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גליון מס' נ"ט – תצוה התש"פ  -תוכן העניינים
ב
בחינת צדקה אמיתית  -כשמשברים את האכזריות ונוהגים ברחמנות
ג
ונתן לך רחמים ורחמך – חייבין אנו להיזהר במצות צדקה יותר מכל מצות
כיצד האדם יכול להוכיח שאינו מקיים את מצות הצדקה מתוך רחמנות על עצמו? ג
מידת רחמים אמיתית – כשאדם שובר את האכזריות שבו ונותן למי שלא מגיע לו ד
ד
ָאדם לְ ִה ְתנַהֵ ג בָּ ּה ,הַ סַ בְ לָּנּות וְ הֱ יוֹת ֹו ֶׁנ ֱע ַל ב
מי א-ל כמוך – הֲ ֵרי ז ֹו ִמדָּ ה ֶׁשצָּ ִריְך הָּ ָּ
ד
את העורבים ציויתי לכלכלך – כיצד זכה אליהו הנביא למזונות ע"י עורבים
ה
להעיר רוחנו כמאמר השם לאליהו הנביא – לחמול על כל אחד מישראל
ה
צדקה אמיתית – כאשר אדם נדמה להשם ונותן למי שלא מגיע לו
ה
לא יאסוף טובתו מן המקבל – כיצד לשבור את האכזריות ולזכות לרחמי השם
ו
לא החזיק לעד אפו – לרחם כמו השם ,גם כאשר חטאו כנגדנו
ו
הודיעני נא את דרכך – מציאת חן בעיני השם על ידיד הליכה בדרכי השם
ז
מידת החסד והרחמים כל בריה אצל רבותינו הקדושים
ז
רּושים עַ ל ָּכל הַ ִנבְ ָּר ִאים
צָּ ִריְך לִ ְהיוֹת ַרחֲ מָּ יו פְ ִ
ז
בִ ְת ִחלָּה כְ ֶׁשמַ ְת ִחילִ ין לְ ִה ְתנַדֵ ב לִ צְ דָּ ָּקה אֲ זַי צְ ִריכִ ין לְ ַשבֵ ר אֶׁ ת ָּהַאכְ ז ִָּרּיּות
ח
כל המרחם על הבריות – מוריד רחמי השם לעולם ופרט לאדם שריחם עליו
ח
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
ח
א] הוי דומה לו – הנדמה להשם ומרחם על אחרים זוכה לטוב מה'

בחינת צדקה אמיתית  -כשמשברים את האכזריות ונוהגים ברחמנות
הָּ ַאכְ ז ִָּרּיּות ֶׁשל ֹו לְ הָּ פְ כ ֹו לְ ַרחֲ מָּ נּות ,וְ זֶׁהּו עִ ָּק ר
עֲ בוֹדַ ת ַהצְ דָּ ָּקה ,כִ י ִמי ֶׁשהּוא ַרחֲ מָּ ן בְ ִט ְבע ֹו
וְ נוֹתֵ ן צְ ָּד ָּקה מֵ חֲ ַמת ַרחֲ מָּ נּות ֶׁשבְ ִטבְ ע ֹו אֵ ין
זֶׁה עֲ בוֹדָּ ה ,כִ י יֵש גַם כַ מָּ ה חַ ּיוֹת ֶׁשהֵ ם
ַרחֲ מָּ נִים בְ ִטבְ עָּ ם[ ,אלא] ַרק עִ י ָּקר ָּהעֲ בוֹדָּ ה
לְ ַשבֵ ר הָּ ַאכְ ז ִָּרּיּות לְ הָּ פְ כ ֹו לְ ַרחֲ מָּ נּות וְ זֶׁה
יתי לְ ַכלְ כֶׁלְ ך ,כִ י
בְ ִחינַת :וְ אֶׁ ת הָּ ע ֹו ְרבִ ים צִ ּוִ ִ
הָּ עו ֵֹרב הּוא בְ ִט ְבע ֹו ַאכְ ז ִָּרי ,וְ נִ ְתהַ פֵ ך
לְ ַרחֲ מָּ נּות לְ ַכלְ כֵל אֶׁ ת אֵ לִ ּיָּהּו ,כְ מ ֹו כֵן צְ ִריכִ ין
בִ צְ דָּ ָּקה ַכנַ"ל ,וְ ָּכל הַ ְנ ִדיבֵ י לֵבָּ ,כל ִמי ֶׁשהּוא
נ ְַדבָּ ן צָּ ִריך לֵילֵך וְ לַעֲ בר בִ ְת ִחילָּה דֶׁ ֶׁרך בְ ִחי ָּנה
ערבִ ים' ַהנַ"לְ ,ד ַהיְנּו
זוֹ ,בְ ִחינַת 'וְ אֶׁ ת הָּ ְ
ֶׁשבִ ְת ִחי לָּה צְ ִריכִ ים לְ ַשבֵ ר הָּ ַאכְ ז ִָּרּיּות ֶׁשלָּהֶׁ ם

כשהקב"ה נתן את תורתו לעם ישראל,
אומרים רבותינו עה"פ " ַו ִּי ְראּו אֵ ת ֱא ֹלקֵ י
י ְִש ָּראֵ ל" (שמות כ"ד) ,שנגלה אליהם
הקב"ה כזקן מלא רחמים ,כלומר שבעת
מתן תורה נגלה אליהם הקב"ה במידת
החסד והרחמים ,ללמדך שכל מתן תורה
תלוי במידת הרחמנות שבאדם ,וכל עסק
התורה והמצוות שציוונו השם תלוי בכך.
אומר רבינו נחמן מברסלב על מצות
הצדקה (ליקוטי מוהר"ן תנינא ,תורה ד'
יתי לְ ַכלְ כֶׁלְ ך ,זֶׁה
אות א')" :וְ אֶׁ ת ָּה ֹע ְרבִ ים צִ ּוִ ִ
בְ ִחינַת צְ דָּ ָּקה כִ י בִ ְת ִחי לָּה כְ ֶׁשמַ ְת ִחילִ ין
לְ ִה ְתנַדֵ ב לִ צְ דָּ ָּקה אֲ זַי צְ ִריכִ ין לְ ַשבֵ ר אֶׁ ת
ב
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מַ ה ֶׁשּיֵש לָּהֶׁ ם ַאכְ ז ִָּרּיּות בִ ְת ִחילָּה לְ הָּ פְ כ ֹו
לְ ַרחֲ מָּ נּות ,לְ ִה ְתנַדֵ ב לִ צְ דָּ ָּקה ".

האכזריות שבו ומתוך רחמנות על האחר
באשר הוא.

ננסה לבאר את התורה הנפלאה הזאת.
בעת מתן תורה ,ביקש משה רבינו מהקב"ה
"הו ִֹדיעֵ נִ י נָּא אֶׁ ת ְד ָּרכֶָׁך" (שמות ל"ג) ,ולבסוף
ענה לו השם יתברך (שם)" :אֲ נִי ַאעֲ בִ יר ָּכל
טּובִ י עַ ל פָּ נֶׁיָך"  ,אמר לו הקב"ה למשה' ,דע
לך ,אני אל מלא רחמים ,ומי שיצליח
לשאוב את הרחמנות שלי ,כלומר לנהוג גם
הוא במידת הרחמנות כמו שאני נוהג בה,
יקח ממני את כל הטוב שלי'  ,בגדר 'כל
המרחם מרחמים עליו מן השמים' ,לומר
לנו ,שאם אנחנו נהיה רחמנים כמו שהשם
רוצה אנו ניקח את כל הטובות מהשי"ת.

כיצד האדם יכול להוכיח שאינו מקיים את
מצות הצדקה מתוך רחמנות על עצמו?
בשביל להבין את דברי מוהר"ן נזכיר את
דברי רבותינו ,שיש הרבה בעלי חיים שיש
להם את מידת הרחמנות בטבעם ,כגון
שהנשר רחמן על בניו" ,כְ נ ֶֶׁׁש ר י ִָּעיר ִקנ ֹו עַ ל
ִשאֵ הּו עַ ל
ג ֹו ָּזלָּיו ְי ַרחֵ ףִ ,יפְ רֹש כְ נָּפָּ יו ִי ָּקחֵ הּו ,י ָּ
אֶׁ בְ ָּרת ֹו" (דברים ל"ב) ,ואומר רש"י בשם
המדרש " כנשר הזה ,רחמני על בניו ואינו
נכנס לקינו פתאום ,עד שהוא מקשקש על
בניו בכנפיו ,כדי שיעורו בניו ויהיה בהם
כוח לקבלו ,ואינו מכביד עצמו עליהם" ,וכן
החסידה שנקראת כן על "שעושה חסד עם
חברותיה" ,שמחלקת את מזונותיה עם
ח ברותיה ומאכילה את גוזליהן ,וכן עוד
חיות שהשם נתן להם את מידת החסד
בטבען ,ועתה מובנים דברי רבי נחמן
הקדוש ,שאם אדם רואה הומלס או עני
ומרחם עליו ,זה עדיין לא אומר שהוא
רחמן ,וצריך להבין למה?

ונתן לך רחמים ורחמך – חייבין אנו
להי זהר במצות צדקה יותר מכל מצות
כך כותב הרמב"ם על מצוות הצדקה
(הלכות מתנות עניים י' ,הלכה א') "חייבין
אנו להיזהר במצות צדקה יותר מכל מצות
עשה ,שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם
אבינו ,שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה
את בניו לעשות צדקה ,ואין כסא ישראל
מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה,
שנאמר בצדקה תכונני ,ואין ישראל נגאלין
אלא בצדקה שנאמר ציון במשפט תפדה
ושביה בצדקה ..ו כל המרחם מרחמין עליו
שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך".

אומר הסבא מקלם ,כשאדם רואה עני
ורוצה לשחרר את הכאב שליבו ע"י שנותן
לו כסף ,זה לא בהכרח אומר שריחם על
העני ,אלא קודם כל על עצמו ,שהמצפון
שלו מייסר אותו בראותו אדם בצרה,
והנסיון מוכיח שאם אותו עני יצעק על
האדם ,האם עדיין יתן לו צדקה כמו שרצה
בתחילה? או שיאמר 'מגיע לו העני הזה'
וכו'  ,אם העני הזה יקח את האדם לאיזה
משפט האם עדיין י רחם עליו? נמצא
שכאשר נותן צדקה לעני בכך בעצם
המצפון שלו שקט ,אם כן נמצא שהוא
ריחם קודם כל על עצמו ,ולכן יכול להיות
אדם שנראה כמתנהג ברחמים ,אבל באמת

כלומר כותב הרמב"ם שיסוד מצוות צדקה
היא הרחמנות ,ובליקוטי מוהר"ן (שם)
אומר הרב רבי נחמן הקדוש ,שוודאי שמי
שנותן פיתו לעני קיים מצוה ,אבל כדי
שאדם יקבל את המידה של 'כל המרחם
מרחמין עליו' ,הוא חייב להראות להשם
שאינו עושה כן מתוך רחמנות על עצמו,
אלא מתוך שהוא שובר את מידת
ג
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הוא רע לב ,כי הרחמנות בעיקרה היתה כדי
להשקיט צער מליבו.
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כח בעת שחוטא] ֹלא ִמפְ נֵי זֶׁה מָּ נַע טּוב ֹו ִמן
הָּ ָאדָּ ם אֶׁ לָּא סָּ בַ ל עֶׁ לְ בוֹן ,וְ ִה ְשפִ יעַ הַ כ ַֹח
ָאדם טּובוֹ .הֲ ֵרי זֶׁה עֶׁ לְ בוֹן
וְ הֵ ִטיב לְ ָּ
וְ סַ בְ לָּנּות ..והֲ ֵרי ז ֹו ִמדָּ ה ֶׁשצָּ ִריְך ָּהָאדָּ ם
לְ ִה ְתנַהֵ ג בָּ ּהַ ,הסַ בְ לָּנּות וְ כֵן ֱהיוֹת ֹו ֶׁנ ֱעלַב...
וְ ֹלא יֶׁאֱ סֹף ט ֹו בָּ ת ֹו ִמן ַה ְמ ַקבֵ ל".

מידת רחמים אמיתית – כשאדם שובר את
האכזריות שבו ונותן למי שלא מגיע לו
מתי הקב"ה יודע שאדם הוא באמת רחמן?
כאשר לא עושים את רצונו של האדם,
כאשר מתאכזרים אליו או עושים לו רע,
והוא רוצה לנהוג גם כן במידת האכזריות
כלפי אותו אדם ,אך שובר את מידת
האכזריות שבו ומתנהג ברחמנות .לדוגמא,
אדם שיש לו עובד ,והוא אומר לאותו עובד
'אל תעשן בעבודה' ,ואותו עובד לא
מקשיב לרצון מעבידו וממשיך לעשן ,אותו
מעביד יכול לפטר אותו ,אבל ממשיך
להעסיק אותו ו מעלים ממנו עין ,כך האדם
בעצם משבר את האכזריות שלו ונוהג
ברחמנות ,וכן אם ההורים של האדם לא
נחמדים אליו ,והוא לא פוסק את הטובה
מהם ,זה נקרא ששיבר את הרחמנות ,או
כאשר מישהו לא הגיע לאירוע שלו ,והוא
מנגד כן הגיע ,זה נקרא ששבר את
האכזריות ,וכן על זה הדרך.

מדבריו הקדושים מובן שעל האדם לרחם
באמת ,לא על המצפון שלו ,אלא 'הוי דומה
לו' – אומר השם יתברך לכל יהודי 'תתנהג
כמוני ,כשבא אדם ולוקח את הכוחות שלי
שאני נתתי לו ,ומורד בי וגונב ונואף ,ואני
נותן לו את הכח בעודו חוטא' ,על זה אומר
השם 'כשאתה תנהג כמוני אני ארחם
עליך' .אדם שיודע שאחיו לא מגיע לטפל
באמא שלהם ,ורק הוא מגיע ,כשפוגש את
אחיו לאחר מכן ולמרות הכל נותן לו
חיבוק חם אמיתי ואוהב ,ולא אומר לו
דבר ,על דברים מעין אלו אומר השם ' למי
אני אתן את הטוב שלי? למי שילך בדרכים
שלי' ,ו זה מה שאמר השם למשה "אֲ ִני
ַאעֲ בִ יר ָּכ ל טּובִ י עַ ל פָּ נֶׁיָך" ,למי? לאותו אחד
שמתנהג עם כולם במידותיו של הקב"ה.

מי א-ל כמוך – ֲה ֵרי זֹו ִמ ָּדה ֶׁש ָּצ ִריְך ָּה ָּא ָּדם
לְ ִה ְת ֵנַהג ָּבּהַ ,ה ַסבְ לָּ נּות וְ ֱהיֹותֹו נֶׁ ֱעלַ ב

את העורבים ציויתי לכלכלך – כיצד זכה
אליהו הנביא למזונות ע"י עורבים
לכן התחיל רבי נחמן את התורה שלו
במאמרו של הקב"ה לאליהו הנביא ,לך
ואני אתן לעורבים להביא לך אוכל" ,וְ אֶׁ ת
(מלָּכִ ים א י"ז) ,על
יתי לְ ַכלְ כֶׁלְ ך" ְ
ערבִ ים צִ ּוִ ִ
הָּ ְ
מה מדובר ? אליהו הנביא היה בדורו של
אחאב ,ששלט בזמנו בכל העולם ,והיה לו
לאחאב גיס בשם חיאל בית האלי ,שהיה
שר השיכון בממשלה שלו ,אותו חיאל בנה
את יריחו ,וקודם לכן לאחר שיריחו נכבשה
ונהרסה קילל יהושע את מי שיבנה את
יריחו ,כך כתוב בתנ"ך ,ו אותו חיאל הלך
בכל זאת ובנה את יריחו ,ו היו לו עשרה

דברים מעין אלו אומר התומר דבורה על
מידותיו של הקב"ה ,כשאדם ע ושה עוונות
והשם ממשיך להיטיב לו (פרק א' ,ערך מי
א-ל כמוך)ִ " :עם ֱהיוֹת ֶׁש ָּהָאדָּ ם חֹ טֵ א בַ כ ַֹח
הַ הּוא [בכח שנתן לו השם]ֹ ,לא ְמנָּע ֹו
[השם] ִממֶׁ נּו כְ לָּל ,אֶׁ לָּא סוֹבֵ ל ַה ָּקדוֹש בָּ רּוְך
הּוא עֶׁ לְ בוֹן ָּכזֶׁה לִ ְהיוֹת מַ ְשפִ יעַ ב ֹו כ ַֹח
ְתנּועוֹת אֵ בָּ ָּריו" ,כלומר שהשם סובל כח
עוונותיו של אותו אדם " ,וְ עִ ם ָּכל זֹאת
ֶׁשהַ כֹחַ בְ יָּד ֹו לְ הַ ְחזִיר הַ כֹחַ הַ נ ְִש פָּ ע ַההּוא,
וְ הָּ יָּה ל ֹו לוֹמַ ר כֵיוָּן ֶׁשאַ ָּתה חֹ טֵ א ֶׁנ ְג ִדי ֶׁת ֱח ָּטא
בְ ֶׁשלְ ָך ֹלא בְ ֶׁשלִ י[ ...כלומר להפסיק ליתן לו
ד
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בנים ,וכולם מתו מרגע שהתחיל בבניה עד
לסופה ,הקב"ה שלח את אליהו הנביא
אליו לעשות לו ניחום אבלים ,הגיע אליהו
לחיאל ושם נפגש עם אחאב ,אמר אחאב
לאליהו 'אפשר שקללת התלמיד נתקיימה,
וקללת הרב לא נתקיימה?' ,הרב הוא משה
רבינו ,ש כתב בתורתנו הקדושה שאם
נעבוד ע"ז לא יהיה גשם 'וסרתם ועבדתם
אלוקים אחרים וחרה אף השם וכו'...
והתלמיד הוא יהושע שקילל את מי שיבנה
את יריחו ,ואומר לו אחאב 'אני בניתי
הרבה כנסיות לע"ז והגשם כה רב עד שהוא
מפריע לי ללכת לשם' ,אם כן הקללה של
משה לא התקיימה ואתה רוצה ממני
שאאמין שהקללה של יהושע תתקיים?'
ובמילים אחרות ' זה לא הקללה זה המזל',
אמר לו אליהו 'כך אמרת? מהיום שבע
שנים טיפת גשם לא תרד' ,וכך היה ,ו לאחר
מעשה זה אמר הקב"ה לאליהו' ,לך למדבר
יהודה ואני אגיד לעורבים שיביאו לך
אוכל' ,וכל יום היו מביאים לאליהו הנביא
אוכל משולחנו של יהושפט מלך יהודה.
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עבדו ע"ז ,ובכל אופן אומר לו הקב"ה
לאליהו איך אתה לא מרחם על בני
ישראל? תלמד מהעורב ,הוא אכזרי ,וכמה
שהעורב אכזרי בכל אופן אני ציויתי אותו
לרחם עליך והוא אכן מרחם עליך .תראו
מה זה רחמי השם על בניו.

צדקה אמיתית – כאשר אדם נדמה להשם
ונותן למי שלא מגיע לו
על הפסוק הזה אומר רבי נחמן שזה בגדר
צדקה ,כלומר מתי זה בגדר צדקה? שאדם
יכול להפסיק לחייך למי שמולו ,להפסיק
לתמוך בו ,כגון שנתן לו והוא לא מכבד.
נכון ,הוא לכאורה צודק ,הוא באמת לא
כיבד אותו כראוי ,השיב רעה תחת טובה,
לא הכיר בטובתו של חברו ,אבל אם יעשה
כן ויפסיק לתמוך באותו אחד ,עכשיו הוא
כבר לא נדמה להשם ,ואם האדם לא נדמה
להשם אומר השם ' יש לי הרבה טוב ,אבל
אני לא יכול לתת לך ,כי רק אם תלך בדרך
שלי ,שתרחם על כולם ,אז אני אתן לך את
הטוב שלי'  ,ועל זה כותב הרמב"ם (מורה
נבוכים א:נ"ד) "הודיעני נא את דרכיך
ואדעך למען אמצא חן בעיניך  -כי כשידע
הדרכים ידעהו ,מורה על שמי שידע [דרכי]
הבורא הוא אשר ימצא חן בעיניו " ,כל מי
שיודע איך השם מתנהג ורוצה להתנהג
כמותו הוא זה שמקורב להשי"ת ,הקב"ה
אמר למשה רבינו' ,דע לך ,א ני אתן לך
שלוש עשרה מידות רחמים' ,כדי שידעו
ישרא ל את הדרך אשר ילכו בא כדי לזכות
למידת הרחמים ממני.

להעיר רוחנו כמאמר השם לאליהו הנביא –
לחמול על כל אחד מישראל
המצודות דוד שואל במקום למה דוקא
עורב? למה לא ציווה איזה עוף טהור
שיביא אוכל לאליהו הנביא? אלא אומר
המצודות דוד שם (מלכים א י"ז ,פס ד')
"בכדי להעיר רוחו [של אליהו] לבל יתאכזר
על ישראל ,בראותו כי [אפילו] העורבים
האכזרים יחמלו עליו לכלכלו ,ואיך לא
יחמול הוא על ישראל" ,אחאב גרם לדור
כולו שיהיו עובדי ע"ז ,עד שכתוב (מלכים
ַאר ִתי בְ י ְִש ָּראֵ ל ִשבְ עַ ת אֲ לָּפִ ים
א י"ט) " וְ ִה ְש ְ
ָּכל הַ בִ ְר ַכיִם אֲ ֶׁשר ֹלא ָּכ ְרעּו לַבַ עַ ל" ,שלא היו
אפילו שבעת אלפים מכל ישראל שלא

לא יאסוף טובתו מן המקבל – כיצד לשבור
את האכזריות ולזכות לרחמי השם
יהודי אחד אמר לי' ,כבוד הרב גרושתי
הרסה לי את החיים ,אני רוצה לראות את
הילד והיא מביאה לי עובדת סוציאלית,
ה
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מה עלי לעשות?' ,אמרתי לו כשאתה
תמשיך לתת מזונות אעפ"כ  ,אתה תראה
להקב"ה ששברת את האכזריות שבך ,וכמו
שהבאנו בשם הרמ"ק שזו 'הֲ ֵרי ז ֹו ִמדָּ ה
ָאדם לְ ִה ְתנַהֵ ג בָּ ּהֹ ..לא ֶׁי ֱא ֹס ף
ֶׁשצָּ ִריְך הָּ ָּ
טוֹבָּ ת ֹו ִמן ַה ְמ ַקבֵ ל" ,וכל המרחם על
הבריות מרחמים עליו מן השמים .כאשר
לא כואב לאדם על המצפון שלו .אם העני
הזה מקלל ומגיע לו שישאר כך ,אם כן
כשיש לאדם הצדקה למצפון למה הוא רעב
ולא צריך לנהוג במידת הרחמים והצדקה,
וכמו שאמרנו משה רבינו מתחנן להשם
איך אני אמשוך ממך טובות? תודיעני !
אמר לו השם 'תלך בדרך הזאת  ,לך בדרך
שלי' ,זו הדרך הנכונה.
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אומר השם יתברך ,וכן אדם שהשמיצו
אותו באיזה תכתובת ,ומחכה שיבואו
לבקש סליחה לפחות ,אבל שום דבר ,אם
עכשיו יש לו איזה אירוע משפחתי או איזה
שמחה ,חתונה ,בר מצווה וכדומה ,אם
חפץ הוא ברחמנות של השם יתברך עליו,
את אותו אדם שהשמיץ אותו צריך להזמין
ראשון ,אדם שיש לו שמחה והוא מזמין
את כל מי שעשה עימו רעה הוא נדמה
להקב"ה ,וכמו שאומר הרמ"ק שזו מידה
שראוי לכל אדם להתנהג בה.

הודיעני נא את דרכך – מציאת חן בעיני
השם על ידיד הליכה בדרכי השם
הרמב"ם אומר (מורה נבוכים ,שם)" :מורה
על שמי שידע הבורא הוא אשר ימצא חן
בעיניו ,לא מי שיצום ויתפלל לבד" ,כלומר
אף אם האדם יצום ו יתפלל לא יקבל בכך
את הטוב של השם  ,אלא רק אם הוא ילך
בדרך השם ,אם כן מה אדם צריך? ללכת
בדרכיו כמו השם ,בגדר 'הודיעני נא את
דרכיך' ,הוא אשר יזכה לטובו של השם,
כלומר שהוא מתנהג במידת הרחמים גם
למי עשה עימו רעה ,וגם למי שלא מגיע
לו .עוד אומר על כך הרמ"ק (תומר דבורה,
פתיחת פרק א) "הָּ ָאדָּ ם ָּראּוי ֶׁשּי ְִתדַ מֶׁ ה
צּורה ָּהעֶׁ לְ י ֹונָּה צֶׁ לֶׁם
לְ קוֹנ ֹו וְ ָאז יִ ְהיֶׁה בְ סוֹד הַ ָּ
ּודמּותֶׁ ,ש ִאלּו ְידֻ מֶׁ ה בְ גּופ ֹו וְ ֹלא בִ פְ עֻלוֹת הֲ ֵרי
ְ
צּורה נָָּאה
ֹאמרּו עָּ ָּליו ָּ
צּורה וְ י ְ
הּוא מַ כְ זִיב הַ ָּ
עּורים" ,כלומר שאם האדם לא
ּומַ עֲ ִשים כְ ִ
נדמה במעשיו להשם הרי זה מבייש את
השם פוגם בתורה" ,לְ פִ יכְָּך ָּראּוי ֶׁשּי ְִתדַ מֶׁ ה
אֶׁ ל פְ עֻלוֹת הַ כ ֶֶׁׁתר ֶׁשהֵ ן י"ג ִמדוֹת ֶׁשל ַרחֲ ִמים
עֶׁ לְ יוֹנוֹת" ,איזה רחמנות נפלאה של השם,
אי אפשר להבין עד כמה הרחמנות של
השם ,הטוב כי לא כלו רחמיך ,הטוב של
השם יתברך לא נגמר ,בלי סוף כפשוטו,

לא החזיק לעד אפו – לרחם כמו השם ,גם
כאשר חטאו כנגדנו
עוד כותב על מידותיו של הקב"ה בספר
תומר דבורה ,על המידה "ֹלא הֶׁ ֱח ִזיק לָּעַ ד
אַ פ ֹו" ,שהשם מחזיק לרשע אפו כלומר
מונע את הדין ממנו ,וכך אומר הרב (שם)
ָאדם מַ חֲ זִ יק בְ חֵ ְטא ,אֵ ין
" ֶׁשאֲ פִ י לּו ֶׁשהָּ ָּ
הַ ָּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא ַמחֲ ִזיק ַאף" ,כלומר גם
כשהחטא עוד קיים ,מצפה השם אולי
ישובו בתשובה ,יש  13מידות על רחמים,
ובהם גם כאשר האדם לא חוזר עדיין
בתשובה השם מרחם עליו ,אומר הרמ"ק
שקב"ה מצפה מכל יהודי שגם הוא יהיה
כזה ,שידמה להשם וז"ל "וְ ז ֹו ִמ ָּדה ְראּויָּה
לְ ָאדָּ ם לְ ִה ְתנַהֵ ג בָּ ּה עַ ל חֲ בֵ ר ֹו".
פעמים קורה לאדם שאפילו כשהבן שלו
רואה אותו ברחוב ,לא אומר לו שלום ,הוא
כועס על אבא שלו 'למה עזרת לאחי ולי
לא עזרת?' ,על האב לא לכעוס על בנו,
אלא יאמר ' לא נורא זה הבן שלי' ,תהיה
כמו השם' ,אני אתן לך את כל הטוב שלי'
ו
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וכל אדם – אומר הרמ"ק – צריך לילך
בדרכי השם הללו ולנהוג כמידותיו ,וכך
הוא נדמה לצורה העליונה.
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לא הגיע להתנצל ,והאדם ממשיך לרחם
עליו ,ברגע זה אומר השם יתברך' ,תראה
איזה טוב אני אביא לך'" ,אני אעביר כל
טובי על פניך " ,רחמים ,א-ל מלא רחמים !

מידת החסד והרחמים כל בריה אצל
רבותינו הקדושים

על כן מוסיף ואומר התומר דבורה (פרק ג')
רּושים עַ ל ָּכל
"צָּ ִריְך לִ ְהיוֹת ַרחֲ מָּ יו פְ ִ
הַ ִנבְ ָּר ִאים " ,אם אדם עושה כן לעצמו הוא
עושה ,הוא ממשיך על עצמו את טובו
ורחמנותו של השם .על האדם להזהר שלא
יפגע באחר ואפילו לא בדרך בדיחה? לכן
ממשיך הרמ"ק ואומר (שם) "וְ עַ ל דֶׁ ֶׁרְך זֶׁה
ֹלא ְיבַ זֶׁה בְ שּום נִ ְמצָּ א ִמן הַ ִנ ְמצָּ ִאים ֶׁשכֻלָּם
בְ חָּ כְ מָּ ה ,וְ ֹלא יַעֲ ֹקר ַהצוֹמֵ חַ אֶׁ לָּא לְ צ ֶֹׁרְך ,וְ ֹלא
י ִָּמית הַ בַ עַ ל חַ י אֶׁ לָּא לְ צ ֶֹׁרְך" ,אפילו פרח לא
לקטוף אותו סתם ,להיות רחמן ,להחזיק
במידת הרחמים של השם יתברך ,השם
מרחם על כולם ,כמה רחמן הוא השם
יתברך ,על כן ידע לו האדם שאם הוא
יתנהג ברחמנות ,לא משנה אם יש לו
עוונות או אין לו עוונות ,ירחמו עליו מן
השמים  ,אדם אומר 'אני רוצה לרחם על
הכל ,גם מי שעשה לי רע ,ובזה אני אראה
להשם שאני שובר את הרחמנות שלי,
אפילו יקלל אותי או יבזה אותי העני אני
אעשה לו טוב'.

מסופר על החזו ן איש ,שבעודו בגיל 13
ראה חתולה תקועה באיזה בור ,ואומר
החזון איש 'ירדתי בסכנת נפשות ,הלב שלי
לא נתן לי' ,ומדובר בחתול טמא ,המרחם
על כל בריותיו ,סיכן את עצמו להצליח את
אותו חתול .גם על רבינו אליהו לאפיאן
מסופר ,שיום אחד ראה חתול קטן שאין לו
כלום ואין לו מה יאכל או מי שיאכילנו,
מא ותו יום נעשה הרב פטרונו של החתול,
היה מביא לו חלב ואוכן מידי יום ביומו,
גם הוא בריה של השם .היה רב גדול
באמריקה ש ניצל מהשואה ,והוא מספר על
שהותו שם ,ששרפו אלפי אנשים ביום
אבל לא היה יום באושוויץ שלא היו מנייני
תפילה רבים שצעקו בהם 'גומל חסדים
טובים' ,עוד מספר ,שהיה יהודי אחד שם
שהנאצים נתנו לו מכות קשות ,וכשגמרו
לתת לו מכות ,אותו יהודי צעק לרב
'התרנגולים שלי בבית לא שתו היום,
תדאג להם' ,ברגעים הכי קשים ,היתה להם
רחמנות על כל הבריות' ,הזן את העולם
כולו בטובו בחן בחסד וברחמים רבים' ,על
כולם השם יתברך מרחם ,על הסינים
והיפנים ,מרחם על כולם ,כך צריך כל אדם
לנהוג ,כך האדם מוכיח להשם שהוא רחמן
באמת ,ולא רק כשליבו נוקפו.

ִב ְת ִחלָּ ה כְ ֶׁש ַמ ְת ִחילִ ין לְ ִה ְתנַ ֵדב לִ ְצ ָּד ָּקה ֲאזַ י
ְצ ִריכִ ין לְ ַש ֵבר ֶׁאת ָּה ַאכְ זָּ ִרּיּות
הטוב כי לא כלו רחמיך ,להשפיע טוב גם
כשלא מגיע ,וזה עיקר הצדקה ,וזה מה
שאמר רבי נחמן בתורה זו "כִ י בִ ְת ִחלָּה
כְ ֶׁשמַ ְת ִחילִ ין לְ ִה ְתנַדֵ ב לִ צְ דָּ ָּקה אֲ זַי צְ ִריכִ ין
לְ ַשבֵ ר אֶׁ ת הָּ ַאכְ ז ִָּרּיּות" ,אפילו בני ביתו של
האדם לא מתנהגים אליו יפה ,לא מבקשים
סליחה ,צריך לומר לעצמו 'לא נורא ,גם
השם יתברך מרחם' ,וכך מספר בספר עמוד
האש שלפני השואה  60אחוז מתבוללים,

רּושים ַעל כָּ ל ַהנִבְ ָּר ִאים
ָּצ ִריְך לִ ְהיֹות ַר ֲח ָּמיו ְפ ִ
לכן כותב רבי נחמן (ליקוטי מוהר"ן ,שם)
"וְ ָּכל הַ ְנ ִדיבֵ י לֵבָּ ,כל ִמי ֶׁשהּוא נ ְַדבָּ ן צָּ ִריך
לֵילֵך וְ לַעֲ בר בִ ְת ִחי לָּה דֶׁ ֶׁרך בְ ִחינָּה ז ֹו ,בְ ִחי ַנת
יתי לְ ַכלְ כֶׁלְ ך" .אם פלוני
וְ אֶׁ ת ָּהע ֹו ְרבִ ים צִ ּוִ ִ
ז
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לצערנו ,האם לאחר השואה הכל חזרו
בתשובה? לא ,אבל השם נתן מדינה והכל,
ריחם על שארית עמו ישראל ,זו רחמנות
של השם ,נתן לעם משרות ,כסף ,מדינה,
והכל מרחמנותו של השם ללא גבול ,כך גם
אנחנו ,אם בא בן אדם וחטא לנו או עשה
עמנו רע ,רחמנות ! כך צריך לנהוג ,וזה 'כל
המרחם מרחמים עליו' ,ולכן התורה
אומרת (שמות כ"ג) " כִ י ִת ְראֶׁ ה חֲ מוֹר שֹ נַאֲ ָך
רֹבֵ ץ ַתחַ ת מַ ָּשא ֹו וְ חָּ דַ לְ ָּת מֵ עֲ זֹב ל ֹו עָּ זֹב",
אפילו הוא השונא שלך עליך לעזור לו ,רק
היצר הרע של האדם הוא כמו פרעה ,לא
מניח לאדם לעשות רצון השם ,והוא חושב
ואומר 'לא מגיע לו' וכו' ,צריך כל אחד
לומר ליצר הרע ' אני רוצה ללכת בדרכי
השם' ,וגם אם ב בית כנסת הזה לא כיבדו
אותו ,שחלילה לא יאמר 'אני לא אתרום
להם יותר' ,שאם כן נמצא שעד עכשיו לא
תרם לכבוד השם ,אלא לכבוד עצמו ,שכל
עוד שכיבדוהו המשיך לתרום ,לכן צריך
לומר 'לא כיבדו אותי? עכשיו אני אתרום
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עוד יותר!' ,ובודאי יראה איך השם יתברך
איך יפתח לו שערי פרנסה וחסד.

כל המרחם על הבריות – מוריד רחמי השם
לעולם ופרט לאדם שריחם עליו
הבעל שם טוב מסביר אחרת בדרך נפלאה,
אומר הרב על אמרת חז"ל "כל המרחם על
הבריות מרחמים עליו" ,כאשר מגיע יהודי
ומרחם על איזה עני או מסכן ,אומר השם
יתברך 'היהודי הזה מרחם? האם הוא יותר
צדיק ממני? גם אני ארחם [על אותו עני]',
כי אדם לעולם לא יכול להיות יותר צדיק
מהשם ,ואם האדם מרחם על איזה עני
ממילא הוא משפיע חסד ורחמי השם על
אותו עני ובודאי שגם על עצמו .דעו לכם,
התורה של רבי נחמן זו תורה של משיח,
תורה שאומרת שכל המונעים והמריבות
שבאו לאדם בחיים זה הכל לטובתו ,כדי
להועיל לו ,ונתפלל שהשם יתברך יזכנו
שתמיד נזכה לתת צדקה ולשבר את כל
מידת האכזריות מבינינו.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים !
א] הוי דומה לו – הנדמה להשם ומרחם על אחרים זוכה לטוב מה'
יהודי אחד אמר לי שנתן לעובד שלו הכל ,היה אצלו ספר במספרה" ,והנה בוקר אחד ",
אומר לי אותו יהודי" ,אומר לי העובד שלי אני פותח מספרה " ,איפה? שאלתי" ,כאן ,מטר
לידך"! ממשיך ואומר לי אותו יהודי" ,לא יכולתי לסבול את זה" ,אמרתי לו [אומר הרב]
"תדע לך ,אם תהיה כמו השם יתברך ,תגיד לו שלום ,תן לו פיצויים ,מה שהקב"ה ישפיע
לך טוב שאתה עוד תשתגע מהטוב של השם" ,אותו יהודי שמע לי ואמר "הרב ,אני עובד
על עצמי ,וכל זה בזמן שאנשים באים אלי ומגרים אותי באותו נושא ,ושואלים אותי
כיצד עשה לי ככה" ,אמרתי לו [אומר הרב] "אתה עוד תראה כמה טוב ישפיע לך השם ".

ח
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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 לרפואה 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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שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג
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הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

שיעוריו הקרובים של מו"ר
הרב אייל עמרמי שליט"א ברחבי הארץ
יום ג' ,כ"א אדר () 17/03
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