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גליון מס' נ"ז – משפטים התש"פ  -תוכן העניינים
להודות ולהלל – שלמות הדיבור והשמחה להם זוכים ע"י הודיה להשם
מיהו המנצח את היצר הרע? מי שלא מתרעם על מידותיו של הקב"ה
הזוכה לקבל הכל באהבה זוכה לשלמות הדיבור ושמחה לכל ימות השבוע
עבדו את השם בשמחה – על ידי שמחה והודאה עובר מבחינת עבד לבן
נאמן עלי הדיין – הודאה להשם מתוך הנסיון ממתקת את הדין
לא מתלונן? כך יצא לך שם טוב בתורה
יֵׁש ּב ֹו ֶטה כְּ מַ ְּד ְּקרוֹ ת חָ ֶרב ּולְּ ׁשוֹ ן חֲ ָכ ִמים מַ ְּרפֵ א – כוחה של מילה טובה
ארבעה חלקי שלמות הדיבור להם זכה רבי אליעזר – והלוואי יזכה להם כל אדם
האחדות חשובה מאוד אצל השם יתברך ומגלה את מלכותו בעולם
כשאין ספק לא הולכים אחר רוב – גילוי מלכות השם יתברך בעולם
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] יש להזהר שלא להתרעם ולא לחלוק על רצון השם
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להודות ולהלל – שלמות הדיבור והשמחה להם זוכים ע"י הודיה להשם
עובד על תודה והודאה ,במקום לומר
'נמאס לי מהשותף הזה ,אנחנו לא
מתאימים ,הוא לא שומע לי' ,אומר 'תודה
רבה לך השם יתברך על השותף הזה ,תודה
שהוא לא שומע לי ,זה מה שאתה רוצה
השם יתברך' ,וכך עובד תמיד על תודה
והודאה ,כי זו האמת ,כי השם יתברך עושה
לכל אדם רק טוב ,הכל טוב ,השם עושה
לנו רק טוב ,להבין שאנחנו לא יודעים מה
טוב לנו ,השם יודע מה טוב ,כמה אנשים
היו בטוחים על דבר מסוים שהוא יהיה הכי
טוב עבורם ,ל בסוף רק נזק יצא מזה ,כגון
כשאדם רוצה לקבל איזו משרה בעבודה,
והוא לא מבין שהמשרה הזאת תכניס אותו
ללחצים ,הוא בטוח שהמשרה הזאת טובה

לאחר שהרב לימד אותנו [ליקוטי מוהר"ן
תנינא ,תורה ב ,אות א-ה] שכשאדם רוצה
להרגיש ולחוש את תענוגות העולם הבא
פה בחיים חיותו בעולם זה ,הדרך לכך היא
כל הזמן לעבוד על הודאה ותודה להקב"ה
בכל עת ,אז הוא יתחיל לראות בטוב השם,
ירגיש את נועם השם יתברך ,ירגיש שכל
המציקים והמניעים הם לטובתו ,גם אם
לא שמעו לו בבית או בשדה ,יבין ויאמר
'זה הכי נכון בשבילי ,וזה רצון ה' יתברך'.
למשך כאשר בן אדם אומר לאשתו 'אני לא
רוצה שתעבדי במקום פלוני ,יש שם קלות
ראש' ,עונה לו 'לא ,אני לא שומעת לך',
והוא לא נכנס למשבר ,לא נכנס ליאוש,
אלא אומר ' רבש"ע תודה רבה לך שהיא לא
רוצה לשמוע לי ,זה לטובתי' ,וכך כל הזמן
ב
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לו ,אבל השם יודע יותר טוב ,צריך להאמין
ולהרגיש בטוח במה שהשם יתברך רוצה.
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אתה בן ישיבה!' ,אבל למעשה האבא צריך
לקבל את זה' ,השם יתברך זה הכי טוב
בשבילי ,נכון שאני אתבייש ,כנראה
שהייתי צריך להתבייש ,היתה צריכה
להיות עלי איזה כתבה בעיתונות ,וב"ה
במקום זה ככה עשית לי ,תראה איך אתה
טוב איתי הש ם יתברך ,לא חולק עליך
השם' .צריך להזהר ולא לומר דברים שרק
יכולים להחמיר את המצב ,לא אומר לבנו
'תשמע ,אתה גמרת איתי ,פעם הבאה
שאתה רוצה להתחתן תתחתן לבד ,אני לא
עוזר לך כבר ,לא מבזבז עליך זמן' ,ולמה,
כי אם זה מה שהשם רוצה ,אז הכל טוב,
'תעשה מה שאתה חושב ,אני לא מחליט,
השם מחליט ,אני לא חולק עליך השם,
אתה יודע מה טוב לי ,אתה יודע מה אני
צריך' .אדם כל חייו צריך לעבוד על תודה
והודאה להשי"ת' ,תודה רבה לך השם
שהתבטלה החתונה' ,אבל לא יאמר תודה
ויכעס על אשתו 'למה שכנעת אותו?' ,אלא
באמת ובלב שלם מודה לקב"ה .האולם
רוצה פיצוי? 'קח פיצוי' ,צריך להפסיד
כסף? מקבל את זה באהבה ,הכי פשוט
שבעולם ,לקבל הכל באהבה ובשמחה.

מיהו המנצח את היצר הרע? מי שלא
מתרעם על מידותיו של הקב"ה
רבי לוי יצחק מברדיטשוב אומר "למנצח
מזמור לדוד – היינו מי שמנצח את היצר
הרע שלא להתרעם על הקב"ה" ,כלומר
שכל מהות היצר הרע זה לריב ולהלחם ,לא
להשלים עם המציאות ,אבל מי שמתגבר
על היצר שלא להתרעם ' ,השם זה לטובתי
שאשתי לא עוזבת את העבודה ,כי השם
מבין שזה הכי טוב בשבילי ,אז איך אני
אחלוק על השם?' ,וכך אומר הרב" :מי
שמנצח את היצר הרע שלא להתרעם על
מידותיו ,שלא יהיה ליבך חלוק על המקום,
כמו שאמרו רבותינו כל מה דעביד רחמנא
לטב עביד ,ועל זה שזכה דוד לנצח את
היצר הרע וקיבל הכל באהבה ,זכה למזמור
לדוד ,שהשכינה באה לדוד ומזמרת מתוך
גרונו" ,אדם שזוכה לזה מבין ש זה הכי טוב
בשבילו ,בזה תלוי העתיד שלו ,מקבל את
זה באהבה ,זוכה לנצח את היצר הרע ,לא
נהיה עצוב ,אלא שמח ואומר 'לא חלקתי
על השם ,בודאי השם יודע שזה הכי טוב
בשבילי ,כך צריך להיות ,וכך זה הכי נכון',
וכן על זה הדרך.

זה מה שאומר רבי לוי יצחק מברדיטשוב
"מי שמנצח את היצר הרע לא להתרעם,"...
כל היצר הרע מהותו לא להסכים
לנסיונות ,אבל אדם צריך לקבוע בליבו 'לא
חולק עליך השם יתברך ,זה הכי נכון ,כך
צריך להיות' ,באה השכינה אליו ומדברת
מתוך גרונו ,הוא מקבל את מה שהשם
רוצה' ,כך השם יתברך רצה ,כך הכי נכון
בשבילי ,הכי צודק בשבילי' ,אדם מתקשר
לחברת חשמל לדווח על בעיה בחשמל,

אדם שהבן שלו קבע מועד לחתונה ב"ה,
ושבוע לפני החתונה אומר 'אבא אני לא
רוצה להתחתן' ,זו בושה נוראית ,כבר
חילקו הזמנות לכל המוזמנים ,הילד אומר
'אבא אל תלחץ עלי ,זהו זה סופי ,אני לא
רוצה להתחתן עכשיו ,רוצה לנסוע להודו',
והאבא רוצה לענות לו 'איך יתכן דבר כזה,
ג
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'אין לי מזגן ,קר בבית' ,ומיד עונים לו 'כן
כן ,מחר בבוקר' ,למחרת לא מגיעים,
מתקשר שוב ושואל 'למה אתה לא מגיע?',
ושוב 'מבטיח לך מחר ,מבטיח לך מחר' ,רק
לאחר ארבעה ימים הוא מגיע לטפל
בבעיה ,צריך להבין 'הכי נכון בשבילי
שיהיה לי קר ארבעה ימים בבית' ,לא אומר
לטכנאי 'אין לך מילה ,מה זה? איך אתה
מתנהג?' ,כי הוא מבין שזה הכי נכון ,לא
חולק על השם יתברך' ,אתה צודק השם
יתברך ,ואני חלילה לא מתרעם עליך ,אתה
החלטת שצריך להיות לי קצת צער בבית,
ובמקום שיהיו לי מחלוקות או בעיות
בשלום בית ,אז עשית שיהיה לי קצת קר
ו לא נעים בבית ,אני מודה לך השם יתברך'.
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ועל ידי שאדם עובד על עצמו ומסיר את
היגון ,ועובד על תודה והודאה להשם ,אז
השמחה של השבת מתפשטת לכל ימות
השבוע ,וכך הוא מרגיש גם בימ ות השבוע
בשמחה כמו בשבת ,בשמחת הלב ,ואדם
זוכה לכל זה רק כאשר הוא עובד כל הזמן
תודה והודאה.

עבדו את השם בשמחה – על ידי שמחה
והודאה עובר מבחינת עבד לבן
על כל דבר בחיים שמציק ומפריע צריך
להודות להשם ,ואומר הרב שכאשר אדם
עובד על שלמות הדיבור ואומר תודה על
הכל ,הוא זוכה להבין ש" -השם הוא
האלוקים " ,כלומר שאין יצר הרע ,אלא
הכל מרחמי השם ,מרגיש את השם אומר
לו 'אני הראיתי לך דין כי אני מרחם עליך,
הבאתי לך קושי כי אני מרחם עליך' ,אדם
שזוכה לזה יכול לעבוד את השם בשמחה,
" ִע ְּבדּו ֶאת ה' ְּּב ִש ְּמחָ ה ּבֹאּו לְּ פָ נָיו ִּב ְּר ָננָה,
ְּדעּו כִ י ה' הּוא אֱ ֹל ִקים"  ,מה זה עבדו? עבד
זה לכאורה אדם עצוב ,עבדים תמיד
ממורמרים ,ואיך אדם עובר מבחינת עבד
לבחינת בן? על ידי שמקבל באהבה ומודה
להשי"ת על הכל ,שהרי בן אוהב את אביו.

הזוכה לקבל הכל באהבה זוכה לשלמות
הדיבור ושמחה לכל ימות השבוע
אדם שזוכה לקבל הכל באהבה ,ותמיד
מודה להש"ית על הכל ,זוכה להגיע
לשלמות הדיבור ,זוכה שיאיר אור האמת
בדיבורו ובליבו ,ואז ממילא השם שומע
את הבקשות שלו ,וזה תלוי בשלמות
הדיבור ,כמו שכתוב "כה ְּתבָ ְּרכּו" כלומר כך
תברכו בלשון הקודש ,ואומר הרב וז"ל
(ליקוטי מ והר"ן תנינא ,תורה ב ,אות ה'):
"ּולְּ ׁשוֹן ַהּקדֶ ׁש הּוא ְּמקֻ ָשר לְּ ַׁשּבָ ת ִּב ְּב ִחי ַנת
ּבּורך ֶׁש ל ַׁשּבָ ת
'וְּ דַ ּבֵ ר דָ בָ ר'ֶׁ ,שּלא ְּי ֵהא ִד ְּ
ּבּורך ֶׁשל ֹחל" ,וכך זוכה שממשיך את
כְּ ִד ְּ
השמחה של שבת ליום החול .בשבת לא
צריך לחפש את השמחה אלא היא ממילא
נמצאת ,וע"י השבת זוכה למשוך את
השמחה ,אדם צריך להתגבר על העצבות,
לברוח מהעצבות ,להבריח את היגון" ,ונסו
יגון ואנחה" ,היגון נמצא אצל האדם בטבע,

הגמרא (בבא מציעא מ"ט) מספרת על
מעשה ברבי אליעזר וחכמים ותנורו של
עכנאי ,הגמרא אומרת על רבי אליעזר בן
הורקנוס שאם יהיו כל חכמי ישראל בכף
מאזניים ו רבי אליעזר בן הורקנוס בכף
השניה הרי הוא מכריע את כולם ,ומספרת
מעשה על תנור שהיה עשוי שורות של
אבנים והיתה שאלה בהלכות טומאה
וטהרה אם נגע שרץ בתנור ,האם זה מטמא
ד
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את כל התנור או לא? הגמרא אומרת שרבי
אליעזר טיהר את התנור וחכמים טימאו,
והשיב להם רבי אליעזר את כל התשובות
שיכל ,ונענה 'לא מסכימים עם דבריך',
אמר להם אם כך החרוב יוכיח ,ונעקר עץ
החרוב ממקומו מאה אמה ,אמרו לו אין
מביאים ראיה מהחרוב ,אמר להם אמת
המים תוכיח ,חזרו המים לאחוריהם,
התחילו לזרום מלמטה למעלה ,אמרו לו
אין מביאים ראיה מאמת המים ,אמר להם
כותלי בית המדרש יוכיחו ,החלו כותלי
בית המדרש ליפול עליהם  ,צעק להם רבי
יהו שע ' אם חכמים מנצחים זה את זה
בהלכה אתם מה טיבכם' ,כלומר שאמר
לכותלי בית המדרש 'מה אתם מתערבים?',
עמדו' ,ו לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע
ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר' ,אמר
אם אני צודק הקב"ה יוכיח ,יצאתה בת קול
ואמרה 'מה לכם אצל רבי אליעזר ,שהלכה
כמותו בכל מקום' ,מה שהוא אומר הוא
צודק ,בכל התורה כולה ,עמד אמר רבי
יהושע ואמר 'לא בשמים היא' ,הגמרא
מספרת שלאחר מכן מצא רבי נתן את
אליהו הנביא ושאל אותו מה אמר השם
יתברך על כך שעמד רבי יהושע על רגליו
ואמר 'לא בשמים היא'? אמר אליהו
שבאותה שעה אמר הקב"ה בשמחה
"נצחוני בני".
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פעם אחת שהוא היה ממורמר על השם ,כל
החיים שלו רק תודה להשם ,הגמרא
(עבודה זרה ט"ז ):אומרת שנתפס והעלו
אותו לגרדום לתלות אותו על כך שלמד
תורה ,שאל אותו התלין "זקן [רב] שכמותך
יעסוק בדברים בטלים" ,כלומר רב מכובד
כמוך ,למה אתה מתעקש ללמוד תורה?
ענה לו רבי אליעזר " נאמן עלי הדיין " ,רש"י
מסביר שמה שאמר הוא 'השם הוא צודק,
אני פשעתי נגדו' ,וכך לשון רש"י "שפשעתי
לקוני"' ,כך צריך להיות ,צריך לתלות אותי,
פשעתי' ,במילים אחרות הוא התכוין
להגיד לשופט 'אני מצדיק עלי את הדין',
אותו שופט חשב שהוא אמר לו 'אתה
צודק במה שאתה עושה' ,למרות שרבי
אליעזר כיוון דבריו אל השם ,השם בלבל
דעתו של השופט ,עד שאמר אותו שופט
הואיל והאמנת בי פטור אתה ,רק הודה
רבי אליעזר על הדין ומיד נגמר ,וכך היה
רבי אליעזר כל חייו.

לא מתלונן? כך יצא לך שם טוב בתורה
אמרו רבותינו (פרקי דרבי אליעזר) כשהוא
התחיל ללמוד תורה היה מתענה ,והיה לו
ריח בפה ,עלה ריח פיו לרבי יוחנן ,אמר לו
רבי יוחנן לרבי אליעזר מפני מה יוצא ריח
רע מפיך? "אליעזר בני ,כלום סעדת היום",
שתק ולא ענה לו ,אמר לו "כשם שיצא לך
ריח רע מפיך ,כך יצא לך שם טוב בתורה ",
אמר לו היום אתה סועד אצלי ,אמר לו
כבר סעדתי אצל אכסניא שלי ,אמר לו מי
הוא? אמר לו רבי יהו שע בן חנניה ,שאל
את רבי יהושע האם אצלכם סעד אליעזר
היום? אמרו לו לא ,לא אכל כלום ,רק רצה
לעבוד את השם יתברך ,לא התלונן כלום,

נאמן עלי הדיין – הודאה להשם מתוך
הנסיון ממתקת את הדין
בליקוטי מוהר"ן (שם ,אות ו') רבי נחמן
מרחיב על הסיפור הזה ,ואומר שרבי
אליעזר כל החיים שלו עבד על תודה
והודאה ,וזכה לשלמות הדיבור ,לא היתה
ה
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אבא שלו היה מעשירי הדור ,הורקנוס,
מיליארדר כמו שאומרים ,ולא נתן לו
כלום ,הדיר אותו מנכסיו כי הוא הלך
ללמוד תורה למורת רוחו של אביו
הורקנוס ,והוא קיבל זאת באהבה והלך
ללמוד תורה מפי רבותיו ,כל החיים של
רבי אליעזר היה מלא בתודה והודאה
להשם ,מצדיק את השם בכל דרכיו ,ואם
כן הוא זכה לשלמות הדיבור ,מה שהוציא
מפיו זה אמת ,ו הוכיח להם ששלמות
הדיבור זה דיבור מפרגן ומרפא.
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בגלל שאין לו שכל ,אלא בגלל שאין רבו
מאיר לו פנים ,לא נתן לו מילה טובה ,מילה
טובה באמת ,לא בגלל שהוא חייב לתת לו,
אלא רוצה לתת לו מילה טובה ,מכיר בערך
שלה .אם נתן לו מילה טובה ,ודאי יראה
מה יהיה מהתלמיד הזה.
בת"ת שלנו יש ילדים ש משרד החינוך אמר
עליהם 'רק ריטלין' ,איזה פרחים ,למה
לעשות להם כך? אמרתי לרבנים 'תחבקו
אותם ,תאכלו איתם פיצה ,אני אשלם לכם
שעות נוספות ע"כ' ,וכך הם עושים הרבנים
שלנו ,לוקחים אותם אחרי הצהריים 'בוא
נאכל פיצה' ,ישתבח שמו איזה תלמידים,
כל פעם כשאני מגיע לת"ת מוריד דמעות
מהתרגשות .הכל על ידי חום ואהבה ומילה
טובה ,מה אנשים צריכים היום? מילה
טובה ,אדם רוצה מילה של חבר טוב ,לא
של בוס ולא של איזה מנהל ,מילה של
חברות .כך גם עם האשה ,היא בנויה
לחברות איתך ,היא החברה שלך בחיים,
היא תהיה איתך כל החיים ,הילדים יעזבו,
כולם יעזבו ,אבל האשה תהיה איתך לכל
החיים.

יֵ ׁש ּבֹו ֶטה כְּ ַמ ְּד ְּקרֹות ָח ֶרב ּולְּ ׁשֹון ֲחכָ ִמים
ַמ ְּר ֵפא – כוחה של מילה טובה
לצערנו יש אדם שמדבר כדורבנות ושיחתו
ריב ,ברגע שהוא מתחיל לדבר מיד מי
שעומד מולו מרגיש כאילו מישהו רב איתו,
אבל לעומתו ,יש אדם שמדבר איתך דיבור
של צדקה ,דיבור מרפא ,לדוגמא אדם
שרואה שאשתו לא הכינה אוכל ,במקום
להתמרמר אומר 'אני בטוח שהילדים מאוד
עייפו אותך' ,ועל זה אמר שלמה המלך
(משלי י"ב) "יֵׁש ּב ֹו ֶטה כְּ מַ ְּד ְּקרוֹת חָ ֶרב ּולְּ ׁש ֹון
חֲ כ ִָמים מַ ְּרפֵ א" ,ורבי אליעזר אמר להם 'אני
זכיתי לדיבור של צדקה' ,זה יותר מכסף,
כשאדם אומר מילה טובה למישהו זה
שווה ערך יותר מכסף ,אם היה נותן לו
מאה שקלים לא היה משמח אותו כמו
אותה מילה טובה שאמר לו ,אנשים
זקוקים למילה טובה ,לחיוך ולפרגון ,אם
נתת לו מילה טובה החיית אותו ,נתת לו
כוחות ו אנרגיות ,הגמרא אומרת (חולין
ל"ב) "אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו
כברזל [כלומר לא מצליח בלימודו] בשביל
רבו שאינו מסביר לו פנים" ,כלומר זה לא

ארבעה חלקי שלמות הדיבור להם זכה רבי
אליעזר – והלוואי יזכה להם כל אדם
נחזור לדבריו של רבי נחמן על רבי אליעזר
ועל דבריו בתנורו של עכנאי ,אומר להם
רבי אליעזר 'אני זכיתי לדיבור של צדקה',
ומי יוכיח? החרוב ,ומה זה אותו חרוב?
אומרת הגמרא חרוב מרגע שנוטעים אותו
שבעים שנה נותן פירות ,כלומר ומי שנוטע
אותו לא על דעת לאכול אותו נוטעו אלא
על דעת לתת לאחרים לאכול ,שהוא לא
ו
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יזכה לאכול ממנו שבעים שנה ,כמו חוני
המעגל שנטע חרובים בשביל הנכדים שלו
שיהנו מזה ,אז החרוב מסמל 'אני פה לא
בשבילי – אלא בשבילך' ,ואומר להם רבי
אליעזר ' אני מושלם בדיבור ,תאמינו לי,
שזו ההלכה ,זה השמחה של השם' ,ומוסיף
על כך רבי נחמן את הגמרא (שבת קנ"א)
שאומרת שאמר רבי חייא לאשתו "כי אתי
עניא אקדימי ליה ריפתא כי היכי דלקדמו
לבניך וְּ כּו' ..גַלְּ גַל הּוא ֶׁשח ֹוזֵר ּבָ ע ֹולָם ",
כלומר 'אם את רואה עני שמתקרב ,אל
תחכי שיבקש לחם אלא מיד תוציאי ותני
לו ,ואמר לה גם כשהילדים שלך יהיו
רעבים יתנו להם ,אמרה לו אשתו 'למה
לקללם ,למה אמרת שהם יהיו עניים?',
אמר לה הברכה והעשירות זה גלגל ,יום
אחד עני יום אחר עשיר ,חייב לעבור את
המסלול הזה ,גלגל הוא שחוזר בעולם,
ואומר על כך רבי נחמן ,שהבנים אלו
הנשמות שיבואו בפעם הבאה ,כשאדם
יבוא בפעם הבאה לעולם ,אם זכה ליתן
לאחרים כשיבקש גם הוא אוכל יתנו לו
מהר ,א"כ אומר להם רבי אליעזר תדעו
לכם החרוב יוכיח ,בגדר שלמות הדיבור
של צדקה ,ואמרו לו אין מביאים ראיה
מחרוב.

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

לעולם ,הנקרא דיבור של עשירות ,אנשים
באים אליו ,והוא מברך אותם והברכה
מתקיימת ,משום שהוא אף פעם לא חולק
על השם ,מבין תמיד 'הכל לטובתי',
וכשאדם זוכה לזה תמיד כ שהוא מברך
אדם אחר הוא מביא לו שפע ,לכן כותלי
בית המדרש נקראו "תל פיות" ,מקום
שהכל פונים אליו ,וכן כ שאנשים פונים
לרבי אליעזר והוא היה משפיע עליהם
שפע ,אמרו לו אין מביאים ראיה מכותלי
בית המדרש .הדבר האחרון שאמר רבי
אליעזר הוא בת קול ,שהשם אמר ע"י בת
קול שהוא צודק "מה לכם אצל רבי
אליעזר ,שהלכה כמותו בכל מקום" ,זה הפן
הרביעי ,בגדר דיבור של מלכות" ,מלכות
פה" ,שצדיק שזכה לזה מחליט מה תהיה
ההנהגה בעולם' ,השם עכשיו תעלים עין,
עכשיו כך ועכשיו כך'  ,בבחינת 'צדיק גוזר
והשם מקיים' ,ומלכות פה  -זה בתנאי
שהוא אף פעם לא מתלונן על השם ,הוא
מו לך ומושל על הפה שלו ,תמיד אומר
להשם תודה על הכל ,זה אדם ש זוכה
למלכות פה.

האחדות חשובה מאוד אצל השם יתברך
ומגלה את מלכותו בעולם
בהמשך הרב מבאר שיש שש טבעות בקנה
הנשימהִ " ,שת ִעזְּ ָק ִאין ְּד ָקנֶה " ,כנגד שש
מעלות בכסא השם ,וכמו ששלמה המלך
בנה את כסא מלכותו בדיוק כמו הכסא של
השם ,כך רבי אליעזר רצה להוכיח להם
שהוא שולט גם על ההנהגה של מלכות
השם כשם שהוא שולט על שלמות הדיבור
של אותם שש טבעות שבקנה ,אמרו לו
חכמים' ,אתה צודק ,יש לך את שלמות

הדיבור השני של רבי אליעזר הוא בגדר
תשובה ,כשהוא מדבר להשם יתברך מיד
הוא מוריד דמעות ,וזה ש אמר להם הנה
אמת המים תוכיח ,המים יוכיחו ,אני תמיד
בוכה להשם " ,שפכי כמים ליבך" ,ושוב לא
רצו לקבל דבריו ,אמר להם כותלי בית
המדרש יוכיחו ,שזהו הפן השלישי של
שלמות הדיבור ,שזה השפע שאדם מוריד
ז
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הדיבור בארבעת האופנים אבל הלכה לא
כמוך' ,ואומר רבי נחמן למה לא פסקו
הלכה כמותו ,ועונה הרב ש יותר חשוב
להשם האחדות בעם ישראל שרבים
מסכימים לדעה אחת יותר מהאמת ,שיש
אחדות ותמימות דעים בין אנשים זה מגלה
את מלכות השם יתברך בעולם ביותר,
יחיד ורבים הלכה כרבים ,השם אחד ושמו
אחד ,כביכול אומר השם 'אני אשנה את
ההלכה להיות כמותם'.
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המלך אומר 'איזה מלאך יפה ,'...וכל העוזרי
המלך אמרו לעצמם 'אם המלך אומר ככה
שלא יגידו שהוא משוגע אז כולם אמרו
'איזה יופי' ,אמרו 'גם אם אין כאן כלום,
אולי המלך רואה ואנחנו לא רואים'...
וכולם עומדים ואומרים 'איזה יופי' ,קרא
לו רבי יונתן אייבשיץ למלך לצד ואמר לו
'אתה רואה? מתי הולכים אחרי הרבים,
כשיש איזה ספק ,אבל שאין ספק שהשם
אחד ושמו אחד ,שרק השם יכול לברוא
בריאה כזו אז לא הולכים אחרי הרוב' ,לכן
כמה חשוב שאדם לא רב עם בני אדם לא
נוקם ולא נוטר ,הבעש"ט אומר שמכל
השבטים בחרו רק את אפרים ,כי הקדימו
את אפרים לפני מנשה ומנשה לא קינא
ואפרים לא התנשא ,וזה שווה הכל ,שבן
אדם אף פעם לא מקנא ולא שונא ,שאם
כך השם החליט זה הכי טוב בעולם.

כשאין ספק לא הולכים אחר רוב – גילוי
מלכות השם יתברך בעולם
מסופר על מלך אחד ששאל את רבי יונתן
אייבשיץ ' רוב העולם הולכים אחרי
הנצרות ,אז למה אתם לא מתבטלים יחיד
ורבים הלכה כרבים?' ,הוציא הרב את
המלך החוצה ואמר לו ' ,נעשה את עצמנו
כאילו אנחנו רואים כל מיני מלאכים' ,ואז

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] יש להזהר שלא להתרעם ולא לחלוק על רצון השם
מספר הרב :לקחו אותי לאיזה חתונה ואמרו לו 'הרב בבקשה ב שעה שמונה בערב בדיוק
תהיה בחתונה ,דקה לא לאחר ,אנחנו מבקשים ממך' ,הגעתי בשמונה ,אפילו חתכתי
שיעור ,אבל עד תשע ורבע לא נכנסו החתן והכלה ,אם הייתי אומר 'תראה מה זה ,איך
ביטלו לי את הזמן' ,למעשה אני חולק על השם ,השם הבין שטוב לי להיות פה שעה
ורבע ,כך השם הבין ,שאני צריך קצת לשמוע מוזיקה באולם חתונות ,אם אני עכשיו
מתרעם למע שה אני לא מתרעם על אבא של החתן אלא על השם ח"ו .כך הייתי גם
בברית מילה ,חשבתי שאהיה שם למשך רבע שעה ,לבסוף שעה ורבע הייתי שם .האם
אתרעם על כך? ח"ו שאני אתרעם על השם ,תודה לך השם יתברך ,אני צריך להיות כאן
שעה ורבע אז אני אהיה כאן ,אתה החלטת שאני אהיה כאן שעה ורבע ,אז אהיה כאן
שעה ורבע ,השם יודע מה טוב לנו אסור לנו תחלוק עליו.
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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
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,

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

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 ,מרלן מטילדה ישראל בת לורה
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,אורן בן שולמית ,מרדכי אוחיון ,מיכאל בן
להצלחת
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 ,אליהו חזן בן אילנה ,יהודה ודליה זוהר ,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 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 ,שמעון בן מזל ,מוריס בן סביחה ,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 ,יפית בת רות ,יוסף ואיזה אוחנונה ת.נ.צ.ב.ה
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