,יש לי כזאת התלהבות',

רבי נתן מספר שהוא ישב עם רבי נחמן בחדר
ואמר לו איזה קושיא גדולה ,ופתאום נכנס
המשמש של רבי נחמן אמר לו' :אני צריך
כסף לקנות נרות לשבת' ,אמר לו רבי נחמן
לרבי נתן' :שמעת את התשובה על
הקושיא?' ,אמר לו יבוא יום ותבין שמה
שאתה שומע זה השם דיבר אליך ,הקושיא
שהקשית הנה השמש ענה אותה ,אמר לו:
'אבל הוא ביקש כסף לנרות שבת' ,שהוא לא
ש מע את התשובה ,אמר לו' :הלוואי תגיע
לדרגה הזאת' ,השמש דיבר והרב כבר מבין
ו
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מה השם דיבר איתו ,כך אדם זוכה בכך מה שהוא רוצה ,הדליק נר חנוכה
להתלהבות בעבודת השם ,כל עבודת השם בהתלהבות? יכול לפעול בכך מה שירצה ,כך
שלו בהתלהבות ,יש מצווה לשמח חתן זוכה כותב רבי אלימלך זיע"א ,על האדם שיש לו
התלהבות לדעת את השם.
לעשות אותה בהתלהבות

זריזות והתלהבות בעבודה השם – כדי
שיהיה המעשה בשלהבת הגדול הזה

במה אדע כי ארשנה – בשבח ההכנעה
איך זוכים לכל לזה? כמו שלימדנו הנעם
אלימלך ,על ידי הכנעה ,ומה זה הכנעה? לא
מרגיש מעצמו כלום ,נכנע לשכן ,נכנע לוועד
בית' ,מה שאתם רוצים' ,אומרים לו 'אנחנו
גובים עוד חמשים שקל לאינטרקום'  -אין
בעיה מה שאתם אומרים ,זה מה שאתם
רוצים אין בעיה ,הכנעה בגדר כעפר לכל
תהיה ,כמה שאדם זוכה לזה ,זוכה יותר
לארץ ישראל ,וכך כותב הרב הבעש"ט
הקדוש "במה אדע כי אירשנה – שאדם צריך
שיהיה בו שתי בחינות 'מה' ,מה אדיר שמך
בכל הארץ ,ומה אנוש כי תזכרנו ,והכוונה
לידע גדלות השם ושפלות עצמו ,וזה פירוש
הפסוק במה אדע כי אירשנה ,כי על ידי שתי
'מה' שידע שפלות עצמו וגדלות הבורא,
אירשנה  -כי ענוים יירשו ארץ ,וזה פירוש
הפסוק ולא יכלו להתמהמה ,היינו לא יכלו
להשיג את שתי בחינות מה" ,אדם צריך
להרגיש 'איזה שפל אני' ,כך אדם צריך
לחשוב וכך הוא יהנה מהארץ ,אדם צריך
לראות את חטאיו ,לא לחיות בשקר,
וכשאדם מתחיל לחיות אמת ולדבר אמת,
זוכה לשכל אלוקי זוכה לשכלו של הקב"ה.

עוד אומר רבי אלימלך (נעם אלימלך ,וירא)
"יש להבין ,למה היה לו לאברהם ליקח עצים
מביתו לשאת המשא זאת דרך שלשת ימים,
וכי לא היה עצים בכל הדרך הזה? למה היה
לו לבקוע את העצים כאן ,היה לו לבקע
במקום שהעלהו לעולה? ..אלא שזה היה
כוונת אברהם אבינו ע"ה כאשר אמר לו
השי"ת 'קח את בנך כו' והעלהו לעולה' ,היה
מתחיל לבו לבעור כגחלת אש ושלהבת ,אך
[ידע ש]אחר המשכה ועכבה שיתמהמה
האדם לעשות המצוה ולגמרה במעשה ,נופל
האדם מתשוקתו הגדולה שהיה לו מתחילה
בעלותו על מחשבתו ,ומזה היה מתיירא
אברהם שיפול מתשוקתו הגדולה הזאת
הבוער בלבו בהתמהמה בדרך שלושה ימים,
לכן מיד 'ויבקע עצי עולה' כדי שיהיה
המעשה מיד ג"כ בשלהבת הגדול הזה",
דברים נוראים! השם רק אמר לו קח את הבן
שלך ונהיה לו שלהבת בליבו ,רבי אלימלך
אומר יסוד ,אם אדם עושה משהו להשם
בהתלהבות גדולה מה שהאדם רוצה הוא
יכול לפעול עכשיו בשמים.

השומר פיו ולשונו זוכה לאהבה ותשוקה
להשם יתברך

כך רבינו האריז"ל הקדוש אמר :כל מה
שזכיתי שעשיתי את הכל בשמחה גדולה
בהתלהבות גדולה ,וזה לשונו של רבי
אלימלך" ,דע לך שעם האש וההתלהבות
שיתלהב בעבודתו תוכל לפעול הכל" ,לא
משנה האדם צדיק או לא ,אלא האם הוא
מתלהב ,אז הוא יכול לפעול הכל ,עושה
קידוש בשבת בהתלהבות? אדם יכול לפעול

עוד כותב הבעש"ט הקדוש "כי עיקר הגורם
שיכול האדם לבוא לאהבה ותשוקה להשם
יתברך הוא ששומר פיו ולשונו ומקדש את
פיו לבלי לדבר רע" ,אדם שמתחיל לשמור
את פיו זוכה להתחיל מאוד לאהוב את השם,
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ומה זה לאהוב את השם? שמח ביסורים ,לא אלא שתיקה' ,כמה שישתוק יותר ירויח
נשבר מקשיים ,הכל בפה ,כי הפה זה בגדר יותר .נאהב אחד את השני ,שהכבוד האמיתי
הנשמה של האדם 'נפשי יצאה בדברו' וכך של בן אדם זה שהוא שותק ,לא ששרים לו
הרמב"ם אומר "לעולם לא ידבר אלא בדברי 'ימים על ימי מלך' ,רבי שלמה זלמן אוירבעך
חכמה או בדברים הצריכים לגופו" ,לא מדבר זצ"ל היה אומר זה כבוד שקרי ,כמו שאומר
שטויות ,כל הפוליטיקה והנייעס ,לא מעניין רבינו נחמן שזה 'כבוד מלכים חקור דבר' ,יש
אותו בכלל ,מדבר רק דברי חכמה או דברים כבוד אלוקים כבוד מהקב"ה ,ומה זה כבוד
הצריכים לגופו' ,פיך יהגה חכמה' גם לא מהקב"ה? שאדם זוכה להשבית מריבות ,וה'
מעיר לאנשים ,לעולם ירבה האדם בשתיקה ,יזכנו להיות מעבדיו ועושי רצונו.
כמו שאמרו רבותינו 'לא מצאתי לגוף טוב

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] השפל עצמך וינשאך המקום
יש איתנו יהודי צדיק ,ר' טל סגן ראש עיריית גני תקוה ,היה חייב לו יהודי הרבה כסף200 ,
אלף שקל ,לקח את כל הצ'קים וקרע אותם ,אמר לו 'אני מוותר לך על כל החוב שלא תהיה
מריבה ,נחיה ונאהב אחד את השני' ,הקב"ה הרים את קרנו שם ,אותו סגן ראש העיר ,וזה
'השפל עצמך וינשאך המקום' ,פתח מוסדות תורה שם ,מוסדות חינוך ,יש לנו שם תלמוד
תורה 'כאייל תערוג' בגני תקוה ב"ה.

ב] העיקר הוא האמונה בכל עבודת השם יתברך
כש הייתי בנהריה אשה אחת הביאה לי פתק בו היא כותבת :שבסוכות הם עשו שיעור תורה,
וזרקו להם השכנים עגבניות לגינה ,ומספרת שבגלל שהם מתחזקים באמונה מהשם יתברך
בזכות הרב שליט"א לא הזמינו משטרה ולא עשו דבר כנגדם ,למחרת זרקו להם שוב עגבניות
וריסקו אותם ,מה עשו? אומרת האשה שהם לקחו עוגה והעלו אותה לשכנים עם מכתב
סליחה .זה כח האמונה ,האמונה בהשם יתברך שאין עוד מלבדו תביא לעולם עולם יפה
ומתוקן ,רק אמונה והעיקר הוא האמונה בכל עבודת השי"ת שמו לעד.
מהמערכת :נאה להוסיף לסיפור זה את דברי רבינו הקדוש [ליקוטי מוהר"ן קנ"ה] שכותב:
"כאשר מניחין חיטה בארץ טובה ,אזי הוא גדל וצומח יפה ,ואינו מזיק לו שום רוח ולא זיקים
ורעמים .וזה מחמת שיש כח הצומח וכח הגדל ,על כ ן אינו מזיק לו שום דבר .ואמונה הוא
בחינת כח הגודל וכח הצומח" ,בכח האמונה כל העולם כולו הוא כגן פורח המצמיח אין סוף
מינים וסוגים של פרחים מרהיבים ,בשמים נפלאים ,ופרות מתוקים.
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מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א

שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא ה' יתברך כל
משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

התודה והברכה
לר' נפתלי ניסים הי"ו

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של
מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן עיני הי"ו

והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש חיל
רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי
הארץ ללא תמורה כלל,
יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים
לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של הפצת
הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפוא ה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א
האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן
לרפואת
מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,עמרם מסעוד בן לאה ,ניסים בן סוליקה ,ראובן בן שרה ,נתן
אליה בן נטלי ביתיה ,קלימו בן ש'רונה ,אלון שקד בן חממה ,ראובן בן שרה ,משה יעקב בן רוחמה ציפורה
לרפואת הגוף והנפש ,חביב בן שמחה ,התינוק ירדן בן סימה ,ירון בן תקוה ,רחל בת מדלן ,אסתר חיים בת
שרה ,שרה בת לולו ,בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד ,מלכה בת ג’ולייט ,יפה חיה בת חנה ,מרסל בת דיאמנטה,
לאה בת מזל ,רחל בת מרים מירה ,איילת בת חבובה ,גילה בת זוהרה ,אנג'ל בת חביבה ,לאה לילך בת רחל
חנה ,אילנה חתון בת מלכה ,לינוי אודליה בת נורית ,מזל בת רחל ,נעמה נעמי בת חנה ,שלי רחל בת מזל,
תמר בת מימה ,אסתר בת עליזה ,סיוון שרה בת אסתר
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,אורן בן שולמית ,מזכה הרבים מרדכי אוחיון,
להצלחת
מיכאל בן מרים ,יוסף בן שושנה ,משפחת סעדה ,שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה,
תאיר בן ציפורה ,נדב בן אסתר ,ניסים בן מרים ,אלעזר מאיר בן ציפורה לזיווג הגון ,דוד דודו בן רחל חלי,
אלרועי יצחק בן מזל ,ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,יעקב אוחנה בן תמר ,אייל בן דליה לזיווג הגון,
ישראל בן דניאלה שרה ,מור מרים בת אביבית ,שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון ,לאה
בת ציפורה לזיווג הגון ,אילנה בת אסתר ,מזל בת אסתר ,יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם ,לילך בת רוחמה
לזרע קודש ,רחל שרה בת רוחמה לזרע קודש ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית ,אבי ואסתי ובר דוד מלכה,
שילת בת מזל ,אילנית מרים בת דניז ,טליה בת אילנית מרים ,גילי בת אווה.
לעילוי נשמת שמעון פישל בן בקה אתי ,שלום ברזני בן חנה ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה,
אליהו חי בן רג'ינה ,סלומון חיים בן קדן ,דניאל בן חסיבה ,אברהם בן מזל ,יהושע בן איז'ה ,נפתלי בן חבובה,
עזיז בן שוקת ,יצחק בן עליה ,דוד בן עליה ,משה בן שלביה ,חיים בן ליליאן ,שחר רפאל בן סימה ,יצחק בן
עליזה ,רפאל בן עליזה ,מרדכי בן רחל ,אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל ,עמוס בן רחל ,משה
זנזורי בן מנטנה ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף ,יונתן שמעון בן אליס ,וידל יפרח בן רחל ,בנימין
יחזקאל הלוי בן אסתר ,שלום בן שרה ,שלמה ראובן בן ירוחם ,שלמה בן לאה ,יצחק בן ציפורה ,מאיר בן
צ׳חלה ,יצחק בן אבנר ,חביב לוגסי בן אסתר ,אליהו לוגסי בן אסתר ,מוריס משה בן אסתר ,יוסף לוגסי בן
אסתר ,מרדכי אליהו בן אסתר ,שלום אזולאי בן מינה ,ישראל מלכה בן חוה אביבה ,שרה בת פאני ,רחל
אפרת בת מרים ,אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,פוחה בת שמחה ,אסתר בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת
אסתר ז"ל ,חנה בת לאה ,מזל בת רבקה ,רחל בת פלורין ,אסתר גואטה בת מארי ,ציפורה בת יוכבד ,חדווה
אזולאי בת אסתר ,אורלי סבטלנה בצרה ,יוסף ואיזה אוחנונה ת.נ.צ.ב.ה
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