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גליון מס' נ' – ויגש התש"פ  -תוכן העניינים
לדעת בארץ דרכך – כיצד לזכות לשכל והתלהבות בעבודת השם
חדש ימינו כקדם – כחכמה האלוקית שהיתה לאדם הראשון
מי יתנני כירחי קדם – אין לך ימים שאדם שרוי בהם בטובה יותר מימים אלו
התלהבות בעבודת השם – מהירות תנועת השכל מוליד חימום הלב
בשבח מעלת החסד – מעלת הזן ומפרנס את בריותיו של הקב"ה
חסד וביקור חולים – צריך האדם לחשוב על האחר ולא על עצמו
והוא עומד עליהם – גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה
להגיע לבחינת שפע אלוקי ,ע"י שיקדש פיו וחטמו ועיניו ואזניו
זהירות ממידת השקר – ראש כ ל המידות רעות הוא מידת שקר
"השם יאיר את עיניי" – מעלת המודה בחסרונותיו
מדבר שקר תרחק – יותר ממה שהוא מרויח [ע"י השקר] הוא מפסיד
מעלת החי באמונה – כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] בשבח מעלת הויתור
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לדעת בארץ דרכך – כיצד לזכות לשכל והתלהבות בעבודת השם
האלוקות ,אם אדם רוצה להכיר את
הקב"ה הוא יכול ,ומן הצד השני הוא יכול
להיפך ,לעסוק יותר בגשמיות ולהפחית
במחשבה על האלוקות ,וכמה שאדם חושב
יותר על השם כך הוא יותר דבוק בו ,א"כ
מה שמקשר בינינו לבין הקב"ה זה השכל.
אומר הרב מברסלב בליקוטי מוהר"ן (תורה
כ"א ,אות א) שיש שתי אפשריות לקנות
את השכל והדבקות בו יתברך  ,האפשרות
הראשונה היא על ידי העמל ,לימוד
הקדמות ,אדם קורא ושומע ,לומד ומפעיל
את עמל המחשבה ,ובכך הוא קונה את
השכל ולומד על הקב"ה ,ו זה בחינת אחור,
מלשון הפס' שעליה ביסס הרב את התורה,
"ָאח ֹור וָ ֶקדֶ ם צַ ְר ָתנִ י וַ ָת ֶשת עָ לַי ַכפֶ כָה " ,וכך
הם רוב מוחלט של העולם ,כ שהם רוצים

כמו שאנו יודעים ,הדבר ה מקשר בין האדם
לבין הקב"ה זהו השכל האלוקי ,השכל הוא
המשדך ,הוא המדבק בין האדם לבין
בוראו ,כמו שכותב הרמב"ם (מורה נבוכים,
חלק ג ,פרק נ"א) "הלא בארתי לך שזה
השכל אשר שפע עלינו מהשם יתעלה ,הוא
הדבוק אשר בינינו ובינו .והרשות נתונה
לך אם תרצה לחזק הדבוק הזה תעשה,
ואם תרצה להחלישו מעט מעט עד
שתפסקהו תעשה ..כשתפנה מחשבתך
[מהשם] כבר פסקת הדבוק ההוא אשר
בינך ובין השם יתברך" ,אדם נטול שכל
אינו מכיר את אלוקים ,בהמה לא מכירה
את אלוקים ,אבל אדם שיש לו שכל ,כמה
שיש לו יותר חכמה ויותר שכל ,יש לו יותר
אפשרות להכיר את הקב"ה ,להכיר את
ב
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להכיר את הקב"ה צריכים לעמול" ,לָדַ עַ ת
ָארץ דַ ְרכֶָך" ,זה אדם הרוצה להבין איך
בָ ֶ
הקב"ה מנהל את העולם ,בגדר "הַ ְראֵ נִ י ָנא
אֶ ת כְ ֹבדֶ ָך" ,רוצה ושואף ,ולזה צריכים
לעמול' ,יגעת ומצאת? תאמין' ,אדם
המתייגע על החכמה ,מתיי גע להבין את
השם ,רוצה כוסף ו שואף ,זוכה שהקב"ה
מגלה לו את רזי תורה ,השם יתברך יגלה
לו את החכמות ,הוא זוכה להכיר יותר את
הקב"ה ודבוק בו יותר ,אך יש לדעת שכל
זה בבחינת אחור.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור
כשדים בין עובדי כוכבים הטיפשים ואביו
ואמו וכל העם ,"...כולם בדורו של אברהם
אבינו היו בעלי הסתכלות זהה' ,יש פסל
כזה שברא את זה' וכו' ,ואומר עוד
הרמב"ם "עד שהשיג דרך האמת ,והבין קו
הצדק מתבונתו הנכונה " ,מתוך השכל שלו
אברהם אבינו הבין את מציאות השם
יתברך ,ו זה נקרא שכל .יש מציאות
שהקב"ה נותן לך בלי ספרים ובלי מלמד,
זה נקרא השפעת השכל האלוקי על האדם
בלי שום דבר.

חדש ימינו כקדם – כחכמה האלוקית
שהיתה לאדם הראשון

מי יתנני כירחי קדם – אין לך ימים שאדם
שרוי בהם בטובה יותר מימים אלו

בתורה זו לימדנו הרב ,שיש גם דרגת
'קדם' ,שזו ה דרגה שהקב"ה משפיע בה
שכל לאדם מבלי שום עמל מצידו של
האדם ,זה נקרא בבחינת "חַ דֵ ש י ֵָמינּו
כְ ֶקדֶ ם" ,מה שהיה אצל אדם הראשון
ככתוב " כְ ַשמֵ חֲ ָך ְי ִצ ְירָך ְבגַן עֵ דֶ ן ִמ ֶקדֶ ם ",
אדם הראשון לא ישב ו עמל על החכמה,
הוא קיבל את כל החכמה שלו בתורת
מתנה מהשם ,הוא היה קרוב בחכמה שלו
לאלוקים ,עד כדי שאומר המדרש ש רצו
מלאכי השרת לומר עליו 'קדוש קדוש
קדוש' ,וכל זה עד שהקב"ה הפיל עליו
תרדמה ,נמצא אם כן ,שאדם הראשון
בעצם הבריאה שלו קיבל את כל החכמה,
גם אברהם אבינו קיבל את החכמה שלו
בחינת קדם ,הרמב"ם הקדוש (הלכות
עבודת כוכבים א הלכה ג) כותב שאברהם
לא היה לו מלמד וז"ל" :כיון שנגמל איתן
זה ,התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן,
והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמה,
היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד
ולא יהיה לו מנהיג ומי יסובב אותו ,כי אי
אפשר שיסו בב את עצמו ,ולא היה לו

איוב אמר (איוב כ"ט) " ִמי י ְִתנֵנִ י כְ י ְַרחֵ י
ֶקדֶ ם" ,והגמרא (נידה ל ):שואלת מה זה
ירחי קדם? איוב לא אמר שני קדם מלשון
שנה ,אלא ירחי קדם פירושו ירחים שהם
חודשים ושאין בצירוף כולם שנים ,אם כן
הכוונה חודשים שאין להם שנים ,ומ כאן
מובן שאמר איוב 'הלואי ואחזור לבטן
אמי' ,משום שהתינוק בבטן אמו נמצא שם
תשעה חודשים שהם פחות משנה ,וזה
לשון הגמרא " ִמי י ְִתנֵנִ י כְ י ְַרחֵ י ֶקדֶ ם ,כִ ימֵ י
אֱ ל ֹו ַק יִ ְש ְמ ֵרנִ י? וְ אֵ יזֶהּו י ִָמים ֶשיֵש בָ ֶהם
ְי ָר ִחים וְ ֵאין בָ הֶ ם ָשנִ ים? הֱ ֵוי אוֹ מֵ ר :אֵ ּלּו
ּומל ְַמ ִדים אוֹת ֹו ָכל הַ ת ֹו ָרה
י ְַרחֵ י לֵידָ הְ .
כּולָּה" ,שם בבטן אמו התינוק במצב של
קדם ,לא פותח ספרים ולא חוקר חקירות,
לא שובר תוספות על הגמרא ,אלא בא
מלאך ומלמד אותו' ,תראה זה השם עושה
כך וכך בעולם ,ככה השם רוצה' ,וכל זה
נקרא בחינת קדם ,ואיוב אמר הלוואי ואני
אגיע למקום הזה עוד הפעם ,ואומרת
הגמרא (שם) על אותם ירחי לידה " וְ אֵ ין לְ ָך
ָי ִמים [שאדם] ָשרּוי ְבט ֹובָ ה יוֹ ֵתר מֵ אוֹ ָתן
ג
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הַ י ִָמים" ,הזמן הטוב ביותר שיש לאדם
בחיים זה בבטן אימו ,זו התקופה שהנשמה
של האדם הכי נהנית בה ,רואה את השם,
אין דאגות ,רואה את כל העולם מסוף
העולם ועד סופו ,וחי בעולם הזה ,ו זה
נקרא בחינת קדם.
על כך אומר הרב ,שכל אחד יכול לקבל את
ה"-קדם" הזה גם בחיים חיותו ,ולא רק
בבטן אימו ,יש לאדם אפשרות לקבל שכל
אלוקי מן השמים ,שאדם יראה משהו ויבין
שזה הכ ל רצון השם ,הכל חתיכה אחת של
פאזל נהיה ,ואיך מגיעים ל זה אומר הרב?
לכל אחד יש אפשרות לרכוש את זה גם
מבלי עמל המחשבה ,ואחרי שאדם זוכה
לזה המתנה היותר גדולה שהוא מקבל
התלהבות לעבודת השם ,כשהשכל עובד
במהירות ואדם רואה בכל דבר את השם,
לומד מכל דבר על הקב"ה ,מתנועת השכל
המהירה הזו נהיה לאדם חימום הלב ,ו זה
העיקר שצריך להגיע אליו ,זה לא רק
הידיעות אלא הביצוע ,שיהיה לאדם
התלהבות מכל דבר.
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טעים' ,אברהם היה לו הרבה בשר ,הרי
שלוש מאות שמונה עשרה איש שהיו
עבדיו אכלו אצלו מידי יום ודאי כולם או
לפחות רובם אכלו בשר ,בוודאי היו לו
קצת נקניקיות שנשארו ' ,מה פתאום?
תביא להם בקר ,את הלשון של הבק ר לכל
אחד' ,אבל לפרה יש לשון אחד? 'אז תשחט
שלוש פרות' ,שלוש לשונות של בקר
בחרדל ,אומר על כך הסבא מקלם,
שאברהם אבינו כל החיים עשה "טסטים ",
איזה חלק הכי טעים בבהמה? לא בשביל
שהוא רוצה להנות מהעולם הזה תאווה
גשמית ,אלא כדי ' שאם יבוא לי אורח מה
אני אתן לו?' ,כך צריך כל אדם לחשוב,
'כשתהיה לי שמחת בר מצוה לילדיי מה
אני אומר לטבח? כשאנשים באים אצלי
לאכול שיהנו!' ,מ החלק הכי טוב ,רש"י
הקדוש כותב (בראשית י"ח) "כִ י עַ ל ֵכן
עֲ בַ ְר ֶתם עַ ל עַ ְב ְדכֶם  -שבאתם אלי לכבדני",
כלומר ' תודה לכם שבאתם אלי ,בזכותכם
אני מתכבד ,אני שוטף לך את הרגלים
אחמד ,איזה כבוד זה בשבילי' ,באיזו
התלהבות ,יוצא מגדר הרגיל ,אומר לו
'אתה באת לכבד אותי בכך שרחצתי לך את
הרגלים' ,אברהם אבינו לא מבקש 'תגידו
תודה על מה שעשיתי עבורכם' ,ומאיפה
בא חימום הלב הזה למצוות? אברהם לא
עשה את זה כי היה לו ענין לפרסם את
הבשר שלו ,אלא שהשם שמח בזה ,אם יש
לאדם הזדמנות ,יש לו ברית ,בר מצווה ,או
כל אירוע אחר ,שלא יביא קרקרים ודג
מלוח.
ברוך השם ,יהודי אחד עשה חנוכת הבית
והייתי אצלו ,הביא לנו נקניק עם פיתה
וחומוס של אחלה' ,קנית בית בשלוש
מיליון ואתה מביא למוזמנים נקניק?',

התלהבות בעבודת השם – מהירות תנועת
השכל מוליד חימום הלב
כך היה אצל אברהם כמו שאמרנו ,שזכה
למעלת "קדם" ,וכך אנו רואים אותו בקיום
המצוות ,שהגיע לחימום הלב ,להתלהבות
בעבודת השם ,רואים בתורה איך אברהם
אבינו מקבל אורחים ,באיזו התלהבות,
בסך הכל מי בא אליו? לא היו אלה שלושה
"חפץ חיים" ,אלא שלושה ערבים נוודים,
באיזו ריצה אברהם ניגש אליהם ,איזה
מאכלים הכין להם ,מכך צריך כל אדם
ללמוד ,אדם הולך לאולם חתונות צריך
שיעשה את המנה הכי יקרה' ,אנשים באים
לאכול אצלי? אני רוצה את האוכל הכי
ד
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איזה בושה זה להקב"ה? אדם עושה
מסיבת הודיה ,שיביא בשרים ,שיעשה
קובה ,קבבים ,אברהם אבינו היה מגיש
לאורחים שלו את האוכל הכי משובח והכי
טעים ,ואם נשאל שאלה ,אם אותם
אורחים היו אוכלים צלעות או כתף לא
היה טוב? לא היה מספיק להם? ועוד ,הרי
מלאכים לא אוכלים ,אלא אומר אברהם
אבינו ' לא! אני אתן לכם את ההכי טוב,
דה-בסט ,ולמה? כי אני זוכה להאכיל
אנשים אחרים ,אני כמו השם ,אני נדמה
להשם עכשיו ,השם מאכיל את העולם,
וגם אני מאכיל את בריותיו עכשיו'.
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וחלילה לא יאמר 'עוד פעם קר לך? בטוח
חסר לך ברזל' ,על כך אומר הפלא יועץ שה-
'ויתור גזירת יהלום'.

חסד וביקור חולים – צריך האדם לחשוב
על האחר ולא על עצמו
אם כן אומר הרב מברסלב שאדם זוכה
למעלת 'קדם' ,הוא נדמה לאברהם אבינו,
הכל מתקשר לו לזוהר ולגמרא ,ועמל
התורה שלו זה משהו אחר לגמרי ,בכל דבר
הוא רואה את השם ,בכל תנועה ובכל
מאמר ,בכל מה שהוא שומע ,מה האוזניים
של אדם כזה שומעות? רק את השם ,וזה
בחינת קדם ,יש לו התלהבות מהשם,
כשהולך לבקר חולה ,באיזו שמחה הוא
הולך לבקרו ,פעם אחת הגיע אדם לר'
יחזקאל לוינשטיין ,משגיח ישיבת מיר,
ואמר לו :הרב ,יש לי איזה קרוב משפחה
בבאר שבע שהוא חולה ,ואני פה
בירושלים ,אני לא יודע האם לנסוע אליו
ו לבקר אותו? זה הרבה זמן? אם אני אסע
אני אפסיד שני סדרי לימוד ,אבל מצד שני
אם אני לא אסע המשפחה תיפגע ,אמר לו
ר' יחזקאל :ראה ,בכל השיקולים שלך אתה
חושב רק על עצמך ,לרגע לא חשבת על
החולה' ,מסכן ,יקבל חיות כשיראה אותי,
תהיה לו שמחת הלב'  ,בן אדם יחייך ,ישמח
כשיראה אותו ,אומר לו הרב שכל
השיקולים שלו היו רק על עצמו ,כמה אתה
אנוכי ,אבל רגע יש פה בן אדם אחר ,למה
אתה לא חושב עליו?

בשבח מעלת החסד – מעלת הזן ומפרנס
את בריותיו של הקב"ה
רבותי ,אומר הבעש"ט שיש שני אנשים
שנקראו צדיקים בכל התורה ,נח ויוסף,
ושניהם האכילו את כל העולם ,נח האכיל
את כל הבהמות והחיות שהיו איתו בתיבה
וזה היה כל העולם בזמנו לאחר שהמבול
שטף הכל ,ויוסף היה המשביר לכל עם
הארץ ,כל הארץ [כלומר מכל העולם] היו
באים מצרימה כי כבד הרעב מאוד ,הוא
האכיל את כל מצרים ,יוסף הצדיק ,ובאיזו
התלהבות הוא עשה את זה ,מאיפה בא
חימום הלב? אומר הרב מברסלב שהשם
משפיע עליך בחינת קדם ,ו מה זה קדם?
שהשם משפיע על האדם בכל רגע שכל
אלוקי ,זה חימום הלב .לכל אדם יש
אפשרות לוותר לאחר ,באיזה שמחה הוא
יכול לוותר ,כל אחד צריך לשאול את עצמו
'באיזה תענוג אני מוותר  ,רק שהוא לא
יכעס' ,וכגון שיש לכל אחד זכות לוותר
לאשה ,היא אומרת 'קר לי' ובעלה בכלל
מזיע בבית ,אבל אומר 'תכבו את המזגן
מיד ,קר לאמא' ,וחושב 'יש לי זכות לוותר',

והוא עומד עליהם – גדולה הכנסת אורחים
יותר מהקבלת פני שכינה
כשלאדם יש חמימות הלב לבקר חולה ,אין
לו שיקולים בכלל' ,מה פתאום ,הרי השם
היה מבקר חולים ,אני רץ לבקר חולה' ,יש
לו חמימות הלב למצוות ,זה אברהם אבינו,
ה
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מצווה כזאת פשוטה אבל באיזו התלהבות
היה עושה אותה  ,באיזה חשק ובאיזו
ריצה ,אומר על כך הבעל שם טוב ,עם
השכינה אברהם אבינו היה יושב שנאמר
ֹשב פֶ ַתח הָ אֹ הֶ ל "
(בראשית י"ח) "וְ הּוא י ֵ
וכידוע השם יתברך בא לבקרו שהיה חולה
וחלוש לאחר המילה ,אבל לאורחים היה
עומד ,אבל השם התיר לך לשבת' .לא !
להשם אני אשב אבל לאורחים אני
אעמוד'" ,וְ הּוא עֹ מֵ ד עֲ לֵיהֶ ם " ,כך צריך
להרגיש כל אדם ' יש אצלי אורח בבית?'
לשכינה אולי אני לא אעמוד אבל לאורחים
אני אעמוד ,על זה אמרו רבותינו "גדולה
הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה ",
אם יש לאדם אפשרות לשמח חתן ,לשמח
את א בי הבן ,והוא לא הלך ,פספס את
חמ ימות הלב .איך אמר לי יהודי אחד :הרב
כל ברית זה פיגוע ,אמרתי לו :למה? וענה
לי :מתנה ,צריך להביא מתנה ,אמרתי לו:
אתה יודע איזה מצווה אתה עושה לשמח
חתן כלה ,שרוב התורה לשמח ליבות בני
אדם ,כך כותב הגאון מוילנא (אגרת הגר"א
למשפחתו) "ולמען השם ,ואשה את רעותה
תשמח בדברים טובים ...ובזה רוב התורה
 לשמח לאדם" ,אם יש לך אפשרות ללכתלשמח חתן כלה ,אבי הבן ,באיזו שמחה
אתה צריך ללכת ,וכל זה נולד מחמימות
הלב שמגיע מ'-קדם' ,כשהקב"ה משפיע לו
חכמה אלוקית ,וכשהשכל מתנועע מהר
נהיה מכך לאדם גם כן חמימות הלב
למצוות.
יש קומה ראשונה ,ו יש קומה שניה ,ו זה
משהו אחר לגמרי ,אדם שם ציצית וחברו
שם ציצית ,אבל זה יכול להיות משהו אחר
לגמרי ,כי השני זכה לבחינת 'קדם' ,ו זה
חמימות הלב ,ברכת מזון שלו זה אינה
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ברכת המזון של אדם רגיל ,שיש בו
התלהבות פנימית ,כל ברכת אשר יצר שלו
זה משהו אחר לגמרי ,ולכל זה זוכה אדם
ששופע עליו האור האלוקי ,ואת כל זה
הס ביר לנו הרב בתורה כ"א אות א.

להגיע לבחינת שפע אלוקי ,ע"י שיקדש
פיו וחטמו ועיניו ואזניו
בהמשך (תורה כ"א ,אות ב') אומר הרב
מברסלב שכל אדם יכול לקבל את הבחינה
הזאת? חלילה זה לא אומר שהוא צריך
להפסיק מעמל התורה ,אבל רוב החכמה
שלו לא מגיעה מה עמל ,אלא משפע אלוקי
שהשם משפיע עליו ,וכותב הרב כיצד ?
לקי הַ נַ"ל ִאי אֶ ְפ ָש ר
" לְ הַ גִ יעַ לִ ְב ִחינַת ֶש פַ ע אֱ ִ
לָבוֹא ָלזֶה אֶ ּלָא ֶשי ְַקדֵ ש ֶאת ִפיו וְ חָ ְטמוֹ
וְ עֵ ינָיו וְ ָאזְ נָיו" ,ברגע שאדם מקדש את
שבעת החושים הנמצאים בראשו" ,אֶ ל מּול
ְפנֵי הַ ְמנ ֹו ָרה י ִָאירּו ִש ְבעַ ת הַ נֵרוֹת" (במדבר
ח') ,ברגע שאדם עובד עליהם ,והוא
מתפלל על זה ,כואב לו כ שהוא נופל באחד
מהאיברים האלו ,זה מציק לו וטורד את
מנוחתו ,והוא משתדל לכוין את האברים
האלו לעבודת השם יתברך ,על ידיד כך
יכול לזכות לבחינת קדם.

זהירות ממידת השקר – ראש כל המידות
רעות הוא מידת שקר
הראשון שבאיברים זה הפה ,כמו שאומר
רבי נחמן (שם) שמכל מכלול העבירות
שיש בפה הראשון והחמור מכל זה השקר,
" ֶשי ְִשמר אֶ ת עַ ְצמ ֹו ִמ ּלְ ה ֹו ִציא ֶש ֶקר ִמ ִפיו ",
ולמה? כמו שהבאנו בשם רבי אלימלך
מליז'ענסק (נעם אלימלך תרומה ,ד"ה
ועשית את הקרשים למשכן)" ,ש ראש כ ל
המידות רעות הוא מידת שקר" ,כי גם אם
אדם חטא ,אדם למד משהו בטעות ,אם בא
רב ומראה לו שהוא טועה ,אם הוא איש
ו
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אמת מיד אומר 'טעיתי ,נכון ,לא הבנתי
נכון' ,אבל אם הוא חי חיי שקר ,אומר 'לא
אני למדתי ,לא יתכן שטעיתי' ,וחושב ש זה
נכון ,אם כן כשהוא יעשה טעות הוא לא
יחזור בתשובה ,כי הוא חינך את עצמו
לשקר ,לכן השקר זה הדבר הגרוע ביותר,
רבותינו אומרים (אוצר המדרשים,
בראשית ,ד"ה יהודה אתה יודוך אחיך) "כל
מי שהוא מודה במעשיו הקב״ה מצילו
ומביאו לחיי עוה״ב" ,לא משנה מה האדם
עשה ,אבל הוא מודה שזה לא בסדר? 'אני
אברך אותך' אומר השם ,וממשיך המדרש
"וכל מי שאינו מודה במעשיו הקב״ה
מקללו" ,אם אדם חי חיים של אמת מודה
שחטא ופשע ,גזל או גנב ,לא מצדיק את
מעשיו ו לא מתרץ למה ,אלא אומר 'אני
חוזר בי ומשתנה' ,כשאדם מחנך את עצמו
לאמת אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו
בחכמה ,ואם אתה לא מבין אותו? צריך
לומר 'יש לי בעיה ,צריך עיון עלי ,לא עליו'.
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ידע את כל הקושי ות ולא תירץ אותם אם
כן גם אתה לא תתרץ אותם ,וכך עד היום
לא יצא הספר הזה ,וגם אין לו עותק ,זה
הרב מרדכי אלינו זצ"ל ,חי חיי אמת ,וכך
גם אצלנו ,אין להקב"ה בעיה עם מה שאנו
עושים  ,יש לו בעיה מה אנו עושים לאחר
העבירה ,אדם שרב עם אשתו ,צריך לומר
'השם אני זה שרב איתה ,אני לא האמנתי
בך' ,כשאדם חי אמת ונופל ,הוא אומר
השם 'אני לא בסדר ,אני נפלתי באמונה,
כן ,אני הצדיק הגדול ,נפלתי באמונה ,רבתי
עם האשה ,היא מאה אחוז אני זה שלא
בסדר' ,ו זה נקרא לחיות אמת.

מדבר שקר תרחק – יותר ממה שהוא
מרויח [ע"י השקר] הוא מפסיד
לכן נאמר 'מדבר שקר תרחק' ,לא נאמר כן
בשאר עבירות" ,תרחק" ,שאין לך מה
שמרחיק את האדם מהשם כמו השקר,
כשאדם מלמד את עצמו להוציא שקר
מהפה הוא גם לא יודע מה המעשים שלו,
לכן אומר רבי נחמן שאדם יעשה כל מה
שהוא יכול ש לא להוציא שקר מהפה ,כי
אדם המשקר לא יודה על המעשים שלו,
אלא יצדיק את מעשיו  ,כי זה נוח לו ,לכן
אומר הפלא יועץ הקדוש רבי אליעזר פאפו
(ערך שקר) "אם חושב להרויח הרבה על
ידי השקר ,מדבר שקר ירחק ,שיותר ממה
שהוא מרויח הוא מפסיד" ,כל מה שאדם
חושב שהרויח על ידי שקר דע לך שהפסדת
יותר מזה .אם אדם בא לעבודה מאוחר,
ושאלו אותו ' למה באת מאוחר?' ,ותיר ץ
לו' :תשמע ,הילד שלי היה חולה ל"ע' ,וזה
סתם שטויות שהאמת היא שהוא פשוט
קם מאוחר ,התפלל במנין מאוחר ,אם כן
הוא אולי הרויח שהמנהל לא צעק עליו,
לא הוריד לו מהמשכורת ,אבל הפסיד

"השם יאיר את עיניי" – מעלת המודה
בחסרונותיו
מסופר על רבי עקיבא איגר ,שהיה גאון
גדול מאוד ,כשלא הבין משהו היה אומר
'השם יאיר את עיני' ,לא היה אומר נשנה
את רש"י ,אלא ' אני הלא בסדר ,שרש"י היה
יותר גדול ממני בתורה' ,הרב מרדכי אליהו
זצ"ל סיפר ,ש פעם הוא כתב ספר על כל
הקושיות על הבא"ח וקרא לו מקבציאל,
הרב עבד על הספר הזה שנים ,והוא הלך
לרבו רבי יעקב מוצפי זצ"ל ,הרב אליהו לא
היה קטן ממנו אבל זה היה הרב שלו ,וכך
אמר לרב :הכנתי ספר עב כרס ,כתבתי
תירוצים על כל הקושיות על הבא"ח ,אמר
לו הרב מוצפי :את כל הספר הזה אתה
עכשיו לוקח לגניזה ,ועוד אמר לו :הבא"ח
ז
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מעלת החי באמונה – כל דבר המסור ללב
נאמר בו ויראת מאלוקיך

הרבה יותר מזה ,כי הנזק שיגיע לו מהשקר
הוא הרבה יותר מהרווח.
ממשיך הפלא יועץ " :ומי שהוא איש
אמונות רב ברכות ,ואף אם על ידי דיבורו
אמת יבוא לידי בושה וכלימה ,לא ימנע
מלדבר אמת " ,אפילו אם ישאלו אותו והוא
יענה אמת ויתבייש ,אמנם חז"ל אמרו גדול
כבוד הבריות ,אבל עדיף שיתבייש ולא
ישקר ' ,כן טעיתי ,עשיתי רע ,אמת
לאמיתה' ,אומר על כך הרב שאדם המקדש
את פיו לבלי להוציא שקר מפיו ,וזה לא
אומר שת מיד הוא יצליח ,יהיו נפילות ,הוא
יפול ויצטרך לקום ,לא יהיה מ שה רבינו
ביום אחד ,אבל לפחות הוא עובד על זה,
הוא רוצה את זה ,זה מפריע לו ,לא יאמר
בימינו כולם משקרים ,א דם שיתרץ את
שקריו לעולם לא יקבל את השכל האלוקי,
אבל אם מפריע לו ,אומר למה שיקרתי
למעביד שלי ,זה נקרא שהוא מקדש את
פיו ,לא מטהר את השרץ ,אלא הפוך ,חושב
'אני לא בסדר ,אני לא עובד אלוקים'.

כשאדם מחנך את עצמו לחיים של אמת
וגם אם טעה מודה שטעה' ,נכון ,אני לא
מלאך ,טעיתי' ,גם לעצמו אומר את זה ולא
רק לאחרים ,שאם באות לו מחשבות רעות
על מישהו אומר לעצמו 'איזה בן אדם רע
אני' ,לא מצדיק את עצמו ,אומר לעצמו 'מי
אני שאבקר אנשים אחרים ,למה אני חושב
את עצמי ליותר מהם' ,זה יראת השם ,ולכן
אומרים רבותינו (בבא מציעא נ"ח :ועוד)
" כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת
מאלקיך " ,ולכן אומר הבעש"ט הקדוש
עה"פ "וְ אֶ ת ָהאֲ נ ִָשים אֲ ֶשר פֶ ַתח הַ בַ יִת ִהכּו
בַ סַ נְ ֵו ִרים" (בראשית י"ט) ,מי שלא חי
באמונה הוא כל הזמן מסונוור ,לא רואה
כל הזמן את השם יתברך מול עיניו ,אם כן
הוא כמו עיוור המגשש באפילה .יהי רצון
שנזכה לאמת ואמונה בו יתברך אכי"ר.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] בשבח מעלת הויתור
לאחרונה הייתי בברית ,השם לא זיכה אותי לוותר על הברית הזאת ,והנה הגעתי לברית
ואני רואה את אבי הבן בוכה בחוץ ,אמרתי לו :מה יש לך ככה אתה בוכה ,אתה אברך?
אתה א בי הבן? אומר לי :הרב תראה זרקו את כל המחיצות .המשפחה שלו חילונית כעסו
שהוא עשה ברית עם מחיצות ,והוא בוכה ,אמרתי לו :אתה באת לפה להביא קרבן להשם,
שלא יהיה מחיצות העיקר שלא יהיו ריקודים ,אל תריב ,בא כנס ,הברית שלך אתה צריך
לשמוח ,זה היה בחולון ,עוד אמר לי אותו אבי הבן :אבא של אשתי רוצה להיות סנדק,
אמרתי לו :אני אתן לו להיות סנדק ,אומר לי אבי הבן :הרב ,ב את מירושלים ,אמרתי לו:
תן לי לוותר לו ,בשביל השם ויתור כזה זה פי אלף מסנדקות ,תן לי לתת לו ,אומר לי:
הרב אני לא מוכן ,אם הרב לא יושב סנדק אני הולך מהברית ,ו לא היה לי ברירה ,השם
לא זיכה אותי ,אבל אם הייתי זוכה לוותר היום הייתי רוקד לפניכם.
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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
ומבורכ ים 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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