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  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 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   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

 8480387-540  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 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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 052-9695044 –הרבים. לפרטים ירון  בזיכוילתרום וליטול חלק המעוניין 



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

 

 ב  

 תוכן העניינים   - ויקרא תש"פ  –גליון מס' ס"ב 

 ב  לעשות כלי לקבלת החסד ע"י יראת השם   - בחינת צדקה אמיתית 

 ג כאשר האדם הולך ברחמנות ובדרך השם –'אני אעביר כל טובי על פניך'  

 ג לזכות לחמי השם ע"י תפילה או ע"י שיאחז בדרך השם –מהר יקדמונו רחמיך 

 ג כסדר הזה ואני מוחל להםיעשו לפני  –מעביר ראשון ראשון 

ּה  ֶהם ֶאת ַהֶדֶרְך יְֵלכּו בָּ  ד דרך השם היא מעבר לקיום  המצוות –ְוהֹוַדְעתָּ לָּ

 ד ייזהר האדם הנמצא ברוב טובה, שלא ישכח את אלוקיו –ורם לבבך 

 ה המשבר את האכזריות מקבל חסד רב מהשי"ת, וצריך לדעת איך לקבלו

 ה טובהצריך לקבל החסד בהדרגה, כי אין יכולים לקבל רוב 

 ו על ידי היראה נעשה צינור לקבל החסד –איך לקבל נכון את החסד? 

 ו עיקר היראה ע"י שיגלה את רצון השם יתברך בכל מקרה

 ז זו יראה אמיתית –מצא ומכוחו הכל להאמין שהקב"ה המציא כל נ

 ז אין לקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים –בטל רצונך מפני רצונו 

 ז ראוי לעל מי שרוצה להיות מבקש שלום למשוך ידו מן הדין

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

 ח א[ לימוד התורה צריך להביא את האדם לידיעה שהכל מהשי"ת
 

 

 

לעשות כלי לקבלת החסד ע"י יראת השם -בחינת צדקה אמיתית 

)ליקוטי מוהר"ן עד עתה כמו שלמדנו 

ג( מלמדנו רבינו -תנינא, תורה ד', אות א

נחמן מברסלב על מידת הרחמים, וכיצד 

לנהוג בה לפי דרך השם, לרחם גם על מי 

שאינו ראוי, ובכך משבר האדם את מידת 

האכזריות שבו ונוהג ברחמנות אמיתית, 

 וזוכה לרחמי השם.

סוק הגמרא )ברכות ז.( אומרת על הפ

אף  –, וריחמתי 'ְוִרַחְמִתי ֶאת ֲאֶשר ֲאַרֵחם'

לקב"ה יש אוצר עצום, על פי שאינו הגון. 

 בריאותומוריד שלוה הקב"ה ובאוצר הזה, 

כל האוצר הזה מקבל רק אדם את  , ולעולם

שזוכה לשבר את האכזריות שבו וללכת 

לנהוג ברחמנות כמו שהשם בדרכי השי"ת,  

וכמו ריותיו, יתברך נוהג ומרחם על כל ב

ל מלא רחמים, כך אדם מרחם -שהקב"ה א

אלא על הבריות, ואז הוא לא בגדר אכזר 

, גם לאנשים שהתנהגו איתו בצורה רחמן

לא נכונה, וגם לאנשים שכפרו בטובתו 

אדם לדוגמא  .בצורה רעהוהתנהגו אליו 
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הוציאה עליו שם וגרושתו דיברה עליו ש

לתו, מתפלל מסייע לה ככל יכורע, והוא 

עליה שיהיה לה רק טוב, נותן לה את 

המזונות בזמן, מסייע לה בגידול הילדים, 

עבר איתה הרבה דברים לא למרות ש

  .שובר את מידת האכזריותא הו, טובים

כאשר  –'  אעביר כל טובי על פניך'אני 
 האדם הולך ברחמנות ובדרך השם  

אדם זוכה לשבר את האכזריות שלו, אשר  כ

כותב דרך השם, כך לילך בהוא זוכה 

ִכי ְיַדְעִתיו ְלַמַען ֲאֶשר על הפסוק "הרמב"ם 

ְמרּו ֶדֶרְך  יו ְושָּ יו ְוֶאת ֵביתֹו ַאֲחרָּ נָּ ְיַצֶּוה ֶאת בָּ

זה מה שביקש ש, ה'" )בראשית י"ח, י"ט(

ֶכָךיהֹודִ "משה  " )שמות ל"ג, ֵעִני נָּא ֶאת ְדרָּ

ן ומכיוו, 'תראה לי מה הדרך'השם  י"ג(,

ֲאִני ַאֲעִביר ענה לו השם "כן שרצה משה 

ֶניָך ל טּוִבי ַעל פָּ כמו כלומר ', " )שם, י"ט(כָּ

רע, נותן לו טיב גם לאדם שעושה ישאני מ

חיות, נותן לו שפע, ואני לא מפסיק את 

השפע, לא מפסיק טובתו מן המקבל, כך 

הקב"ה לו כך אומר , 'גם אתה תהיה כזה

 . השם רצה לדעת על דרךשכ למשה

 לזכות לחמי השם –מהר יקדמונו רחמיך 
 אחז בדרך השםיע"י תפילה או ע"י ש

ַמֵהר )שיחות הר"ן פ"ט( "רבי נחמן אומר 

ֶשָאנּו   – ְיַקְדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִכי ַדּלֹונּו ְמֹאד

נּו  ַרְך ְלַבל ִיְזֹכר לָּ ְמַבְקִשים ֵמַהֵשם ִיְתבָּ

ִראשֹוִנים ְוַעל ֶזה ָאנּו ְמַבְקִשין .. ֲעוֹונֹות הָּ

א 'ִכי ַדֹּלנּו ְמֹאד',  'ַמֵהר ְיַקְדמּונּו ַרֲחֶמיָך' ַדְיקָּ

נּו  ַהְינּו ִכי ֲאַנְחנּו ַדִּלים ְוֶאְביֹוִנים ְמֹאד ְוֵאין לָּ

נּותימִ  ַרֲחמָּ ַעל־ֵכן ָאנּו פֹוְרִשים ַכֵפינּו .. ַדת הָּ

ַרְך ּוִמְתַחְנִנים אֵ  יו ִיְתבָּ נָּ יו ֶשְיעֹוֵרר ְלפָּ לָּ

ְבַעְצמֹו ַהְשֹלש־ֶעְשֵרה ִמדֹות ֶשל ַרֲחִמים, ִכי 

ם ִכי ַדֹּלנּו ְמֹאד נּו ֹכַח ְלעֹוְררָּ ". ָאנּו ֵאין לָּ

להשי"ת מתחננים ופונים כלומר שאנו 

לא יכולים להיות כאלה, שאנו בצער 

קשה לנו לשבר את האכזריות, אנחנו ש

גם בלי לינו עיבואו השם מבקשים שרחמי 

אם אדם יאחז בדרך מכאן יובן שאבל  .זה

גם תפילה הוא לא  –של רחמנות הזאת 

, כי כך היא הדרך, מי שהולך בדרכי יצטרך

 .אליו מושך את הטוב של השםהשם 

יעשו לפני כסדר  –מעביר ראשון ראשון 
   הזה ואני מוחל להם

י"ג -כשנגלה אליו בכך אמר הקב"ה למשה 

כל זמן השנה י"ז:( ")ראש  רחמיםהמידות 

שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני 

 ', אומר השם, אני מבטיח לך", 'מוחל להם

שום עוון לא יקטרג, אבל שיעשו כסדר '

חנון, ו? רחום הסדר הזה מה זהו, 'הזה

למי כמו שלימדנו בליקוטי מוהר"ן למי? ו

המנהל בעבודה לא אם  .רעלנו שעשה 

מבקש העלאה, ש העובד מתחשב בבקשות

ואותו עובד לא יפה,  ומתנהג אלימנהל ה

כאשר אותו , ושובר את האכזריות של

ראשון העובד הזה מגיע צריך עזרה מנהל 

בדרכי בכך לאחוז זוכה הוא לעזור לו, 

י"ג מידות רחמים -ההשם, ואז ממילא כל 

 ,חלים עליו, וזה מה שאמר רבי נחמן

יושב על  ל מלך-'אשכשאנחנו צועקים 

ראשון מרבה -כסא רחמים, מעביר ראשון

איך הקב"ה יושב על כסא וכו', מחילה' 

ברחמים,  יםמתנהגאנחנו רחמים? אם 
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אדם האכזריות מוצדקת, דווקא בעת ש

מבין הוא , כי ושובר את האכזריות של

 שלוםלאותו אדם לא מגיע אף על פי שש

, שבושובר את האכזריות הוא , עם חיוך

, וכן ם עם חיוך מאוזן לאוזןאומר לו שלו

לא  ,לא מתקשרתשיש לה כלה, שחמה 

לא בשבתות, מתנהגת כמו אשה ובחגים 

אוכלת, וזרה, באה לאירועים יושבת 

אומרת תודה רבה והולכת, לא מדברת עם 

כלה  ואיז ,מה זה' ,המשפחה, זה צער גדול

אבל  ',?בחיים לא עזרנו לההאם  ,זאת

ת שלה, שוברת את האכזריוהזאת החמה 

מה שהיא יכולה, כל בלכלה ועוזרת 

היא מתפללת עליה, מכינה לה מאכלים, 

אם כן היא ? המשברת את האכזריות של

  .הולכת בדרכי השם

ּה ֶהם ֶאת ַהֶדֶרְך ֵיְלכּו בָּ דרך  – ְוהֹוַדְעתָּ לָּ
 השם היא מעבר לקיום  המצוות 

ֶהם ֶאת "תורה כך אומרת ה ַהֶדֶרְך ְוהֹוַדְעתָּ לָּ

ּה לא  –" )שמות י"ח, כ'(, את הדרך יְֵלכּו בָּ

דרך השם, יש גם יש אלא את המצוות, רק 

אבינו ויש דרך השם, אברהם  – מצוות

"ִכי ְיַדְעִתיו ְלַמַען , דרך השם בניולימד את 

ְמרּו  יו ְושָּ יו ְוֶאת ֵביתֹו ַאֲחרָּ נָּ ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת בָּ

ך שהקב"ה מתנהג הדראת אותה , ֶדֶרְך ה'"

כל כך  אותה לימד אברהם ובה עם הבריות,  

לך בדרך השם, אדם יאם  ו,  צריך לנהוגאדם  

אני מבטיח לך שתמשוך את 'אומר הקב"ה 

, ואם אדם הצליח 'נות ממנימכל הרח

אז החסד שבו,  באמת לשבר את האכזריות 

לא במידה לו מן השם יתברך הוא שבא 

ה מגיעים רחמי השם במיד ,ולא בגבול

  .לשגע את האדם יםיכולכזאת ש

ייזהר האדם הנמצא ברוב  –ורם לבבך 
 טובה, שלא ישכח את אלוקיו

( י"א  )דברים ח'התורה הקדושה אומרת  כך  

ֶמר ְלָך"  ֶפן... יָךקֶ ֱאֹלה'  ִתְשַכח ֶאת ֶפן ִהשָּ

ְעתָּ  בָּ ִתים ט  ,ֹתאַכל ְושָּ ְבתָּ וֹ ּובָּ שָּ    "ִבים ִתְבֶנה ְויָּ

עושר לו צליח, נהיה ויתפתח אדם יוכ'ו, 

ואז ממשיכה התורה פרנסה, ועובדים 

םואומרת " ֶבָך ְורָּ כבר ", האדם מתחיל ְלבָּ

מרוב גבהות  לרבנים מה לעשותלומר 

ם", ליבו ֶבָך ְורָּ ַכְחתָּ ֶאת ְלבָּ  ",יָךקֶ ֱאֹלה'  ְושָּ

הסכנה הכי גדולה,  וזשאומרת התורה 

מצליח בחיים, יותר קשה מהכושל שאדם 

בחיים, כי כשאדם מצליח בחיים, הוא יותר 

מסוכן למרוד בהשם מאשר הוא נכשל 

מתי אדם מורד בהשם? הגמרא הרי  בחיים,  

וישמן ישורון )ברכות ל"ב.( "אומרת 

אין ארי נוהם אלא מתוך קופה של ...  ויבעט

שאם , ואומר רבי נחמן מרוב טובה ",בשר

קבל הוא י ושבר את האכזריות שלאדם י

, כמו ושזה יכול לשגע אותכ"כ רב חסד 

אמר להם הקב"ה לישראל "שכתוב בספרי 

ֶפן .. אין אדם מורד בי אלא מתוך שביעה

)משלי ל',  "הֶאְשַבע ְוִכַחְשִתי ְוָאַמְרִתי ִמי 

אני יכול 'שלמה המלך, אומר ט'( כך 

הרב אם רק להישאר עם כיפה וזקן, אבל 

 לי מילה, מה פתאום? למה ריאמהזה 

ֶבָךזה " '?שאקבל ם ְלבָּ  כבר מרגישאדם , "רָּ

זו המציאות, תראו משהו בעולם הזה, 

 לא מורדים בהשם שבוריםואנשים חולים 

שמים יד על כולם , בבית חולים יתברך
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המזוזה, אף אחד לא יוצא מבית חולים בלי 

לשים יד על המזוזה, אבל במשרדים של 

, אדם בכלל בקושי יש מזוזה ההבורס

לא מורד בהשם,  כישלוןבמצב של א שהו

, בעהובששהוא  כמתי אדם מורד בהקב"ה?  

ַכְחתָּ ֶאת אז נאמר "שהוא מתוך הצלחה,   ְושָּ

שוכח מאיפה ", לפתע אדם ה' ֱאֹלֶקיָך

שיש , מאיפה כל הטוב ולהגיעה ההצלחה 

כך אומר השם  , שוכח את השם יתברך,לו

לא מרדו בי ' ,אנשי דור המבוליתברך על 

  '.עהאלא מתוך שבי

המשבר את האכזריות מקבל חסד רב 
 מהשי"ת, וצריך לדעת איך לקבלו 

משבר את שאדם  ,אומר רבינו הקדושלכן 

כ"כ גדול קבל חסד ית שלו, והאכזרי

, ותחיל למרוד בעלול לההוא ש ,מהשם

גרום לו למרוד, הוא שיבר את יכול להחסד  

שפיע עליו וגרם להשם לההאכזריות שלו, 

להכיל את יוכל חסד שהוא לא הרבה כ"כ 

אני רק רוצה לראות 'זה, הקב"ה אומר 

כמה תראה ואכזריות את האותך שובר 

אם הקב"ה רואה אדם , 'תן לךאטוב אני 

את הירושה ברודנות,  ולקח ל ואח שלש

והולך   ו,יות שלאת האכזר  שוברמנגד  והוא 

, ולא אומר אחיו לבר מצוה של הבן של

שובר אותו אדם  ,  'אני עם האח הזה גמרתי'

התנהג אע"פ שאחיו , ואת האכזריות של

את הירושה  ולא יפה, לקח ל ואלי

לך הוא הובתקיפות, אעפי"כ ובאלימות 

ואומר לעצמו לשמח אותו בשמחה שלו, 

שבר את האכזריות שלי כלפיו, אני אאני '

רוצה להיות זר אליו, הלב אומר לי מנם א

 !לא ,אבל אני מנגד אומרתהיה זר אליו, 

כך אמרו רבותינו,  ',תנהג כמו השםאאני 

מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא 

גומל חסדים אף אתה גומל חסדים, למי? 

שבר את האכזריות מאדם וכאשר לרעים, 

מהשם, כ"כ גדול שלו, הוא יקבל חסד 

  .הוא לא ידע מאיפה זה בא לוש

צריך לקבל החסד בהדרגה, כי אין יכולים 
 לקבל רוב טובה 

)ליקוטי מוהר"ן, אומר רבינו הקדוש לכן 

ִריך ְלַקֵבל ַהֶחֶסד ( "ות ד', אשם ַאך צָּ

ר ְלַקֵבל גָּה, ִכי רב ַהֶחֶסד ִאי ֶאְפשָּ ִכי  ,ְבַהְדרָּ

יּו ְבֵטִלים ַבְמִציאּות ֵמֲחַמת רב ַהֶחֶסד ִכי  ,הָּ

ה כך רואים בחיי  ,"ֵאין ְיכֹוִלין ְלַקֵבל רב טֹובָּ

שאין כהקב"ה מוריד גשם, אבל , היום יום

בנהריה למשך ם, גשאת רוב הכלים לקבל 

גשם, את כל כלים לקבל  ולא הילאחרונה 

אפילו ש, הגמרא אומרת ל"ע טבעו שםו

דגים שבים מתברכים ביום של גשמים, מי 

שידוג דג ביום גשם זה טעם אחר לגמרי, 

דירה אדם קנה שיש גשמים, כהכל מתברך 

הוא הזאת לו שמהדירה דע שי ,שיש גשםכ

 ןחתהתאם אדם  .הכי הרבהעתיד להנות 

אדם בחתונה, מאוד  יהנה גשום, הוא  ביום  

גשם בחתונה,  וצריך להתפלל שיהיה ל

, גשמים לעולם הם בגשמים הכל מתברךש

, כך אמרו רבותינו )מדרש רבה, ברכה

בירידת הגשם בראשית פרשה י"ג( ש

"א ר – והשקה את כל" מתברכים כולם

מתברך,  הכל, בשם רבי יוסי בר זמרא אמר

)סוחרים( הפרגמטוטין  ,משא ומתן מתברך

 יםרואאנו מצד שני, אבל  " וכו'.מרויחין
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טבעו   באים בעקבות הגשמים,  אסונותאלו  

אין כלים כי ? כל זה למהו, ל"ע אנשים

, הקב"ה של השם ההטוברוב לקבל את 

מלא רחמים, טוב השם לכל, אבל על פי 

  .רוב אין ישראל יכולים לקבל רוב טובה

בהליך לאחרונה, שהוא היה אצלי יהודי 

גירושין עם אשתו, ואשתו רצתה לנקום בו 

ממנה מזונות למנוע שהוא מצליח מכיוון 

עליו שהוא ואמרה , הלכה גבוהים מידי

, והשופט נתן לו חצי ל"ע ילדיםמתאכזר ל

את הנושא, וזה שקר יבדקו שנה, עד שהם 

אדם, רבנים מכירים האני מכיר את  ,גמור

מגיע , והוא בצער גדול מאוד, עכשיו אותו

עזור לגרושה הזאת, הנסיון, איך עליו ל

עזור לה עם הילדים, לעזור לה בחיים, ל

כול שאינו יאפילו אחרי כל מה שעשתה, 

לכן לראות אותה, צריך כוחות עצומים, 

ה זוֹ " ,על חסד כזהרבי נחמן כותב  .. ּוְבִחינָּ

ה ְמֹאד ה ּוְכֵבדָּ שָּ זה לא פשוט  ",ִהיא קָּ

 יחסדאת למשוך להתגבר בעת כזו בשביל 

לך תעזור לה עכשיו, 'אמרתי לו לכן השם, 

אתה יודע איזה שפע ירד לך מהשמים? 

רבות מכך', עד כדי כך אתה תתרומם 

אבד את שאדם עלול לאומר רבי נחמן ש

 ,שזוכים בלוטואותם אלו הדעת, כמו 

לא משתבשים, ומשתגעים או מתגרשים, ו

עשו על זה   להתמודד עם רוב טובה.  יכולים

בסופו מתגרשים שרוב זוכי הלוטו , מחקר

'ישראל לא כך אמרו רבותינו , של דבר

 םכלי  אדםטובה', אין לברוב  יכולים לעמוד  

  .לקבל יותר מדי טוב

על ידי היראה  – ?איך לקבל נכון את החסד 
 נעשה צינור לקבל החסד 

ו עלינו לעשות כאשר יגיע אלינמה אם כן, 

להכיל את החסד של איך נוכל ? כזה חסד

הם צריך ליצור כלים, ומה אדם השם? 

אומר רבי נחמן בתורה זו )שם, הכלים? 

וכך אומר היראה, נעשה ע"י זה שאות ד'( 

ִריך ַלֲעשֹות ְכִלי ְוִצנֹור ְלַקֵבל ַעל הרב: " ְוצָּ

ִכי ַעל  ,ְוֶזה ַנֲעֶשה ַעל ְיֵדי ִיְרָאה ,יָּדֹו ַהֶחֶסד

ה ְוִצנֹור ְלַקֵבל ַעל יָּדֹו  ְיֵדי ִיְרָאה ַנֲעֶשה ֲחִקיקָּ

ַהֶחֶסד ִבְבִחיַנת )ְבֵראִשית מ"ט(: ּוְמחֹוֵקק 

יו" רגל בתורה זה , ומסביר הרב שִמֵבין ַרְגלָּ

נמצאת כינוי של יראת שמיים, שהרגל 

אה נאמר , ועל הירמלמטה סוף האדםב

ֱאלִקים יֵָּרא" ע ֶאת הָּ ר ַהכל ִנְשמָּ בָּ , "סֹוף דָּ

את הצינור לקבל חוקק  אם כן, איך האדם מ

מה זה יראת ו ,יראהה את החסד, על ידי

את רואה בכל דבר בעולם שאדם שמיים? 

רצון השם, כך השם רוצה, לא רואה את 

הרצון של השכן, או של המנהל, או של 

הרצון את  אלא רואה בכל מאורע, ההאש

  .של השם

עיקר היראה ע"י שיגלה את רצון השם 
 יתברך בכל מקרה

ר ַהִיְרָאה " ,ממשיך הרב ואומרלכן  ְוִעקָּ

צֹון ִבְבִחיַנת: ְרצֹון  רָּ ַנֲעֶשה ַעל ְיֵדי ִהְתַגּלּות הָּ

צֹון .. ְיֵרָאיו ַיֲעֶשה רָּ ֶשַעל ְיֵדי ִהְתַגּלּות הָּ

ַנֲעֶשה ִיְרָאה ַהְינּו ַעל ְיֵדי ֶשִנְתַגֶּלה ֶשַהכל 

ַרך וזה נקרא עיקר  "ִמְתַנֵהג ִבְרצֹונֹו ִיְתבָּ

הדרך  האותבהרמח"ל כותב  .היראה

אך דרך קניית ' )מסילת ישרים פרק כ"ה(

על ב'  נותהיראה הזאת הוא ההתבונ
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האחד הוא, היות  תיים:ים אמייניענ

שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום 

ושהוא יתברך משגיח על כל דבר   ,שבעולם

הוא , הכל "קטן וגדול אין נסתר מנגד עיניו

 וזוהשם, וזה עיקר היראת שמים, מרצון 

העבודה המרכזית של האדם בעולם הזה, 

שמבין שהכל ע"י  ,על ידי היראהממילא ו

לא נוטר לאף האדם  ,הוא מרצון השם

 .אחריםאחד, לא חי עם מחשבות רעות על  

נמצא ומכוחו  כללהאמין שהקב"ה המציא 
 זו יראה אמיתית –הכל 
כה. מצות )מצווה  הקדוש כותב החינוך

להאמין שיש " (האמנה במציאות השם

ה אחד, שהמציא כל הנמצא -לעולם אלו

ומכוחו וחפצו היה כל מה שהוה ושהיה 

, כך "כי השם אלוקיךאנ ...ושיהיה לעדי עד

להאמין שהכל השם עשה,  ,מסביר החינוך

את זה מצוות האמונה במציאות השם, גם 

לפיד ואת ליברמן, השם עשה אותם, השם 

רצה שיפריעו לתורה, הכל זה השם, אין 

לא אומר השם 'על אף אחד, למה? תלונה 

אתה לא מפני ש ,ללמוד תורהלך מגיע 

ישהו ביא לך מאעובד אותי באמת, אני 

, זהו אנוכי השם אלוקיך, 'שיפריע לך

, ךהמהוה את הכל, אלוקיך המנהיג אות

אמין שי ,והוצאתיך מארץ מצריםשנאמר 

  .שיש לעולם מנהיג בהשגחה פרטית

אין לקב"ה  –רצונו  בטל רצונך מפני
 בעולמו אלא אוצר של יראת שמים 

יש  ,אני נוסעתאם האשה אומרת לאדם '

שאשתו השם רצה , 'לנו טיול בעבודה

התגלות רצונו יתברך, זה   ,זהתאמר לו את  

קבל את זה 'בטל רצונך מפני למה עכשיו?  ו

חשובים, אבל אולי  נוהרצונות של ,רצונו'

יותר, כל מה יתברך חשובים השם רצונות 

התגלות רצונו הוא שנעשה בבריאה 

יתברך, יראת השם היא אוצרו, 'אין 

 להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת

בכל נסיון צריך הקב"ה,  החליט  כך    ,שמיים'

שום לי השם רצה, ואין האדם לומר 'כך 

כך אני כביכול אומר השם יתברך ', ה'טענ

ואם אתה מתנגד ועומד על רצונך רציתי, 

גם אחי   ', הרינגד לרצון שליבעצם מתאתה  

שיוסף לא רצו  ,יוסף התנגדו לרצון השם

כולתם למנוע יועשו כל שבמלך, יהיה ל

ִנְרֶאה ַמה ִיְהיּו "בסוף? קרה מה , וזאת

יו דש ורוח הק", אומר הרמב"ן "ֲחֹלֹמתָּ

כלומר  ,אומרת נראה מה יהיו חלומותיו

?", ולבסוף בעל מהםאו  ממני    ,דבר מי יקום

כל אחי יוסף למצרים עד ירדו כרחם 

עילת כל , כי הקב"ה 'אתה המלךשאמרו '

העילות וסיבת כל הסיבות, יביא את האדם 

יכול לזרום אדם , על כרחו עד שיודה לוב

  .סבולהשם, או להלחם ולעם רצון 

ראוי לעל מי שרוצה להיות מבקש שלום 
 למשוך ידו מן הדין

)ערך משפט ודין( הפלא יועץ כך מזהירנו 

ראוי למי שרוצה להיות מבקש שלום "

ך ידו כל אשר יוכל וורודף שלום, שימש

וישתדל מלהזמין את חברו לדין תורה, 

 ",ר הענין על ידי רעים אהוביםולגמ

שאם , 'א נדבר בינינוובובמילים אחרות '

למה ללכת מה דינים?  להכל זה רצון השם,  
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בתי משפט של חילונים מאן לבתי דין? ועל  

וגם ? הכל זה גזל ועושק, בכלל דכר שמיה

לילך לבתי רוצה  אדם ש  .דין תורה לא צריך

עצם שידע שבמילים אחרות הוא ב, דין

טוב לו לא רוצה שיהיה פועל לרעתו, 

והנמנע מדינים אלו נקרא בגדר בחיים, 

כזו הוא יראה תהיה לאדם אם  ,יראהה

זה חסד ש ,וכל לקבל את החסד של השםי

ישוב אלא ל ,בלבול הדעתלו ללא יגרום 

יזכנו השם ליראה ממנו יתברך,  הדעת.

לקבל דיני שמים באהבה, ולזכות לחסדי 

 "ר.השם עלינו אכי

 

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

 לימוד התורה צריך להביא את האדם לידיעה שהכל מהשי"תא[ 
ארבעים שנה חזר בתשובה, ארבעים שנה כלפני  ש,  60מעל גיל  יהודי לאחרונה הגיע אלי  

היה עילוי בישיבה פה שיש לי בן  ,הרב'אומר לי ולא עוזב את הספר,  ,לומד תורה

לא הולך לבית אפילו הוריד את כל השחור לבן,  ,בירושלים, יום אחד עזב את הישיבה

למטבח שלוש שנים אני לא מדבר איתו, הוא נכנס    ,הרב'  ,אותו יהודיאומר לי  עוד  ,  'כנסת

, שאל אותי מה לעשות? אמרתי לו: מה אתה לומד ארבעים שנה? 'אני יוצא, שלוש שנים

כך  ,זה נסיוןאבל לימוד התורה צריך להביא אותנו לידיעה שלא מלגלג עליו ח"ו, אני 

 שלים עם רצון השם.ואדם צריך להבן ת"ח,  ושלא יהיה ל ,השם רוצה
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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 

שמקבץ תרומות ומחלק    רב פעלים מקבציאל
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   ללעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש

 הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו  

 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,  

 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, 

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

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

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

, אליהו חי בן רג'ינה, סלומון אברהם מצליח בן פרטונה שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  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 , ן סימהשחר רפאל ב  ,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,  ראובן בן ירוחם שלמה  ,  שלום בן שרה 

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

סילביה סולטנה בת ,  אסתר בת חסיבה,  פוחה בת שמחהאפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  
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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 שיעוריו הקרובים של מו"ר 
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