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 כל ענייני העלוןלו הקדשות והנצחותל ,םהוספת מוקדיולהפצה  ,קבלת העלוןל
 . 052-9695044עיני ירון 

 :ברחבי הארץ והעולם להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים
 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 דביר אלוןאבני חפץ 

 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

 050-2909702 בן סעדה בני ברק
 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  בת ים

 052-3979371 אליעזר גבעת זאב
 054-2133280 רפאל גבעת שמואל

 050-6500565 יניק עיצחגדרה 
 052-2750784 יוסי מזרחי גן יבנה

 054-7230035 עומרהרצליה 
 054-5912934 אורן חולון

 052-4624432 נאורחשמונאים 
 050-7990060  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

 054-8453014 דוד אברהםפרדס כץ 
 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה

 053-2466221 אבישי משה קרית עקרון 
 052-5002090 הראל ראש העין

 054-7453096 אלמוג ראשון לציון
 054-2390447 חדש איתן אזולאי  רחובות

 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה
 053-3139506  עמרם וקרית אונו רמת גן
 050-4535354 גיא בן עמי שוהם

 053-3145436 מאיר  תל אביב
 050-3564444 עמית תל ציון )כוכב יעקב(

 052-9279926 יתורערן ש תל נוף )הבסיס(
 050-9945999 חדש אורן זנטי  תקוע

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  בית שאן

 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזןחיפה 
 052-6712369 חדש יצחקי םותחריש 

 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 אלי אסולין עפולה

 050-4137999 חדש  הללקאל יחזצפת ומירון 
 055-6788517 חדש עמוס אליה  קרית שמונה

 058-3245227 יום טוב טוני רכסים
 053-5882799 יובל שלומי

 
  הארץ דרום

 052-8160291 בוזגלו חייםאופקים 
 053-8819827 שרון  אילת

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

 052-8847778 אלמוג סרוסי באר שבע 
 054-8405397 בן שושן דימונה 

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

 050-8941515 מושב תלמים
 050-6656562 אביהו שקלים קרית גת

 052-6494317 ניסים קרית מלאכי
 050-6462038 בנצי אליהשדרות 

 
  לארץ חוץ

 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס
 1-910-9640474 שבי מיאמי

 1-651-2464179 יוסי  יורק וני
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 תוכן העניינים  - ויגש התש"פ –גליון מס' נ' 

 ב כיצד לזכות לשכל והתלהבות בעבודת השם –רכך לדעת בארץ ד

 ג כחכמה האלוקית שהיתה לאדם הראשון –חדש ימינו כקדם 

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

 ד מהירות תנועת השכל מוליד חימום הלב –התלהבות בעבודת השם 

 ה מעלת הזן ומפרנס את בריותיו של הקב"ה –בשבח מעלת החסד 

 ה צריך האדם לחשוב על האחר ולא על עצמו –חסד וביקור חולים 

 ה גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה –וא עומד עליהם וה

 ו להגיע לבחינת שפע אלוקי, ע"י שיקדש פיו וחטמו ועיניו ואזניו

 ו ל המידות רעות הוא מידת שקרראש כ –זהירות ממידת  השקר 

 ז מעלת המודה בחסרונותיו –"השם יאיר את עיניי" 

 ז יותר ממה שהוא מרויח ]ע"י השקר[ הוא מפסיד –מדבר שקר תרחק 

 ח כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך –החי באמונה  מעלת

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

 ח א[ בשבח מעלת הויתור
 

 כיצד לזכות לשכל והתלהבות בעבודת השם – לדעת בארץ דרכך

מקשר בין האדם ההדבר  ,יודעיםכמו שאנו 
, השכל הוא השכל האלוקי ולבין הקב"ה זה

הוא המדבק בין האדם לבין  ,משדךה
, מורה נבוכים)כמו שכותב הרמב"ם  בוראו,

א בארתי לך שזה הל" (פרק נ"אחלק ג, 
השכל אשר שפע עלינו מהשם יתעלה, הוא 
הדבוק אשר בינינו ובינו. והרשות נתונה 
לך אם תרצה לחזק הדבוק הזה תעשה, 

לישו מעט מעט עד ואם תרצה להח
כשתפנה מחשבתך  ..שהשתפסקהו תע

כבר פסקת הדבוק ההוא אשר  [מהשם]
טול שכל אדם נ ,"ם יתברךבינך ובין הש

לא מכירה  מכיר את אלוקים, בהמהאינו 
כמה  ,את אלוקים, אבל אדם שיש לו שכל

יותר שכל, יש לו יותר ושיש לו יותר חכמה 
את להכיר  ,אפשרות להכיר את הקב"ה

רוצה להכיר את אדם האלוקות, אם 
יכול הוא  ומן הצד השנייכול, הוא הקב"ה 

לעסוק יותר בגשמיות ולהפחית  ,להיפך
חושב אדם שכמה ו אלוקות,הבמחשבה על 

יותר דבוק בו, א"כ הוא על השם כך יותר 
 .מה שמקשר בינינו לבין הקב"ה זה השכל

ה )תור אומר הרב מברסלב בליקוטי מוהר"ן
יש שתי אפשריות לקנות ש כ"א, אות א(

 , האפשרותיתברךדבקות בו כל והאת הש
, לימוד היא על ידי העמלהראשונה 

מפעיל ו שומע, לומדו הקדמות, אדם קורא
הוא קונה את ובכך את עמל המחשבה, 

זה בחינת אחור, ו ,ומד על הקב"הלו השכל
שעליה ביסס הרב את התורה,  'הפס מלשון

וכך  ,"ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרָתִני ַוָתֶשת ָעַלי ַכֶפָכה"
שהם רוצים כ, העולםמוחלט של רוב הם 



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א  השבועית של מו"רשיחתו 
 ערוגכאייל ת 

 

 ג  

ָלַדַעת "להכיר את הקב"ה צריכים לעמול, 
רוצה להבין איך האדם זה  ,"ָבָאֶרץ ַדְרֶכָך

ַהְרֵאִני ָנא "בגדר מנהל את העולם, הקב"ה 
צריכים ולזה שואף, ו, רוצה "ֶאת ְכֹבֶדָך

, אדם 'יגעת ומצאת? תאמין' ,לעמול
גע להבין את על החכמה, מתיימתייגע ה

הקב"ה זוכה ששואף, ורוצה כוסף ם, הש
גלה השם יתברך ימגלה לו את רזי תורה, 

כיר יותר את הוא זוכה להלו את החכמות, 
כל ש לדעת שאך י, דבוק בו יותרוהקב"ה 

 ר. זה בבחינת אחו

כחכמה האלוקית  –חדש ימינו כקדם 
 שהיתה לאדם הראשון

דרגת גם יש בתורה זו לימדנו הרב, ש
בה דרגה שהקב"ה משפיע השזו  ,'קדם'

מצידו של עמל בלי שום משכל לאדם 
נּו ַחֵדש ָיֵמיחינת "בב, זה נקרא האדם
צל אדם הראשון מה שהיה א ",ְכֶקֶדם

 ,"ְכַשֵמֲחָך ְיִציְרָך ְבַגן ֵעֶדן ִמֶקֶדם"ככתוב 
עמל על החכמה, ואדם הראשון לא ישב 

בתורת הוא קיבל את כל החכמה שלו 
בחכמה שלו קרוב מהשם, הוא היה מתנה 

רצו מדרש שאומר הכדי ש עדלאלוקים, 
'קדוש קדוש מר עליו ולמלאכי השרת 

עד שהקב"ה הפיל עליו וכל זה  ,קדוש'
אדם הראשון , שאם כן נמצא, תרדמה

, בעצם הבריאה שלו קיבל את כל החכמה
אברהם אבינו קיבל את החכמה שלו גם 

)הלכות בחינת קדם, הרמב"ם הקדוש 
כותב שאברהם  (עבודת כוכבים א הלכה ג

כיון שנגמל איתן : "לוז" מלמדלא היה לו 
 ,יל לשוטט בדעתו והוא קטןהתח ,זה

 ,הוהתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמ
היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד 

בב אותו, כי אי וולא יהיה לו מנהיג ומי יס
בב את עצמו, ולא היה לו ואפשר שיס

מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור 
פשים ואביו יבים הטכשדים בין עובדי כוכ

בדורו של אברהם ", כולם ...ואמו וכל העם
יש פסל ', זהה הסתכלותבעלי היו אבינו 

עוד אומר ו, 'ווכ 'רא את זהכזה שב
והבין קו  ,דרך האמת עד שהשיגהרמב"ם "

מתוך השכל שלו  ,"הצדק מתבונתו הנכונה
ציאות השם מהבין את אברהם אבינו 

ת יש מציאו .זה נקרא שכלו, יתברך
בלי מלמד, ונותן לך בלי ספרים שהקב"ה 
השפעת השכל האלוקי על האדם זה נקרא 

  .בלי שום דבר

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

ִמי ִיְתֵנִני ְכַיְרֵחי ")איוב כ"ט(  אמראיוב 
מה זה אלת שו:( נידה ל)הגמרא ו ,"ֶקֶדם

 ןמלשו שני קדםאמר לא איוב ירחי קדם? 
שהם ירחים קדם פירושו  ירחיאלא , השנ

אם כן שנים, כולם  ףובצירשאין וחודשים 
כאן ומהכוונה חודשים שאין להם שנים, 

חזור לבטן אוהלואי 'אמר איוב מובן ש
נמצא שם  אמושהתינוק בבטן משום , אמי'

וזה , שנהשהם פחות מ תשעה חודשים
ִמי ִיְתֵנִני ְכַיְרֵחי ֶקֶדם, ִכיֵמי "לשון הגמרא 

 ָבֶהם  ִיְשְמֵרִני? ְוֵאיֶזהּו ָיִמים ֶשֵישקַ ֱאלוֹ 
ֱהֵוי אֹוֵמר: ֵאּלּו ְיָרִחים ְוֵאין ָבֶהם ָשִנים? 

ַיְרֵחי ֵליָדה. ּוְמַלְמִדים אֹותֹו ָכל ַהתֹוָרה 
ב של התינוק במצבבטן אמו  םש ,"כּוָלּה

ת, לא חוקר חקירוולא פותח ספרים קדם, 
בא אלא , על הגמרא לא שובר תוספות

תראה זה השם עושה ' ,מלמד אותוומלאך 
זה וכל , 'בעולם, ככה השם רוצהוכך  ךכ

אני ואיוב אמר הלוואי ונקרא בחינת קדם, 
אומרת ום, מקום הזה עוד הפעגיע לא

ְוֵאין ְלָך ירחי לידה "( על אותם )שםהגמרא 
ָשרּוי ְבטֹוָבה יֹוֵתר ֵמאֹוָתן [ ]שאדםִמים יָ 
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לאדם שיש ביותר טוב ההזמן  ",ַהָיִמים
שהנשמה ה קופהת ו, זאימובחיים זה בבטן 

 ,רואה את השם, בה של האדם הכי נהנית
מסוף רואה את כל העולם אין דאגות, 

זה ווחי בעולם הזה, העולם ועד סופו, 
  .נקרא בחינת קדם

כל אחד יכול לקבל את ש ,אומר הרבעל כך 
לא רק ו ,הזה גם בחיים חיותו "קדם"-ה

אפשרות לקבל שכל לאדם , יש אימובבטן 
בין יהו וראה משדם יאשאלוקי מן השמים, 

של ל רצון השם, הכל חתיכה אחת שזה הכ
 זה אומר הרב? מגיעים ל, ואיך נהיהפאזל 

גם אפשרות לרכוש את זה כל אחד יש ל
זוכה  י שאדם, ואחרעמל המחשבה בלימ

לזה המתנה היותר גדולה שהוא מקבל 
עובד התלהבות לעבודת השם, כשהשכל 

 רואה בכל דבר את השם,ואדם במהירות 
תנועת השכל מלומד מכל דבר על הקב"ה, 

זה וחימום הלב, לאדם נהיה הזו  ההמהיר
להגיע אליו, זה לא רק שצריך העיקר 

לאדם הביצוע, שיהיה אלא הידיעות 
  .דבר התלהבות מכל

מהירות תנועת  –בודת השם בעהתלהבות 
 לבחימום ההשכל מוליד 

כך היה אצל אברהם כמו שאמרנו, שזכה 
יום רואים אותו בק אנו , וכךלמעלת "קדם"

ת התלהבו, שהגיע לחימום הלב, לתהמצוו
איך אברהם ואים בתורה ודת השם, רבעב

התלהבות,  ואבינו מקבל אורחים, באיז
שלושה לא היו אלה  ?בסך הכל מי בא אליו

, נוודיםשלושה ערבים אלא  ",חפץ חיים"
איזה , אברהם ניגש אליהםריצה ו באיז

מכך צריך כל אדם , מאכלים הכין להם
צריך אדם הולך לאולם חתונות , ללמוד

אנשים באים ', ה הכי יקרהעשה את המנשי
לאכול אצלי? אני רוצה את האוכל הכי 

הרי  ,, אברהם היה לו הרבה בשר'טעים
שהיו שלוש מאות שמונה עשרה איש 

או כולם ודאי עבדיו אכלו אצלו מידי יום 
היו לו בוודאי אכלו בשר, רובם חות לפ

מה פתאום? ', שנשארו קיותיקצת נקנ
ר לכל תביא להם בקר, את הלשון של הבק

אז תשחט 'יש לשון אחד?  , אבל לפרה'אחד
, שלוש לשונות של בקר 'שלוש פרות

 ,הסבא מקלםך כאומר על בחרדל, 
 ",טסטים"אברהם אבינו כל החיים עשה ש

בבהמה? לא בשביל הכי טעים איזה חלק 
תאווה זה לם המהעוהנות שהוא רוצה ל

מה אורח  ישאם יבוא ל'כדי , אלא גשמית
, צריך כל אדם לחשוב ךכ ',תן לו?א אני

מה לילדיי בר מצוה שמחת היה לי תשכ'
שאנשים באים אצלי כלטבח? אומר אני 

החלק הכי טוב, רש"י מ !',כול שיהנולא
ֵכן  ַעל ִכי"ח( )בראשית י"הקדוש כותב 

 ,"שבאתם אלי לכבדני - ַעְבְדֶכם ַעל ֲעַבְרֶתם
בזכותכם  ,תודה לכם שבאתם אלי' רכלומ

שוטף לך את הרגלים י אנאני מתכבד, 
 ואיזב, 'בשביליזה איזה כבוד  ,אחמד

התלהבות, יוצא מגדר הרגיל, אומר לו 
שרחצתי לך את בכך אתה באת לכבד אותי '

תגידו מבקש 'לא אברהם אבינו , 'הרגלים
מאיפה ו, ורכם'בעתודה על מה שעשיתי 

חימום הלב הזה למצוות? אברהם לא בא 
את עשה את זה כי היה לו ענין לפרסם 

יש אם השם שמח בזה, אלא שהבשר שלו, 
או ברית, בר מצווה, לו הזדמנות, יש לאדם 

קרקרים ודג כל אירוע אחר, שלא יביא 
  .מלוח

אחד עשה חנוכת הבית יהודי  ,ברוך השם
פיתה  יק עםהייתי אצלו, הביא לנו נקנו

קנית בית בשלוש 'וחומוס של אחלה, 
 ',?נקניקמביא למוזמנים ואתה ליון ימ
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עושה אדם בושה זה להקב"ה? זה אי
עשה , שישיביא בשריםמסיבת הודיה, 

קבבים, אברהם אבינו היה מגיש קובה, 
הכי משובח ו את האוכל הכילאורחים שלו 

אותם אם ואם נשאל שאלה, טעים, 
כתף לא או היו אוכלים צלעות אורחים 

ועוד, הרי היה טוב? לא היה מספיק להם? 
ברהם א אלא אומרמלאכים לא אוכלים, 

 ,הכי טובהתן לכם את א אני !אלאבינו '
אני זוכה להאכיל כי מה? לובסט, -הד

, אני נדמה אנשים אחרים, אני כמו השם
, השם מאכיל את העולם, להשם עכשיו

  '.עכשיובריותיו את מאכיל גם אני ו

ומפרנס ן הזמעלת  –ח מעלת החסד בשב
 את בריותיו של הקב"ה 

שיש שני אנשים אומר הבעש"ט רבותי, 
נקראו צדיקים בכל התורה, נח ויוסף, ש

ת כל העולם, נח האכיל לו אהאכיושניהם 
בתיבה איתו את כל הבהמות והחיות שהיו 

ול בזמנו לאחר שהמב ה כל העולםזה היו
המשביר לכל עם היה , ויוסף שטף הכל

]כלומר מכל העולם[ היו הארץ, כל הארץ 
באים מצרימה כי כבד הרעב מאוד, הוא 

 ובאיזויוסף הצדיק,  ,האכיל את כל מצרים
זה, מאיפה בא התלהבות הוא עשה את 

שהשם מברסלב לב? אומר הרב חימום ה
מה זה קדם? ומשפיע עליך בחינת קדם, 

שכל  כל רגעבעל האדם משפיע שהשם 
 ישלכל אדם  .ם הלבחימוזה , אלוקי

הוא , באיזה שמחה לאחר אפשרות לוותר
את עצמו כל אחד צריך לשאול יכול לוותר, 

, רק שהוא לא מוותראני באיזה תענוג '
זכות לוותר וכגון שיש לכל אחד  ,'יכעס
ובעלה בכלל  'קר לי'אומרת היא , הלאש

תכבו את המזגן אומר 'אבל , מזיע בבית
, 'יש לי זכות לוותרוחושב ', 'אמאקר ל ,מיד

בטוח  עוד פעם קר לך?'לא יאמר וחלילה 
-שההפלא יועץ אומר על כך , 'לך ברזלחסר 

  .'ויתור גזירת יהלום'

לחשוב צריך האדם  –חסד וביקור חולים 
 על האחר ולא על עצמו

 לב שאדם זוכהאומר הרב מברסאם כן 
 ,אברהם אבינונדמה ל, הוא 'קדםמעלת 'ל

עמל ו ,לזוהר ולגמראהכל מתקשר לו 
כל דבר בתורה שלו זה משהו אחר לגמרי, ה

בכל ובכל תנועה הוא רואה את השם, 
ים יהאוזנ מהמאמר, בכל מה שהוא שומע, 

שומעות? רק את השם, וזה  אדם כזה של
השם, מבחינת קדם, יש לו התלהבות 

שמחה הוא  ולבקר חולה, באיז כשהולך
לר' ע אדם אחת הגיפעם , לבקרו הולך
ישיבת מיר, משגיח  ,ל לוינשטייןאקיחז

אמר לו: הרב, יש לי איזה קרוב משפחה ו
אני פה וחולה, שהוא בבאר שבע 

לנסוע אליו האם בירושלים, אני לא יודע 
סע אלבקר אותו? זה הרבה זמן? אם אני ו

מצד שני אבל , לימוד סדרישני פסיד אאני 
, אמר לו פגעיתסע המשפחה אאם אני לא 

קולים שלך אתה בכל השי ראה, :ר' יחזקאל
על חשבת לא רגע לחושב רק על עצמך, 

יראה אותי, כשיקבל חיות  ,מסכן'החולה, 
ישמח  ,, בן אדם יחייך'היה לו שמחת הלבת

כל שהרב , אומר לו יראה אותוכש
כמה אתה  ,ורק על עצמשלו היו השיקולים 

אחר, למה  רגע יש פה בן אדםאבל אנוכי, 
  יו?אתה לא חושב על

ולה הכנסת אורחים גד – ד עליהםוהוא עומ
  קבלת פני שכינההיותר מ

חמימות הלב לבקר חולה, אין אדם יש לכש
השם י הר ,מה פתאום'לו שיקולים בכלל, 

, יש 'אני רץ לבקר חולה ,מבקר חוליםהיה 
 ,לו חמימות הלב למצוות, זה אברהם אבינו
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התלהבות  ובאיזאבל מצווה כזאת פשוטה 
 ובאיזו, באיזה חשק אותה עושההיה 

עם  ל שם טוב,הבעעל כך ריצה, אומר 
שנאמר יושב אברהם אבינו היה שכינה ה

 "ְוהּוא ֹיֵשב ֶפַתח ָהֹאֶהל""ח( )בראשית י
שהיה חולה רו דוע השם יתברך בא לבקוכי

ה הילאורחים וחלוש לאחר המילה, אבל 
! לא' התיר לך לשבת.עומד, אבל השם 

לאורחים אני אבל שב אלהשם אני 
כך צריך , "ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם", 'עמודא

 'בבית?אורח אצלי יש להרגיש כל אדם '
לאורחים אבל עמוד אאני לא אולי שכינה ל

גדולה על זה אמרו רבותינו ", עמודאאני 
, "הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה

לשמח  ,אפשרות לשמח חתןאדם ליש אם 
פספס את בי הבן, והוא לא הלך, אאת 
הרב  :אחדיהודי איך אמר לי ימות הלב. חמ

וענה ה? כל ברית זה פיגוע, אמרתי לו: למ
צריך להביא מתנה, אמרתי לו:  ,מתנה לי:

אתה יודע איזה מצווה אתה עושה לשמח 
רוב התורה לשמח ליבות בני שחתן כלה, 

 )אגרת הגר"אמוילנא הגאון כך כותב אדם, 
ואשה את רעותה  ,"ולמען השם (למשפחתו

ובזה רוב התורה  ...תשמח בדברים טובים
אם יש לך אפשרות ללכת  ,"לשמח לאדם -

שמחה  ויזלשמח חתן כלה, אבי הבן, בא
ת וממחמינולד כל זה ואתה צריך ללכת, 

שהקב"ה משפיע לו כ ,'קדם'-הלב שמגיע מ
חכמה אלוקית, וכשהשכל מתנועע מהר 

הלב  גם כן חמימותלאדם מכך היה נ
  .למצוות

זה ו ,יש קומה שניהויש קומה ראשונה, 
וחברו שם ציצית אדם משהו אחר לגמרי, 

ו אחר משהיכול להיות זה אבל שם ציצית, 
זה ו, 'קדם'זכה לבחינת השני כי  ,לגמרי

אינה חמימות הלב, ברכת מזון שלו זה 

שיש בו אדם רגיל, מזון של הברכת 
לו התלהבות פנימית, כל ברכת אשר יצר ש

כל זה זוכה אדם לזה משהו אחר לגמרי, ו
ואת כל זה ששופע עליו האור האלוקי, 

 . ביר לנו הרב בתורה כ"א אות אהס

להגיע לבחינת שפע אלוקי, ע"י שיקדש 
 פיו וחטמו ועיניו ואזניו

הרב אומר ( 'ב המשך )תורה כ"א, אותב
הבחינה שכל אדם יכול לקבל את מברסלב 

א צריך זה לא אומר שהוחלילה ? הזאת
להפסיק מעמל התורה, אבל רוב החכמה 

עמל, אלא משפע אלוקי העה משלו לא מגי
? כיצד, וכותב הרב משפיע עליושהשם 

ִאי ֶאְפָשר  ְלַהִגיַע ִלְבִחיַנת ֶשַפע ֱאלִקי ַהַנ"ל"
ְוָחְטמֹו  ֶאָּלא ֶשְיַקֵדש ֶאת ִפיו ָלבֹוא ָלֶזה

ברגע שאדם מקדש את  ,"ְוֵעיָניו ְוָאְזָניו
ֶאל מּול "שבעת החושים הנמצאים בראשו, 
בר )במד "ְפֵני ַהְמנֹוָרה ָיִאירּו ִשְבַעת ַהֵנרֹות

, ברגע שאדם עובד עליהם, והוא ח'(
שהוא נופל באחד כמתפלל על זה, כואב לו 

וטורד את  מציק לוה זהאיברים האלו, מ
, והוא משתדל לכוין את האברים מנוחתו

על ידיד כך האלו לעבודת השם יתברך, 
 .קדםיכול לזכות לבחינת 

ל המידות כראש  –השקר  זהירות ממידת 
  רעות הוא מידת שקר

, כמו שאומר הפהזה שבאיברים הראשון 
שמכל מכלול העבירות  ם()שרבי נחמן 
 ,החמור מכל זה השקרהראשון ושיש בפה 

, "ֶשִיְשמר ֶאת ַעְצמֹו ִמְּלהֹוִציא ֶשֶקר ִמִפיו"
רבי אלימלך שהבאנו בשם ולמה? כמו 

ד"ה  ,תרומה)נעם אלימלך  מליז'ענסק
ל כראש "ש, למשכן(ת הקרשים ועשית א

, כי גם אם "המידות רעות הוא מידת שקר
דם למד משהו בטעות, אם בא אדם חטא, א

טועה, אם הוא איש שהוא מראה לו ורב 
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לא הבנתי  ,נכון ,טעיתי'אומר מיד אמת 
לא אומר 'שקר, חיי , אבל אם הוא חי 'נכון

זה חושב שו, 'לא יתכן שטעיתי ,אני למדתי
הוא לא הוא יעשה טעות כשאם כן נכון, 

כי הוא חינך את עצמו  יחזור בתשובה,
, ביותר גרועההדבר לשקר, לכן השקר זה 

דרשים, רבותינו אומרים )אוצר המ
כל דוך אחיך( "ד"ה יהודה אתה יו ,בראשית

מי שהוא מודה במעשיו הקב״ה מצילו 
האדם לא משנה מה , "ומביאו לחיי עוה״ב

אני 'מודה שזה לא בסדר? אבל הוא , עשה
וממשיך המדרש , ' אומר השםברך אותךא
וכל מי שאינו מודה במעשיו הקב״ה "

מודה , אם אדם חי חיים של אמת "מקללו
לא מצדיק את , גנב או , גזלפשעו שחטא

אני 'אומר אלא , הלא מתרץ לממעשיו ו
שאדם מחנך את עצמו כ, 'משתנהוחוזר בי 

 ולאמת אינו מדבר בפני מי שגדול ממנ
צריך לא מבין אותו? ה ואם אתבחכמה, 

 '.לא עליו ,עלי צריך עיון ,יש לי בעיהלומר '

דה המומעלת  – "השם יאיר את עיניי"
 תיו בחסרונו

היה גאון ש ,רבי עקיבא איגרעל  מסופר
שלא הבין משהו היה אומר כגדול מאוד, 

לא היה אומר נשנה  ,ם יאיר את עיני''הש
רש"י היה שאני הלא בסדר, 'את רש"י, אלא 

, הרב מרדכי אליהו 'יותר גדול ממני בתורה
כל על פעם הוא כתב ספר ש ,זצ"ל סיפר
קרא לו מקבציאל, והבא"ח על הקושיות 

הספר הזה שנים, והוא הלך  עבד עלהרב 
הרב אליהו לא , זצ"ל רבי יעקב מוצפילרבו 

וכך אבל זה היה הרב שלו,  יה קטן ממנוה
כתבתי , הכנתי ספר עב כרס: אמר לרב
, אמר כל הקושיות על הבא"ח על תירוצים

אתה כל הספר הזה : את וצפיהרב מלו 
הבא"ח  :אמר לוועוד לגניזה, לוקח עכשיו 

אם ות ולא תירץ אותם ידע את כל הקושי
עד היום וכך אתה לא תתרץ אותם, גם כן 

זה לא יצא הספר הזה, וגם אין לו עותק, 
וכך אמת, חיי חי ל, זצ" הרב מרדכי אלינו

שאנו אין להקב"ה בעיה עם מה , אצלנוגם 
עושים לאחר אנו , יש לו בעיה מה עושים

לומר  צריךאשתו, עם  רבאדם שהעבירה, 
לא האמנתי אני  ,איתהזה שרב השם אני '

אומר ונופל, הוא אדם חי אמת כש, 'בך
נפלתי באמונה, אני  ,אני לא בסדר'השם 

רבתי  ,נפלתי באמונה ,כן, אני הצדיק הגדול
לא זה שי , היא מאה אחוז אנאשהם הע

  .זה נקרא לחיות אמתו, 'בסדר

יותר ממה שהוא  – רחקמדבר שקר ת
 הוא מפסיד]ע"י השקר[ מרויח 

נאמר כן  , לא'מדבר שקר תרחק'נאמר לכן 
אין לך מה , ש, "תרחק"בשאר עבירות

שמרחיק את האדם מהשם כמו השקר, 
שאדם מלמד את עצמו להוציא שקר כ

מעשים שלו, ה וא גם לא יודע מהמהפה ה
עשה כל מה שאדם ילכן אומר רבי נחמן 

לא להוציא שקר מהפה, כי שיכול שהוא 
, שלוודה על המעשים ילא המשקר אדם 
, לכן לו, כי זה נוח מעשיוצדיק את אלא י

ומר הפלא יועץ הקדוש רבי אליעזר פאפו א
אם חושב להרויח הרבה על "ערך שקר( )

ידי השקר, מדבר שקר ירחק, שיותר ממה 
שאדם כל מה  ,"שהוא מרויח הוא מפסיד

הפסדת שדע לך על ידי שקר ויח שהרחושב 
 ,לעבודה מאוחר באאדם אם  .יותר מזה

ץ ותיר ',למה באת מאוחר?' ושאלו אותו
, וזה 'חולה ל"עהילד שלי היה  ,תשמע'לו: 
שהאמת היא שהוא פשוט ות וים שטסת

אם כן במנין מאוחר,  מאוחר, התפללקם 
, ושהמנהל לא צעק עליהוא אולי הרויח 

סיד הפמהמשכורת, אבל  ולא הוריד ל
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מהשקר  והרבה יותר מזה, כי הנזק שיגיע ל
  .מהרווחהוא הרבה יותר 

ומי שהוא איש ": ממשיך הפלא יועץ
רו וביאמונות רב ברכות, ואף אם על ידי ד

מה, לא ימנע יאמת יבוא לידי בושה וכל
אפילו אם ישאלו אותו והוא  ,"מלדבר אמת

"ל אמרו גדול חזאמנם יענה אמת ויתבייש, 
תבייש ולא יעדיף שאבל כבוד הבריות, 

כן טעיתי, עשיתי רע, אמת 'שקר, י
מקדש ההרב שאדם על כך אומר , 'לאמיתה

זה לא ואת פיו לבלי להוציא שקר מפיו, 
הוא  ,נפילות ויהי ,מיד הוא יצליחאומר שת

שה רבינו לא יהיה מ, ויצטרך לקום יפול
ביום אחד, אבל לפחות הוא עובד על זה, 

יאמר לא הוא רוצה את זה, זה מפריע לו, 
תרץ את ידם שאכולם משקרים, בימינו 
קבל את השכל האלוקי, לעולם לא ישקריו 

תי אומר למה שיקראבל אם מפריע לו, 
למעביד שלי, זה נקרא שהוא מקדש את 

חושב , הפוךאלא לא מטהר את השרץ, פיו, 
 .'לא עובד אלוקיםאני  ,אני לא בסדר'

מסור ללב כל דבר ה – מעלת החי באמונה
 ך נאמר בו ויראת מאלוקי

שאדם מחנך את עצמו לחיים של אמת כ
אני לא 'נכון, , טעהשמודה וגם אם טעה 

לא ו, גם לעצמו אומר את זה 'טעיתי ,מלאך
לו מחשבות רעות  ותבאשאם רק לאחרים, 

רע איזה בן אדם לעצמו 'אומר ישהו על מ
מי לעצמו 'אומר לא מצדיק את עצמו, , 'אני
אני חושב למה , אחרים בקר אנשיםאש אני

לכן ו, זה יראת השם, תר מהם'ליואת עצמי 
)בבא מציעא נ"ח: ועוד( אומרים רבותינו 

כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת "
, ולכן אומר הבעש"ט הקדוש "יךקמאל

ח ַהַבִית ִהכּו ְוֶאת ָהֲאָנִשים ֲאֶשר ֶפתַ "עה"פ 
מי שלא חי  ,ראשית י"ט()ב "ַבַסְנֵוִרים

לא רואה  ,באמונה הוא כל הזמן מסונוור
אם כן  ,כל הזמן את השם יתברך מול עיניו

 ן. יהי רצוהמגשש באפילה כמו עיוורהוא 
 אכי"ר.בו יתברך נזכה לאמת ואמונה ש

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

 ורבשבח מעלת הויתא[ 
ית לברוהנה הגעתי , על הברית הזאת השם לא זיכה אותי לוותר ,הייתי בבריתלאחרונה 

 ?אתה אברך ,בוכה בחוץ, אמרתי לו: מה יש לך ככה אתה בוכהאני רואה את אבי הבן ו
המשפחה שלו חילונית כעסו  .בי הבן? אומר לי: הרב תראה זרקו את כל המחיצותאאתה 

להביא קרבן להשם, לפה אתה באת  :בוכה, אמרתי לווא הושהוא עשה ברית עם מחיצות, 
אתה צריך ברית שלך ה ,ב, בא כנס, אל תרייהיו ריקודיםשלא שלא יהיה מחיצות העיקר 

נדק, : אבא של אשתי רוצה להיות סלי אותו אבי הבןאמר עוד , בחולון זה היה, לשמוח
את מירושלים, אמרתי לו: בהרב, : אבי הבן תן לו להיות סנדק, אומר ליאאני אמרתי לו: 

סנדקות, תן לי לתת לו, אומר לי: מבשביל השם ויתור כזה זה פי אלף  ,תן לי לוותר לו
לא היה לי ברירה, השם ו ,אני הולך מהברית לא יושב סנדקהרב , אם הרב אני לא מוכן

  לפניכם.רוקד הייתי ום היאם הייתי זוכה לוותר אבל לא זיכה אותי, 
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 ערוגהשיעור השבועי כאייל ת
  שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולט"ר ועמו"ר מפי 

 ש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנוגליון זה מוקד
 ובעולם מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

 אייל עמרמי שליט"א מורנו ורבינו הרב
יתברך כל  ה'רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא יתברך ירפאהו  ה'ש

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

 לשגר ברכה והצלחה  באנו בזאת
ליקר והנעלה איש חיל סוף אין עד והכרת הטוב 

רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק 
ים בכל רחבי ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדוש

 רץ ללא תמורה כלל, הא
 ירון אהרן עיני הי"ו ר' 

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים 
הפצת  לרבים שלעבודתו יתברך וזכות זיכוי ה

 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו 

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
 של  תיובועי מתוך שיחוהשיעור הש

 .מו"ר הרב שליט"א
שיזכה להמשיך  שמיםיהי רצון מלפני אבינו שב

להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים 
ים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים ומבורכ

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש
 אה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"לרפואהעלון מוקדש 

 

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

 ורהמשה יעקב בן רוחמה ציפ, 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, ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביגלו, ב, שרה בת לושרה
לילך בת רחל  הלאאנג'ל בת חביבה,  ,גילה בת זוהרהלאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

, לי רחל בת מזלמזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, ש, לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה, חנה
 שרה בת אסתרסיוון , אסתר בת עליזה, תמר בת מימה

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

, דוד דודו בן רחל חלילזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה, ניסים בן מרים, נדב בן אסתר, תאיר בן ציפורה
אייל בן דליה לזיווג הגון, , וחנה בן תמריעקב א, ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה, אלרועי יצחק בן מזל

לאה , שלמה וזווג הגוןשירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה , ור מרים בת אביביתמניאלה שרה, דישראל בן 
 לילך בת רוחמה, יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם, מזל בת אסתר, אילנה בת אסתרה לזיווג הגון, בת ציפור

, לכהאבי ואסתי ובר דוד מ ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  רחל שרה בת רוחמהלזרע קודש, 
 .גילי בת אווה, ית מריםטליה בת אילנ, זניבת דמרים אילנית , שילת בת מזל

, אברהם מצליח בן פרטונהשמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת
 , אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה,, דניאל בן חסיבהם בן קדןחייאליהו חי בן רג'ינה, סלומון 

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

בנימין , וידל יפרח בן רחל, ונתן שמעון בן אליס, ירבי דוד מחלוף ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,זנזורי בן מנטנה
מאיר בן , יצחק בן ציפורה, שלמה בן לאה, שלמה ראובן בן ירוחם, שלום בן שרה, אל הלוי בן אסתריחזק

יוסף לוגסי בן , אסתרמוריס משה בן , אסתראליהו לוגסי בן , חביב לוגסי בן אסתר, יצחק בן אבנר, צ׳חלה
שרה בת פאני, רחל , ישראל מלכה בן חוה אביבה, שלום אזולאי בן מינה, מרדכי אליהו בן אסתר, אסתר

סילביה סולטנה בת , אסתר בת חסיבה, פוחה בת שמחהאפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה, 
חדווה , ציפורה בת יוכבד, ואטה בת מאריאסתר ג, ל בת פלוריןרח, מזל בת רבקה, חנה בת לאהז"ל,  אסתר

 נ.צ.ב.הת. וסף ואיזה אוחנונהי, אורלי סבטלנה בצרה, אזולאי בת אסתר
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 שיעוריו הקרובים של מו"ר 

   שליט"א  אייל עמרמי בהר
 ברחבי הארץ
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