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

 : 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 יעקבבאר 

 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 יני יצחק עגדרה 

 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   ירושלים
 054-3253799 אברהם   כפר סבא

 052-6440654 יוסף   לוד
 054-9139138 חיים חוגי  קרית ספר-עיןדימו

 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 אזולאי   תןאי 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

 8038784-540  חדש  הרב אייל מסיקהאור עקיבא 

 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 ח אלמלימעוז  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 וםרד 
 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 די מישאל וא 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
 

 שיעור השבועי כאייל תערוגה
 שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 בלבד  1₪סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ 
 052-9695044 –הרבים. לפרטים ירון  בזיכויל חלק לתרום וליטוהמעוניין 



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

 

 ב  

 תוכן העניינים   - ויקהל פקודי תש"פ  –גליון מס' ס"א 

 ב  מצווה לפרסם את הנס!  – לכל קוראי הגליון הקדוש  

 ג  זוכה לברכה במלאכתו   -הנוהג ברחמנות וצדקה עם כל אדם  

 ג ות כל אדםהקב"ה מרחם על מי שאינו הגון, וכך צריך להי –אשר נשבעת לאבותינו 

 ד אין הצדקה משתלמת אלא לפי החסד שבה

 ד מעורר למעלה מידות הרחמים –י"ג מידות של רחמים -ע"י שאדם נוהג ב

 ה ע"י רחמנות לכל אדם נכנעין המחבלים והשם יושב על כסר רחמים

 ה "חטאים אליך ישובו"-הנוהג ברחמים זוכה ל –"אלמדה פושעים דרכיך" 

 ו סיפור בשבחו של יהודי יקר שהתגבר על מידותיו –מעשים בכל יום 

 ו על תועלת הצדקה בצרכי הגוף הרבים

 ז ומורידה שפע לעולם אותה מלאכה מאירה –העוסק במלאכה על פי רצון השם 

 ז השפע יורד מאליו –בואפן שעוסק בצדקה וחסד ומשבר את האכזריות 

ָך  ימּו ְקטֹוָרה ְבַאפֶּ  ז צדקה היא כקטורת המביאה לחסדי השם ולשמחה –ָישִׂ

 ח לא ידאג האדם על צרת המחר, אלא יתן צדקה כראוי –מאן דיהיב חיי יהיב מזוני 
 

 

  נס!מצווה לפרסם את ה –לכל קוראי הגליון הקדוש 

 ות 'כאייל תערוג' הפצת גליונ רכב בזכות  נה  הגליונות בצפון ק מפיץ  
של סיפר ר' מרדכי אוחיון הי"ו מפיץ ראשי  

באזור הצפון: לפני 'כאייל תערוג' גליונות 
 מאהשנה ביקשתי הלואה מהבנק על סך 

, ליאלף ₪ כדי לקנות רכב, ולא אישרו 
להיות רכז לאחר כשנה שזכיתי ב"ה 

גליונות 'כאייל תערוג' בצפון, לפני 
וראה זה פלא, לבנק  שוב  כשבועיים הלכתי  

הסכום   אותורכב    ו לי הלואה לקנייתאישר
ביותר, הוא מה שהפליא אותי והנ"ל, 

ולא  ,שהמשכורת שלי נשארה אותו דבר
הבנתי מה השתנה בליבו של מנהל הבנק? 

השי"ת הראה לי שבעבור לעניות דעתי 
 . הפצת תורה תמיד מרויחים

הגליונות שכיוון שאני רכז לבסוף התברר, 
מוקדי  לאסוף כספים מכלבכדי  ,בצפון

שבון שלי את כל מעבירים לח המפיצים,
כדי שאוכל ההפקדות של מנויי הגליון, 

מנהל להעבירם בצורה מרוכזת הלאה. 
הבנק אמר לי שהוא ראה שסכום 

ראה הרבה מכיוון שהמשכורת שלי עלה 
 הפקדות כל חודש, וכך קניתי רכב חדש. 

 

 'מזכי הרבים':  גם אתם רוצים ישועה? הצטרפו עכשיו למפיצים ותהיו בכלל 
   ר' ירון הי"ו  0529695044התקשרו: 
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במלאכתו לברכהזוכה  -הנוהג ברחמנות וצדקה עם כל אדם 

לימדנו הרב )ליקוטי בשיעורים הקודמים 
אדם ב( ש-מוהר"ן תנינא, תורה ד, אות א

שבו, צריך לשבר את מידת האכזריות 
ולתת צדקה גם למי שהוא חושב שלא 

הוא בריה של רק מפני שמגיע לעזור לו, 
ובכך , על כל בריותיו צריך לרחםשו ,השם

משבר את מידת האכזריות ויכול להפיק 
מהצדקה וסגולותיה. כך   את מירב התועלת

, השםדמה לנשאדם באמת  ,אומר הרמ"ק
י"ג מידות כמו  מתנהג  במידותיו  כאשר הוא  

יכבשו של השם, שמשמעותם רחמים 
אדם יש לדוגמא, אם ל .רחמיך את כעסיך

לא והוא  ,שנהגה עימו שלא כדין גרושה
לא אבל אומר 'נכון שרוצה לתת לה כסף, 

ל ב"ה אבמה שעשתה לי, אחרי מגיע לה 
בכך הוא   ',למה לא?  ,תן להאאני  אז   ,יש לי

וכאשר הוא , ומשבר את האכזריות של
תתן   והצדקה שלו  משבר את האכזריות של

  .מלא פריהאת 

על  ה מרחם הקב" –נשבעת לאבותינו אשר 
 , וכך צריך להיות כל אדם מי שאינו הגון
הקדוש, שבין י"ג מידות אומר הרמ"ק 

יש להקב"ה מידה  הרחמים של השם,
שנקראת 'אשר נשבעת לאבותינו מימי 

ואומר על כך הרב )תומר דבורה, קודם', 
יםפרק א, הי"ב( " ֵאיָנם ֲהגּונִׂ  ,יֵׁש ְבֵני ָאָדם ׁשֶּ

ְוַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל כָֻּלם ּוֵפְרׁשּו 
ר ָאֹחן'ַבְגָמָרא )ְבָרכֹות ז.(  י ֵאת ֲאׁשֶּ  'ְוַחֹנתִׂ

]ומסבירה הגמרא על כך ֹות לג, יט( )ְׁשמ
שזהו אוצר מתנת חינם שהקב"ה נותן 

ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא לבריותיו ממנו[ 

ים ֵאיָנם ֲהגּונִׂ י .. אֹוָצר זֶּה ְלאֹוָתם ׁשֶּ ְלפִׂ
ם ְזכּות  ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֲהֵרי ֵיׁש ָלהֶּ ׁשֶּ

י ָלָאבֹותוָאבֹות   ְׁשַבְעתִׂ י נִׂ ם ֵכן    ,ֲאנִׂ ]למרות[ אִׂ
זֶַּרע  ֵהם מִׂ יל ׁשֶּ ְׁשבִׂ ְזכּו בִׂ ים יִׂ ֵאיָנם ֲהגּונִׂ ׁשֶּ

ם  ,ָהָאבֹות י ָלהֶּ ְׁשַבְעתִׂ נִׂ ]לאבות שארחם ׁשֶּ
יֵגם ַעד על בניהם[  יֵלם ְוַאְנהִׂ יָכְך ַאְנהִׂ ְלפִׂ

ְקנּו ְיתֻּ ", כך היא מידתו של הקב"ה לתת ׁשֶּ
הרמ"ק על כך ואומר  אף למי שאינו ראוי,

ְהיֶּה ָהָאָדם  ְוָכְך" ים  –יִׂ ְפַגע ָבְרָׁשעִׂ ם יִׂ ַאף אִׂ
ָלא  ְתַאְכֵזר ְכנְֶּגָדם אֹו ְיָחְרֵפם ְוַכיֹוֵצא, אֶּ ַאל יִׂ
ם, ְוֹיאַמר סֹוף סֹוף ֵהם ְבֵני  ְיַרֵחם ֲעֵליהֶּ
ים,  ם ֵהם ֵאיָנם ְכֵׁשרִׂ ְצָחק ְוַיֲעֹקב, אִׂ ַאְבָרָהם יִׂ

ים, ְוַהמְ  ים ַוֲהגּונִׂ ם ְכֵׁשרִׂ ים ֲאבֹוֵתיהֶּ ַבזֶּה ַהָבנִׂ
ְלבֹוָנם  ..ְמַבזֶּה ָהָאבֹות – ה עֶּ ]של ּוְמַכסֶּ

י ֹכחוֹ הרשעים[    ."ּוְמַתְקָנם ְכפִׂ

מידותיו, ובכללם לימד אותנו על הקב"ה 
 נתנהגומידה זאת, כדי שאנחנו נראה 

ים זראנחנו תנהג כאילו שלא נ, כמותו
ונבין שהשם אומר , לאותם שאינם כשרים

אם את הטוב שלי?  םאת םירוצהאם לנו '
זה ונכון ש, 'להתנהג כמוני כיםצרי םאתכן 

בתורה זו קשה מאוד, רבי נחמן אמר 
יָנה זוֹ " יא ָקָׁשה ּוְכֵבָדה ְמֹאד... ּוְבחִׂ כך  ,"הִׂ

לרחם על מי  קשה מאודשזה , אומר הרב
 וכאלו שהתאכזרעל שלא מגיע לו וביחוד 

אדם לרעתנו. לדוגמא,  ואלינו או עש
דברים שהגרושה שלו הלכה ואמרה עליו 

 ועכשיו לנתק את עצמצריך נוראיים, 
מהאכזריות, ולהיטיב איתה, ולתת לה את 

, ועם חיוך, ולא בפנים בעיתם המזונות
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אדם וזה קשה מאוד, אבל  כבושות בקרקע,  
  .אכזריותאת המשבר שנקרא כזה 

   לפי החסד שבהאין הצדקה משתלמת אלא 
אתה רוצה אם נשאל את האדם, 'האם 

ייחשב  ,ברך דודוי-שהשקל שאתה שם ב
ודאי שכל  'אצל השם? יםליון שקלימכ

אם כן מה , !'כן'לנו אדם מן השורה יענה 
 ,ובר את האכזריות שללש ?עליו לעשות

לא מגיע לו, דווקא כשנתקל באדם ש
, כפיות טובהאו בבזלזול  והתנהג אליש

כך אומרת הגמרא  לאחד כזה עליו לעזור.
'אין הצדקה משתלמת אלא )סוכה מ"ט:( 

לתת לאחר מה זה חסד?  ו  ,לפי החסד שבה'
למרות שלא מגיע לו כי אני רוצה לעשות 

י איתו חסד, ' ְצרּו ְלפִׂ ְצָדָקה קִׂ ְרעּו ָלכֶּם לִׂ זִׂ
ד סֶּ לפי מבואר לפי הפסוק  ,(ב"הושע י י)' חֶּ
שנתן כמה לפי החסד, הקצירה תהיה? מה 

אני נותן כי אני 'בהבנה שלא מגיע לו, 
למי שלא גם  שנותן    ,רוצה להיות כמו השם

זה אל אומר לאדם 'ל, המצפון 'מגיע לו
אבל , ' וכו'אל תעשה איתו שלוםו ,תקרא

ההיפך הוא הנכון, לא, בדיוק זה לא נכון 
לא לעשות איתו שבגלל שהמצפון אומר 

 שיעשה שלום.איתו דווקא שלום, 

צדקה מעשרת את האדם, וצדקה כידוע, 
 רוצה לראותהקב"ה מביאה לו ברכה, אבל 
משבר את האכזריות את האדם קודם כל 

אכזרי זה מפלצת, ש,  אנשים חושבים שבו
 ושיש לאדם  גם אכזרי זה  ,  לאו דווקאאבל  

כי , רוצה לעזורלא אבל יכול לעזור והוא 
אותו הצדקה למה  נההוא מרגיש שיש

זה אכזריות. ו, ולכן לא עוזר לו סובלפלוני 
שאדם משבר את האכזריות שלו, כא"כ 

אין הצדקה משתלמת ומרת הגמרא 'עליו א

כי אדם צריך חסד,  –' אלא לפי החסד
שהוא להיות כמו השם, לא בגלל  ותרצל

בגלל אלא , לאחרמרגיש צורך נפשי לתת 
השם כמו שרוצה להיות כמו השם, ש

מרחם על עם ישראל,  ,מרחם על הרשעים
אני רוצה כך האדם צריך לחשוב בליבו, '

השם, גם למי שלא רחום וחנון כמו להיות 
  מגיע לו'.

 –מידות של רחמים י"ג -נוהג באדם שע"י 
 רחמים  הה מידות למעל מעורר
ַעל־ְיֵדי " פ"ט( שיחות הר"ן)כותב הרב 

ים  ל ַרֲחמִׂ דֹות ׁשֶּ ְשֵרה מִׂ ְמַקֵים ַהְשֹלׁש עֶּ ׁשֶּ
]כלומר כשתהיה לאדם רחמנות אמיתית[ 

ְשֵרה   ַעל־ְיֵדי־זֶּה הּוא ְמעֹוֵרר ְלַמְעָלה ַהְשֹלׁש עֶּ
ים ל ַרֲחמִׂ ים ׁשֶּ ְליֹונִׂ דֹות ָהעֶּ ה , מִׂ ְוַעל־ְיֵדי־זֶּ

ַנֲעשּו ַעל־ְיֵדי  ים ׁשֶּ ין ַהְמַחְבלִׂ ין ְועֹוְברִׂ ְכָנעִׂ נִׂ
ליארדים ימלאדם יש רבותי, ", רֹותיָהֲעבֵ 

אבל ליארדים  ימרק  אני אומר  ושל עבירות,  
כל טיפת בשאומר  קצת, רבינו היהעוד זה 

ליון יחמש מאות מ רגוהאדם זרע לבטלה 
ילדים, העבירות שלנו הם בלי סוף, 

 ,בני  תשמע'אומר  ובא הקב"ה  וליארדים,  ימ
תהיה כמוני,  ,שיות שלךיתשנה את הא

פצצת כל המקטרגים שלך אני מטיל על ו
 .'ם קורונה, כולם ימותועליה אמבי ,אטום

כל המחבלים האלה מחכים צריך לדעת, 
ַתח ַחָטאת ֹרֵבץ"בפתח, לנו  " )בראשית ַלפֶּ

ְבְרָך "רש"י על כך אומר ו ד', ז'(  ַתח קִׂ ְלפֶּ
ְטֲאָך ָׁשמּור בא ו,  אדם, מחכים להתעלל ב"חֶּ

 ,תשמע'אומר והקב"ה יתברך שמו ויתעלה  
, 'תשבר את האכזריות שלך, תתנהג כמוני

היה  'זה אלי ואנוהו',הרי אמרו רבותינו 
  .אף אני' –כמוהו, 'מה הוא 
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רחמנות לכל אדם נכנעין המחבלים ע"י 
 חמים רוהשם יושב על כסר 

ַעל־'שם(    ,ן"שיחות הרממשיך הרב ואומר )
ים ל ַרֲחמִׂ דֹות ׁשֶּ ְשֵרה מִׂ ְמַקיֵם ַהְשֹלׁש עֶּ  ,ְיֵדי ׁשֶּ

ְשֵרה  ַעל־ְיֵדי־זֶּה הּוא ְמעֹוֵרר ְלַמְעָלה ַהְשֹלׁש עֶּ
ים ל ַרֲחמִׂ ים ׁשֶּ ְליֹונִׂ דֹות ָהעֶּ ה  ,מִׂ ְוַעל־ְיֵדי־זֶּ

ין וְ  ְכָנעִׂ ַנֲעשּו ַעל־ְיֵדי נִׂ ים ׁשֶּ ין ַהְמַחְבלִׂ עֹוְברִׂ
ֵסא  ְך יֹוֵׁשב ַעל כִׂ לֶּ יַנת: ֵאל מֶּ ְבחִׂ ָהֲעֵברֹות בִׂ

ים מובן מדבריו הקדושים, שאדם  ",ַרֲחמִׂ
על כסא יתברך את השם להושיב מצליח 

להעבירו מכסא הדין אל כסא רחמים ה
מתנהג ברחמים, בעצמו הוא כי הרחמים, 
כל המחבלים האלה  מעביר אתובכך הוא 

מֹוֵחל כך אומר הרב )שם( "ראשון ראשון, 
אׁשֹון אׁשֹון רִׂ יר רִׂ ַהְינּו  ,ֲעוֹונֹות ַעמֹו ַמֲעבִׂ

ים  ל ַרֲחמִׂ דֹות ׁשֶּ ְשֵרה מִׂ ַעל־ְיֵדי ַהְשֹלׁש עֶּ ׁשֶּ
ים  אׁשֹונִׂ יר ַהָקדֹוׁש־ָברּוְך־הּוא ֲעֵברֹות ָהרִׂ ַמֲעבִׂ

יָלה יָלה ַוֲחבִׂ ְבָכל ֲחבִׂ יתברך מעביר השם    ",ׁשֶּ
  .מסלק אותםאת על העוונות, 

כמה כדאי הוא לאדם ישתבח שמו השם, 
לנהוג במידת החסד והרחמים עם כל אדם 

על זה וביחוד עם מי שעשה לו רעה. לרחם  
רחם על זה שהיה כפוי טובה, לשהתחצף, 

על זה שלא לרחם רחם על זה שעשק, ל
הרב אומר לכן על זה שגינה, לרחם כיבד, 

ים "זו, בשיחה  יַנת: ֲאַלְמָדה ֹפְׁשעִׂ ְוזֶּה ְבחִׂ
ים נא(.  לִׂ יָך ָיׁשּובּו )ְתהִׂ ים ֵאלֶּ יָך ְוַחָטאִׂ ְדָרכֶּ
דֹות ְכמֹו  ְשֵרה מִׂ יַנת ַהְשֹלׁש עֶּ יָך' זֶּה ְבחִׂ 'ְדָרכֶּ
יָך )ְׁשמֹות לג(,  ת ְדָרכֶּ י ָנא אֶּ יֵענִׂ ָכתּוב: הֹודִׂ ׁשֶּ

ְרָאה לֹו ַהָקדֹוׁש־בָ  ]למשה רבינו[ רּוְך־הּוא ְוהֶּ
ים  לֹוְמדִׂ דֹות. ַהְינּו ְכׁשֶּ ְשֵרה מִׂ ַהְשֹלׁש עֶּ

דֹות ְשֵרה מִׂ ]כלומר לנהוג  ַלֲעשֹות ַהְשֹלׁש עֶּ
יָך ' –ֲאַזי  ברחמנות כמו השם[ ים ֵאלֶּ ַוֲחָטאִׂ

ל   ',ָיׁשּובּו ים אֶּ יָלה ָׁשבִׂ ַבֲחבִׂ ָהֲעֵברֹות ׁשֶּ ַהְינּו ׁשֶּ
ְתָבַרְך  ."ַהֵשם יִׂ

ג ברחמים  הנוה – "אלמדה פושעים דרכיך"
 "חטאים אליך ישובו" -זוכה ל

 הרבשאמר האדם לעשות? כמו על מה 
, ללמד את הפושעים, בשיחות הר"ן

יָך" ים ְדָרכֶּ ", ומה ללמדם? את ֲאַלְמָדה ֹפְׁשעִׂ
יש דרכים שדרכי השם, צריך ללמד אותם 

? י"ג מידות צריך לילךאיזה דרך ובלהשם, 
יָך ָיׁשּובּו"רחמים, ואז של  ים ֵאלֶּ ", ֲחָטאִׂ

עשרה  שלומדים לעשות שלוששעל ידי 
של רחמים, כלומר לנהוג על פיהם מידות 

כל העבירות שבחבילה בחיי היום יום, 
שבים אל השם יתברך, הקב"ה לוקח את 

  .כל העוונות, ישתבח שמו השם

איזה אם אדם לשמוח צריך המאוד לכן 
שכן או משכיר דירה מתנהג אליו לא יפה, 

אשתו או ש, בצורה לא יפהמתנהג אליו 
כזו וכן על זה הדרך, בעת קצת קשה איתו, 

 ,תודה להקב"הלומר תמיד צריך להתחזק ו
את האפשרות לעשות לאדם יש עכשיו 

לכן ולא טוב, לו חסד עם מי שעשה 
לא כעין 'משפטים  מפינו    ולא יצאשלעולם  
דווקא למי שלא מגיע לו כי וכו', , 'מגיע לו

עיקר שם יש בו, מצויההאכזריות שם 
לכבוש את האכזריות ולהתנהג  מצווה

אכזריות? מידת  השורש של  מה  ברחמנות. ו
אדם שהוא כאח אבל מתנהג כזר, זר, -אך

רק לאחר היא ולכן כל מעלת הצדקה 
שיבר את האכזריות, שמחזיק בי"ג אדם ש

מידות רחמים של השם, ומה זה י"ג 
שאנו מי שלא מגיע לו, מי למידות? 

לעשות צריך אדם לרשע, ולכן  יםמחזיק
להיות בגדר  ,ליהםעלכסות כדי מה שיכול 
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רבי נחמן ', וכמו שאמר יכסה מומיו'
יָנה זֹו...  בליקוטי מוהר"ן )שם, אות ב'( "ּוְבחִׂ

יא ָקָׁשה ּוְכֵבָדה ְמֹאד" שמישהו כולכן , הִׂ
איזה קיבל משהו אישי רע, לאדם עשה 

רחם זה נסיון קשה, לתביעה לבית משפט, 
על האדם שכן שהלשין דווקא על ה

לעמוד מול השם ולומר 'השם ה, ירייבע
זה נקרא  ',ן מסכןוהוא לא התכו ,רחמנות

 הואדם שנוהג כך זוכלשבר את האכזריות,  
איך ו, "חטאים אליך ישובולבחינת "

ישובו? רק ע"י ]אל השם[ החטאים אליך 
 י"ג מידות רחמים.את שאדם תופס 

של יהודי  ובשבחסיפור  –מעשים בכל יום 
 שהתגבר על מידותיו יקר 

לאחרונה, פנה בכרמיאל כשהייתי בשיעור 
הרב אני חייב כבוד  :  די יקר ואמר ליאלי יהו

לספר לך משהו, היה לי שבת אבי הבן 
ממתפללי בית עוד אחד והיה השבת, 

ותה אהכנסת שגם לו היה שבת אבי הבן ב
הגבאי נתן לו את כל העליות, ולי שבת, ה

לא העלה אפילו    ,נתן רק להוליך ספר תורה
אני רוצה , לספר התורה אותי עליה אחת
יצאתי מבית הכנסת שכשלומר לך הרב, 

דווקא אותו ולקידוש, את הגבאי הזמנתי 
]אומר הרב לאותו  אמרתי לובחום לב. 

את האכזריות, אשריך, זכית לשבר : יהודי[
 שהרי במצב כזה אדם נוטה לחשוב בליבו

אוהב נותן הוא רק את מי ש'הגבאי הזה, 
 זה צדיק ,את האכזריותבר ש  הוא, אבל 'לו

  .כך צריך לנהוג, רבותי

י וא בבחינת "הנוהג כך ה יתִׂ ּוִׂ ים צִׂ ת ָהעְרבִׂ אֶּ
ְלך על ו ,אכזרייםמטבעם העורבים ", ְלַכְלכֶּ

ציווי השם נהגו על פי הם אף מידותיהם 
, הביאו לו לאכול, הנביא ריחמו על אליהוו

להראות לנו שאם העורבים שמטבעם 
על פי ציווי השם,  אכזריים יכולים לרחם

קל וחומר שאנחנו צריכים לרחם ולשבר 
  .זה נקרא מצות צדקהאת האכזריות, ו

 הרבים צרכי הגוףבה תועלת הצדקעל 
 נו  הרבמלמד בהמשך התורה )שם, אות ג'(

וכך  שהתועלת של הצדקה חשובה מאוד,
ל ַהְצָדָקה ָגדֹול ב: "אומר הר ת ׁשֶּ לֶּ ַאך ַהתֹועֶּ
י ָצְרֵכי   ,ְמֹאד ְמֹאד יד כִׂ ת ָתמִׂ לֶּ י ַהְצָדָקה מֹועֶּ כִׂ

ים ְמֹאד והרב מאריך לדבר  ,"..ַהגּוף ֵהם ַרבִׂ
הרבים המונעים את האדם  ףצרכי הגועל 

אדם היודעים שכולנו  הרי    מעבודת הבורא.
נברא בעולם הזה לעבוד את הבורא, אדם 

לא לעבוד את הגוף שלו, בכדי לא נברא 
בשביל מצבו בעולם הזה, אלא נברא נברא 

כדי נברא כדי לקיים את מצוות השם, 
להיות עניו, לאהוב את ישראל, להיות אדם 

עיקר העבודה  ודמות לבורא, זסלחן, לה
את האדם, אבל ההכרח לשמה  שהשם ברא  

אדם עסוק השלא יגונה, רואים אנו בחוש 
גוף מאשר בטיפול בהרבה יותר בטיפול 

קה, צריך להכין אוכל, נשמה, מאכל, משב
עסוק האדם הזמן  רוב  ביגוד, פרנסה,  ודיור  

מלאכת השם נמצא שבצרכי הגוף, א"כ 
גם קיום הגוף אבל למעשה במיעוטה היא, 

כל פעולה שאדם שעבודת השם, בגדר זה 
עבודת השם, כי כל מעין עושה יש בה 

אותה את  מלאכה שאדם עושה בעולם הזה  
ולם השם ביצירת העכבר מלאכה עשה 

כלומר שיש לה שורש במעשה בראשית, 
אין מלאכה בעולם שבני בבריאת העולם, 

אדם עושים, שהקב"ה לא עשה בבריאת 
העולם במעשה בראשית, יש חייט, השם 
תפר בגדים במעשה בראשית, עשה לבוש 
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ממונה על הש אדם פקיד ילנבראים, 
כמו שאמרו השם שם פקידים, גם , אחרים

אין לך כל עשב י'( "רבותינו )בראשית רבה,  
 ",אומר לו גדלש  ועשב, שאין לו מזל ברקיע

ה גם השם "עושה נגרות שאדם יש  ַהְמָקרֶּ
ם עֲ  ות, לכולן מלאכ, וכן שאר "יֹוָתיולִׂ ַבַמיִׂ

 .שורש במעשה בראשית

אותה  – השםל פי רצון העוסק במלאכה ע
 פע לעולם מלאכה מאירה ומורידה ש

אדם עושה את מסביר הרב, כאשר  
המלאכה עפ"י רצון השם כאן בעולם הזה, 
אז הוא מאיר את אותה מלאכה במעשה 
בראשית, ואותה מלאכה מורידה שפע 
וברכה לעולם כמו במעשה בראשית, ע"י 

]כלומר על ידי  איתערותא דלתתא
שאדם עושה כ, התעוררות שלנו מלטה[

מלאכה בעולם הזה כמו שהשם יתברך 
מאירה במה  רוצה, אז אותה מלאכה

שהשם יתברך עשה במעשה בראשית, ולכן 
בעצם אותה מלאכה היא צינור השפע 
לעולם, ואז זה בחינת משכן, כי יורד שפע 

לכן המשכן זה ל"ט מלאכות, כלל ולעולם, 
ואנו נת משכן, יהמלאכות שבעולם זה בח

מדור לו נתאוה הקב"ה לעשות יודעים 'ש
 , השם ציווה על מלאכת המשכןבתחתונים'

א"כ אומר  כדי שישכון עמנו בתחתונים,
כל פעולה שאדם עושה הוא גורם שהרב 

התעוררות העולם העליון, וכל זה שאדם ל
 במלאכתו. מתנהג כהרגלו

ומשבר את ד וחסבואפן שעוסק בצדקה 
 מאליו רד יוהשפע  –כזריות הא

עושה צדקה אותו אדם באופן שאבל 
שיבר את מידת האכזריות שלאחר כראוי, 

אדם עם  כלומר שנהג בחסד וברחמים  שלו,  

א צריך אז הוא כבר ל ,שאינו ראוי לכך
כאשר אדם כי מעשה בראשית, את לעורר 

מוריד שפע לעולם הוא נותן צדקה וחסד 
שאני כמו כביכול אומר השם 'בלי חסד, 

בראתי את העולם בלי שאף אחד עורר 
השפע כך גם אצלך בחינת חסד, ב ,אותי
אומר ', כך בלי קשר למעשים שלךירד 

של אין תלות במעשים בעצם שהשם, 
וחסד  עושה צדקההאדם באופן שהוא 

יתחשב הקב"ה לא על ידי כך ו, כראוי
אם הצליח כלומר  של התחתונים,  במעשים  

, הקב"ה מעניין אותו האדם או לא הצליח
גם  עולםלרחמים ואם אדם הוריד חסד, 

, ולכן למצות הוא יזכה לרחמים מהשם
 בשמים. הצדקה יש פעולה גדולה מאוד 

ָך ימּו ְקטֹוָרה ְבַאפֶּ היא כקטורת צדקה  – ָישִׂ
 לשמחה השם ו המביאה לחסדי

, וכותב כאן הרב בפסקא הזדברים אלו 
להגיע לעולם הזה בלי היא התכלית כידוע 

מעשים שלנו, זה ימות המשיח, צורך ב
אומר השם אני לא צריך שתעשו כלום, רק 

ומביא על כך הרב את הפסוק תעבדו אותי,  
ם, " )ישעיה ס"א( ים ְוָרעּו צאְנכֶּ ְוָעְמדּו ָזרִׂ

ם כֲהֵני ה ָכֵריכֶּם ְוכְרֵמיכֶּם, ְוַאתֶּ  'ּוְבֵני ֵנָכר אִׂ
ָקרֵ  ", כולנו נהיה בגדר כהני השם, אּותִׂ

, בחכמתו של השםיושבים ומתבוננים 
כותב הרב בתורה וכך באלוקות של השם, 

וכשם שצדקה היא כמו קטורת,  ,י"ג
קטורת מוציאה מהאדם את המרירות ש

שבלב, גם צדקה מוציאה מהאדם את 
המרירות שבלב, צדקה מביאה שמחה, ולכן 

ועל  הקטורת והצדקה הם אותה בחינה,
ָך" הקטורת נאמר ימּו ְקטֹוָרה ְבַאפֶּ ", ָישִׂ

ָךוהמילה " יָך " היא בחינת "ְבַאפֶּ ְבֵזיַעת ַאפֶּ
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ם שעל ידי הקטורת ועל ידי  ",ֹתאַכל לֶּחֶּ
הצדקה שהן אותה בחינה מתבטלת היגיעה 

 ו, לא צריך את היגיעה שלשל האדם
, לכן והזיעה שלו עבור אותה מלאכה

ימּו ְקטֹוָרה" ָך ָישִׂ ואז ממילא מי ", ְבַאפֶּ
 ,עושה את הכל? 'רוח אפינו משיח השם'

ָך" הופך להיות משיח השם, לא קשור " ַאפֶּ
למעשה התחתונים, השם מוריד חסד, 

 . 'עושה חסד למשיחו'

אדם לא ידאג ה – יהיב מזונימאן דיהיב חיי 
 אלא יתן צדקה כראוי ,צרת המחרעל 
שהצדקה היא  מובן מדברי הרב,א"כ 

את המצב הזה של ימות המשיח,  המביאש
יורד חסד השם דרך אותה צדקה ממילא ו

ולכן מעלת הצדקה  ,לעולם, 'לך השם חסד'
גדולה מאוד, ולכן יהודי ירא שמיים לא 

. הגמרא )גיטין משאיר כלום ליום מחר
קב של ריש לקיש השאיר מ"ז.( אומרת ש

וקרא על התחיל לבכות ו ,מוריקא )כרכום(
", עזבו לאחרים חילםועצמו את הפסוק "

שמיים שלי? כל האיפה יראת לעצמו אמר 
מה אני משאיר אחד יש לו מזונות שלו, 

היום, ליום מחר, ללמדנו שאם יש לאדם 
אדם צריך אם    .חסדיםוצדקות  שיעשה בזה  

, וכו'  ירהדלהתחתן אז הוא חוסך לחתונה ל
יש לו ו ,יש לו דירהשכבר אבל ב"ה אדם 

השם יתברך דואג הרי חוסך?  הוא  רכב, מה  
לב עושים לכליה ולגם  האם  לפרנסה שלנו,  

כליות מה יהיה ללמה לא דואגים חיסכון? 
'מאן אלא כמו שאמרו רבותינו מחר?  איתן 

מי שדואג שהכבד  ,יהיב מזוני'  –דיהיב חיי  
הוא גם ודואג שנחיה,  יעבוד מחר נושל

, זה לא כתוב בשולחן נוידאג למזונות של
 ו, והנהגה של השם זהנהגה וערוך, אבל ז

עסוק לו אמין בהשםלהצריך אדם הברכה, 
ולהאמין בו יתברך  ,בצדקה וחסד כראוי

שלעולם לא יפסיד ממעשה הצדקה.
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמי הרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו גליון זה מוקדש  
 ובעולם   ולה של תורה בארץמגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים ע

 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 

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

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

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים  
הפצת   לוי הרבים שלעבודתו יתברך וזכות זיכ

 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו  

 התודה והברכה 
   סים הי"ו לר' נפתלי ני 

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

 

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

 משה יעקב בן רוחמה ציפורה, 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, 

ת דיאמנטה, , יפה חיה בת חנה, מרסל במלכה בת ג’ולייט ,  ל בת סימה יוכבדי ת ציון אביג , שרה בת לולו, ב שרה 
לילך בת רחל  ה לא ג'ל בת חביבה, , אנגילה 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 
 ישראל בת לורה  מרלן מטילדה ,  סיוון שרה בת אסתר ,  אסתר בת עליזה ,  תמר בת מימה 

מרדכי אוחיון, יעקב בן רחל לשלום בית  , לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו  להצלחת 
דוד דודו לזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה,  ניסים בן מרים ופרנסה טובה, תאיר בן ציפורה, נדב בן אסתר, 

אייל בן דליה ,  יעקב אוחנה בן תמר,  בתשובה   ישראל בן דניאלה שרה חזרה ,  אלרועי יצחק בן מזל,  בן רחל חלי 
אבי וגלית סבח פרנסה טובה , יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנה ניאלה שרה, דישראל בן לזיווג הגון, 
ה לזיווג הגון, לאה בת ציפור   ירין בת גלית, אליה שמואל בן גלית, שוהם בן גלית, אליאן בת גלית;,  ושלום בית

רחל שרה ש, לזרע קוד  לילך בת רוחמה , יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם ל בת אסתר, , מז אילנה בת אסתר
אילנית , שילת בת מזל, אבי ואסתי ובר דוד מלכה , ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  בת רוחמה 

 גילי בת אווה , טליה בת אילנית מרים ,  זני בת דמרים 

, סלומון , אליהו חי בן רג'ינהאברהם מצליח בן פרטונה קנין, שלום ברזני בן חנה, דוד בן מ  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 , חליגאל בן ר  ,משה בן גיטה  , אברהם בן ש'רונה, בן רחלמרדכי 

, 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 ,  בן צ׳חלהמאיר  ,  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 ,  בן אסתר לוגסי 
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 שמחהשרה,    אפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת 
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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