שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

י``b

השיעור השבועי

כאייל תערוג
שיעורו השבועי של
מו"ר ועטרת ראשנו
הגאון הגדול

הרב אייל עמרמי שליט"א
מגדולי מזכי הרבים בדורנו
ונשיא ממלכת התורה 'כאייל תערוג'

שיחות מוסר עפ"י חסידות:

עיקר התכלית והתורה כדי לעבוד את
השם בתמימות

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

לרפואה שלמה

להצלחת

ישראל
ת.נ.צ.ב.הש לרפואת
העלון מוקד
בתוך שאר חולי עמו נ
ת.נ.צ.ב.ה
העלון מוק דש לעילוי נשמתבתוך שאר חולי עמו ישראל
`

PA

השיעור השבועי כאייל תערוג

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
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לקבלת העלון ,להפצה והוספת מוקדים ,להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון

אהרון 052-9695044

להפצת או קבלת העלון באזורים הבאים ברחבי הארץ והעולם:
מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון

אבני חפץ דביר אלון
אדם משה הלוי
אור יהודה יצחק
אזור ליאור עברי
אחיעזר אור יוסף
באר יעקב תומר דוידי
בית שמש אילן שמואלי
בני ברק בן סעדה
בת ים כהן שמעונוב חדש!
גבעת שמואל רפאל
גדרה יצחק עיני
גן יבנה יוסי מזרחי
הרצליה עומר
חולון אורן
חשמונאים נאור
טלזסטון קרית-יערים יעקב
יבנה עמית
ירושלים ירון
כפר סבא אברהם
לוד אדם
מודיעין-קרית ספר חיים חוגי
מעלה אדומים רועי אור
נס ציונה דוב
עמנואל ברוך וקנין
פרדס כץ אברהם דוד
קרית עקרון אבישי משה
ראש העין הראל
ראשון לציון אלמוג
רחובות איתן אזולאי
רמלה שי אוחיון
רמת גן וקרית אונו עמרם
רעננה ארז
שוהם גיא בן עמי
תל אביב מאיר
תל ציון (כוכב יעקב) עמית
תקוע אורן זנטי

צפון הארץ

 052-6511643בית שאן חגי
 050-4177727הקריות והסביבה מרדכי אוחיון
 050-2727816חדרה
 054-7330809חיפה אהרן חזן
 054-9739732חריש תום יצחקי
 054-5763240יקנעם והאזור נתנאל
 050-4239271כרמיאל עידו רפאל
 050-2909702מגדל העמק שלומי אוחנה
 052-2835442נהריה ערן
 054-2133280נתניה שמרון רוזנצויג
 050-6500565עכו משה אלקובי
 052-2750784עפולה אלי אסולין
 054-7230035צפת ומירון יחזקאל הלל
 054-5912934קצרין ברק פוגלהוט
 052-4624432קרית שמואל אביעד זנו חדש!
 050-7990060קרית שמונה עמוס אליה
 054-2919221רכסים יום טוב אברהם
 052-9695044שלומי יובל
 054-3253799דרום הארץ
053-8819827
 054-7967670אילת שרון
054-5569267
 054-9139138אשדוד ציון כהן
053-2823666
 053-5257533אשקלון נדב משה
052-8847778
 054-2639782באר שבע אלמוג סרוסי
054-8405397
 053-3159033דימונה בן שושן
050-3240240
 054-8453014מושב איתן רועי קדושים
050-5922001
 053-2466221מושב זרחיה אברהם
052-7277213
 052-5002090מושב מנוחה מור מוסאי
050-4304342
 054-7453096מושב רווחה אודי מישאל
050-8941515
 054-2390447מושב תלמים
052-7696890
 055-9193148נתיבות גרשון מלכיאל
052-7186779
 053-3139506ערד רחמים
050-6656562
 050-7440517קרית גת אביהו שקלים
052-6494317
 050-4535354קרית מלאכי ניסים
050-6462038
 053-3145436שדרות בן-ציון
 050-3564444חוץ לארץ
1-818-4067128
 050-9945999לוס אנג'לס טל
1-910-9640474
מיאמי שבי
1-651-2464179
ניו יורק יוסי
055-9191732
054-2399998
058-3297724
058-3888899
052-6712369
054-7999768
052-9592085
054-4469746
054-4281773
054-4320790
050-5798510
054-6467078
050-4137999
053-2730024
052-6994942
055-6788517
058-3245227
053-5882799

סך עלות חוברת אחת שמקרבת עוד יהודי לקב"ה בסה"כ  1₪בלבד

הרבים .לפרטים אהרון – 052-9695044
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גליון מס' צ"ט  -בוא תשפ"א  -תוכן העניינים
עיקר התכלית והתורה כדי לעבוד את השם בתמימות

א

חכמות חיצוניות מביאות הרס וחורבן רב ואילו חכמת התורה מרבה את הרוח

ב

ראשית חכמה יראת השם – מטרת החכמה היא להדמות לקב"ה

ב

כל אשר נוסף העולם יישוב ,נוסף שכלם חורבן

ג

שעון הפשיעה הישראלי כמראה לתוצאות קידמת העולם

ג

בריאת אדם וחווה מסמלת שלא צריך דבר חיצוני כדי להתקרב ולהדמות להשי"ת ד
אפשר להשתמש בקדמה אבל לא לבזבז על זה את כל החיים אלא לצורך עבודת ה' ד
השם לא ברא את העולם כדי שנתעסק ונהיה טרודים בו

ד

אין בעולם שגעון דומה לשגעון בני אדם  -כמה שיותר פשוט ,כך יותר קל וטוב

ה

המבול של העולם  -כמה שיותר מתקדמים ,ככה יותר משמידים את העולם

ה

חכמי התורה שלטו בכל החכמות החיצוניות בלי ללמוד אותם

ו

חכמי הדורות ובקיאותם בחכמות העולם

ו

עיקר התכלית והתורה כדי לעבוד את השם בתמימות
רבי נחמן מברסלב הקדוש כותב בתורה

הַ מֻ ְש ָּכל ,וְ זֶׁהּו הַ ַתכְ לִ ית וְ הָּ ע ֹולָּם הַ בָּ א אֶׁ צְ לָּם,

הזאת (ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה י"ט):

ֶׁׁשי ְִהיֶׁה נַעֲ ֶׁשה אֶׁ חָּ ד מֵ הַ מַ ְשכִ יל וְ הַ מֻ ְש ָּכ ל

"עִ ָּקר ַה ַתכְ לִ ית וְ הַ ְשלֵמּות הּוא ַרק לַעֲ בד

וְ הַ ֵשכֶׁל ,וְ הֵ ם ְמבַ לִ ים יְמֵ יהֶׁ ם עַ ל זֶׁה בָּ ע ֹולָּם

הַ ֵשם בִ ְת ִמימּות גָּמּור ,בְ לִ י ׁשּום חָּ כְ מ ֹות

הַ זֶׁה לַחֲ קר ּולְ ַה ִשיג הַ מֻ ְשכָּלוֹתֶׁׁ ,ש זֶׁהּו

כְ לָּל .כִ י יֵׁש ְמחַ ְק ִרים ֶׁׁשאו ְֹמ ִריםֶׁׁ ,שעִ ָּק ר

הַ ַתכְ לִ ית אֶׁ צְ לָּם ,וְ זֶׁהּו ְבעַ ְצמ ֹו ָּהע ֹולָּם הַ בָּ א

הַ ַתכְ לִ ית וְ הָּ ע ֹו לָּם הַ בָּ א הּוא ַרק לָּדַ עַ ת ָּכל

לְ דַ עְ ָּתם ...אֲ בָּ ל בֶׁ אֱ מֶׁ ת ,אֶׁ צְ לֵנּו עִ ָּק ר הַ ָּש ַגת

ֵידע הַ כ ֹו ָּכב כְ מ ֹו
דָּ בָּ ר כְ מוֹת ֶׁׁשהּוא ,כְ גוֹן ל ַ

ּומצְ ו ֹות
הַ ַתכְ לִ ית הּוא ַרק עַ ל ְידֵ י אֱ מּונָּה ִ

ּומפְ נֵי מָּ ה עוֹמֵ ד
ֵידע מַ הּותוִֹ ,
ֶׁׁשהּוא ,ל ַ

מַ עֲ ִשיוֹת ,לַעֲ בד הַ ֵשם עַ ל פִ י הַ תו ָֹּרה

בַ מָּ קוֹם הַ הּוא ,כִ י יֵׁש מַ ְשכִ יל ּומֻ ְש ָּכל וְ ֵׁשכֶׁל,

בִ ְת ִמימּות ּובִ פְ ִׁשיטּות ,וְ עַ ל ְידֵ י זֶׁה ְבעַ ְצמ ֹו

כח ַהמַ ְשכִ יל וְ הַ ֵש ֶׁכ ל בְ עַ צְ מ ֹו וְ הַ דָּ בָּ ר
ְדהַ יְנּו הַ ַ

ָאתה וְ כּו' ,כְ מ ֹו
זוֹכִ ין לְ ַמה ֶׁשזוֹכִ ין ,עַ ִין לא ָּר ָּ
א
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אׁשית חָּ כְ ָּמה
"ר ִ
ֶׁׁשכָּתּוב (תהלים קיא)ֵ :

כל מיני דברים טובים לעולם? מסבירים

ּוק ִדימַ ת הַ חָּ כְ ָּמה
אׁשית ְ
ִי ְרַאת ה'"ֶׁׁ ,ש ִע ָּקר ֵר ִ

רבותינו שחכמת המדע והמחקר מטרתה

הּוא ַרק ִי ְרַאת ה' ֶׁׁשצָּ ִריך לְ הַ ְק ִדים הַ ִי ְרָאה

העיקרית להנגיש את הנאות העולם לאדם,

לְ הַ חָּ כְ ָּמה".

לעשות את האדם נהנתן ובעל תאוות
ובעל חשקים ורצונות .אם כן ,כל תכלית

חכמות חיצוניות מביאות הרס וחורבן רב
ואילו חכמת התורה מרבה את הרוח

החכמה הזאת לגרום לגשמיות להתרבות

בתורה הזאת הרב מדבר איתנו על

בעולם ,לגרום לגוף לשלוט בעולם .כלומר,

האנשים שכן מחפשים את החכמה ואת

לשרת את הגוף הנגוף ,ואילו הפוך מזה

הלימוד .אך צרי ך לדעת שישנם שני סוגים

זאת החכמה האלוקית.

בעולם של מבקשי החכמה :קבוצה

ראשית חכמה יראת השם – מטרת החכמה
היא להדמות לקב"ה

אנשים שאוהבים את הלמידה בכל סוגי

חכמת התורה ,כל מטרתה היא להרבות

החכמות :חכמת האסטרונומיה ,חכמת

את הרוח ,ולכן "רוח היא באנוש" .חכמת

הביולוגיה ,הנדסה ,אלקטרוניקה ,מחשוב

התורה רוצה להרבות את הרוחניות,

וכו' והם משקיעים את כל רצונם וזמנם

לדמות צורה ליוצרה ,לגרום לאדם

בחכמה הזאת לפתח אותה ולקדם אותה,

להידמות לה' ולהשיל את התכונות הרעות

ולהבדיל מהם יש את חכמת התורה.

והמידות הבהמיות כמו שכתוב" :ראשית

ראשונה שחוקרים את הטבע ואת המדע,

חכמה יראת השם" – כל מטרת התורה

זה נכון שהחכמות האלו אכן תרמו הרבה

היא איך אני יותר נדמה לה' ,איך אני נהיה

מאוד לפיתוח וקידום העולם ,אבל רבותינו

במידות כמו ה' .כך כותב רבא בגמרא

מאסו בחכמה הזאת ,ונידו והחרימו אותה,

(ברכות י"ז" :).ראשית חכמה תשובה

וקראו לכל סוגי החכמה הזאת "חכמה

ומעשים טובים" ,אמרה זאת הייתה תמיד

חיצונית" ,חכמנו זיכרונם לברכה כינו

בפיו של רבא ,שכל מטרת החכמה היא

אותה " -חכמה יוונית" ועל זה כתוב" :ארור

להגיע לתשובה ומעשים טובים ,שאדם

אדם שילמד לבנו חכמה יוונית"  -אסור

יהיה יותר איש חסד עם יותר נתינה ויותר

ללמוד את החכמה הזאת.

ויתור וסלחנות .זה כל מטרת חכמת

אך באמת למה אסור ללמוד את החכמה

התורה ,לעומת הפיזיקה ,המתמטיקה

הזאת ,הרי היא קידמה את העולם והביאה

ודומיהן ה גורמות לאדם להיות יותר גשמי,
ב
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שעון הפשיעה הישראלי כמראה לתוצאות
קידמת העולם

תאוותני ,בהמי ובעל חשקים .וכל מאמץ
שעושים בחכמה זאת כדי לייצר מטוס

רבי איצלה מפטרבורג ,היה תלמיד של רבי

יותר מהיר או טלפון יותר קטן ,הוא כדי

ישראל מסלנטר ,הוא היה רבה של

שהאדם יהיה יותר אנוכי ותאוותן ,ולא כדי

פטרבורג למשך עשרים וחמש שנה ,והיו

שהוא יהיה יותר אלוקי ויותר סלחן.

בפטרבורג יהודים רבים ,אך לעולם לא היה

כל אשר נוסף העולם יישוב ,נוסף שכלם
חורבן

מקרה רצח אצל היהודים .הם לא יכלו
לקבל את זה בדעתם ,איך יכול להיות

על אותם אנשים שכל הזמן עוסקים

שיהודי ירצח יהודי ,ולא שהם היו כולם בני

בחכמות החיצוניות ,אבל מטרתם היא לא

תורה ,אלא היו בהם עגלונים ,בנקאים

להכיר את ה' ,אומר רבינו בחיי" :כל אשר

ואנשים פשוטים .לעומת זאת המשטרה

נוסף העולם יישוב ,נוסף שכלם חורבן"-

פרסמה לפני ארבע שנים (כנראה שמאז

כמה שהעולם יותר מתפתח ,השכל

הם מפחדים לפרסם כי המצב גרוע יותר)

שמקשר בינינו לבין האלוקים נחרב יותר.

את מה שנקרא אצלם "שעון הפשיעה

כל אחד רואה שלפני שהמציאו את

הישראלי" :כל עשרים דקות מתבצע שוד

הטלפונים החכמים ,אנשים היו יותר

מזויין ,כל עשרים ושתיים שעות נרצח

רוחניים .וברגע שהמציא ו אותם אנשים
ממש

משועבדים

אליהם,
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אדם בישראל ,כל ארבע שעות יש מעשה

כשעולים

אלימות ,כל ארבעה עשרה מכונית נגנבת,

לאוטובוס כולם שקועים במכשיר ולא

וזה מה שאומר בעל "חובת הלבבות" שככל

מעניין אותם הנוף ולא האנשים מסביב.

שהעולם נוסף יישוב ,יש יותר חורבן  -כמה

הטלפון מחליט לאנשים מתי לראות

שנפתח יותר את העולם ,הוא יהיה רע

הודעה ומתי לא ,והאדם מאבד את

יותר.

השליטה העצמית שלו ,וכל שמפתחים את
העולם יותר ,המוסריות יורדת וקרבת

לנו זה ברור ,אברהם אבינו ושלמה המלך

אלוקים יורדת ,ואנחנו נכנסים לתהום

היו יותר חכמים מכל המדענים במכון

גדולה יותר ,זה מה שאמר רבינו בחיי,

וייצמן ונאס"א ,שלמה המלך ידע לדבר עם

שנוסף שכלם חורבן ,ומזה צריך כל אדם

חיות ודוממים ,אז למה הוא לא המציא את

להזהר.

כל הדברים שמגלים היום ,הרי הוא היה
יכול בקלות להמציא את החשמל ,או
ג
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הטלפון ,אלא שהוא ידע שמטרת הבריאה

שחטאת זה מעניין אותך בכלל כי לפני

היא להדמות לבורא ולא לקחת את הנאות

החטא לא הפריע לך כלל.

העולם הזה ולעשות מהם עיקר.

אפשר להשתמש בקדמה אבל לא לבזבז על
זה את כל החיים אלא לצורך עבודת ה'

בריאת אדם וחווה מסמלת שלא צריך דבר
חיצוני כדי להתקרב ולהדמות להשי"ת

"חובת הלבבות" אומר שאנשים מתלהבים

הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון

כשמצליחים להמציא איזה מכשיר חדש,

עירום בגלל שידע שאפילו הבגדים יפריעו

ולמרות שגם אנחנו עובדי ה' משתמשים

לאדם לעבוד את ה' ,כמו שכתוב בתורה:

בזה ,אנחנו לא משקיעים את עצמנו בזה,

"ולא

אלא אנו משקיעים באיך להוציא את הרע

התבוששו" – שזה לא מלשון בושה ,אלא

מתוכנו ,איך יותר נדמה לאלוקים ,וכיצד

כמו שכתוב על בני ישראל שראו שמשה

אנחנו מקטינים את כוח הנטילה ומגדילים

התבושש לרדת מהשמיים ,כלומר זה

את כוח הנתינה .לעומת זאת ,הם

מלשון התעכב ,כך אדם וחוה היו עירומים

משקיעים את עצמם באיך להוציא יותר

ולא התעכבו ,לא בזבזו זמן כדי להכין להם

הנאות מהעולם ,ולגרום לאדם ללחוץ על

בגדים ,ידעו שחבל להתעכב ולבזבז זמן על

לחצן כדי שייסגר התריס והוא לא יצטרך

בגדים ,כשאפשר לעבוד את האלוקים.

חס וחלילה לקום .וכל חייהם משקיעים רק

והנה היום כמה זמן אדם משקיע על

בהבל וריק הזה .לכן חז"ל כל כך סלדו

אופנה ,כמה תעשייה ענקית משקיעה על

מהחכמה הזאת.

שאדם

ואשתו

היו

עירומים

מותגים ,ויש כאלה שמנסים להתאים את

השם לא ברא את העולם כדי שנתעסק
ונהיה טרודים בו

החגורה לנעל ואם לא מתאים בדיוק אז לא
קונה ,ואדם כזה אפילו לא רואה את עצמו

רבי נחמן אומר שאותם אנשים עוד

חריג ,הוא חושב שכולם ככה .ולכן ברא ה'

מאמינים שזה העולם הבא ,שהם האנשים

אותנו עירומים ,לומר לנו שאנחנו לא

הכי טובים ,כי הם מקיימים את העולם:

צריכים דבר אלא רק להידמות ולעבוד את

ממציאים תרופות ,ממציאים מכונות

ה' יתברך ,ולהשיל את הבהמיות מתוכנו,

ועושים בנייה לעולם .אך דעתם הרעה היא

ואחרי שחטאו אדם וחוה ,ה' שואל אותו

שנותנת להם לחשוב שהם האנשים הכי

"מי הגיד לך כי ערום אתה" – למה זה

טובים ומוסריים בעולם ,אבל ה' אומר לא

מפריע לך להיות עירום ,אלא רק בגלל

בראתי את העולם כדי שתתעסק בו ,אלא
ד
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תיקח מה שצריך ותעבוד אותי .אם רק

כמו שאומר הרמב"ם ( בהקדמה לפירוש

נראה איזו תעשייה עשו מהאוכל ,עשו את

המשניות)" :ואין בעולם שיגעון דומה

"בטנם אלוהיהם" ,ועוד יש תחרויות ,מי

לשיגעון בני אדם" – הרמב"ם אומר

מבשל טוב יותר ,כל מיני פסטיבלים של

שכולנו משוגעים ,והכי משוגעים שיש.

אוכ ל ,ממש עשו מזה תורה שקראו לה

"שהוא חלש הנפש ודל ההרכבה" – האדם

זה

שברירי ונהיה חולה בקלות" ,והוא נוסע

באוניברסיטאות ,מה מערבבים עם מה כדי

מתחילת הגליל השני עד סוף הגליל

שיהיה לאדם יותר הנאה באוכל ,ממש

השישי" – כלומר אדם נוסע מתחילת

עבודה זרה .לכן חז"ל הקדושים אמרו

העולם ועד

סופו כדי להרוויח כמה

שארור מי ששולח את בנו ללמוד כימיה,

שקלים ,ומוציא את נפשו בשביל כמה

פיסיקה ומתמטיקה .אם אדם הולך ללמוד

זהובים .ואז נותן את כל כספו לקבלנים

את המקצועות האלה לצורך פרנסה ,זה

שייבנו לו בית בשביל כמה שנים שנמצא

מותר ,זה משהו אחר .אבל אם הולך

בעולם הזה ,והרי אם היו בונה בעצים

להשקיע את החיים שלו בחכמה הזאת,

צריף ,זה היה אמור להספיק לו .ואם אנו

את זה חז"ל גינו.

נראה איזה קבלן בניין ,נעריך אותו ,נאמר

גסטרונומיה

ולומדים

את

לו איזה חכם אתה ,אך באמת הוא בזבז את

אין בעולם שגעון דומה לשגעון בני אדם -
כמה שיותר פשוט ,כך יותר קל וטוב

כל חייו על שיגעון .אם יחשוב האדם מה

הרמב"ם הקדוש שואל בשביל מה היה

היה רע אם כולם היו גרים באוהלים בלי

צריך את כל חכמת ההנדסה ,שבונים בניין

משכנתאות ובאמת היינו נהנים אותו דבר.

בכל מיני צורות מסוימות ומשקיעים על

כמה שיותר ממציאים ומגלים יש יותר

עיצוב ובנייה משונה ,הרי אברהם אבינו

הרס .הנה עכשיו נוסעים לאבו דאבי ,תראו

היה גר באוהל ולא היה חסר לו משהו

איזה פשעים זה יביא לפה ,כי כמה שאתה

בחיים ,כמו שכתוב" :וה' ברך את אברהם

מוסיף יותר ,אתה יורד יותר .אם גילו עוד

בכל" .ואברהם היה יכול לבנות לו איזה

יישוב ללכת אליו ,נוסף יותר חורבן.

בית יפה ,שהרי כתוב לפני על דור הפלגה

המבול של העולם  -כמה שיותר מתקדמים,
ככה יותר משמידים את העולם

"וילבנו לבנה" ,כלומר כבר אז התחילו
לבנות ,אלא שאברהם אמר :למה לי

הזוהר הקדוש אומר שכמו שבשנת שש

להשקיע את החיי ם שלי בהבל וריק הזה,

מאות לחיי נח נפתחו ארובות השמיים ,כך
ה
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יהיה בשנת שש מאות לאלף השישי ,זה

בית כסא בלי גג ,ושם אסור ללמוד תורה,

לספירת

ושם הוא היה מסתכל בשמיים ומזה הכיר

הנוצרים ,ייפתחו כל שערי החכמה בעולם.

את

ללכת

ובאמת בסביבות השנה הזאת גילו את

לאוניברסיטה ,הוא למד בבית השימוש.

הקיטור ,ואת הטלפון ,המציאו את הגלגל

רבי חיים מוולוז'ין אומר על זה" :חגור

ואז העולם קיבל קידמה מה שנקרא

נתנה לכנעני" – אדם שלומד תורה ומחפש

המהפכה התעשייתית ,והזוהר קורא לזה

את האלוקות ,אז ה' נותן לו את חכמות

"המבול של העולם" ,השמדת העולם –

הטבע בחינם.

יוצא

בסביבות

שנת

1840

שאנשים התחילו לגלות את כל הקדמה

כל

הכוכבים.

במקום

חכמי הדורות ובקיאותם בחכמות העולם

הזאת ,התחילה השמדת העולם.

מסופר על "החזון איש" שהיה משרטט

חכמי התורה שלטו בכל החכמות החיצוניות
בלי ללמוד אותם

למנתחי מוח שרטוטים ,איך להגיע לכל תא
במוח והוא בחיים לא למד רפואה .כך גם

חז"ל הקדומים היו בקיאים בכל התורות

הרב מרדכי שרעבי ,כשניל ארמסטרונג

החיצוניות האלו ,כמו שהגמרא אומרת

עלה לירח ,הגיע אליו פרופסור ניסים ויזל

ששמואל האמורא ,היה מכיר את שבילי

ממכון וייצמן ואמר לו איזה יופי מפתחים

השמיים ,כמו השבילים בדרך לביתו .ורב

את העולם ,וכבר הגיעו לירח ושבטח

האי גאון כותב שאף פעם שמואל לא עסק

ימצאו שם בני אדם ,נהרות וכל מיני

בזה ,אז איך ידע את החכמה הזאת? אלא

דברים ,ואתם רק יושבים כל הזמן ולומדים

כשאדם לומד תורה לשמה ,אז הוא זוכה

תורה .אז הרב מרדכי שרעבי קרא לרב

לדברים הרבה ,מקבל מתנות מה' שבכלל

מרדכי אליהו שהיה אז הרב הראשי ואמר

לא למד .זה כמו שהולכים לחנות לקנות

לו :אני אכתוב לך בדיוק מה יש בירח,

בגדים ונותנים לקונה שקית יפה בחינם,

וכשניל ארמסטרונג יגיע ויספר מה יש שם,

אבל אם לא קונים את הבגדים ,לא יתנו

אז אתה ואותו פרופסור תפתחו את הפתק

את השקית בחינם .ככה ה' אומר :מי

ותראו מה כתבתי ,ובאמת כך היה ,אותו

שלומד את התורה האלוקית ,איך להידמות

אסטרונאוט נחת בירח וסיפר שהוא לא

אלי ,אני נותן לו שירות ומגלה לו את

רואה שום

דבר חוץ מעפר וחול.

חכמת האסטרולוגיה ,הרפואה וכו' בלי

והפרופסור הגיע לרב מרדכי אליהו כדי

ללמוד .רב האי גאון מגלה שלשמואל היה

לפתוח את המכתב ,ושם היה כתוב את מה
ו
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שאנו אומרים ב"פתח אליהו"" :בראת

הלך והביא עשב שממיס את המתכת .לקח

שמי ם וארעא ...ובארעא אלנין ודשאין– "..

רבי שמעון וגנז את אותו עשב ,כדי

כלומר רק בארץ יש אנשים ודשאים ומים.

שהליסטים לא יפרצו את כל הכספות

אז הרב שרעבי שבחיים שלו לא ישב

ויהיה הרס לעולם .אדם מפתח שנים

בחללית קיבל מתנה מהשמיים לדעת מה

תרכובות וכימיה ,וה' אומר אני יכול

יש גם בירח.

להביא לך את כל זה בעשב שנמצא אצלך
בגינה ליד הנענע.

המדרש מספר על רבי שמעון בר חלפתא
שהיה יושב בפרדס ,וראה איזה דוכיפת

יהי רצון שנמשיך ללמוד את התורה

אחד מנקר בעץ ועושה לעצמו קן .חס רבי

הקדושה וה' ייתן לנו את כל שאר החכמות

שמעון על העץ שהיה מניב פירות מתוקים,

הנצרכות לנו במתנה ,וכמו שאמר הרב

והוציא את הקן ושם חתיכת ברזל כדי

בתורה הזו "עיקר התכלית והשלמות הוא

שהוא לא יוכל לנקר שוב .אותו דוכיפת

רק לעבוד את השם"!

ז

השיעור השבועי כאייל תערוג

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

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
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

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 ,הודיה טובה בת אביבה ,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 ,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
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,מרדכי אוחיון ,יעקב בן רחל לשלום בית
להצלחת
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 ,אבי וגלית סבח פרנסה טובה
ושלום בית ,ירין בת גלית ,אליה שמואל בן גלית ,שוהם בן גלית ,תמר בת אביבה לכל הישועות ,אליאן בת
גלית ,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 ,מרלן ישראל בת לורה ת.נ.צ.ב.ה
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