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 : ברחבי הארץ והעולם  להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים 
 

 

  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 דביר אלון אבני חפץ 

 050-4177727   משה הלוי אדם
 054-7330809 ליאור עברי  אזור

 054-9739732 אור יוסף  אחיעזר
 054-5763240 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 יצחק עיני גדרה 
 052-2750784 יוסי מזרחי  גן יבנה

 054-7230035 עומר הרצליה 
 054-5912934 אורן  חולון

 052-4624432 נאור חשמונאים 
 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 
 053-2466221 אבישי משה  קרית עקרון 

 052-5002090 הראל  ראש העין
 054-7453096 אלמוג ראשון לציון

 054-2390447 איתן אזולאי   רחובות
 055-9193148  חדש  שי אוחיון   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(

 050-9945999 אורן זנטי   תקוע
 
 

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי   בית שאן

 054-2399998 מרדכי אוחיון  ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזן חיפה 
 052-6712369 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 ערן נהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג   נתניה

 050-5798510   אלקובי  משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין  עפולה 

 050-4137999 יחזקאל הלל  צפת ומירון  
 055-6788517 עמוס אליה   קרית שמונה

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

 052-8160291 בוזגלו  חיים אופקים 
 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   מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי  מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל  מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים 
 052-5080177 אלי בוזגלונתיבות 

 052-7186779  חדש  רחמים  ערד
 050-6656562 אביהו שקלים  קרית גת

 052-6494317 ניסים  קרית מלאכי
 050-6462038 בנצי אליה שדרות 

  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   - תצוה התש"פ –גליון מס' נ"ט 

 ב  כשמשברים את האכזריות ונוהגים ברחמנות   - תית בחינת צדקה אמי

 ג זהר במצות צדקה יותר מכל מצותחייבין אנו להי –ונתן לך רחמים ורחמך 

 ג כיצד האדם יכול להוכיח שאינו מקיים את מצות הצדקה מתוך רחמנות על עצמו?

 ד כשאדם שובר את האכזריות שבו ונותן למי שלא מגיע לו –מידת רחמים אמיתית 

נּות ְוֱהיֹותֹו נֱֶׁעַלב –ל כמוך -מי א ּה, ַהַסְבלָּ ם ְלִהְתַנֵהג בָּ ָאדָּ ִריְך הָּ צָּ ה שֶׁ  ד ֲהֵרי זֹו ִמדָּ

 ד כיצד זכה אליהו הנביא למזונות ע"י עורבים –את העורבים ציויתי לכלכלך 

 ה לחמול על כל אחד מישראל –להעיר רוחנו כמאמר השם לאליהו הנביא 

 ה כאשר אדם נדמה להשם ונותן למי שלא מגיע לו –צדקה אמיתית 

 ה כיצד לשבור את האכזריות ולזכות לרחמי השם –לא יאסוף טובתו מן המקבל 

 ו לרחם כמו השם, גם כאשר חטאו כנגדנו –לא החזיק לעד אפו 

 ו מציאת חן בעיני השם על ידיד הליכה בדרכי השם –הודיעני נא את דרכך 

 ז מידת החסד והרחמים כל בריה אצל רבותינו הקדושים

ִאים ל ַהִנְברָּ יו ְפרּוִשים ַעל כָּ ִריְך ִלְהיֹות ַרֲחמָּ  ז צָּ

ִרּיּות ַאְכזָּ ת הָּ ה ֲאַזי ְצִריִכין ְלַשֵבר אֶׁ קָּ ַמְתִחיִלין ְלִהְתַנֵדב ִלְצדָּ  ז ִבְתִחלָּה ְכשֶׁ

 ח י השם לעולם ופרט לאדם שריחם עליומוריד רחמ –כל המרחם על הבריות 

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

 ח הנדמה להשם ומרחם על אחרים זוכה לטוב מה' –א[ הוי דומה לו 
 

כשמשברים את האכזריות ונוהגים ברחמנות -בחינת צדקה אמיתית 

כשהקב"ה נתן את תורתו לעם ישראל, 
י קֵ ַוִּיְראּו ֵאת ֱאֹל" פאומרים רבותינו עה"

ֵאל נגלה אליהם " )שמות כ"ד(, שִיְשרָּ
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 

 .בכךתלוי השם ציוונו שהמצוות התורה ו

על מצות אומר רבינו נחמן מברסלב 
)ליקוטי מוהר"ן תנינא, תורה ד' הצדקה 

עֹ "אות א'(:  ת הָּ ְלךְואֶׁ זֶׁה  ,ְרִבים ִצִּויִתי ְלַכְלכֶׁ
ה ִכי ִבְתחִ  קָּ ַמְתִחיִלין יְבִחיַנת ְצדָּ ה ְכשֶׁ לָּ

ת  ה ֲאַזי ְצִריִכין ְלַשֵבר אֶׁ קָּ ְלִהְתַנֵדב ִלְצדָּ

נּות ְפכֹו ְלַרֲחמָּ לֹו ְלהָּ ִרּיּות שֶׁ ַאְכזָּ ר  ,הָּ ְוזֶׁהּו ִעקָּ
ה קָּ ן ְבִטְבעֹו  ,ֲעבֹוַדת ַהְצדָּ הּוא ַרֲחמָּ ִכי ִמי שֶׁ

ְבִטְבעֹו ֵאין  נּות שֶׁ ה ֵמֲחַמת ַרֲחמָּ קָּ ְונֹוֵתן ְצדָּ
ה ֵהם  ,זֶׁה ֲעבֹודָּ ה ַחּיֹות שֶׁ ִכי יֵש ַגם ַכמָּ

ם ִנים ְבִטְבעָּ ה יַרק עִ ]אלא[  ,ַרֲחמָּ ֲעבֹודָּ ר הָּ קָּ
ה  נּות ְוזֶׁ ְפכֹו ְלַרֲחמָּ ִרּיּות ְלהָּ ַאְכזָּ ְלַשֵבר הָּ

עְבחִ  ת הָּ ְלךוֹ יַנת: ְואֶׁ ִכי  ,ְרִבים ִצִּויִתי ְלַכְלכֶׁ
ִרי, ְוִנְתַהֵפך  עֹוֵרב הּוא ְבִטְבעֹו ַאְכזָּ הָּ

ת ֵאִלּיָּהּו נּות ְלַכְלֵכל אֶׁ ְכמֹו ֵכן ְצִריִכין  ,ְלַרֲחמָּ
ה ַכַנ"ל קָּ הּוא  ,ִבְצדָּ ל ִמי שֶׁ ל ַהְנִדיֵבי ֵלב, כָּ ְוכָּ

ִריך ֵליֵלך ְוַלֲעבר בִ  ן צָּ ה יְתחִ ַנְדבָּ ך ְבִחינָּ רֶׁ לָּה דֶׁ
עְרִבים'זֹו, ְבִחיַנת  ת הָּ ְדַהְינּו  ,ַהַנ"ל 'ְואֶׁ

ִבְתחִ  ם ישֶׁ הֶׁ לָּ ִרּיּות שֶׁ ַאְכזָּ ה ְצִריִכים ְלַשֵבר הָּ לָּ
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ִרּיּות ִבְתחִ  ם ַאְכזָּ ּיֵש לָּהֶׁ ְפכֹו יַמה שֶׁ ה ְלהָּ לָּ
ה קָּ נּות, ְלִהְתַנֵדב ִלְצדָּ   ."ְלַרֲחמָּ

 ה הנפלאה הזאת.ננסה לבאר את התור
הקב"ה ממשה רבינו  בעת מתן תורה, ביקש  

תיהֹודִ " ָך  ֵעִני נָּא אֶׁ כֶׁ לבסוף ו)שמות ל"ג(,    "ְדרָּ
ל": יתברך )שם( לו השםענה   ֲאִני ַאֲעִביר כָּ

נֶׁיָך טּוִבי ַעל דע ' ,, אמר לו הקב"ה למשה"פָּ
אל מלא רחמים, ומי שיצליח , אני לך

ג גם , כלומר לנהולשאוב את הרחמנות שלי
הוא במידת הרחמנות כמו שאני נוהג בה, 

, בגדר 'כל 'יקח ממני את כל הטוב שלי
לומר  ,המרחם מרחמים עליו מן השמים'

כמו שהשם אנחנו נהיה רחמנים  אם לנו, ש
  .את כל הטובות מהשי"תאנו ניקח רוצה 

חייבין אנו  –ונתן לך רחמים ורחמך 
  זהר במצות צדקה יותר מכל מצותילה
על מצוות הצדקה כותב הרמב"ם כך 

חייבין "( ', הלכה א'הלכות מתנות עניים י)
זהר במצות צדקה יותר מכל מצות יאנו לה

שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם  ,עשה
שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה  ,אבינו

ואין כסא ישראל , את בניו לעשות צדקה
 ,מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה

ואין ישראל נגאלין   ,נישנאמר בצדקה תכונ
אלא בצדקה שנאמר ציון במשפט תפדה 

כל המרחם מרחמין עליו .. וושביה בצדקה
 ."שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך

מצוות צדקה יסוד שהרמב"ם כותב כלומר 
ובליקוטי מוהר"ן )שם( רחמנות, ה היא

מי ששוודאי  ,הרב רבי נחמן הקדושאומר 
אבל כדי מצוה, קיים שנותן פיתו לעני 

כל המרחם 'את המידה של אדם יקבל ש
חייב להראות להשם הוא , 'מרחמין עליו

 ,ומתוך רחמנות על עצמשאינו עושה כן 
שהוא שובר את מידת  אלא מתוך

ומתוך רחמנות על האחר  האכזריות שבו
  .באשר הוא

כיצד האדם יכול להוכיח שאינו מקיים את 
 מצות הצדקה מתוך רחמנות על עצמו?  

את נזכיר  מוהר"ן בשביל להבין את דברי
שיש הרבה בעלי חיים שיש  רבותינו,דברי 
כגון , בטבעם רחמנותאת מידת הלהם 

ִעיר ִקנֹו ַעל "הנשר רחמן על בניו, ש ר יָּ ְכנֶׁשֶׁ
ֵאהּו ַעל  ֵחהּו, ִישָּ יו ִיקָּ פָּ יו ְיַרֵחף, ִיְפֹרש ְכנָּ לָּ גֹוזָּ

תוֹ  ְברָּ בשם ל"ב(, ואומר רש"י " )דברים אֶׁ
כנשר הזה, רחמני על בניו ואינו המדרש "
מקשקש על נו פתאום, עד שהוא ינכנס לק

כדי שיעורו בניו ויהיה בהם , בניו בכנפיו
", וכן אינו מכביד עצמו עליהםו,  כוח לקבלו

החסידה שנקראת כן על "שעושה חסד עם 
עם  ותיהמזונאת שמחלקת  ,חברותיה"

ברותיה ומאכילה את גוזליהן, וכן עוד ח
חיות שהשם נתן להם את מידת החסד 

נחמן עתה מובנים דברי רבי ובטבען, 
עני או  ומלסהרואה אדם אם ש ,הקדוש

שהוא לא אומר עדיין זה  ,מרחם עליוו
 למה? צריך להבין ורחמן, 

רואה עני כשאדם  ,הסבא מקלםאומר 
נותן ע"י ש יבורוצה לשחרר את הכאב שלו

 על םריחזה לא בהכרח אומר שלו כסף, 
שהמצפון , על עצמוקודם כל אלא , העני

שלו מייסר אותו בראותו אדם בצרה, 
על יצעק אותו עני והנסיון מוכיח שאם 

עדיין יתן לו צדקה כמו שרצה האם   ,האדם
' מגיע לו העני הזהיאמר 'או ש? בתחילה

לאיזה את האדם , אם העני הזה יקח וכו'
 נמצארחם עליו? האם עדיין ימשפט 

שכאשר נותן צדקה לעני בכך בעצם 
הוא כן נמצא שאם  ,שקט והמצפון של

יכול להיות לכן  ו,  ועל עצמ  קודם כל  ריחם
באמת אבל    ,ברחמיםמתנהג  שנראה כאדם  
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היתה כדי רחמנות בעיקרה  ההוא רע לב, כי  
  .להשקיט צער מליבו

אדם שובר את כש – מידת רחמים אמיתית
 האכזריות שבו ונותן למי שלא מגיע לו

רחמן? ם הוא באמת  שאדמתי הקב"ה יודע  
, של האדם רצונואת כאשר לא עושים 

כאשר מתאכזרים אליו או עושים לו רע, 
במידת האכזריות גם כן והוא רוצה לנהוג 

כלפי אותו אדם, אך שובר את מידת 
האכזריות שבו ומתנהג ברחמנות. לדוגמא, 

לאותו עובד אומר  הוא  ו  ,עובדלו  יש  אדם ש
ואותו עובד לא , 'אל תעשן בעבודה'

אותו ,  לעשן  וממשיךמקשיב לרצון מעבידו 
ממשיך אבל יכול לפטר אותו, מעביד 
כך האדם מעלים ממנו עין, ו אותולהעסיק 

האכזריות שלו ונוהג בעצם משבר את 
לא של האדם ההורים אם וכן רחמנות, ב

לא פוסק את הטובה והוא , אליו נחמדים
או את הרחמנות, בר יששמהם, זה נקרא 

והוא , ולאירוע שלהגיע מישהו לא אשר כ
זה נקרא ששבר את כן הגיע, מנגד 

  ., וכן על זה הדרךהאכזריות

ם  – ל כמוך-מי א דָּ אָּ ִריְך הָּ צָּ ה שֶׁ ֲהֵרי זֹו ִמדָּ
ֱעַלב נּות ְוֱהיֹותֹו נֶׁ ּה, ַהַסְבלָּ   ְלִהְתַנֵהג בָּ

על  אומר התומר דבורהדברים מעין אלו 
ושה עוונות שאדם עכ מידותיו של הקב"ה,

)פרק א', ערך מי  והשם ממשיך להיטיב לו
ם ֹחֵטא ַבֹכַח " ל כמוך(:-א ָאדָּ הָּ ִעם ֱהיֹות שֶׁ

עֹו ]בכח שנתן לו השם[, ַההּוא  ֹלא ְמנָּ
ל]השם[  נּו ְכלָּ רּוְך  ,ִממֶׁ דֹוש בָּ לָּא סֹוֵבל ַהקָּ אֶׁ

זֶׁה ִלְהיֹות ַמְשִפיַע בֹו ֹכַח  ְלבֹון כָּ הּוא עֶׁ
יו רָּ סובל כח כלומר שהשם  ,"ְתנּועֹות ֵאבָּ

ל ֹזאת ", אותו אדםשל  עוונותיו ְוִעם כָּ
ע ַההּוא ַהֹכַח ְביָּדֹו ְלַהְחִזיר ַהֹכַח ַהִנְשפָּ  ,שֶׁ

ן שֶׁ  יָּה לֹו לֹוַמר ֵכיוָּ א ְוהָּ ֱחטָּ ה ֹחֵטא נְֶׁגִדי תֶׁ ַאתָּ
ִלי ְלָך ֹלא ְבשֶׁ ]כלומר להפסיק ליתן לו ... ְבשֶׁ

ַנע טּובֹו ִמן כח בעת שחוטא[   ֹלא ִמְפֵני זֶׁה מָּ
ְלבֹון, ְוִהְשִפיַע ַהֹכַח  ַבל עֶׁ לָּא סָּ ם אֶׁ ָאדָּ הָּ
ְלבֹון  ם טּובֹו. ֲהֵרי זֶׁה עֶׁ ְוֵהִטיב ְלָאדָּ

נּות ם ֲהֵרי זֹו ו ..ְוַסְבלָּ ָאדָּ ִריְך הָּ צָּ ה שֶׁ ִמדָּ
ּה נּות ְוֵכן ֱהיֹותֹו נֱֶׁעַלב ,ְלִהְתַנֵהג בָּ ... ַהַסְבלָּ

תֹו ִמן ַהְמַקֵבל ֱאֹסף טֹובָּ   ."ְוֹלא יֶׁ

רחם שעל האדם למדבריו הקדושים מובן 
'הוי דומה אלא  ,  ובאמת, לא על המצפון של

תתנהג יתברך לכל יהודי 'אומר השם   –לו'  
שלי לוקח את הכוחות ושבא אדם , ככמוני

ומורד בי וגונב ונואף, ואני שאני נתתי לו, 
אומר על זה  ,  בעודו חוטא'  נותן לו את הכח

רחם אכמוני אני 'כשאתה תנהג השם 
לטפל מגיע לא  ואחישיודע שאדם  '.עליך

את פוגש כש, הוא מגיערק ו הם,באמא של
נותן לו למרות הכל ואחיו לאחר מכן 

לא אומר לו ו, חם אמיתי ואוהב חיבוק
למי 'השם על דברים מעין אלו אומר , דבר
מי שילך בדרכים לתן את הטוב שלי?  אאני  
ֲאִני זה מה שאמר השם למשה ", ו'שלי

נֶׁיָך ל טּוִבי ַעל פָּ לאותו אחד , למי?  "ַאֲעִביר כָּ
  .כולם במידותיו של הקב"העם שמתנהג 

כיצד זכה  –את העורבים ציויתי לכלכלך 
 רבים אליהו הנביא למזונות ע"י עו

את התורה שלו רבי נחמן התחיל לכן 
לך  ,הקב"ה לאליהו הנביאבמאמרו של 

ת להביא לך אוכל, "לעורבים אתן ואני  ְואֶׁ
ִכים א י"ז( ְלך" )ְמלָּ עְרִבים ִצִּויִתי ְלַכְלכֶׁ על , הָּ

? אליהו הנביא היה בדורו של מה מדובר
בכל העולם, והיה לו בזמנו ששלט  ,אחאב

היה שת האלי, חיאל ביבשם גיס לאחאב 
בנה אותו חיאל  שר השיכון בממשלה שלו,  

קודם לכן לאחר שיריחו נכבשה ואת יריחו,  
את מי שיבנה את יהושע ונהרסה קילל 

אותו חיאל הלך ויריחו, כך כתוב בתנ"ך, 
היו לו עשרה ו ,בנה את יריחוובכל זאת 



 הרה"ג אייל עמרמי שליט"א   שיחתו השבועית של מו"ר 
 כאייל תערוג   

 

 ה  

מרגע שהתחיל בבניה עד כולם מתו  ו  ,בנים
הנביא , הקב"ה שלח את אליהו לסופה
אליהו הגיע ניחום אבלים, לו לעשות אליו 

אמר אחאב  ,אחאבשם נפגש עם ולחיאל 
אפשר שקללת התלמיד נתקיימה, 'לאליהו 
משה הוא  הרב   ',?לא נתקיימההרב  וקללת 

שאם כתב בתורתנו הקדושה ש ,רבינו
נעבוד ע"ז לא יהיה גשם 'וסרתם ועבדתם 

 'וכו...השם  אלוקים אחרים וחרה אף
והתלמיד הוא יהושע שקילל את מי שיבנה 

אני בניתי ואומר לו אחאב ', את יריחו
כה רב עד שהוא הגשם  לע"ז והרבה כנסיות  

הקללה של אם כן , 'מפריע לי ללכת לשם
ואתה רוצה ממני ימה ימשה לא התק

 'ע תתקיים?ושיהקללה של השאאמין ש
, 'זה לא הקללה זה המזלובמילים אחרות '

? מהיום שבע אמרת כך'מר לו אליהו א
לאחר וכך היה,  ו,  תרד'שנים טיפת גשם לא  

לך למדבר ' ,הקב"ה לאליהומעשה זה אמר 
גיד לעורבים שיביאו לך איהודה ואני 

לאליהו הנביא כל יום היו מביאים ו, 'אוכל
  מלך יהודה. משולחנו של יהושפטאוכל 

 –להעיר רוחנו כמאמר השם לאליהו הנביא 
 לחמול על כל אחד מישראל

 דוקאלמה שואל במקום  המצודות דוד
ציווה איזה עוף טהור  אלמה ל? עורב

אלא אומר שיביא אוכל לאליהו הנביא? 
 המצודות דוד שם )מלכים א י"ז, פס ד'(

לבל יתאכזר ]של אליהו[  כדי להעיר רוחו  "ב
העורבים ]אפילו[ על ישראל, בראותו כי 

כלו, ואיך לא האכזרים יחמלו עליו לכל
", אחאב גרם לדור יחמול הוא על ישראל

)מלכים כולו שיהיו עובדי ע"ז, עד שכתוב 
ִפים א י"ט( " ֵאל ִשְבַעת ֲאלָּ ְוִהְשַאְרִתי ְבִיְשרָּ

ְרעּו ַלַבַעל ר ֹלא כָּ ל ַהִבְרַכִים ֲאשֶׁ ", שלא היו כָּ
אפילו שבעת אלפים מכל ישראל שלא 

הקב"ה  בכל אופן אומר לוועבדו ע"ז, 
איך אתה לא מרחם על בני לאליהו 
כמה והוא אכזרי,  ,העורבתלמד מישראל? 

תי אותו יאני ציובכל אופן העורב אכזרי ש
 ותרא .מרחם עליךאכן הוא ולרחם עליך 

  על בניו. רחמי השםמה זה 

כאשר אדם נדמה להשם  –צדקה אמיתית 
 ונותן למי שלא מגיע לו 

בגדר  זהשאומר רבי נחמן על הפסוק הזה 
שאדם מתי זה בגדר צדקה? כלומר צדקה, 

, להפסיק למי שמולויכול להפסיק לחייך 
 .לו והוא לא מכבדכגון שנתן לתמוך בו, 

לא , הוא באמת צודקהוא לכאורה נכון, 
כיבד אותו כראוי, השיב רעה תחת טובה, 

אם יעשה אבל    לא הכיר בטובתו של חברו,
כן ויפסיק לתמוך באותו אחד, עכשיו הוא 

לא נדמה האדם  לא נדמה להשם, ואם כבר  
אבל  ,טובהרבה יש לי אומר השם ' להשם

אני לא יכול לתת לך, כי רק אם תלך בדרך 
תן לך את אשתרחם על כולם, אז אני   ,שלי

)מורה , ועל זה כותב הרמב"ם 'הטוב שלי
רכיך הודיעני נא את ד"נבוכים א:נ"ד( 

כי כשידע  - ואדעך למען אמצא חן בעיניך
]דרכי[ מורה על שמי שידע , הדרכים ידעהו

כל מי  ,"הבורא הוא אשר ימצא חן בעיניו
רוצה להתנהג ושיודע איך השם מתנהג 

מקורב להשי"ת, הקב"ה זה שהוא כמותו 
י אתן לך נא ,דע לך' ,אמר למשה רבינו

כדי שידעו  ,'שלוש עשרה מידות רחמים
י לזכות דל את הדרך אשר ילכו בא כישרא

  .למידת הרחמים ממני

כיצד לשבור  –לא יאסוף טובתו מן המקבל 
 את האכזריות ולזכות לרחמי השם 

כבוד הרב גרושתי ' ,אחד אמר לייהודי 
הרסה לי את החיים, אני רוצה לראות את 

, היא מביאה לי עובדת סוציאליתוהילד 
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שאתה אמרתי לו כ, מה עלי לעשות?'
, אתה תראה אעפ"כ שיך לתת מזונותתמ

וכמו ,  שבךשברת את האכזריות  שלהקב"ה  
ה שזו 'שהבאנו בשם הרמ"ק  ֲהֵרי זֹו ִמדָּ

ּה ם ְלִהְתַנֵהג בָּ ָאדָּ ִריְך הָּ צָּ ֱאֹסף .. שֶׁ ֹלא יֶׁ
תֹו ִמן ַהְמַקֵבל וכל המרחם על ", טֹובָּ

כאשר  .הבריות מרחמים עליו מן השמים
אם העני  ו.המצפון שלעל לאדם כואב לא 

שישאר כך, אם כן מגיע לו והזה מקלל 
הצדקה למצפון למה הוא רעב לאדם  כשיש  

, לנהוג במידת הרחמים והצדקהלא צריך ו
משה רבינו מתחנן להשם וכמו שאמרנו 

 !משוך ממך טובות? תודיעניאאיך אני 
, לך בדרך תלך בדרך הזאתאמר לו השם '

  , זו הדרך הנכונה.שלי'

לרחם כמו השם, גם  –יק לעד אפו לא החז
 כאשר חטאו כנגדנו

על מידותיו של הקב"ה בספר כותב עוד 
ֱחִזיק לַָּעד על המידה " ,תומר דבורה ֹלא הֶׁ

כלומר  מחזיק לרשע אפו, שהשם "ַאפוֹ 
מונע את הדין ממנו, וכך אומר הרב )שם( 

ֲאפִ " ם ַמֲחִזיק ְבֵחְטאישֶׁ ָאדָּ הָּ ֵאין , לּו שֶׁ
דֹוש בָּ  גם כלומר  ",רּוְך הּוא ַמֲחִזיק ַאףַהקָּ

אולי השם מצפה  ,קייםעוד שהחטא כ
, על רחמים מידות 13יש בתשובה,  ישובו

עדיין אדם לא חוזר ובהם גם כאשר ה
הרמ"ק מרחם עליו, אומר השם בתשובה 

שקב"ה מצפה מכל יהודי שגם הוא יהיה 
ה וז"ל " השםשידמה לכזה,  ה ְראּויָּ ְוזֹו ִמדָּ

ּה ַעל ֲחֵברוֹ  ם ְלִהְתַנֵהג בָּ   ."ְלָאדָּ

שלו הבן שאפילו כשקורה לאדם פעמים 
הוא שלום,  לו  לא אומר    ,ברחוב  ורואה אות

ולי למה עזרת לאחי 'כועס על אבא שלו 
, לכעוס על בנולא  ', על האבלא עזרת?

, תהיה שלי' בןהלא נורא זה אלא יאמר '
 'תן לך את כל הטוב שליאאני 'כמו השם, 

השמיצו וכן אדם שר השם יתברך, אומ
 ובואומחכה שי, תכתובתבאיזה אותו 

אם שום דבר, אבל  ,בקש סליחה לפחותל
עכשיו יש לו איזה אירוע משפחתי או איזה 

אם , וכדומה בר מצווה, חתונהשמחה, 
חפץ הוא ברחמנות של השם יתברך עליו, 
את אותו אדם שהשמיץ אותו צריך להזמין 

מחה והוא מזמין ראשון, אדם שיש לו ש
נדמה הוא שה עימו רעה עשאת כל מי 

מידה וכמו שאומר הרמ"ק שזו הקב"ה, ל
  .שראוי לכל אדם להתנהג בה

מציאת חן בעיני  –הודיעני נא את דרכך 
 הליכה בדרכי השםהשם על ידיד 

מורה ": )מורה נבוכים, שם( הרמב"ם אומר
על שמי שידע הבורא הוא אשר ימצא חן 

", כלומר שיצום ויתפלל לבדבעיניו, לא מי 
יקבל בכך יתפלל לא ויצום אף אם האדם 
, אלא רק אם הוא ילך השם את הטוב של

? ללכת אם כן מה אדם צריך, השםבדרך 
'הודיעני נא את  בגדרכמו השם, בדרכיו 

, הוא אשר יזכה לטובו של השם, דרכיך'
כלומר שהוא מתנהג במידת הרחמים גם 

י שלא מגיע למי עשה עימו רעה, וגם למ
)תומר דבורה,  הרמ"קעל כך אומר לו. עוד 

ה פתיחת פרק א( " ִּיְתַדמֶׁ אּוי שֶׁ ם רָּ ָאדָּ הָּ
ם  לֶׁ ְליֹונָּה צֶׁ עֶׁ ה הָּ ְלקֹונֹו ְוָאז ִיְהיֶׁה ְבסֹוד ַהצּורָּ
ה ְבגּופֹו ְוֹלא ִבְפֻעלֹות ֲהֵרי  ִאלּו ְיֻדמֶׁ ּוְדמּות, שֶׁ

לָּ  ה ְוֹיאְמרּו עָּ ָאה הּוא ַמְכִזיב ַהצּורָּ ה נָּ יו צּורָּ
", כלומר שאם האדם לא ּוַמֲעִשים ְכעּוִרים

הרי זה מבייש את להשם דמה במעשיו נ
ה "תורה, פוגם ב השם ִּיְתַדמֶׁ אּוי שֶׁ ְך רָּ ְלִפיכָּ

ל ַרֲחִמים  ֵהן י"ג ִמדֹות שֶׁ ר שֶׁ ל ְפֻעלֹות ַהכֶׁתֶׁ אֶׁ
ְליֹונֹות של השם, נפלאה איזה רחמנות ", עֶׁ

כמה הרחמנות של  אי אפשר להבין עד
של כי לא כלו רחמיך, הטוב השם, הטוב 

, כפשוטובלי סוף  ,השם יתברך לא נגמר
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צריך לילך  – אומר הרמ"ק – וכל אדם
וכך  ,בדרכי השם הללו ולנהוג כמידותיו

 הוא נדמה לצורה העליונה.

מידת החסד והרחמים כל בריה אצל 
 רבותינו הקדושים 

 13בגיל שבעודו  ן איש,החזומסופר על 
ואומר  ,חתולה תקועה באיזה בוראה ר

הלב שלי   ,ירדתי בסכנת נפשותהחזון איש '
, המרחם חתול טמאומדובר ב, 'לא נתן לי

את   להצליחעל כל בריותיו, סיכן את עצמו  
לאפיאן אליהו רבינו גם על  אותו חתול.

אין לו שיום אחד ראה חתול קטן  מסופר, ש
, מה יאכל או מי שיאכילנו וואין ל כלום

פטרונו של החתול, הרב ותו יום נעשה מא
, ואוכן מידי יום ביומו מביא לו חלבהיה 

היה רב גדול  .בריה של השםגם הוא 
על מספר  , והוא  ניצל מהשואהש  באמריקה

שרפו אלפי אנשים ביום שהותו שם, ש
 ניימני  ולא היה יום באושוויץ שלא היאבל  

'גומל חסדים בהם צעקו ש תפילה רבים
היה יהודי אחד שם עוד מספר, שטובים', 

, וכשגמרו קשות מכותנתנו לו הנאצים ש
אותו יהודי צעק לרב לתת לו מכות, 

 ,התרנגולים שלי בבית לא שתו היום'
היתה להם ברגעים הכי קשים,  ,  'תדאג להם

רחמנות על כל הבריות, 'הזן את העולם 
על   ,ברחמים רבים'בטובו בחן בחסד וכולו  
סינים ההשם יתברך מרחם, על  כולם

כך צריך כל אדם רחם על כולם,  מיפנים, וה
רחמן שהוא  וכיח להשם  דם מאהכך ,  גלנהו

 ולא רק כשליבו נוקפו.באמת, 

ִאים ל ַהִנְברָּ יו ְפרּוִשים ַעל כָּ ִריְך ִלְהיֹות ַרֲחמָּ   צָּ
)ליקוטי מוהר"ן, שם( לכן כותב רבי נחמן 

ל " ִריך ְוכָּ ן צָּ הּוא ַנְדבָּ ל ִמי שֶׁ ַהְנִדיֵבי ֵלב, כָּ
ה זוֹ יֵליֵלך ְוַלֲעבר ִבְתחִ  ך ְבִחינָּ רֶׁ ה דֶׁ ְבִחיַנת  ,לָּ

ע ת הָּ ְלךוֹ ְואֶׁ ". אם פלוני ְרִבים ִצִּויִתי ְלַכְלכֶׁ

לרחם לא הגיע להתנצל, והאדם ממשיך 
תראה יתברך, 'אומר השם ברגע זה עליו, 

אעביר כל אני ", 'ביא לךאאיזה טוב אני 
 !רחמיםל מלא -ארחמים,  ",טובי על פניך

 )פרק ג'(  התומר דבורהעל כן מוסיף ואומר  
ל " יו ְפרּוִשים ַעל כָּ ִריְך ִלְהיֹות ַרֲחמָּ צָּ

ִאים כן לעצמו הוא עושה אדם אם  ,"ַהִנְברָּ
, הוא ממשיך על עצמו את טובו עושה

ורחמנותו של השם. על האדם להזהר שלא 
לכן בדיחה? יפגע באחר ואפילו לא בדרך 
ה "ממשיך הרמ"ק ואומר )שם(  ְך זֶׁ רֶׁ ְוַעל דֶׁ

ם  כֻלָּ ִאים שֶׁ א ִמן ַהִנְמצָּ ֹלא ְיַבזֶׁה ְבשּום ִנְמצָּ
ה ְכמָּ ְך, וְ  ,ְבחָּ א ְלֹצרֶׁ לָּ ֹלא ְוֹלא ַיֲעֹקר ַהצֹוֵמַח אֶׁ

א  לָּ ְךיִָּמית ַהַבַעל ַחי אֶׁ לא אפילו פרח  ",ְלֹצרֶׁ
חזיק להרחמן, להיות אותו סתם, לקטוף 

במידת הרחמים של השם יתברך, השם 
השם כמה רחמן הוא מרחם על כולם, 

על כן ידע לו האדם שאם הוא יתברך, 
לו יש לא משנה אם תנהג ברחמנות, י

ן עליו מירחמו  ,עוונותלו אין או עוונות 
אני רוצה לרחם על ', אדם אומר השמים

ראה אבזה אני ולי רע, שעשה גם מי  ,הכל
להשם שאני שובר את הרחמנות שלי, 

יבזה אותי העני אני או אפילו יקלל אותי 
 '.עשה לו טובא

ה ֲאַזי  קָּ ַמְתִחיִלין ְלִהְתַנֵדב ִלְצדָּ ה ְכשֶׁ ִבְתִחלָּ
ִרּיּות ַאְכזָּ ת הָּ   ְצִריִכין ְלַשֵבר אֶׁ

להשפיע טוב גם  ,הטוב כי לא כלו רחמיך
, וזה מה וזה עיקר הצדקהכשלא מגיע, 

ה "שאמר רבי נחמן בתורה זו  ִכי ִבְתִחלָּ
ה ֲאַזי ְצִריִכין  קָּ ַמְתִחיִלין ְלִהְתַנֵדב ִלְצדָּ ְכשֶׁ

ִרּיּות ַאְכזָּ ת הָּ של אפילו בני ביתו  ,"ְלַשֵבר אֶׁ
לא מבקשים   ,יפהאליו  לא מתנהגים  האדם  

גם  ,לא נוראצריך לומר לעצמו 'סליחה, 
ספר עמוד וכך מספר ב  ,'השם יתברך מרחם

אחוז מתבוללים,  60לפני השואה שהאש 
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חזרו הכל השואה לצערנו, האם לאחר 
הכל, והשם נתן מדינה אבל בתשובה? לא, 

רחמנות זו , על שארית עמו ישראלריחם 
מדינה, כסף,  ,משרותלעם תן נשל השם, 

כך גם   ,ללא גבולשל השם    ורחמנותהכל מו
עשה נו או חטא לובא בן אדם אם  ,אנחנו

זה 'כל כך צריך לנהוג, ו !, רחמנותעמנו רע
לכן התורה ו ,המרחם מרחמים עליו'

ה ֲחמֹור שַֹנֲאָך )שמות כ"ג( "אומרת  ִכי ִתְראֶׁ
ֹזב ַדְלתָּ ֵמֲעֹזב לֹו עָּ אֹו ְוחָּ  ",ֹרֵבץ ַתַחת ַמשָּ

עזור לו, רק עליך להשונא שלך הוא אפילו 
כמו פרעה, לא של האדם הוא היצר הרע 

מניח לאדם לעשות רצון השם, והוא חושב 
צריך כל אחד , ' וכו'לא מגיע לוואומר '

אני רוצה ללכת בדרכי 'ליצר הרע לומר 
בית כנסת הזה לא כיבדו וגם אם ב, 'השם
תרום אאני לא שחלילה לא יאמר ' ,ואות

שאם כן נמצא שעד עכשיו לא , 'להם יותר
אלא לכבוד עצמו, שכל לכבוד השם, תרם 

עוד שכיבדוהו המשיך לתרום, לכן צריך 
תרום אעכשיו אני  ?לא כיבדו אותילומר '

השם יתברך ובודאי יראה איך , '!עוד יותר
  שערי פרנסה וחסד.לו איך יפתח 

מוריד רחמי השם   –כל המרחם על הבריות 
 עליו  לעולם ופרט לאדם שריחם

אחרת בדרך נפלאה, מסביר   ל שם טובהבע
כל המרחם על אומר הרב על אמרת חז"ל "

כאשר מגיע יהודי , "הבריות מרחמים עליו
השם ומרחם על איזה עני או מסכן, אומר 

יותר האם הוא   ?היהודי הזה מרחם'יתברך  
, 'אותו עני[]על רחם אגם אני צדיק ממני? 

לא יכול להיות יותר צדיק אדם לעולם כי 
ואם האדם מרחם על איזה עני מהשם, 

ממילא הוא משפיע חסד ורחמי השם על 
 ,דעו לכםאותו עני ובודאי שגם על עצמו. 

 ,תורה של משיחזו תורה של רבי נחמן ה
 ותכל המונעים והמריבש תאומרתורה ש

כדי  ו,בחיים זה הכל לטובתלאדם  שבאו
נו כרך יזבהשם יתונתפלל ש ו,להועיל ל

שתמיד נזכה לתת צדקה ולשבר את כל 
מבינינו. אכזריותמידת ה

 

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

 הנדמה להשם ומרחם על אחרים זוכה לטוב מה' –הוי דומה לו א[ 
", בוקר אחדהיה אצלו ספר במספרה, "והנה הכל,  ולעובד של ןנתשלי אמר אחד יהודי 

מטר   ,כאן", איפה? שאלתי, "אני פותח מספרההעובד שלי  אומר לי  אומר לי אותו יהודי, "
]אומר הרב[ רתי לו , אמ"לתי לסבול את זהולא יכאותו יהודי, "לי ממשיך ואומר  "!לידך

אם תהיה כמו השם יתברך, תגיד לו שלום, תן לו פיצויים, מה שהקב"ה ישפיע  ,תדע לך"
אני עובד   ,הרב"אמר  ושמע לי אותו יהודי  ,  של השם"  תשתגע מהטובעוד  אתה שלך טוב  

אלי ומגרים אותי באותו נושא, ושואלים אותי אנשים באים כל זה בזמן שו ,על עצמי
  ."טוב ישפיע לך השםאמרתי לו ]אומר הרב[ "אתה עוד תראה כמה , לי ככה"כיצד עשה 
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו 
 ובעולם   מגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תורה בארץ

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

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך 
 

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

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

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

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים  
הפצת   ללעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש

 ביתו   הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני

 התודה והברכה 
   לר' נפתלי ניסים הי"ו 

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
 של   השיעור השבועי מתוך שיחותיו

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

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

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש
 א ה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט" לרפוא העלון מוקדש  

 

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

 ב בן רוחמה ציפורהמשה יעק , 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, מלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבדי ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב שרה 
לילך בת רחל  ה לא , אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהלאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

, מזל בת רחל, נעמה נעמי בת חנה, שלי רחל בת מזל , לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה , חנה 
 מרלן מטילדה ישראל בת לורה,  סיוון שרה בת אסתר ,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה 

אורן בן שולמית, מרדכי אוחיון, מיכאל בן  , ניסים הי"ולה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם  להצלחת 
, יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, תאיר בן שרון בן רבקהמרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

אלרועי , דוד דודו בן רחל חלילזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה , ניסים בן מריםציפורה, נדב בן אסתר, 
ישראל אייל בן דליה לזיווג הגון,  ,  יעקב אוחנה בן תמר,  ל בן דניאלה שרה חזרה בתשובהישרא ,  יצחק בן מזל 

שירי דנה ומיכל בנות אסתר ,  מור מרים בת אביבית ,  יהודה ודליה זוהר ,  אליהו חזן בן אילנהניאלה שרה,  דבן  
יהודה ואיריס אזולאי , מזל בת אסתר,  אילנה בת אסתר ה לזיווג הגון,  לאה בת ציפור ,  לתשובה שלמה וזווג הגון

 ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית לזרע קודש,  רחל שרה בת רוחמה לזרע קודש,  לילך בת רוחמה , ובני ביתם
 גילי בת אווה, טליה בת אילנית מרים,  ז ני בת דמרים אילנית  ,  שילת בת מזל ,  אבי ואסתי ובר דוד מלכה

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון אברהם מצליח בן פרטונה בן מקנין, שלום ברזני בן חנה, דוד  לעילוי נשמת 
, יצחק בן עזיז בן שוקת , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה, חיים בן קדן 

 ,רפאל בן עליזה  , יצחק בן עליזה , שחר רפאל בן סימה ,חיים בן ליליאן  , משה בן שלביה  עליה, דוד בן עליה, 
יוסף  ,משה זנזורי בן מנטנה  , עמוס בן רחל , יגאל בן רחל ,משה בן גיטה  , אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל

, בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר , וידל יפרח בן רחל, ונתן שמעון בן אליס , י רבי דוד מחלוף  , ג'וילי בן שמחה 
חביב ,  יצחק בן אבנר ,  מאיר בן צ׳חלה,  יצחק בן ציפורה,  שלמה בן לאה,  שלמה ראובן בן ירוחם ,  שלום בן שרה 

, מרדכי אליהו בן אסתר ,  יוסף לוגסי בן אסתר,  מוריס משה בן אסתר ,  אליהו לוגסי בן אסתר ,  לוגסי בן אסתר
שרה בת פאני, רחל מוריס בן סביחה, , שמעון בן מזל , ישראל מלכה בן חוה אביבה , שלום אזולאי בן מינה 

סילביה סולטנה בת ,  אסתר בת חסיבה,  פוחה בת שמחהוהרה בת שרה,  אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, ז 
חדווה , ציפורה בת יוכבד , אסתר גואטה בת מארי , רחל בת פלורין , מזל בת רבקה , חנה בת לאה ז"ל,  אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה  וסף ואיזה אוחנונה י יפית בת רות,  ,  אורלי סבטלנה בצרה,  אזולאי בת אסתר 
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